Ruime overwinning eerste team

Het eerste achttal heeft in de eerste wedstrijd een keurige 6,5-1,5 overwinning op Spijkenisse
geboekt. Cees van Oosterom had aangeboden als reserve mee te gaan en dat was maar goed ook,
want Jan Zoorob gaf bij binnenkomst aan zich niet lekker te voelen. In overleg is toen besloten dat
Cees voor hem in zou vallen.
En met succes. Aan bod zes wikkelde hij tegen RSB erelid Simon van de Beek in sneltreinvaart af naar
een eindspel van twee lopers tegen loper en paard (en pionnen uiteraard). Hij won dat snel en fraai.
Aan bord 8 had David Mesman iets meer moeite, maar ook hij wikkelde af naar een eindspel (een
toreneindspel uiteindelijk) dat hij keurig won (2-0). Theo van de Sluis speelde aan bord 7 tegen ons
oude lid Van de Mos een keurige aanvalspartij. Aanvankelijk was er niet zo veel aan de hand, maar
toen zwart zijn eigen koningsstelling met g7-g5 ernstig verzwakte greep Theo zijn kans (3-0). Paul de
Freytas speelde aan bord drie een soort Grünfeld met wit (4-0). Hij kwam langzaam beter te staan en
won keurig in het late middenspel. Overigens noteerde de wedstrijdleider aanvankelijk een
verkeerde uitslag, maar David Mesman lette goed op en liet dat corrigeren. John La Gordt Dillie
speelde aanvankelijk een keurige partij en kwam huizenhoog gewonnen te staan, maar raakte toen in
de war van vage tegenkansen van de tegenstander. Hij ging voor de omstander onbegrijpelijke zetten
doen en nam in een onduidelijke stelling remise, waardoor overigens de winst voor het team binnen
was.
En dan ikzelf aan het eerste bord. Ik kwam vrij groot uit de opening, maar maakte toen een
inschattingsfout waardoor mijn tegenstander minimaal gelijk spel kon halen. Hij deed dat ook niet
helemaal goed en er ontstond na wat verwikkelingen een stelling waarin ik iets beter stond.
Vervolgens sloeg ik met een pion op e4 waarbij ik overzag dat ik pion c4 ongedekt liet. Er ontstond
toen een ingewikkelde stelling waarin mijn tegenstander waarschijnlijk gewonnen stond. Ik zag toen
een orachtig torenoffer waarvan ik dacht dat het gewonnen was.
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Ik speelde hier 33 Tg7:!! Maar na Kg7: 34 Ta7:+ Kg6 35 Dg4+ Kf6 zag ik niet hoe ik verder moest en
beruste in eeuwig schaak met Df4 en Dg4. Heel jammer, want Frits geeft aan dat het na 35 De4+ in
plaats van Dg4 wel degelijk gewonnen is: 35… Kg6 36 f4!!. Totaal niet gezien, maar is ook heel lastig
te zien zo’n stille zet met een toren achter. Zwart kan zich niet verdedigen tegen ofwel De5 ofwel
Dh7. Fritz geeft bijvoorbeeld de volgende variant: 36… Tg8 37 De5+ Kg6 38 g4 De8 38 h4… Maar ja,
wie verzint dat achter het bord.
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Analysestelling Steijn - Hübner
Aan het tweede bord speelde Rene de Lange een lastige partij waarin hij een pion achter kwam,
maar toch keurig remise kon maken (5,5-1,5). En toen restte nog David van der Mast aan het vierde
bord. Na een ingewikkelde partij was David een pion achter gekomen en hij leek iets slechter te
staan. Met nog 1,5 minuut op de klok (en 5 minuten voor de tegenstander) ontspon zich voor de
toeschouwer een fantastisch gevecht na de breekzet e4-e3. De tegenstander raakte daarvan in de
war en David speelde het keurig uit (hoewel hij het nog sneller had kunnen doen, maar dat is voor de
toeschouwer altijd makkelijker te zien dan voor iemand onder hoogspanning).
Al met al een keurige overwinning waarmee we ons direct aan kop nestelen!
Bram Steijn

