DJZ 2 wint ruim van DJC 3
Zondag 11 november 2018, begin van het carnavalsseizoen
DJZ krijgt 2 teams van DJC uit Stein op bezoek
DJZ 1-DJC 2 en DJZ 2-DJC 3, 24 schakers zijn aanwezig
Scoreverloop: Tom Koolen verovert in het middenspel een loper tegen dame en wint niet
lang daarna, 1-0 voor DJZ 2. Tom’s partij met analyse houden we tegoed!
Niet veel later wint Wouter Smeets zijn partij. Op het moment dat hij een 2e pion ging
winnen maakte zijn tegenstander de beslissende fout, 2-0. Zie partij.
Dan krijgt Mariëlle Meijs een remise-aanbod in een stelling waar bijna nog niets geruild is
en de strijd eigenlijk nog moet beginnen. Zij neemt na overleg deze remise aan in het
teambelang, 2,5-0,5
Vervolgens krijgt Rob Zink ook een remise-aanbod in een stelling die iets beter was voor
zijn tegenstander, maar die was tevreden met remise! Ook dat werd aangenomen met het
oog op de nog spelende DJZ-ers, Frits stond goed tot gewonnen en Joop remise-achtig.
Tussenstand 3-1! Zie partijfragment.
Frits won uiteindelijk 2 pionnen en dat was beslissend, 4-1 en de 2 matchpunten blijven in
Noorbeek. Zie partij.
Joop stond minder toen 2 torens zijn koning dreigden onder vuur te nemen. Via een
schwindelzet kon hij afwikkelen naar een beter staand toreneindspel maar hij was
tevreden met remise na zware strijd en dus werd het een 4,5-1,5 overwinning!
Wouter en Frits hebben met 2 uit 2 nog 100%!
Mikkers,Peter - Smeets,Wouter
DJZ 2-DJC 3, 11.11.2018
Aantekeningen: Wouter Smeets (NIET gehinderd door enige kennis van Fritz)
1.e2-e4 c7-c6 2.Pg1–f3 d7-d5 3.e4xd5 c6xd5 4.d2-d4 Pb8-c6 5.Lc1–f4 Pg8-f6 6.Pb1–d2 Dd8-b6

Het lijkt
erop alsof mijn tegenstander twee openingen door elkaar haalt. Met Db6 val ik aan op d4 en b2
7.Pd2-b3 e7-e6 8.c2-c3 a7-a5 Het paard staat nog altijd vreemd op b3 9.a2-a4 Lc8-d7 10.Lf1–b5 Lf8-e7
11.0–0 Pf6-h5? niet mijn beste zet maar ik wilde van die loper af en na het rokeren van wit wilde ik
hem graag ruilen voor mijn paard 12.Lf4-e3 Ph5-f6 Nu de loper terug gaat naar e3 staat mijn paard
lelijk aan de rand 13.Le3-f4 Pc6-a7 Wit wil nu al gaan voor herhaling van zetten en laat zien
tevreden te zijn met remise. c4 was waarschijnlijk een stuk beter geweest dan Lf4

14.Lb5xd7+

Ld3 en Pc8 was in mijn beleving een stuk logischer geweest ik was dan ook
aangenaam verrast dat mijn zwakke loper werd afgeruild. 14...Pf6xd7 15.Dd1–c2 Ta8-c8 16.Pb3-d2 Pa7c6 17.Dc2-b1 0–0 Waarschijnlijk het verkeerde moment om te rokeren maar mijn tegenstander doet
er niets mee en produceert zijn zwakste zet van de hele partij! 18.Db1–a2 Pd7-f6 Wit haalt alle
gevaar uit de stelling en lijkt geen duidelijk plan te hebben. 19.Tf1–e1 Pf6-h5 Nu is deze zet wel op
zijn plaats! 20.Lf4-e3 Db6-c7 Met het idee om de diagonaal over te nemen van wit

21.Pf3-e5 Pc6xe5

Het oogt misschien riskant maar niet nemen is niet beter en volgens mij wint wit
die pion niet zo maar terug 22.d4xe5 Dc7xe5 23.Le3-b6 De5-f4 De tussenzet waarmee ik het paard op
d2 kan aanvallen 24.Pd2-f3 Le7-d8! En de sluitende verdediging om de pion voorsprong te
consolideren 25.Lb6-e3 Df4-c7 26.Le3-d4 Ld8-f6 27.Pf3-e5 Ph5-f4 28.Da2-b1 Pf4-g6 Op het moment
van loslaten zag ik ineens dat wit zijn pion weer terug kon winnen. Maar hij mist deze kans

