Wedstrijdverslag De Juiste Z 1 - WLC 2
Zaterdag 14 december 2019
Door: Joost de Bruin

Vandaag speelde het 1e team tegen WLC 2. Ik moet opzoeken waar die club vandaag
kwam, het antwoord is Eindhoven. We speelden thuis en konden dankzij de hulp van Peter
en Jos (die Patrick hebben gebracht en gehaald) beschikken over een sterke opstelling.
Dank hiervoor. Dat gold niet voor onze tegenstander: Zij hadden hun 2 sterkste spelers
moeten uitlenen aan hun 1e team. Dat kregen we pas na de wedstrijd te horen, maar het
verklaart de uitslag wel voor een deel. Zoals hieronder bij de opstellingen te zien is, was het
ratingverschil gemiddeld 200 punten per bord. Dat is (heel) fors.

Rene was als eerste klaar. Ik denk dat hij na minder dan een uur spelen de handen schudde
met zijn tegenstander voor een remise. Dat was zo snel, dat ik eigenlijk niets van de partij
heb kunnen zien. Volgens Rene was het een saaie stelling, hij had bij die stand van zaken
geen zin om er een lange middag van te maken. Zijn tegenstander zal daar (gelet op het
ratingverschil van 170 punten) geen probleem mee hebben gehad. ½-½
De overige 7 borden waren aanzienlijk langer bezig. Frits was de eerste die van hen klaar
was. Hij speelde met wit een siciliaan met een loper op e3 en een paard op d4. Zijn
tegenstander zette vrijwillig zijn dame op b6 in de loperlijn. Ik meende te zien dat Pf5 (de
loper dekkend en het (ongedekte) g7 aanvallend) meteen zou winnen, maar misschien heb
ik het niet goed gezien, want Frits speelde het niet. Hij speelde andere zetten, die
ongetwijfeld ook erg goed waren, want hij won op enig moment een vol stuk. Zijn
tegenstander speelde nog wat door, maar toen Frits met een stuk meer een koningsaanval
inzette was het feest snel over. 1 ½ - ½, uitstekend potje van Frits.
Waar Frans vorige keer nog de (relatief) sterkste tegenstander had, had hij vandaag de
relatief zwakste. Het ratingverschil was maar liefst 270 punten. Dat kwam ook tot uiting op
het bord. Met zwart drukte Frans hard op de Damevleugel, ontwikkelde weinig, rokeerde
handmatig (Ke8-d7-e8) maar won ogenschijnlijk eenvoudig. Jasper vroeg achteraf of Frans
het niet wat tricky had gevonden om zo traag te ontwikkelen. Frans: normaal gesproken wel,
maar hier had ik gewoon gerekend en het kon allemaal. Dat bleek. Puntje binnen. 2 ½ - ½.
Ikzelf was de 4e die klaar was. Mijn tegenstander speelde het Draxler-gambiet tegen me.
Van alle gambieten die ik ken, is dit zo ongeveer de gevaarlijkste. Ik heb hierin met wit
tientallen (blitz) potjes tegen Philippe Ramaekers gespeeld en het enige dat me daar nog
van bij was gebleven, was dat ik met name vaak, veel en heel hard verloor met wit. Balen
dus. Ergens ver in mijn geheugen zat dat Lxf7 de ‘veilige’ lijn was. Dat bleek te kloppen.
Desalniettemin kwam ik toch slecht te staan. In een eindspel met een volle pion minder
(-1,5) dat ik waarschijnlijk zou hebben verloren, bood mijn tegenstander me plots remise
aan. Geen idee waarom, maar ik klaag niet. Mijn partij heb ik hieronder even geplakt, omdat
je niet alleen je succesverhalen moet delen. 3 - 1.
Vrijwel direct na mij was Patrick klaar. Hij speelde met wit een Frans-achtige structuur tegen
Bas Roelen. Bas is slechtziend en had een apart speelbord en notatiecomputer-achtig ding
bij. Fascinerend toch altijd om te zien dat je bij het schaken met zo’n handicap beslist niet
onder hoeft te doen voor mensen die wel alles zien. Helaas voor Bas, deed hij vandaag wel
onder voor Patrick. Ik hoorde Bas op enig moment een remise-aanbod doen, maar de stand
voor Patrick was toen al zo goed dat hij dat afsloeg. Even later was het 4 - 1.
Bijna onmiddellijk daarna kon ook Peter de stukken in de doos doen. Hij had zojuist
gewonnen en hoewel hij direct naast me zat, heb ik weinig meegekregen wat er in die pot
gebeurd is. Ik heb gezien dat zijn tegenstander 2 stukken voor een toren van Peter leek te
hebben. Bovendien dacht ik dat zijn tegenstander mogelijk ook iets van een aanval had,
maar blijkbaar was het niets, want Peter won gewoon. Dat doet hij de laatste tijd wel vaker.
Lekker bezig Peter! 5 - 1

