
Verslag WSC 2 – Volewijckers 2 gespeeld op 9 maart 2004:
1w Micha Pfeiffer     1 – 0  J.Hamstra        1491
2z Michel Weenink     0 – 1  R.Castellie      1612
3w Theo van Tubergen  0 – 1  T.Sluyk          1615
4z Andre Ottenhoff    1 – 0  J.Spaan          1416
5w Klaas Siewertsen   0 – 1  M.van Lieverlooi 1625
6z Ken van Rossum     0 – 1  R.Marcelis       1534
7w Ruud Willemsen     0 - 1  F.Harmsen        1458
8z Bert Hoetmer       1 – 0  J.ten Brink      1385
                     -------
               WSC 2  3 – 5  Volewijckers 2
Laten we deze keer eens beginnen met de partijen die het eerst klaar waren: Na 1.d4 e6 2.e4 d5 
3.Ld3 Pf6 4.e5 Pfd7 5.f4 c5 6.Pf3 Pc6 7.c3 Db6 8.Lc2 Le7 beter is cxd4 9.cxd4 Pb4 10.Lb3 
Da6 9.Le3? a3 Dxb2 0-1, er had kunnen volgen 10.Pbd2 Dxc3 11.Lf2 Pb4 12.Tc1 Pxa2 13.Ta1 
Pb4 14.Tc1 Pxc2+ 15.Dxc2 Dxc2 16.Txc2 c4 en Micha staat met 3 pionnen in de plus volkomen 
gewonnen.
Niet lang daarna retourneerde Ruud dit presentje met een nog grotere blunder: 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 
3.Lc4 d6 4.d3 Lg4 5.c3 Pa5?! 6.Lxf7? Ke7?? Hier heb ik niet genoeg vraagtekens voor, wat is 
er tegen Kxf7? Waarschijnlijk was hij bang voor 7.Pg5+ Ke8? 8.Dxg4 met pionwinst, maar na 7. 
… Dxg5! 8.Lxg5 Lxd1 9.Kxd1 staat wit gewoon een stuk achter! Deze foutieve combinatie heb 
ik al  vaker op de club gezien. Hebben beide spelers hier soms een blinde vlek voor? Nooit meer 
doen dus! 7.Lxg8 dreigt Lg5+ Kd7 8.Pxe5+ dxe5 9.Dxg4+ Kc6 10.Ld5+ Kd6 11.De6+ 1-0

Ruud kan het nog steeds niet geloven 

Even later deed Ken het nog eens dunnetjes over door op de 15e zet pardoes een stuk in de 
aanbieding te doen, hoewel hij toen al slechter stond. Waarschijnlijk werd er in bovenstaande 
partijen gewoon te snel gespeelt. Al deze blunders hadden vermeden kunnen en moeten worden, 
ook op ons niveau. Daar hoef je geen Kasparov voor te heten.
De volgende op het lijstje is Michel die weer eens met 1.e4 c5 2. c4 opende. Mijn raad is: 
vergeet deze anti-Siciliaanse opening en ga voor wat meer dynamische stellingen. Zulke laveer 
partijen hoor je als jonge speler nog niet na te streven. Op de 27e zet dwong wit vrijwel de 
penning van zijn toren af in een licht voordelige stelling. Deze penning bleef instand en een paar 
zetten later speelde hij de verkeerde toren, waarna het ook hier over was.



Bert staat hier uitstekend, de zwarte dame 
en koning staan op de tocht en de stelling 
schreeuwt om Pd5. Na het gespeelde 20.Pc2 
heeft wit nog steeds voordeel, maar er is 
toch een mooie kans aan zijn neus voorbij 
gegaan. Een vervolg had kunnen zijn Lxd5 
21.exd5 Dd7 22.Pc4! e4 23.Pe5 Dxd5 
24.Pc6+! Ka8 25.De3 Dd7 Td7 26.Db6 
26.Tfd1 Db7 27.Pa5 Txd1+ 28.Txd1 Dc7 
29.Lxe4+ en de zwarte stelling wordt 
opgerold.

De wedstrijdleider vindt nog tijd voor andere partijen 

Zowel André als Theo kwamen op een gegeven moment naar me toe met de vraag of ze een 
remise-aanbod mochten accepteren. Bert wilde zelfs al opgeven met weliswaar een toren 
achterstand, maar een flinke voorsprong op de klok. Uit het voorgaande kunt u wel opmaken wat 
mijn antwoord was. Het resultaat was dat André en Bert wonnen en alleen Theo alsnog verloor.

Klaas kon eigenlijk niets verweten worden. Zijn tegenstander bracht een bijkans foutloze partij 
op het bord en speelde een paar honderd punten boven zijn huidige Elo-rating. Op de 21e zet had 



zwart 3 pionnen voor een stuk, maar zijn stukken stonden elkaar in de weg en dat werd door wit 
vakkundig uitgebuit.
Dan komen we als voorlaatste bij André die zich binnen het uur in een eindspel bevond met een 
pion meer, waar zijn loper zich tegen een paard moest bewijzen. Hij maakte het zichzelf 
moeilijker dan nooodzakelijk en had de hulp van zwart nodig om het punt binnen te halen:

48.f4? dit was de laatste mogelijkheid om op 
eigen kracht te winnen, nu de koning e4 moet 
blijven dekken was hier een uitgelezen kans 
om c6 te spelen. bijv. Pe7 49.c7 Pf5+ 50.Kd2 
Pe7 51.f3! Kc6 52.Lg3 exf3 53.Kxd3 Kd7 
54.Ke3 en wit wint Pe7 49.Kd2 Kc4 hier 
vroeg André me of hij remise mocht aannemen 
50.c6!? Pxc6 51.g6 Pe7 54.g7 Kd5?! een 
aardige manier voor zwart om remise te maken 
was e3+ 55.Kxe3 Pf5+ 56.Ke4 Pxg7 57.f5 
Pxf5! 58.Kxf5 a5! 59.bxa5 d2 60.Lxd2 Kc5 hij 
loopt naar de hoek en komt daar niet meer uit 
55.Lh4 e3+?? jammer, zonder reden wordt het 
halve punt weggegooid. Een laatste poging is 
Pg8 56.f5 Ke5 57.f6 Ke6 58.Ke3 Kf7 59.Lg5 
Kg6 60.Kxe4 d2 61.Lxd2 Pxf6 62.Kd3 houdt  
de diagonaal a1-h8 vrij  zodat pion g7 niet 

geslagen kan worden Kf7 zorgt dat het paard weer bewegingsvrijheid heeft 63.Kc4 Pe4 64.Lh6 
na 64.Lc3 Pxc3 komt zwart op tijd om pion b5 tegen te houden Pd6 65.Kc5 Pf5 66.Ld2 Kxg7 
67.Kb6 Pe7 68.Kxa6 Pd5 69.b5 Pc7+ 70.Kb6 Pxb5 remise 56.Kxd3 1-0

Dit gaat veel te makkelijk, dat moet moeilijker kunnen!

Het was dus aan Theo om het laatst benodigde puntje te verdienen en daarom wilde ik ook niet 
dat hij een remise-aanbod aannam hoewel daar objectief gezien best reden voor was. Hij vocht 
voor wat hij waard was, maar had er, ook bij best spel, nooit meer dan remise uit kunnen halen.



Peter Wijnand


