
 

Westergoo – Mid Fryslân 
 
Na mijn verhaal over de teloorgang van een gambietspeler, nu maar weer eens een 
partijtje van mijzelf. Nadat ik voor mijzelf het besluit had genomen om geen externe 
wedstrijden meer te spelen, althans voorlopig niet, heb ik om er zeker van te zijn dat 
ik aan eventuele druk uit het Waardse zou bezwijken mijn lidmaatschap van de sv 
Heerhugowaard opgezegd. Ik heb daarbij wel aangegeven dat ik graag tientjeslid wil 
blijven, zeg maar een soort van donateur. 
De wedstrijdleider van mijn huidige club de sv Westergoo, Eeltsje Boomsma, zag zijn 
kans schoon en vroeg mij om bij mijn nieuwe club extern mee te gaan spelen. 
Ik heb toen ook daarvoor vriendelijk bedankt, maar hij was nog niet klaar. Wil je dan 
een keertje meespelen voor de FSB beker vroeg hij, Om er gelijk aan toe te voegen 
dat het een thuiswedstrijd betrof. Dat heb ik hem toegezegd. 
Welnu, op 8 november was het zover. We moesten aantreden tegen een team uit 
Akkrum genaamd Mid Fryslân.  
 
Ik ben nogal nieuwsgierig aangelegd, dus maar eens kijken hoe hoog zij spelen. 
Zij zijn ingedeeld in klasse 5A van de KNSB. Daarin doen ze het tot nu toe erg goed, 
3 keer gewonnen (6-2 en 6½-1½ en 5½-2½). 
Gemiddelde ratings van die teams is 1645, 1709 en 1495. Daar zetten zij zelf ge-
middeld 1634 tegenover, dus toch wel knap om tegen de eerste twee zo uit te halen! 
Vervolgens ook maar eens gekeken hoe sterk mijn potentiele tegenstanders zijn en 
ook dat viel mij mee: de bovenste vier hebben resp. 1849, 1834, 1826 en 1784. 
Dat ligt dik onder de mijne die momenteel 1893 is. Kortom, voor mij niet echt iets om 
over in te zitten. Maar natuurlijk wel even afwachten met wat voor team zij komen 
opdagen. Welnu, zij kwamen nou niet bepaald in hun sterkste opstelling.  
Mogelijk dachten zij de klus ook met mindere goden wel te kunnen klaren. 
 
De opstellingen waren als volgt: 

1. Gerrit van Oostrum (1893)  Peter Koning (1784) 
2. Gerrit Stornebrink (1654)  Jeroen Sparenberg (1750) 
3. Jos Dolle (1725)   Femke Koning (1638) 
4. Hessel van der Pal (1564)  Elise Knobbe (1518) 

 
Bekijk je het per bord zou je zeggen dat een kleine overwinning voor de onzen tot de 
mogelijkheden behoorde. Maar het verschil is minimaal. 
OK, genoeg gepraat vooraf. Naar mijn partij dus: 
 
Hij opende met 1. f4.  
Dat was best wel lang geleden dat ik dat tegen mij heb gehad, waarschijnlijk tegen 
Siem Appelman, een oude rot uit Heerhugowaard. Die speelde dat altijd. 
De laatste keer dat ik tegen hem heb gespeeld moet minimaal 10 jaar geleden zijn. 
Ik moest dus spelen op mijn geheugen en laat dat nou net iets zijn dat van lieverlee 
wat minder begint te worden!  
Hierbij de partij dat wel een aparte is geworden, maar oordeelt u zelf: 
 
Wit: Peter Koning  Zwart: Gerrit van Oostrum 

1. f4  d5  2. Pf3  Pf6  3. b3  c5  4. Lb2  Pc6 
5  e3  Lg4 6  c4  d4 



Stockfish geeft  mij hier een plusje van 0,4, niet slecht dus 
7 h3  Lxf3  8 Dxf3  Dc7  9 Pa3  a6  10 g4  e5 
11 g5  Pfd7 12 f5  
Hier geeft de machine -1,58 aan, dus een dikke plus voor mij. 0-0-0 of fxe5 was 
een stuk beter geweest. De zaak is dan in evenwicht, zij het dat wit iets meer 
ruimte heeft. 
12 Le7  h4 13 … f6? En hiermee komt wit weer in het voordeel 
14 Dh5+  Kd8 15 e4? Geeft zijn voordeeltje meteen weer weg! 
15 …  fxg5 16 hxg5  Dd6 17 d3  Kc7 en zwart staat comfortabel 
18 Lg2  Pb4 19 Ke2  h6. (diagram) 
 
Dit is een cruciaal moment in de partij. 
Eigenlijk is  20 g6 geboden maar ook dan 
is het tricky voor hem, ik liet dit vergezeld 
gaan met een tactisch remiseaanbod. 
Niet omdat ik denk dat we gelijk staan, 
maar mijn drie medespelers stonden alle 
drie beter, dus wist ik bijna zeker dat het 
werd afgeslagen. 
Bovendien brengt dat mensen vaak op 
het idee dat zijzelf beter tot gewonnen 
staan. Zo ook hier, hij besluit te weigeren 
en speelt:  20 Lc1 
Er volgde 20 …  Lxg5  21 Lxg5  hxg5  
wederom cruciaal 
22 Dxg5  Df6 23 Dxf6  gxf6 is niet aanlokkelijk voor wit dus hij besluit met de 
woorden: “De dood of de gladiolen” tot   
22 Dxh8  Txh8 23 Txh8  Pf6 
Onmiddellijk Db6 is dodelijk, maar ook dit wint snel 
24 Kd2  Pg4 25 Lf3  Pe3  26 Tg1  Df6  27 Th5  Db6 
En het is over, er is geen verdediging meer mogelijk 
28 Ta1  Da5 29 Ke2  g4  30 Lxg4  Pxg4 31 Tg5  Dxa3 
32 Txg7+  Kb6 33Tag1  Db2+ 34 Kf3  Df2+  en opgegeven. 
De gladiolen waren dus voor mij. Hem restte ……… 
 
Hessel op het vierde bord won vrijwel tegelijk, maar zowel Gerrit als Jos grepen 
mis en verloren hun partij. Daarmee werd het dus 2 – 2. 
De FSB wil dat er zo’n geval wordt gevluggerd om een winnaar aan te wijzen. 
Maar zowel Gerrit als Jos zagen dat niet zitten. Daarmee gaan de Akrummers 
dus door naar de volgende ronde. Zij mogen naar Leeuwarden om het aloude 
(175 jaar!!) Philidor te bestrijden 
 
 

Gerrit van Oostrum  
 


