Reconstructie partijverloop op de slotavond, geschreven door teamcaptain Bart‐Jan Andriessen.

Hacquebord – Hoekstra (1‐0, Zeist – MDT 1 0‐1)
Dat was een lekker begin! Tjerk kopte als eerste een punt binnen. Na 1. e4 – Pc6 ontstond een
redelijk gelijk opgaande strijd waarin zwart actief speelde, echter
niet zonder risico’s.

In de diagramstand is het heel lastig te zien dat de zwarte loper naar meerdere velden op de
diagonaal kan alleen niet naar f6. Na 20..Lf6(?) bedacht Tjerk zich geen twee keer en speelde het
heel sterke 21. Pxh5! De engine geeft dan dat 21..Le5 nog net speelbaar is voor zwart maar dat is te
moeilijk voor mensen om te begrijpen. Tjerks tegenstander dook meteen verder in het zwaard en
nam het offer aan met 21..gxh5? Na 22. Dxh5 Kg8 23. Tb3! Was er geen houden meer aan voor
zwart:

Zuidema ‐ Andriessen (0,5 – 0,5, Zeist – MDT 0,5 – 1,5)
Bart‐Jan speelde tegen Roel (de broer van Coen) een van beide kanten heel correct gespeelde partij
die nooit buiten de remise marge is gekomen. Nog aardig te vermelden dat Bart‐Jan had voorbereid
tegen Arjen van Amerongen, maar dat Roel zo vriendelijk was dezelfde Najdorf variant te spelen.

Veldman – Beijer (0‐1, Zeist – MDT 0,5 – 2,5)
De partij ging gelijk op en leek op een remise af te stevenen. In de diagramstand blundert Brams
tegenstander met 33 Td2??

Moet je net bij Bram zijn. Die speelde 33. .. Lxc4 34. bxc4 Td8 35. Ke3 Txd2 36. Kxd2 b3! en
opgegeven want promotie is niet tegen te houden. Overigens had wit na 33..Lxc4 34. Tc2 kunnen
spelen. Na 34..La6 35. Txc8 Lxc8 36.Kc5 gaan de pionnen op b4 en a3 verloren, maar het blijft
gewonnen voor zwart.

Hendrikx – Hamers (1‐0, Zeist – MDT 0,5 – 3,5)
And he’s back! Fijn dat Niels kon invallen voor Erik. Niels was lekker opgewarmd na de prep meeting
en liet zijn tegenstander eigenlijk kansloos. Na stukverlies gaf zwart op. Dat was 3,5 punt en we
stonden zo’n beetje aan alle overige borden beter. Dat kon niet meer misgaan!

Van Amerongen – ten Hertog (0‐1, Zeist – MDT 0,5 – 4,5 !)
Aan Albertus de eer om definitief het kampioenschap binnen te halen. Albertus speelde een sterke
partij op het scherpst van de snede met een tegenstander die zeker ook vol op winst speelde. In de
kritieke fase kwam Albertus steeds beter te staan en de tegenstander in acute tijdnood. Omdat
Albertus lastige zetten bleef produceren lukt het wit op een gegeven moment niet meer de 10 sec.
increment te halen. Vlag viel en we waren kampioen! En Albertus topscoorder met 7 uit 9, bravo!

Kuiken – Verweij (0‐1, Zeist – MDT 0,5 – 5,5)
Kees speelde een solide partij, maar zijn tegenstander ook. Toen het nog 1,5 – 0,5 stond voor ons
(Bram en Niels hadden nog net niet gewonnen) informeerde hij bij de teamleider of remise
acceptabel was. Hij moest doorspelen! Achteraf wellicht wat conservatief ingeschat, maar al snel na
het remise aanbod van de tegenstander ging die behoorlijk de mist in. Kees was alert en wikkelde
netjes af naar een gewonnen eindspel.

Tom Rose – Arend van Oosten (0,5 – 0,5, Zeist – MDT 1‐6)
Tom speelde tegen de hoog gerate Arend van Oosten. Na aanvankelijk niet zo goed uit de opening
gekomen te zijn speelde Tom een sterk middenspel waardoor zijn kleine nadeel verdween en hij wat
beter kwam te staan. Zijn tegenstander offerde een stuk in ruil voor een mogelijk gevaarlijk pionnen
front, maar Tom bleef nauwkeurig spelen.

Hier speelde zwart , in een heel lastige stelling, 45..Dd3? Iets als Dg5 was beter geweest al houdt wit
zeker winstkansen. Nu had Tom met 46 Df7! de winst naar zich toe kunnen trekken. Er dreigt 47. Pf6
en na 46..Kh8 slaat wit twee keer op e5 waarna ook de zwarte pion op d5 valt omdat de zwarte
dame het mat op g7 moet dekken. In plaats daarvan ruilde Tom op d3 de dames. Die stelling is
weliswaar beter voor wit, maar bleek niet te winnen.

De Kraker – Harnandan (0‐1, Zeist – MDT 2‐6)
Johnny kwam beter uit de opening en stond na een zet of 20 duidelijk beter. Dat voordeel
verwaterde wat en na een minder nauwkeurige fase (tijdnood) moest hij een eindspel met een pion
minder verdedigen. Dat ging lange tijd heel goed, maar uiteindelijk moest hij de vlag strijken in een
K+L vs K+L+pion (lopers van dezelfde kleur) eindspel toen promotie van een zwarte pion niet meer te
verhinderen was. Achteraf bleek dit eindspel te houden te zijn; Heel instructief, iets met de loper op
een zo lang mogelijke diagonaal zetten en een koning met korte armpjes.

