Verslag WSC 2 – KLM/Pegasus 2 van 20-2-2001:
1z
2w
3z
4w
5z
6w
7z
8w

Wouter Beck
Roelof Pos
Emiel de Ruyter
Wim Blijstra
Casper Pieters
Ruud Willemsen
André Ottenhoff
Richard Gooyers

½ – ½
1 – 0
1 – 0
1 – 0
1 – 0
½ – ½
½ - ½
½ – ½
------WSC 2 6 – 2

H.ten Hagen
C.Farquharson
W.van Delft
T.van Schaijk
H.Schaafsma
C.Vegter
L.Grijmans
R.Nicolai
Almere 9

Na vijf zetten stond er een stelling in spiegelbeeld op het bord, daarna werd er lange tijd gelaveerd
zonder dat er veel progressie in zat, toch kon Wouter in een licht voordelige stelling remise geven
toen de winst al binnen was.
Omstreeks de 30e zet was ook voor Roelof de positie ongeveer gelijk toen zijn tegenstander zijn
hoofd verloor en een belangrijke pion inleverde. Zwart probeerde daarna nog wel een vesting op te
bouwen om het indringen van de witte koning te verhinderen, maar na nog enkele
onnauwkeurigheden lukte het wit toch om zijn vrijpion te verzilveren.
Emiel’s opponent probeerde een koningsaanval op te zetten in een toen nog gesloten stelling, een
probleem was echter dat zijn eigen koning zich ook op die vleugel bevond zodat deze enigszins op
de tocht kwam te staan. Dit verergerde nog toen zwart het centrum met een slimme zet kon
openbreken om zelf een aanval op te zetten. Toen wit zichzelf in een penning zette stond zwart al
gewonnen en met elke zet kwam wit nog dieper in de problemen zodat deze na tien zetten de vlag
moest strijken.
Tot nu toe had Wim nog niet veel geluk gehad in zijn wedstrijden, maar nu trof hij een tegenstander
die wel wilde meewerken om hem zijn eerste volle punt te laten scoren. Zwart speelde zonder plan
terwijl Wim al zijn stukken op de vijandelijke koning kon richten en op een gegeven ogenblik kon
hij kiezen tussen stukverlies of mat gezet worden. Zelfs het feit dat wit een kans voorbij liet gaan
om nog een stuk te winnen kon de pret niet drukken, toch werd de sfeer op het eind nog wat stekelig
toen zwart in totaal verloren stelling zijn hand uitstak. Wim nam deze aan in de veronderstelling dat
zijn tegenstander opgaf en moest lachen toen hij zei dat het een remise aanbod was.
Daarop mopperde deze dat het niet van respect voor de tegenstander getuigde om hierom te lachen,
maar volgens mij is het doorspelen in verloren stelling zonder compensatie van bijvoorbeeld de
klok net iets respectlozer. Toch moet gezegd worden dat wit nog de nodige moeite had om zwart
helemaal op de knieën te dwingen.
In het middenspel wist Casper een centrumpion te winnen omdat wit nog een koningsaanval in z’n
hoofd had en daarom dameruil uit de weg ging. In het eindspel bleek die pion beslissend te zijn,
vooral omdat zwart een ijzersterk paard bezat en wit daar alleen maar een verdedigende loper
tegenover kon stellen.
Ruud vergat na een pionwinst dat zijn loper zomaar genomen kon worden en had geluk dat zwart
spoken begon te zien, even later een kwaliteit terug gaf en ook in het vervolg met zijn voordeel
geen raad wist waardoor hij uiteindelijk maar remise gaf in een iets betere stelling.

Bij André werden er al snel veel stukken geruild zodat er na de 22e zet al een eindspel op het bord
stond. Door een fout van wit kreeg hij een vrijpion, maar deze stond te ver van beide koningen
vandaan om ondersteund c.q. aangevallen te worden. Zwart won zelfs een tweede pion, maar die
stond op dezelfde lijn als zijn vrijpion zodat aan de situatie niet veel veranderde. Toch had André
nog kunnen winnen in de stelling waarop remise gegeven werd door op het juiste moment zijn
pionnen op de andere vleugel in de steek te laten om zijn vrijpion naar dame te begeleiden. Dit
durfde hij echter niet aan omdat het wel zou betekenen dat alle schepen achter hem verbrand
moesten worden en voor de stand was dat niet echt meer nodig.
Op het laatste bord had Richard het moeilijk doordat hij
enigszins meehielp bij de aanval op zijn koning. In een gewonnen
tactische stelling waarin bijna elk stuk instond greep zwart mis en
moest daarna genoegen nemen met remise: Pc3+? 18. Kc1 Pa2+
19. Kb1 Pc3+ enz.
Winnend was het verrassende Dc3! 18. Dxc3 (18. Dc1 Pxe7)
Pxc3+ 19. Kc1 Pxe2+ 20. Kd2 Te8 21. Kxe2 Txe7 22. Txd6 Kf8
en zwart houdt z’n extra stuk.
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