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Almere 8

Het 2e team van Weesp lijkt nu voorgoed uit de gevarenzone te zijn na zijn tweede winst en een
totaal van 5 wedstrijdpunten.
Beide spelers hadden last van een verzwakte onderste rij.
Eerst was het de beurt aan Roelof om daar niet van te
profiteren met Pe2? Overziet dat wit iets dreigt, met Dh3
39.Le5 Ta7 40.b3 Dxg3 41.hxg3 e3! had hij voor de
winst kunnen gaan. 39.De5? Gelukkig ziet wit het ook
niet: 39.Dg6+ Kg8 40.Lxg7! (met de pointe Txg7
41.Tb8+). Zwart kan nog wat tegenspartelen, maar mat is
dan niet meer te vermijden. Pxc3? Dit was nog de
makkelijkste, na Dh3 is het helemaal uit. Op de 51e zet
werd tot remise besloten.

Met Dirk was het weer het oude liedje: hij komt wel goed te staan, maar gebruikt daarvoor
zoveel tijd dat hij uiteindelijk blij mag zijn met remise.
Ook Theo heeft problemen met verzilveren van voordeel:
Pe8? wat is er tegen het prachtige veld d5? 17.b3 dreigt
La3. Zwart denkt zich nu een tussenzetje te kunnen
veroorloven met c3? c5 is noodzakelijk om de diagonaal
a3-f8 tijdelijk af te sluiten en veld c7 voor het paard vrij
te maken, waarna zwart nog maar een klein voordeeltje
heeft. 18.Dd3 cxd2 19.La3 c6?! c5 is nog steeds goed,
ditmaal om na Lxf8 met de dame terug te kunnen nemen.
Zwart staat dan echter wel duidelijk slechter. 20.Lxf8
Pc7? Ik stond bij het bord en hield mijn ogen niet meer
droog! Na Kxf8 21.Dxh7 f5 22.Dh8+ Kf7 23.Dh5+ Kg8
staat hij weliswaar verloren, maar kan nog vechten.
Na 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 d6 4.0-0 Pf6 5.Pg5 d5 6.exd5 Pxd5 kwam Richard in een
bekende en scherpe stelling met de extra zet 0-0. De beste zet is nu d4, maar ook 7.Pxf7 is
speelbaar: Kxf7 8.Df3+ Ke6 9.Pc3 Pce7 10.d4 c6 11.Lg5 h6 12.Dg4?! dit schaakje is wat te
veel van het goede, na 12.Lxe7 Lxe7 13.Te1 heeft wit voldoende compensatie voor het
geofferde stuk. Kf7 13.Dh5 g6 14.Df3+ Lf5 of Kg7 15.Lh4 (15.Lxd5 hxg5 16.Df7 Kh6) g5
16.Lg3 Pf4 enz. 15.Lxd5 cxd5 16.Lxe7 Lxe7 17.dxe5 Ke6? het centrum is een te onveilige
plaats voor de koning. 18.Tad1 d4 19.Pb5 nog beter is Pe2 Lc5 20.Dxb7 Db6 21.Pc7+
Kxe5?? Kd7 is verplicht, nu komen de torens ook nog in het spel. 22.Dd5+ of 22.Tfe1+ Kd6
23.Pb5+ Dxb5 24.Dxb5 en wint Kf6 23.Pxa8 Te8?? De laatste blunder. Richard geloofde het
eerst niet en vroeg me om de stelling op zijn eigen bord te controleren. 24.Pxb6 1-0

In een veelbelovende stelling gaf Ruud pardoes een loper weg, waarna zijn stelling opeens niet
zoveel meer beloofde.
Met enige hulp van zijn tegenstander, die hem op zijn woord geloofde toen hij (ten onrechte)
een toren offerde, kon Klaas voor het eerst dit seizoen het volle punt innen.
Met zijn laatste zet 11.a3 dreigt Michel middels Lb4 een
kwaliteit te winnen. Dit kon zonder problemen verhindert
worden met a5, maar zwart had nog een een ander manier
gevonden: b6? 12.Lb4 toch! c5 13.dxc5 nu pas ziet hij
dat bxc5 14.Lxh7+ de dame kost. Na Dc6 14.cxb6 Te8
bxa7 was het bekeken.

Door met het paard op c4 te slaan dacht wit een pion te
winnen van André, dxc4 gaat immers niet vanwege
Lxa8. Na La6 is het echter zwart die hout wint, en wel
een vol stuk! Daarna was de winst voor hem geen
probleem meer.

Peter Wijnand

