
Zuid-Oost United – HWP Zaanstad  

Zaterdag 12 maart speelden wij onze vijfde partij in de KNSB tegen HWP Zaanstad.  

Op papier een gelijkwaardige tegenstander. Echter hadden ze wel twee invallers nodig op de lagere 

borden waarmee het gemiddelde van hen lager uitviel dan dat van ons.  

Jonathan was op bord 3 is als eerste klaar. In de scherpe Lg5 Najdorf trok wit ten aanval en aangezien 

het hard kan gaan in deze opening was deze partij ook vrij rap klaar. Jonathan die meestal met verve 

met de witte stukken zijn tegenstander van het bord blaast waren de rollen helaas omgedraaid en 

moest hij met de zwarte stukken het onderspit delven. 0-1 

Ik zelf speelde op bord 4 en kwam in een versnelde draak terecht. In het middenspel had ik een licht 

plusje maar het werd remise omdat er niets voor mij in zit. Ik zag op dat moment dat op de andere 

borden het wel goed ging dus had wel vrede met remise in een vrij tamme pot. 0,5-1,5 

Pjotr kon op bord 7 de eerste winstpartij bijschrijven. Doordat zijn tegenstander lang rokeerde en de 

b-lijn open was kreeg hij een aanval op de b2-pion. De aanval was zo sterk wat hem een kwaliteit 

opleverde en uiteindelijk de winstpartij 1,5-1,5   

Daarna bleef de telraam zijn werk doen in ons voordeel. Iwan kreeg uiteindelijk een behoorlijke 

aanval op de damevleugel en de koning van de tegenstander was niet bepaald beschermd. 

Uiteindelijk kon Iwan het punt bijschrijven en kon hij zo de frustraties van de SGA wedstrijd van de 

avond daarvoor wegpoetsen. 2,5-1,5 

Waldemar speelde op bord 2 een prima pot. Op gedegen wijze wist hij zijn stelling beetje bij beetje te 

optimaliseren. Op het laatste moment dat ik keek stond ie al lekker en daarna wist hij het punt 

binnen te harken 3,5-1,5 

Rafiek stond op bord 8 al een lange tijd een gezonde stuk voor. Zijn tegenstander zag over het hoofd 

dat hij geen stuk kon terug slaan met zijn dame omdat hij dan zijn dame zou verliezen met een aftrek 

aanval. Het duurde nog een tijdje voordat Rafiek daadwerkelijk won maar al gauw was het duidelijk 

dat het een kwestie van tijd zou zijn voordat Rafiek zou winnen. Daarmee bracht hij de score op 4,5-

1,5  en waren de 2mp binnen.  

Op bord 5 speelde Cees een degelijke pot. Gebeurde niet veel maar had ook niet het idee dat hij in 

de problemen zat. Op een gegeven moment verloor hij echter toch de partij. Het is mij eerlijk gezegd 

een beetje ontschoten hoe dat gegaan is maar de score kwam hiermee uit op 4,5-2,5 

Bleef over Jouke op bord 1. Al vroeg in de wedstrijd moest hij een aanval op f7 afslaan hetgeen hij 

moest bekopen met een vervelende dubbelpion in het centrum. De hele partij stond zijn 

tegenstander beter maar een echt duidelijk voordeel uithalen was lastig voor zijn tegenstander. 

Mede ook door het taaie verdedigen van Jouke. Op het einde van de partij besloot zijn tegenstander 

risico te nemen hetgeen goed uitpakte voor Jouke. Zijn tegenstander miste een manouevre waar 

Jouke zijn tegenstander mat te zetten midden op het bord in een toren+lopereindspel. Om dit mat 

op te heffen moest de vrijpion geofferd worden en aangezien zijn tegenstander al eerder een pion 

verloor stond Jouke duidelijk voor en was er niets meer aan de hand. Na inname van de derde pion 

was het punt binnen voor Jouke en bracht hij daarmee de eindstand op 5,5-2,5 

 

We staan nu 2e op de ranglijst wat eventueel promotie oplevert. Echter moeten we nog wel tegen de 

nummer 1(Amsterdam Bersekers) spelen terwijl onze concurrenten hen al gehad hebben. De 

nummer 1 heeft een gemiddelde van 2300 en verliest tot nu toe maximaal 1bordpunt per wedstrijd.  

 



 

 

 


