Wageningen D team doet goed mee in OSBO-competitie

Op zaterdag 16 april werd bij ASV de OSBO D-competitie gespeeld. Deze keer waren er geen voorrondes, zodat ook de sterkste teams aan de competitie deelnamen. In dit geweld wist ons D-team zich prima te handhaven in de middenmoot. We werden uiteindelijk gedeeld 11e met 6 matchpunten en 14 bordpunten uit 7 ronden, maar hadden hoger kunnen eindigen als we in de laatste ronde niet de pech hadden om tegen een sterk team (Schaakmaat d1) te moeten spelen.
De spelers van ons team waren op de eerste drie borden ongeveer even sterk en hebben alledrie afwisselend op bord 1, 2 of 3 gespeeld. Van alle spelers heb ik een partij toegevoegd. Helaas lukte het me alleen bij Wouter en Len om een winstpartij te noteren.

De score van onze spelers is hieronder vermeld:


R1
R2
R3
R4
R5
R6
R7
Tot.
plaats
Wouter Wieggers
0
1
1
0
1
1
0
4

Len Roothaan
1
0
1
1
0
1
0
4

San T. Trinh
1
0
1
0
½
1
0
3½

Sam Taen
0
1
1
0
0
½
0
2½


2 - 2
2 - 2
4 - 0
1 - 3
1½ - 2½
3½ - ½
0 - 4
6 - 14
11/12

De eerste ronde speelden we 2 – 2 tegen de Elster Toren d1. San was wat vermoeid, want hij was net terug van schoolkamp. Toch wist hij zijn eerste partij prima te winnen. In zijn tweede partij ging het echter mis tegen de Toren d4. Gelukkig wisten de verliezers uit de eerste ronde in de tweede ronde te winnen, zodat het ook toen 2 – 2 werd.

Trinh,San T. - Loonen,Sjoerd 
Wageningen d - Toren d4 (ronde 2), 16.04.2016

1.d4 e6 2.c4 Pf6 3.e3 Pc6 4.Pc3 Le7 5.Pf3 0–0 6.Ld3 d5 7.cxd5 Pxd5 8.Pxd5 Dxd5 9.Lc2 Da5+ 10.Ld2 Lb4 11.Lxb4 Pxb4! Diagram 

XABCDEFGHY
8r+l+-trk+(
7zppzp-+pzpp'
6-+-+p+-+&
5wq-+-+-+-%
4-sn-zP-+-+$
3+-+-zPN+-#
2PzPL+-zPPzP"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

Sterker dan Dxb4+, want er dreigt nu een aftrekaanval. Wit moet snel rokeren! 12.a3? Pxc2+!! 13.Kf1 Pxa1 En wit verloor. 0–1

Wouter had de eerste ronde verloren op bord 1, maar maakte het in de tweede ronde op bord 3 weer goed met een fraaie overwinning. In de derde ronde wonnen al onze spelers. We waren duidelijk sterker dan de Elster Toren d2.
Wieggers, Wouter - ?,Mees
Ronde 3: Wageningen d – Elster Toren d2

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 Het vierpaardenspel is de meest gespeelde opening bij onze jeugd. 4.b3 g6 5.Lb2 Lg7 6.Lc4 h5 7.Pg5 De7? Deze zet wordt aangeleerd om de herdersmataanval te verdedigen. Tegen de tweevoudige aanval met loper en paard werkt het echter niet, want de dame is veel te veel waard! Zwart had gewoon kunnen rokeren. 8.Pxf7! Natuurlijk. 8...Tf8 9.Pg5 Pa5 10.Ld3 b6 11.Pf3 c5 12.0–0 Lb7 13.Pb5! Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-+ktr-+(
7zpl+pwq-vl-'
6-zp-+-snp+&
5snNzp-zp-+p%
4-+-+P+-+$
3+P+L+N+-#
2PvLPzP-zPPzP"
1tR-+Q+RmK-!
xabcdefghy

Brengt veel dreigingen in de stelling. Op de eerste plaats Pc7+, maar het veld is niet makkelijk te dekken. 0-0-0 laat a7 los en Dd8 laat d6 en e5 los. Het best kan zwart hier d6 spelen.13...Dd8? 14.Pxe5 Pg8!? Lijkt het paard op e5 te pennen... 15.Pxg6! Lxb2 kan niet, vanwege Pd6#! 15...Tf6 16.Lxf6 Dxf6 17.Pc7+ Kf7 18.Pxa8 Lxa8 19.Pf4? Dit stuk teruggeven was niet nodig. Met e5 was het paard te dekken. [19.e5 Dc6 20.Ph4! Lxe5? 21.Dxh5+!] 19...Dxf4 20.Dxh5+ Kf8 21.Df3? Als je voorstaat is het goed om stukken te ruilen, maar zwart kan na dameruil wel de toren op a1 slaan. 21...Le5? 22.Dxf4+ Nu kan zwart de toren niet slaan. 22...Lxf4 23.Lc4 Pxc4 24.bxc4 Le5 25.Tab1 Pf6 26.Tb5? De toren doet daar niets en e4 wordt onnodig weggegeven. 26...Pxe4 27.Te1 Lh8 28.d3 Lc6? Deze tegenaanval is onvoordelig. Wit krijgt twee stukken voor de toren en ook de pionnenstructuur wordt beter. 29.dxe4 Lxb5 30.cxb5 Kf7 31.e5 Ke6 32.c4! Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-+-+-vl(
7zp-+p+-+-'
6-zp-+k+-+&
5+Pzp-zP-+-%
4-+P+-+-+$
3+-+-+-+-#
2P+-+-zPPzP"
1+-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Houdt niet alleen de koning weg van d5, maar brengt ook een truc in de stelling.32...Lxe5? Zwart trapt in de truc. 33.f4! Aanval op gepend stuk! 33...d6 34.fxe5 dxe5 35.g4 Kf6 36.g5+ Kxg5 37.Txe5+ Kf6 Vanaf dit punt ging het voor mij te snel om bij te schrijven. Wit ruimde de zwarte pionnen op en liet twee pionnen tot toren promoveren. Met drie torens zette hij mat. 1–0