29.Pe5xg6 h7xg6

Hier doet wit het nog uitstekend. Ik was er al blind van uitgegaan dat ik de pion
nu kwijt zou raken maar het liep anders

30.Db1–d3 30.Ld4xf6 g7xf6 31.Te1xe6? f7xe6 32.Db1xg6+ werkt net niet want zwart heeft Dc7-g7 en dus geen
eeuwig schaak 30...Lf6xd4 31.Dd3xd4 Dc7-c5 Dc4 was waarschijnlijk beter 32.Dd4-h4 Dc5-c4 Alsnog!
33.Dh4-g3 Dc4-b3 Altijd drukken op de zwaktes in een stelling 34.Te1–e2 Tc8-c4 En nog eens

drukken op een zwakte. Dit keer is de pion op a4 het slachtoffer. Maar dat is maar schijn. Het is
ook vooral een lokkertje om mijn dame aan te vallen en wit hapt!

35.Ta1–a3 Db3-d1+ met

opgave wegens mat in 2, 0–1

Akker van de,Jack-Zink, Rob
DJZ 2-DJC 3, 11-11-2018

18 .. Dd6-e5? Gemiste kans!!! Hier geeft zwart zijn voordeel mee weg, Pc6-e5! Was veel beter geweest, het
paard controleert de velden c4-d3-f3 en dreigt vroeg of laat naar een van deze velden toe te springen. Na
nog 11 zetten bood wit remise aan in een betere stelling, hij had inmiddels de c-lijn veroverd!

Custers,Jeroen - Werts,Frits
DJZ 2-DJC 3, 11.11.2018
Aantekeningen: Frits Werts/Rob Zink
1.c2-c4 e7-e6 2.Pb1–c3 f7-f5 3.g2-g3 Pg8-f6 4.Lf1–g2 Lf8-e7 5.d2-d3 0–0 6.Pg1–f3 d7-d6 7.Lc1–g5 Dd8-e8
8.0–0 Pb8-d7 9.Dd1–d2 h7-h6 10.Lg5-e3 De8-h5 11.a2-a4 a7-a6 12.h2-h3 e6-e5 13.Dd2-c1 g7-g5 zwart wint
ruimte op de konigsvleugel, wit heeft niet zoveel manoeuvreerruimte.

14.Pf3-h2 f5-f4 15.g3-g4 Dh5-g6 16.Le3-d2 h6-h5 17.Lg2-f3 Pd7-c5 18.Dc1–c2 c7-c6 19.Ta1–c1 Pc5-e6

20.Pc3-e4 Pe6-d4 21.Pe4xf6+ Tf8xf6 22.Dc2-d1 Pd4xf3+ 23.e2xf3 (Pxf3 is nog erger want dat blaast zwart de
koningsstelling helemaal op) Dg6xd3 en zwart wint een gezonde pion met betere stelling!

24.Dd1–c2 Dd3xc2 25.Tc1xc2 Lc8-e6 26.Kg1–g2 h5-h4 27.Tf1–d1 d6-d5 28.Ld2-c3 d5-d4 29.Lc3-d2 Ta8-c8
30.b2-b3 Le6-d7 31.Ph2-f1 c6-c5 32.Ld2-c1 b7-b5

33.a4xb5 a6xb5 34.Tc2-a2 b5xc4 35.b3xc4 Kg8-f7 36.Pf1–d2 Ld7-c6 37.Ta2-a7 Tc8-a8!
Zwart dwingt wit tot ruil van zijn actieve toren!

38.Ta7xa8 Lc6xa8 39.Pd2-e4 La8xe4 40.f3xe4 Tf6-a6 41.f2-f3? Ta6-a4 en wit verliest een 2de pion 42.Lc1–d2
Ta4xc4 en dit was toch wel het moment voor wit om op te geven, maar hij laat het zich bewijzen! Daar heeft
Frits uiteraard geen problemen mee en speelt heel nauwkeurig tot de laatste zet!!

43.Td1–a1 Tc4-c2 44.Ta1–d1 c5-c4 45.Kg2-g1 c4-c3 wit gaat zijn loper binnen een paar zetten verliezen tegen
de oprukkende vrijpionnen 46.Ld2-c1 Le7-c5 47.Kg1–h1 d4-d3 48.Td1xd3 Tc2xc1+ 49.Kh1–g2 Lc5-d4 0–1

DJZ 1 verloor helaas met 2,5-3,5 van DJC 2
Met 6 DJZ-ers hebben na afloop nog gezellig samen gegeten.
Volgende wedstrijd is uit tegen Pionneke 2 op 9 december.

Uw razende reporters uit Eetcafé Tinus in het verre Noorbeek (bij Terlinden)
Wouter Smeets, Frits Werts en Robbie van Zinkenburg

