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Raadsheer 5

Micha heeft met zijn overwinning 5 uit 5 gescoord en is daarmee met ruime afstand de meest
produktieve speler van het 2e team geworden.
r6k/2q3pp/1p5r/p1n5/5bQ1/B3pP2/PPP1B2P/R4K1R
De partijzet van Micha is Txh2, maar waarom zou je
dat willen spelen? Om een pionnetje te winnen geef je
de mogelijkheid op om de witte dame op te jagen en ruil
je een belangrijk stuk in de zwarte aanval voor een stuk
dat niets anders doet dan pion h2 bewaken! Beter is Pe6
bijv. 30.c3 Td8 31.h4 Td2 32.Te1 b5 33.Df5 Lg3
34.Tb1 b4 35.Tg1 35.cxb4 Txe2 Dd8 36.Txg3 Txe2
37.Db5 Pf4 38.Tg4 Tf2+ 39.Kg1 Pe2+ enz.
Hieruit blijkt wel wat een overweldigende aanval wit
heeft en dat de toren op h6 daarin een nuttige rol speelt.,
al was het alleen maar als dekking van Pe6.
In de partij had zwart een blunder van wit nodig om op
de 34e zet te winnen.
Bij Ken werden de gunsten van Caissa om de paar zetten weer anders verdeeld. Het bord stond
in vuur en vlam en elke speler had ettelijke mogelijkheden om winnend voordeel te krijgen.
De partij is daarom wel aardig om in zijn geheel te worden gespeeld, dus geef ik ‘m maar vanaf
het begin: 1.Pf3 Pf6 2.g3 c6 3.c4 e6 4.d4 d5 5.e3 Pbd7 6.c5 Dc7 7.Lg2 e5 8.Pc3 b6 9.b4 a5
10.cxb6 Dxb6 11.dxe5 Lxb4 12.Ld2 Pg4 13.Tb1 Da6?! (La6) 14.e6 Pc5 15.exf7+ Kxf7 16.Lf1
Da7 17.Pd4 Dc7 18.Le2 Pxf2 (Pe5) 19.Kxf2 Lxc3 20.Lxc3 Pe4+ 21.Kg2 Lh3+? (Pxc3) 22.Kxh3
Pf2 23.Kg2 Pxd1 24.Tf1 Kg8 25.Tbxd1 Dd7 26.Pf5 h5 27.Le5? (Pxg7) Th7 28.Pd6? (Ld3) h4?
(De7 29.Pf7 g5) 29.Tf7? (Ld3) De6 30.Lf4 hxg3 (g5) 31.Lxg3 (zie diagram)
r5k1/5Rpr/2pNq3/p2p4/8/4P1B1/P3B1KP/3R4
Dit was zwarts laatste kans om winnend voordeel te
behalen, Ken ging voor een onbelangrijke pion met
Dxe3? de dame stond echter prachtig op e6 en met Th3
gevolgd door Txg3+ en Dxd6 zou het pleit bijna
beslecht zijn. Op 32.Lf4 volgt g5 33.Lxg5 Dxd6
34.Kxh3 Kxf7 32.Ld3 Th6? na g6 33.Tf3 (33.Lxg6
De2+) Dg5 kan zwart nog standhouden 33.Txg7 Kh8
34.Tg5? Pf5 De8 35.Te7 Te6 36.Txe8 Taxe8 37.Pd4
Tf6 38.Tc1 Te3 39.Lb1 en de stukken kunnen in de
doos Tf8 35.Le5 Tff6? na Thf6 is het nog niet meteen
uit 36.Pf7 mat

André stond eigenlijk de hele partij op voordeel, maar ook hij had de hulp van zijn tegenstander
nodig om beslissend uit te halen.
De partij van Ruud is een vreemd verhaal: uit het notatieformulier is geen legale partij te
construeren, maar uit persoonlijke waarneming kon ik afleiden dat zwart op een gegeven
ogenblik gewoon een stuk voorstond. Waarschijnlijk heeft dit hem teveel tijd gekost en heeft hij
daarom op de klok verloren.
Michel kon geen vuist maken op de koningsvleugel, daarom (en omdat we al gewonnen hadden)
werd er maar tot remise besloten in een licht voordelige stelling voor zwart.
De laatste tijd is Bert goed bezig en ook in deze partij maakte hij weinig fouten. Toen zwart een
vorkje toeliet waardoor een stuk werd verloren kon deze daarna alleen nog maar tijd rekken
voordat het onvermijdelijke geaccepteerd moest worden.
4qbk1/1pr2ppp/p2p4/3P3P/1PP2RQ1/3Pr1P1/
1B3RK1/8
Klaas staat hier onder zware druk en dan is het meestal
geen goed idee om op pionnenroof te gaan met Txd3?
na h6 is er nog weinig aan de hand 29.Lxg7! Lxg7
30.h6 Df8 31.hxg7 Dxg7 32.Dh4 Td7? dit kost de
dame, h5 maakt het wit wat moeilijker omdat deze nu
geen toren kan winnen met 33.Dd8+ Kh7 34.Dxc7
aangezien hij mat loopt na Dxg3+ 33.Tg4 Tb3
34.Txg7+ Kxg7 35.Df6+ Kg8 36.Te2 1-0

En als laatste Richard. Die kwam goed weg met remise aangezien hij al twee pionnen
achterstond in een mindere stelling. Weesp had echter al gewonnen en zijn tegenstander wilde
geen moeite meer doen om deze laatste partij alsnog te winnen.
Peter Wijnand

