Ronde 9: Fischer Z – ZSG (thuis)

17…Pa6-c7??

Voor de negende ronde is altijd de achtste geplaatst
en dat werd een ronde die we als Fischer Z niet
gauw zullen vergeten. De week ervoor was Bert-Jan
getroffen door een hartstilstand. De berichten die
daarna uit het ziekenhuis kwamen werden almaar
somberder en de zondag overleed een van onze
oprichters, nog geen 60 jaar oud.
De begrafenis zou op de volgende zaterdag
plaatsvinden, waarop we Amstelveen zouden
ontmoeten. Koortsachtig overleg: hele wedstrijd
uitstellen, vooruitspelen op de vrijdagavond en wat
al niet meer. Dankzij de bijzondere welwillende
medewerking van Amstelveen werden uiteindelijk
twee partijen vooruitgespeeld op vrijdagavond en
zouden ikzelf en mijn tegenstander niet opkomen.

Een complete kortsluiting Na een normale zet als
17…Tfe8 was er niets aan de hand geweest, maar
nu staat de loper alleen gedekt door de pion op d6,
dus:

Het werd een bijzonder vreemde wedstrijd. Op
vrijdagavond wonnen Frans en invaller Thomas
zodat we met 2-0 voorstonden. Toen de wedstrijd
op zaterdag begon bood Rein snel remise aan, zodat
hij ook nog bij de begrafenis kon zijn. Vervolgens
ging Robbert´s gloednieuwe smartphone af, waarna
beide spelers dermate overstuur waren dat ze snel
tot remise besloten…. Uiteindelijk wonnen we met
5-2 en AAS won de kampioenswedstrijd van ZSG
& was daarmee feitelijk al kampioen.
De laatste wedstrijd van het seizoen was dus tegen
de verrassende promovendus ZSG. Het ging slechts
om des keizers baard; nou ja goed, de tweede plaats
dan achter AAS.
De middag was amper twee uur oud toen we het
eerste punt konden noteren. Kees was bereid
gevonden in te vallen en had zijn nieuwe
openingswapen van stal gehaald. Dat leidde
aanvankelijk tot een rustig manoeuvreerstelling
totdat de tegenstander een zinsverbijstering had:

18. f4xe5
Dat is één…
18…Pf6-e8 19. d3-d4 Lc5-b6 20. Ld2xb4
En dat is twee.
Zwart deed nog tien zetten uit pure traagheid, maar
het resultaat veranderde niet: wit won.
Gerard had vooraf gemeld dat hij zijn – voorlopig?
– laatste partij voor Fischer Z zou spelen. Laten we
hem zelf even aan het woord:
“ (…) Mijn andere Haagse satelliet club, Het
Schaakhuis, een soort opvolger van Alteveer, wist
eindelijk het Kampioenschap van de HSB binnen te
halen en promoveert naar de 3e klasse KNSB. En
daarmee is het hen eindelijk ook gelukt mij binnen
te halen als versterking. Tenminste, dat denken ze
(….)
Ik speelde tegen de oude sluwe vos Wiebe Lenstra,
die zichzelf als herintreder presenteerde, maar zijn
2100+ rating niet verloochende. Alleen speelde hij
wel erg snel. Dat gaf mij kansen, maar bracht mij
ook in lichte tijdnood. En verleidde mij een enkele
keer zelf ook (te) snel te zetten. Wellicht kostte dat
het hele punt dat velen al geteld hadden…

