Promotie E-1 verliest nipt eerste twee rondes
Zaterdag was de eerste wedstrijddag in de online KNSB-competitie, de competitie die na het
uitstellen van de reguliere competitie in het leven is geroepen. Bij zo’n nieuw initiatief is het
even afwachten hoe het verloopt en hoe het in de smaak valt. De start was in ieder geval
vlekkeloos: iedereen was op tijd aanwezig, dus ik hoefde niet last moment als invaller in te
springen, zodat ik rustig de tijd had om met Rens in de zoom de verrichtingen te bekijken.
Waalwijk 1 – Promotie 1
De eerste wedstrijd tegen Waalwijk ging met 6-4 verloren. De eerste twee borden waren
voor ons, de onderste drie voor Waalwijk. Er had echter meer ingezeten. De eerste partij van
Dirk was spectaculair, waarbij Dirk voortdurend dreigde de koningsstelling open te rijten. In
eerste instantie had Dirk zijn tegenstander de kans te geven om de verdediging op te
bouwen, maar toen zijn tegenstander met een onzorgvuldige zet de verdediging weer
afbrak, sloeg Dirk toe:
Na een lange en mooie aanval op de koningsvleugel wist
Dirk in de diagramstelling met 43. Lxg6 definitief materiaal
te winnen. Helaas wist hij na Db4+ niet snel genoeg zijn
koning op het juiste veld te zetten, en verloor hij op tijd.
Hetzelfde gebeurde bij Pieter, die in beide partijen knap
een betere stelling op het bord wist te krijgen, maar dit in
tijdnood niet in punten wist te verzilveren.
De spectaculairste partij van deze match was de tweede
partij van Sipke. In de eerste partij had hij zijn
tegenstander met zwart al netjes van het bord geschoven,
nadat deze hem toestond om met zijn pion tot aan f3 te komen: vanaf dat moment stond
wit dusdanig vast, dat hij weinig anders kon doen dan wachten tot hij materiaal verloor. In
Sipkes tweede partij begon al spectaculair: op zet 13 wist Sipke zwarts toren te winnen, met
als consequentie dat zijn loper lang ingesloten op a8 stond. Op zet 25 had Sipke al zijn
stukken zo opgesteld, dat hij zijn loper kon bevrijden. Hij koos echter voor de verkeerde zet
omdat hij een tussenschaakje over het hoofd had gezien en moest zo zijn torenwinst op zet
13 bekopen met verlies van loper en paard. Een zet later gaf Sipke pardoes ook zijn toren
cadeau, maar zijn tegenstander zag dit niet, waarna Sipke het eindspel alsnog wist te
winnen. Dit spektakelstuk is te bekijken via de link verderop.
Rachid had een sterke tegenstander, maar wist beide partijen knap te winnen, Jan moest
beide partijen daarentegen het onderspit delven.
Alle partijen van deze ronde zijn te zien in deze link: https://lichess.org/study/kFLKvYTr
Promotie 1 – Krimpen aan den IJssel 3
In onze tweede partij was het geluk niet aan onze zijde. Pieter had met oud-lid Joop Huijzer
een sterke tegenstander, dus het was niet gek dat daar geen punten hadden gehaald. Bij de
andere spelers waren er kansen op meer, maar deze werden niet gepakt.

Dirk had in de eerste partij een stuk cadeau gekregen, waarna hij slagvaardig het eerste punt
binnenhaalde. In zijn tweede partij gaf hij weer een dame weg, waarna doorspelen weinig
zin had. Jan verloor zijn eerste partij, in een goede stelling, op tijd; de tweede partij liep hij in
een toreneindspel een matnet in. Sipke maakte zijn gewonnen stelling juist af doordat zijn
tegenstander in een Dame+Toreneindspel een matnet in liep en de tweede partij won hij
uiteindelijk met twee pionnen meer in een toreneindspel.
De meest interessante partij was de eerste van Rachid. In het middenspel wist hij zijn
positionele voordeel niet te verzilveren, waarna er een toreneindspel op het bord kwam. Het
leek dat Rachid hierin, vanwege de pionnenstructuur, een klein voordeel had. Rachid wist
door zijn toren beter te activeren een pion te winnen, maar daarna stribbelde zijn
tegenstander slim tegen.
Wit heeft hier, als laatste hoop, 45. f4-f5 gespeeld, met de
dreiging om met f6 de zwarte koning te irriteren. Rachid
gelooft wit dat hij moet ruilen en hapt:
45. … g6xf5. 46. f4!
Wit haalt nu de c-pion met zijn toren op en ook de zwarte
pion op f5 hangt. Hiermee ontstond een stelling die niet
meer te winnen was voor Rachid.
In de analyse achteraf, via Zoom, hebben we uitvoerig naar
de stelling gekeken en uiteindelijk bleek 45. … g5! de te
spelen zet. Het lijkt er niet sterk uit te zien, omdat de zwarte koning in de hoek vast komt te
staan, maar wit kan niets tegen zwarts g- en h-pion beginnen:
46. f6+ Kg6 47. Tc8 c3
De c-pion loopt door, en als wits toren de c-pion slaat, speelt zwart Tf4, waarmee op z’n
minst één van wits pionnen er af gaat en de rest van de stelling makkelijk uit te spelen is.
In de tweede partij wist Rachid een mooie revanche te halen, die uiteindelijk bezegeld werd
met een vies paardvorkje. Voor de winst kwamen we uiteindelijk net te kort: 5,5-4,5.
De partijen van de tweede match zijn te zien in deze link: https://lichess.org/study/pEvZPBBr
Ondanks de verloren wedstrijden, hebben we ons goed vermaakt: achteraf werd er in de
zoom ouderwets enthousiast geanalyseerd, waarbij de goede en minder goede varianten
over het bord vlogen. Zo vertoonde de online competitie toch een kleine gelijkenis met een
normale competitiewedstrijd.

