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Om vijf voor acht verscheen Micha in ons clublokaal, ik was verbaasd hem te zien en hij op zijn
beurt was verbaasd dat zijn teamgenoten nergens te bekennen waren. Nadat ik hem op de hoogte
had gebracht dat het hier toch echt een EXTERNE wedstrijd betrof vertrok hij alsnog naar
Amstelveen. Gelukkig heeft deze vergissing geen negatieve invloed gehad op zijn partij.
En dan doel ik eigenlijk alleen op de uitslag want zwart stond oorspronkelijk erg goed in een
toreneindspel, maar wist de juiste zetten niet te vinden om zijn voordeel uit te bouwen en gaf een
paar zetten voor het eind zelfs het halve punt nog weg.
Wit heeft zijn paard naar de rand van het bord
gespeeld. Daar doet het echter niets en wat nog
belangrijker is, het dekt veld e2 niet. In deze stand
dreigt Ken daardoor materiaal te winnen met h6
(14.Ph3? Pf3+) of via de partijvoortzetting 13.c3?
Pe2+ 14.Kh1 Pf4 15.f3? na g3 verliest wit slechts
een pion, nu een heel stuk Dxg5 16.g3 te laat Pe6
17.f4 Dh6 enz.

Bert gaf in gelijke stelling zomaar een stuk weg en gaf direct op.
Michel ging hier de fout in met 25.Dd7? na bijv.
25.Txe4 Txb3+ 26.axb3 Txe4 27.Dxc5 dxc5 is alles
nog open Dxc4 26.Dxd6 Txb3+ en ook hier kon de
koning omgelegd worden: 27.axb3 Dxb3+ 28.Ka1
Tb8 29.Te2 Tb5 enz.

Zwart heeft met c5 een paar zwaktes in zijn stelling
geschapen nl. veld d5 en pion d6, maar na bijv. b5
16.Lb3 Le6 blijft het witte voordeel binnen de
perken. Klaas bezegelde hier zijn eigen lot met
Pe8? 16.Pd5 en wit wint een stuk.

In deze stelling verloor Harry op tijd. Had hij
nog door kunnen spelen dan was remise de
waarschijnlijke uitslag geweest: a5 59.Ld8 a4
60.Kb4 Kd5 61.Lf6 Ld3 62.Kc3 Lc4 en wit
komt er niet door.

Nico had hier nog een goede vooruitzichten,
maar na 42.c4? bxc4 43.Lxd5?! 43.Txc4?
Pe3+ cxd5 had zwart de overhand. Wit ging
op de 60e zet in mindere stelling door zijn
vlag.

Hieruit blijkt wel dat de meesten nog lang hebben kunnen standhouden en in houdbare stellingen
door hun vlag zijn gegaan, dan wel deze om zeep hebben geholpen met een blunder (of twee).
Ik zeg niet dat we hadden kunnen winnen, maar de uitslag had er toch wat dragelijker kunnen
uitzien.
Peter Wijnand

