
Verslag Pegasus/AASTOR 2 – WSC 2 gespeeld op 3 februari 2004:
1w Ariën Hooimeijer   0 – 1   W.van der Horst  1579
2z Ruud Willemsen     ½ – ½   W.van Delft      1532
3w Klaas Siewertsen   ½ – ½   I.Markens        1441
4z Michel Weenink     ½ – ½   L.van Hedel      1545
5w Micha Pfeiffer     1 – 0   T.Nicolai        1418
6z Bert Hoetmer       ½ – ½   M.van der Lugt   1586
7w André Ottenhoff    1 - 0   C.van Klaveren   1584
8z Ken van Rossum     1 – 0   J.de Vey         1662
                     -------
               WSC 2  5 – 3  Pegasus/AASTOR 2

Omdat Pegasus vooraf een sterke tegenstander leek te zijn (2e in de stand) en we er tot nu toe  
niet veel van gebakken hadden, had ik voor een fantasie-opstelling gekozen en de laatste drie  
spelers aan de topborden laten plaatsnemen. Ze hebben me zeker niet teleurgesteld: Ruud en  
Klaas hielden goed stand en Ariën had op een gegeven moment zelfs winstkansen.

Michel had het moeilijk, maar gelukkig nam zijn 
tegenstander genoegen met remise in een duidelijk betere 
stand. Wit kon hier profiteren van de slechte positie van 
de toren met Tg3 gevolgd door h4 en h5, bijv. 49.Tg3 
Df7 50.Le5 anders kan de penning met Pd6 en Df5 
opgeheven worden Pa7 51.h4 h5 52,Tg5 Kh6? Df1+ 
53.Kh2 Df7 53.Lf4 Kh7 54,g4 enz. Het was in ieder 
geval de moeite van het proberen waard geweest.

Zwart verloor tegen Micha gedwongen een kwaliteit en een blunder op het eind versnelde 
slechts de onvermijdelijke nederlaag.
Na 1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.Pc3 Lg4 4.Lc4 Le7 5.h3 Lh5 6.d4 Pc6 7.Le3 Lh4?! 8.g4 Lg6 9.dxe5 dxe5 
10.Dxd8 Txd8 ?? 11.Pxh4 won André een vol stuk. Wit besteedde de rest van de partij aan het 
afruilen van zoveel mogelijk stukken om uiteindelijk in het eindspel te winnen.
Ik neem aan dat de tegenstander van Ken op tijd heeft verloren, want in de eindstand stond deze 
op voordeel met een stuk tegen 2 pionnen.

Wit staat hier een pion achter, zijn paard staat in een 
penning en de loper is zeer slecht. Je zou zeggen dat Bert 
makkelijk zou moeten kunnen winnen. In de partij won 
hij d.m.v. Le6 weliswaar de pion op g4, maar moest 
daarna toestaan dat wit zich bevrijdde en de pion op a7 
terugwon, waarna winst niet meer tot de mogelijkheden 
behoorde. Beter was echter om g4 met de toren te 
veroveren: Le4 Th4 39.Txd5 39.Tb3 Th4 Lb2 40.Pd2 
40.Kg1 Txg4 41.Kf1 Lc2 42.Pd2 Lxb3 43.Pxb3 Lb2 
44.Kg2 Lg2 45.f3 Lxa3 46.Pd4 Lxb4 47.Pe6+ Kd7 
48.Pxg5 a5 en zwart wint.
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