
Pegasus 1 – WSC 1 gespeeld op 4 april 2006:
1w Peter Wijnand       0 – 1   Ferry Weverling     1851
2z Dick Spel           1 – 0   Pablo Clement       1875
3w André Ottenhoff     0 – 1   Hans Solcer         1842
4z Harry Boom          0 – 1   Stefan Jorritsma    1773
5w Ruud Willemsen      0 – 1   Leon van Hedel      1613
6z Nico Dalmulder      0 - 1   Jos van Walstijn    1494
7w Micha Pfeiffer      1 – 0   Paul Oostheim       1641
8z Theo van Tubergen   0 – 1   Roelof Beukema      1662
                      -------
               WSC 1   2 – 6   Pegasus 1

Peter koos voor het koningsgambiet, dikwijls gekenmerkt door felle strijd waarbij tempoverlies 
beide partijen duur kan komen te staan. Wit offert een pion om zijn stukken sneller te kunnen 
ontwikkelen, maar ditmaal was het Peter die met weinig effectieve zetten zijn eigen 
ontwikkeling stagneerde. Toen hij bovendien met zijn dame op pionwinst ging spelen werd zijn 
koningsvleugel volledig onder de voet gelopen en kon hij al na 18 zetten capituleren. 
Dat zal hem zelden zijn overkomen!

Zelf moest ik (Dick) me tegen het middengambiet verdedigen: 1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3. Ik ging 
echter niet in op de gambietvoortzetting dxc3, maar gooide met d5 mijn eigen lijnen open. 
Wit had met zijn loperpaar een iets betere stelling, maar zijn geïsoleerde pion op d4 was een 
minpuntje. Door de stelling te vereenvoudigen werd het minpuntje steeds groter en na 53 zetten 
moest mijn tegenstander de vlag strijken.

André speelde Schots, het werd echter niet alleen 
schots, maar ook scheef. Op de 15e zet gaf hij een 
pion weg, maar zwart zag daarna de dreiging van 
een matdreiging (jawel) op de 8e rij over het hoofd 
waardoor hij de pion weer terug kon winnen.

Zwart blunderde met zijn laatste zet (Txa6) waarna 
André de partij in zijn voordeel had kunnen 
beslissen met 37.Te2 en stukwinst vanwege de 
zwakke onderste rij. Hij speelde echter 37.Dxe3? 
Dxg3 38.Te2?? Ta1+ met opgave.

Harry speelde Siciliaans en was al vroeg gedwongen om zijn koning op e7 te zetten. Met nog 
alle stukken pop het bord stond hij daar niet zo erg prettig. Gelukkig ruilde wit de dames 
waardoor er wat lucht ontstond, het witte loperpaar bleef echter sterk. Voor Harry was de enige 
remisekans om lopers van ongelijke kleur over te houden. Hij hoefde zich hiervoor niet 
uitermate in te spannen. Zijn tegenstander zorgde hier, met de ruil loper tegen paard, zelf voor. 
Nu werd de winst voor wit wel erg moeilijk, maar in tijdnood vond zwart niet de juiste zetten 
en verloor alsnog.

Nico speelde zoals gebruikelijke Aljechin-verdediging. Alsof het afgesproken was moest hij, 
evenals Harry, zijn koning op e7 laten schuilen. Een zwakke pionzet maakte dit noodzakelijk.
Hij probeerde nog om hem naar veiliger oorden te dirigeren, maar dit kostte te veel tijd en na 
30 zetten was opgeven een verstandig besluit.



Ruud kreeg een Hongaarse verdediging 
voorgeschoteld: 1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Le7 4.d4 
exd4 5.Pxd4 Pe5 6.Ld3?! Het is opmerkelijk dat 
een oude rot al zo vroeg in de opening afstand doet 
van zijn loperpaar terwijl er op b3 een veel beter 
veld ter beschikking staat. Tot de 41e zet had wit 
desondanks een iets betere stelling.

Met 41.Td2 zou Ruud nog behoorlijke kansen 
hebben gehad. Hij speelde echter in zware tijdnood 
het verschrikkelijke fxg5? waarna het na vier zetten 
uit was: Tf1+ 42.Kh2 T6f2+ 43.Kh3 Dh5+ 44.Dh4 
Th1 mat.

Micha koos eveneens voor de Schotse partij, zwart ruilde op d4 en speelde na 5.Dxd4 direct 
c5. Dit is weliswaar speelbaar, maar er zijn zoveel frissere varianten te bedenken. 
De zwarte d-pion blijkt dikwijls een zorgenkindje en toen zwart bovendien naar de verkeerde 
zijde rokeerde had Micha overwegend spel Op de 21e zet had hij de partij direct kunnen 
afmaken met stukwinst.
In plaats daarvan ruilde hij de dames en kwam in een toreneindspel met een pluspion wat nog 
niet zo eenvoudig was. Gelukkig kon hij door een fout van zijn tegenstander de torens van het 
bord halen waarna het overgebleven pionneneindspel eenvoudig gewonnen was.

Theo kwam met een slechte loper en een slechte pionnenstelling uit de opening. De witte 
lopers beheersten alle velden en dat resulteerde in pionverlies en toen er daarna nog een pion 
verloren ging resteerde er slechts een kansloos eindspel.

Dick Spel