Met de 5 - 1 was de overwinning binnen en de echte spanning weg. De laatste twee borden
hebben aanzienlijk langer doorgespeeld, maar helaas was het daar ook niet spannend.
Mick speelde met zwart een potje Frans en naar eigen zeggen dat hij dat slecht. Op zet 3
(1. d4 e6 2. e4 d5 3. Pc3) wist hij niet meer wat te doen, dacht lang na en speelde 3. Pe7. In
de auto terug gaf hij aan dat hij dacht dat dit de beste zet zou zijn. Ik speel al mijn hele leven
Frans, maar deze zet heb ik zelfs nog nooit overwogen. Volgens de database is in slechts
67 van de 81.421 potjes dit gespeeld en de winstpercentages zijn niet best. Ik hoop dat de
partij van Mick in de database terecht komt, want dat zou deze opening wel eens populair
kunnen maken. Mick won namelijk gewoon, al gaf hij wel aan dat dat niet door de opening
kwam. In het eindspel stond hij maar liefst 3 pionnen (tegen 0) voor. Het enige waar hij voor
uit moest kijken, was dat hij de tegenstander niet pat zou zetten. Dat deed hij niet. 6 - 1.
Jasper sloot de dag af. Hij deed dat klinisch. Pakte ruimte en een prettige stelling in de
opening. Zijn tegenstander moest een pion geven om zijn stelling te ontwarren en in het
eindspel, met enkel nog een dame en toren voor beide heren op het bord, had Jasper twee
verre verbonden vrijpionnen die de winst gingen garanderen. 7 - 1.
Een joekel van een uitslag. Volgens Peter (die het kan weten) heeft de club nog nooit zo dik
in de KNSB gewonnen. Om dat te vieren hebben we met zijn allen nog wat gegeten en
gedronken bij Tinus, waarbij ook captain Paul Lemmens aanschoof. Het was een mooie dag!

Joost de Bruin (1794) - Dannie
Beijk (1699) ½ - ½

1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bc4 Nf6 4.
Ng5
Bc5
{Het
gevreesde
Draxler-Gambiet. Als
je hier niet weet wat je doet als wit,
heb je verloren. Het enige wat ik nog
wist, is dat ik met Pxf7 tientallen
keren heb verloren, en met Lxf7 (de
iets rustigere variant) er nog wel eens
goed uit kwam}

5. Bxf7+ Ke7 {F8 moet vrij
blijven voor de toren} 6. Bd5 Rf8 7. O-O d6 8. h3 h6 9. Nf3 Qe8 10. Bxc6 bxc6
11. b4 Bb6 12. d3 Qg6 13. Nh4 Qg3 (oepsie, even gemist)

14. Nf5+ Bxf5 15. exf5 Nd5 16. Qg4 Qxg4
17. hxg4 Nxb4 18. Na3 Bd4 19. Rb1 Nxa2 20. Bd2 Rab8 21. Rxb8 Rxb8 22. Rb1 Rb6

23. Kf1 Nc3 24. Rb3 Rxb3 25. cxb3 Nd5 {De computer geeft -1,5. Zwart staat een
pion voor en heeft daarnaast ook nog een betere stelling, maar toch bood mijn
tegenstander hier remise aan. Daar mag ik niet over klagen. 1/2-1/2}

1/2-1/2