In ronde 4 kregen we met 3-1 klop van de Schaakmaat d2. Alleen Len wist geconcentreerd spelend een punt binnen te halen (zie hieronder). Die concentratie was verdwenen in ronde 5, waarin hij na zes zetten pardoes zijn dame weggaf en nog wel tegen ASV d1. Toen ook San remise aannam in een gewonnen eindspel werd deze wedstrijd met 1½ - 2½ verloren. Op 11 juni hebben we bij de massakamp gelegenheid ons te revancheren! Ronde 6 wonnen we met 3½ - ½ van ASV d3. 

Roothaan, Len - Ekmecki, Davud 
Wageningen d - ASV d3 (ronde 6), 16.04.2016

1.e4 d6 2.d4 e6 3.Pf3 Ld7 4.Pc3 Le7 5.Lc4 Pc6 6.0–0 Pf6 7.Te1 Tc8? 8.Lf4 Tf8? Diagram 

XABCDEFGHY
8-+rwqktr-+(
7zppzplvlpzpp'
6-+nzppsn-+&
5+-+-+-+-%
4-+LzPPvL-+$
3+-sN-+N+-#
2PzPP+-zPPzP"
1tR-+QtR-mK-!
xabcdefghy

Er is bij schaken een groot verschil tussen spelen om te winnen en spelen om niet te verliezen. Bij zwart lijkt het vooral om het laatste te gaan. Hij ontwikkelt zijn stukken niet actief. Het is veel sterker om op zoek te gaan naar initiatief. Wit heeft wel goed geopend en staat nu veel beter. Het is nu aan wit om de stelling te openen en dat doet hij met de volgende krachtzet!9.e5! b6?? 10.exf6 gxf6 11.d5 exd5 12.Lxd5 Pb8? 13.Lb7! Pc6 14.Lxc8 Dxc8 15.De2 Dd8 16.Pd5! Diagram 

XABCDEFGHY
8-+-wqktr-+(
7zp-zplvlp+p'
6-zpnzp-zp-+&
5+-+N+-+-%
4-+-+-vL-+$
3+-+-+N+-#
2PzPP+QzPPzP"
1tR-+-tR-mK-!
xabcdefghy

Dreigt mat!16...Le6! Een goede verdediging. 17.Pxf6+? Nu is de loper op e7 niet meer gepend... 17...Lxf6 18.Tad1 Le7 19.h3 Ld7 20.Pd2 [20.Td2 Pd4?] 20...Pd4 21.Dd3 Pc6 22.Pe4! Dreigt weer mat! 22...d5? 23.Pg3? [23.Pf6#] 23...a5 24.Ph5 b5 25.Pg7# 1–0

De laatste ronde was het d1 team van de Schaakmaat duidelijk te sterk voor ons: we verloren met 0 – 4. Ook illegale zetten hielpen niet…

Taen, Sam - Tysiachut, Micha
Wageningen d - Schaakmaat d1 (ronde 7), 16.04.2016

1.e4 e5 2.Lc4 Pf6 3.Df3? Sam had twee overwinningen behaald met de herdersmat en wilde het ook in deze partij weer proberen. Over het algemeen kan de dame beter later in het spel gebracht worden. 3...d6 4.d3 Lg4 5.Dg3 Pc6 Nu heeft zwart een stuk meer ontwikkeld dan wit. 6.f3 Ld7 7.f4 exf4 8.Dxf4 Pd4 9.Df2 Pc6 10.Lg5 Le7 11.Lxf6? Dit ruilen op f6 wordt door jeugdspelers veel gedaan. Het helpt echter alleen de zwartspeler om zijn loper actief te zetten. 11...Lxf6 Diagram 

XABCDEFGHY
8r+-wqk+-tr(
7zppzpl+pzpp'
6-+nzp-vl-+&
5+-+-+-+-%
4-+L+P+-+$
3+-+P+-+-#
2PzPP+-wQPzP"
1tRN+-mK-sNR!
xabcdefghy

Hier ging Sam toch nog voor de herdersmat. Hij pakte zijn dame op, dacht even na en zette hem toen op h5! Helaas accepteert mijn computerprogramma geen illegale zetten en kon ik de partij niet verder invoeren. Er volgde Tf8 12.Pc3 Pb4 13.Pe2? Pxc2+ 14.Kd1 Pxa1 15.h4 g3 16. Df3 De7 17.Df1 0-0-0 18.Kd2 Lxh4 19. Dxa1 Lg5+ 20.Ke2 d5 21.Df1 dxc5 22.dxc5 Dxe4+ 23.Kf2 De3# 0–1