Lenstra – Milort, na 17…Lc8-e6
18. b2-b3?
De Kruif – Snuverink, na 17. Pa4-b2

Eindelijk laat wit zich verleiden tot de
(verzwakkende) zet b3. Nu zijn toren weg is van a1
durft hij het wel aan, maar 18.f3 was nodig. Want er
zat nog een addertje onder het gras!
Hoewel het heel simpel is, duurde het toch even
voor ik de juiste volgorde van de korte combinatie
zag. Ik keek naar Df6 en ik keek naar Pxf2… En
dan zie je ineens dat andersom de goede volgorde
is!
18...Pg4xf2! 19. Kg1xf2 Dd8-f6+ 20. Kf2-g1
Df6xc3 21. Dd2xc3 Lg7xc3 22. Te1-f1 Lc3-e5 23.
Td1-d3 a7-a6 24. Pc2-d4 Le6-d7 25. Pd4-f3
Het loperpaar en een pion meer, geen wonder dat
het punt al bijgeschreven werd. En terecht. Zo iets
moet je gewoon uitspelen en binnenhalen. Helaas
was ik daar toch te vermoeid voor en niet scherp
genoeg. Ik ging in op verwikkelingen die op zich
prima voor mij waren, totdat ik enkele keren niet de
beste voortzetting koos.
Ik had het beter zo rustig mogelijk kunnen houden.
Want na enkele mindere zetten was het voordeel
bijna geheel verdwenen. Zelfs een laatste alles of
niets poging leverde slechts een halfje op. Gelukkig
wel genoeg voor een matchpunt en even later zelfs
twee. Ik liet mij in de stelling hierboven verleiden
tot slaan op g3, wat op zich goed was, maar wel
gevaarlijk.
25…Le5xg3 26. Pf3-g5 Lg3-h4 27. Tf1xf7

In de partij, na 27… Lc6? redde wit zijn toren en
paard met Tf6, omdat na Lxg5 Txg6+ en Txg5
volgt. Met remisestelling.
Ik moest nu dus met de koning naar h6 en hopen
dat ik nog voldoende voordeel overhad voor de
winst. Dat was inderdaad zo, maar slechts tot de
31ste zet.
28. Tf7-f6 Kg8-g7 29. Tf6-f7+ Kg7-h6 30. Pg5-f3
Lc6xe4 31. Td3-d4 Le4xf3
Hier heb ik de zet 31… Ld8 overwogen. Alles
keepen en dekken, lekker passief, sluit de toren op,
en niet bang zijn voor een paardzet. Ik vond het te
passief en koos voor iets actievers.
Helaas, want Ld8 is de (enige) zet die het ruime
voordeel vasthoudt. (…) Ondanks een klein
resterend plusje zag ik geen kans dit nog te winnen.
Het mogelijk winnende plan met –een keer- a4 en
binnen komen op de a-lijn voerde ik precies op het
verkeerde moment uit. Waarna het meteen potje
was.
Ik eindigde de partij met drie pionnen voor de loper
en elk nog een toren. Mijn koning stond ver weg en
hij dwong mij de pionnen op zijn kleur te zetten,
waarna zijn koning ze kon blokkeren. Potje remise,
of ik moest nog alle pionnen weggeven en het T-L
tegen T plus K verliezen… Dat nooit, dus dan maar
voor het eerste kiezen en een half ei genomen.
Dat was slechts de helft van het resultaat dat ‘Super
Sub van de Maand’ Kees de Kruif mee naar huis
nam. Waarvoor hulde!”
Tot zover Gerard!
De andere invaller, Adri, had het een stuk zwaarder.
Kwam in een huisvariantje terecht, en ondanks
creatief tegenspel kon hij het nadeeltje niet meer
ongedaan maken en verloor. Daarmee waren we
weer terug bij het begin: een gelijke stand.

Lenstra – Milort, na 27. Tf1xf7
27…Ld7-c6?
De eerste scheur… Met het verrassende 27… Ted8!
had ik mijn voordeel kunnen behouden. Want dan
heb ik op 28.Tf6! Le8! De pointe: de loper dekt
pion g6 op het veld dat de toren net vrijgemaakt
heeft. Niet gezien.

Zelf mocht ik voor het eerst van het jaar (en we
waren al in april) de schaakstukken aanraken na de
dramatische nederlaag tegen AAS in december.
Voorzichtigheid is dan de boodschap en dus maar
gekozen voor een bijzonder solide opzet. Niet
schaken betekent natuurlijk niet dat je niet over
schaken kunt lezen!
En een van de schrijvers, Peter Wells, had ergens
opgemerkt dat in het Dame-Indisch het zwarte
damefianchetto niet goed samengaat met de
Konings-Indische centrumstructuur met een pion op
e5. Dat vond ik behoorlijk abstract, maar laat ik dat
nou net op het bord krijgen….

