DJZ 1 wint nipt van Schaesberg 1
We kregen te elfder ure nog een afmelding van Philippe Da Ces die op bord 1 zou spelen en moesten
dus op het laatste moment nog naar een invaller zoeken.
Gelukkig was Andre Koehorst bereid om in te vallen in het tweede team waardoor Wouter Smeets
kon doorschuiven naar het eerste team.
De uiteindelijke opstelling van De Juiste -Z- 1
1. Huub Senden 1820 (w) - Rien Seip 1899
2. Rene Snoeck 1901 (z) - Rudi Seip 1879
3. Wouter Smeets 1843 (w) - Martin Schmitz 1799
4. Paul Bokeren 1765 (z) - John Uckerman 1751
5. Mick Godding 1775 (w) - Werner Panzer 1699
6. Roy Kluten 1822 (z) - Karl-Heinz Krings 1443
Zelf speelde ik op het laatste bord gezien de mindere resulaten van mij de laatste tijd.
Ik speelde de Franse verdediging en kwam goed uit de opening.
Uiteindelijk kon ik het centrum open breken met f6 en sloeg toen met het verkeerde stuk (loper i.p.v.
paard) terug op f6 waarna ik wit aanvalskansen gaf.
Na enige nauwkeurige verdedigingszetten van mijn kant kon ik met mijn centrum oprukken.
Daarna was het wit die moest oppassen maar ging desondanks vol op de aanval spelen met 25. h5?,
zie onderstaand diagram

Met 25. ... Txf2! kreeg ik beslissend voordeel al moest ik wel opletten na 26. hxg6 e3! 27. Txh7 exd2+
28. Kb1 Dxg5 29. Th8+ Kxh8 (29. ... Lxh8 wint meteen).

30. Dh3+ en hier schrok ik me een hoedje.

Zag Dh7+ gevolgd door Df7 mat en haalde opgelucht adem toen ik zag dat ik nog een toren op f2 had
staan.
Na 30. ... Kg8 31. De6+ Kg7 32. Dxc6 Dxg6+ met gedwongen dameruil staat zwart gewonnen en
derhalve gaf wit op.
Stand was nu 1-0 voor ons.
Mick speelde vrolijk op de aanval en had 2 pionnen voor de aanval gegeven. Zijn tegenstander bleef
echter stug verdedigen en Mick wikkelde naar een eindspel af waar hij 1 pion kon terug winnen.
Uiteindelijk bleef een toren eindspel over met 4 tegen 3 pionnen aan dezelfde vleugel met goede
kansen op remise.
Intussen speelde Rene een puike aanvalspartij en overrompelde zijn tegenstander.
Stand was nu 2-0 voor ons.
Paul speelde een zeer degelijke partij tegen John Uckerman en kwam 3 pionnen voor in een eindspel
met zware stukken.
Aan de damevleugel kon Paul met zijn 2 vrijpionnen oprukken en op een gegeven moment liet zijn
tegenstander zijn toren ongedekt staan.
Na een aantal schaakjes kon Paul de toren oppikken waarna zijn tegenstander opgaf. Paul had
overigens ook wel gewonnen als zijn tegenstander deze fout niet had gemaakt al was het dan een
stuk moeilijker geweest.
Stand was nu 3-0 voor ons.

Kat in het bakkie zou je zeggen maar het werd toch nog spannend.
Ondertussen had Mick een pion verloren en nu hadden we een toren eindspel waarbij wit de f- en hpion had en zwart geen pionnen meer.
Dit was dus erg moeilijk te houden en nadat zwart zijn h-pion kon opschuiven naar h2 waarbij de
zwarte koning niet bij de h-pion kon komen was het een kwestie van tijd dat zwart zou winnen.
Na gedwongen torenruil liep de f-pion door naar dame met winst voor zwart.
Stand was nu 3-1 voor ons.
Huub speelde op het eerste bord een solide partij tegen Rien Seip en rondde af naar een remiseachtig toren eindspel door de loper en dame te ruilen.
Mogelijk was de dame terugslaan met de pion beter geweest om de stelling nog meer gesloten te
houden.
Huub nam de dame met zijn toren waarna Rien het centrum kon opbreken. Op zich was er toen nog
niet veel aan de hand maar zwart kreeg toen wel spel.
Op een gegeven moment stond Huub zijn koning geisoleerd op de h-lijn terwijl Rien zijn koning
centraal stond op f5.
Uiteindelijk kon Rien met zijn toren binnen komen via de g-lijn waarna even later het pleit beslecht
was.
Stand was nu 3-2 voor ons.
Wouter stond intussen positioneel in een eindspel met toren, paard en pionnen tegen toren, loper
en pionnen iets beter tegen Martin Schmitz.
Omdat we al 3 punten hadden moest Martin op winst spelen. Na enig heen en weer spelen moest
Martin iets anders spelen om niet in drie keer dezelfde stelling te raken.
Martin zette op een gegeven moment zijn loper op d5 wat Wouter de mogelijkheid gaf af te wikkelen
naar remise door alles af te ruilen
Smeets,W - Schmitz,M
Schaesberg 1–DJZ, 08.12.2019

1...Lc6-g2 2.Pe6-f4 Lg2-d5? 3.c2-c3 Ld5-f7 4.Td3xd4+ Td7xd4+ 5.c3xd4 Kc4xd4 6.Pf4-e6+ Kd4-e5
7.Pe6xg7 Ke5-f4 8.Pg7-e6+ Kf4-g3 9.Kd2-e3 Kg3xh3

10.Ke3-f4 Kh3-h4 11.Pe6-c5 h6-h5 12.g4xh5 Lf7xh5 13.Pc5-e4 Lh5-g4 14.Pe4xf6 Lg4xf5 ½–½

Daarmee was de eindstand 3,5 - 2,5 voor ons.

Uw razender reporter uit ’t Streeperkruis in Schaesberg (bij Megaland)
Roy Kluten

