Onder de deelnemers op het Waling Dijkstra toernooi in
Leeuwarden bevonden zich vorige week enkele jeugdige
talenten die op nationaal niveau al enige naam gemaakt
hebben. Het meest opmerkelijke resultaat werd echter,
enigszins verrassend, neergezet door een zestigplusser.
Siegbert de Jong zou op basis van rating in zijn acht partijen
2,2 punt moeten scoren maar scoorde in werkelijkheid 5,5.
Wit: Siegbert de Jong (1912), Zwart: Dolf Wissmann (2056),
3e ronde WD-toernooi (rapid), 29 oktober 2016.
1.f4 e5 2.e4 exf4 3.Lc4 Dh4+ 4.Kf1 d6 5.Pf3 Dh6 6.d4
g5 7.Pc3 Pc6?! 8.Pd5! Kd8! 9.Kg1 Lg7? Beter is 9.-Dg7.
10.c3?! Beiden in de veronderstelling dat die wel min of
meer gedwongen is. Na 10.h4! echter is de zwarte stelling
eigenlijk niet meer te verdedigen, op 10.-g4 11.Pg5 Lxd4+
heeft wit namelijk 12.Dxd4! Uit. 10.-Dg6! 11.Ld3 Het
computervoorstel is nu 11.-f5!?. 11.-Pge7 Ook niet slecht.
12.h4 h6 Met 13.Dc2! is de druk nog op te voeren, dan
moet wellicht 13.-f6! 14.e5 f5!, En passant vermijding. De
nu volgende afwikkeling is goed voor zwart. 13.hxg5?!
hxg5 14.Txh8 Lxh8 15.e5 Lf5 16.Lxf5 Dxf5 17.Pxe7
Kxe7 18.exd6 cxd6! 19.Db3 Pa5 20.Da4

Zwart heeft groot voordeel zeker na 20.-Lf6!, maar in
wederzijdse tijdnood blijkt dat in de komende fase niet
doorslaggevend. 20.-Tc8?! 21.Ld2! Pc4?! 21.-Lf6!, was
nog steeds de beste. 22.Te1+ Kf6?! En nu juist wel
gekozen voor f6 (22.-Kf8!). 23.Dxa7! Wit is aardig terug in
de partij. Desondanks kan zwart zijn laatste onlogische zet
nog enigszins rechtvaardigen met 23.-Kg6! 24.Dxb7 Lf6! en
dan pas eens naar g5-g4 gaan kijken. 23.-g4? Een poging

tot onmiddellijke stukwinst die de kansen volledig doet
keren. 24.Ph4! Want nu staat de dame 'in', f4 dreigt te
vallen en de witte dame snoept na b7 mogelijk ook de toren
mee. Het beste is nog 24.-Dh7! dan is het na 25.Dxb7 Pxd2!
26.Dxc8 nog spannend als zwart (i.p.v.26.-Dxh4?? 27.Dd8+)
kiest voor 26.-Kg5!! (Aha! Die had de zwartspeler bij zijn
22e zet voor ogen!? Nee, dat gelooft geen kip), het is zelfs
remise na de duizelingwekkende variant 27.g3 fxg3 28.De8
Kxh4! 29.Kg2 Pf1!! 30.De7+ Kh5! 31.Txf1 Dc2+ 32.Kxg3
Le5+!! 33.dxe5 Dd3+. Er is echter ook een schitterende
winstvariant: 27.Df5+!! Dxf5 28.Pxf5 Kxf5 29.a4 Pb3 en
daar komt ie: 30.Ta1!! Pxa1 31.a5!, brief van de witte
koning aan zijn a-pion op de bus en klaar! 24.-Dh5?
25.Dxb7! Nu heeft zwart niets: op 25.-Pxd2 26.Dxc8! Kg5
kan bijvoorbeeld 27.Df5+! en dan 28.Dxf4(+). 25.-Tg8
26.Lxf4! Dxh4? 27.De7+ Kf5 28.Dxh4 Kxf4 29.Tf1+
Ke4 30.Dh7+ Tg6 30.Dxf7 en zwart gaf op.
De hoge klassering verzekerde De Jong van sterke
tegenstanders in de volgende ronden, daarbij een duel tegen
zijn achternaamgenoot, tevens provinciaal kampioen. Ook
die had het in een gevaarlijke Siciliaan in eerste instantie
niet gemakkelijk maar stuurde vervolgens na 15.-h5-h4?!
via 16.Dg3xg7! Ke8-e7 17.Le3-g5! Pe5-g4 aan op de
volgende stelling.

(Migchiel de Jong 2398 - Siegbert de Jong 1912, 6e ronde
WD-toernooi, 29 oktober 2016)
Zwart dreigt de witte dame te winnen (18.-Tag8!), maar wit
heeft bij zijn 16e zet al verder gekeken. 18.Pd5+! Lxd5
19.exd5 e5 20.Lh7! Wint, net als 20.Lg6! in alle varianten,
een niet onaardige is 20.-Taf8 21.f4! Txh7 22.fxe5! Txg7
23.exf6+! Kd8? 24.fxg7+! Kd7 25.gxf8P+. Excelsior (in één

ruk van f2 naar f8) met minorpromotie. 20.-Thf8 21.Lxh4
Dc4 22.Pa5 Dxd5 23.Le4 en zwart gaf op.
Bij de oplossing van opgave 3397 sprak ik vorige week van
'een goede uitvoering', er is echter, zoals Sietze de Boer uit
Burdaard constateerde, toch een klein smetje: de loper op
e7 kan net zo goed een pion zijn.
Opgave 3402
Erwin Gross
Sinfonie Scacchistiche 1977

Wit begint en geeft mat op de 2e zet. Sleutelzet (3 punten)
+ alle matzetten die wit nodig heeft (1 punt) voor 1
december naar:
Dolf Wissmann
Dirk Boutsstraat 53-b
8932 CP Leeuwarden
d.wissman@kpnmail.nl