Peewee – Frijlink, na 16…Le7-d8

Mellema – Teeuwen, na 26…Pe5-g6

Wit staat overwegend, zoveel is duidelijk. Alleen:
op welke vleugel verder? Geweldig strateeg ben ik
niet en dat kostte mij dit meer dan 10 minuten…

Na een eenvoudige, centraliserende zet als Dd4 was
er weinig aan de hand geweest, maar wit speelde:
27. g2-g4?

17. f2-f4!?
Ook geen gek idee is actief worden aan de andere
kant: 17.c5 bxc5 18.Lxc5 Te8 19.Pe3 met duidelijk
voordeel voor wit.
17...c7-c5?
En na 8 minuten denken een blunder waarna de
partij in hogere zin voorbij is. Er waren twee betere
alternatieven, al houdt wit voordeel:
• 17...exf4 18.gxf4 c6 19.Pxb6 Lxb6
20.Lxb6 Pxf4 21.Lc5 Tfe8 22.Td7 Lc8
23.Ld6 Db6+ 24.c5 Da6 25.Txf7 of
• 17...c6 18.Pxb6 Lxb6 19.Lxb6 exf4 20.Lc5
fxg3 21.hxg3 Dxg3 22.Lxf8 Txf8 23.Dd3

Ik denk dat wit de pointe op de 29e zet gemist had
bij zijn overpeinzingen. Hij zal niet de enige zijn…
27...Df5-f6 28. Dd2-h2+
Relatief beter was 28.Th7, maar na Dxf3 heeft
zwart wel een pion meer!
28...Kb8-a8?
Mist de zeer verborgen winst: 28...Pf4 29.Dh7 (en
wat nu, zie diagram) Pd3+! 30.Kd2 Df4+ 31.Kxd3
De3 mat. Ongelofelijk!

18. f4xe5 Lb7-c8
Want na 18...Dxe5 volgt 19.Tf5 met stukwinst…
En hoewel ik hierna niet steeds de hardste deed,
was er geen twijfel over de uitslag en liet zwart zich
uiteindelijk maar matzetten. Daarmee had ik in elk
geval één teamgenoot extra blij gemaakt, want
Niels was nog in de running voor topscorer in onze
klasse.
Jos werd geconfronteerd met een afruilvariant tegen
zijn nieuwe opening. Reden was vermoedelijk dat
zijn tegenstander dezelfde opening speelt met
zwart, en weinig zin had om tegen zichzelf te
spelen – dat raadde Botwinnik al sterk af – maar die
speelde maar 50 partijen per jaar…
Afijn, de partij kabbelde rustig voort:

Mellema – Teeuwen, variant na 29. Dh2-h7

29. Dh2-c7 Te8-b8 30. Kc1-b2
En remise overeengekomen.
Vervolgens hield Frans de positieve score keurig
vast met een remise. Niels toonde zich geïnspireerd
door de kans op de topscore in de klasse en won.
Helaas bleef Jeffrey van Vliet van AAS hem voor,
maar een score van 7 uit 9 (alles gespeeld) is
natuurlijk uitstekend!
Als laatste was Bram – onze eminente teamleider –
nog aan het worstelen. Net als ik alleen invaller dit
jaar, en dan valt het niet mee. Zo ook nu, en terwijl
het bier al rijkelijk vloeide moest hij in het eindspel
zijn koning omleggen.

Een tweede plek in de eindstand, weliswaar op
duidelijke afstand van nommer een, we hebben wel
eens mindere seizoen gekend!

Scoreverloop
Kees (w)
Gerard (z)
Adri (z)
Peewee (w)
Jos (z)
Frans (w)
Niels (w)
Bram (z)

1
½
0
1
½
½
1
0

1
1½
1½
2½
3
3½
4½
4½

