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De Pion 3

Eindelijk het eerste wedstrijdpunt voor Weesp uit 5 ontmoetingen en deze keer kan er niet naar
eer en geweten gesteld worden dat er meer in heeft gezeten.
Theo had een niet al moeilijke avond, zwart ruilde z’n gefianchetteerde loper al vroeg af
waardoor wit vrij spel had op de zwarte velden en nadat hij zelf een dame had omgewisseld
voor twee torens kon Theo het zich veroorloven om een remiseaanbod af te slaan.
Zowel Michel als z’n tegenstander hadden er geen zin in vanavond, toen er na 11 sjablone
zetten twee maal dezelfde stelling op het bord dreigde te komen besloten beiden dat het genoeg
was geweest. Maar dan wel eerst aan de teamleider vragen Michel!!
Dick kreeg de hoogste lof toegezwaaid van zijn opponent toen hij een paard (terug)offerde en
deze na aanname overzag dat er een matdreiging mee verbonden was. Ook André speelde een
goede partij en wist zwart in het eindspel te verschalken. Op bord 7 waren beide spelers aan
elkaar gewaagd en konden met een gerust hart tot remise besluiten.
Om een of andere reden speelt Richard vaak scherpe varianten, misschien denkt hij meer te
zien dan een ander? Deze keer liet hij zwart met de dame op b2 inslaan in de doorschuif variant
van het frans in de hoop dat deze vergiftigd zou blijken te zijn. Helaas voor hem liet zwart zich
niet op een fout betrappen zodat wit nog meer materiaal moest investeren om de aanval gaande
te houden. Dat bleek echter uiteindelijk niet genoeg om door te drukken waardoor zwart met
een stuk meer de aanval kon overnemen.
Ruud had de hele partij al iets minder gestaan, maar ging
hier echt in de fout met Tae8? waardoor wit tijd kreeg om
loper d7 en pion e6 nogmaals aan te vallen. Beter was Txf5
23.Txf5 exf5 bijv. 24.Lxd5+ cxd5 25.Dxd5+ Le6 26.De5
Lxa2 27.Tc7 Lf7 en door de druk op b2 en d4 en de
dreiging Te8 houdt zwart het hoofd boven water. De partij
ging verder met 23.Pc5 Txf5? Lc8 24.fxe6 Txf1+ 25.Txf1
Te7 en er is nog iets om voor te vechten 24.Txf5 exf5
25.Pxd7 Dd8 26.Dxf5 De7 27.Pe5 Tf8 en 1-0

Klaas kwam al eerder in de partij verloren te staan doordat
hij zichzelf pende, met als gevolg dat zwart een gevaarlijke
vrijpion kreeg. Gelukkig liet ook zwart een paar steken
vallen waardoor wit in een eindspel kon vluchten dat,
hoewel ook verloren, niet zo makkelijk voor zwart te
spelen is onder tijdsdruk. Maar hij moet dan niet vervolgen
met 40.Kc2? maar 40.Ke2 f5 41.gxf5+ gxf5 42.exf5+ Kxf5
43.Kf3 en nu kan zwart weliswaar winnen met e4!
44.dxe4+ Ke5 45.Pc1 d3! 46.Pxd3 Kd4, maar hij had dat
echter nooit, in de korte tijd die hem nog restte, achter het
bord kunnen vinden. De partij ging verder met f5 41.gxf5+
gxf5 42.Kb3? f4 43.Pc1 f3 0-1
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