
Ronde 5: Caissa 6 - Fischer Z 2 (uit) 
 
Na ENPS 1 is Caissa 6 de sterkste ploeg op ELO in 
de Promotieklasse. Dat beloofde dus een zware 
avond te worden! We begonnen een kwartier te laat 
– de jeugd moest nog weggewerkt worden. En 
enigszins ingeklemd – de rijen tafels stonden wel 
erg dichtbij elkaar - dus voor een notoire wandelaar 
als mijzelf was dat de hele avond afzien. 
 
Geen snelle remises in de aanbieding, de eerste 
uitslag viel pas tegen halfelf. Dat was op het laatste 
bord, bij Adri. De heren ontliepen elkaar amper in 
speelsterkte, slechts één Elopuntje scheidde hen. 
Een ongebruikelijke openingsvariant leverde zwart 
een prima stelling op toen wit de kritieke 
voortzetting vermeed. Daarna kwamen de mooie 
aspecten van de zwarte stelling goed aan het licht.  
 
Kijkt u even mee? 
 

 
 
Van Pol – Schoorl, na 20. c2-c3 
 
Alle zwarte stukken zijn beter dan de witte 
tegenhangers, dus van de zijkant werd ik hier 
optimistisch. Het effect van een onverwachte – en 
slechte – zet was echter groot. Dat zal een 
terugkerend element worden vanavond… 
 
20…Da5-b6?! 
 
Geeft een groot deel van het voordeel weg en Adri 
had achteraf dan ook liever eerst 20...Tc4 gespeeld 
en na 21. Dd2 d4 bijvoorbeeld met duidelijk 
voordeel voor zwart. 
 
21. Df4-b4? 
 
Met 21. Dd2 houdt wit het nadeel binnen de perken. 
Echter, deze zet kwam als een schok voor onze 
man. En het oude gezegde deed weer eens opgeld: 
je speelt geen stellingen, je speelt partijen! Zou je 
deze stelling als opgave krijgen, dan valt je oog al 

snel op 21...Lb5! 22. Pd2 a5 23. Db3 Dc6 en het 
zwarte voordeel is aanzienlijk toegenomen. 
Volkomen geschokt deed Adri echter: 
 
21...Db6xb4?! 22. a3xb4 
 
Het kan natuurlijk nog wel mis voor wit als hij op 
de andere manier terugneemt: 22. cxb4? Lb5 23. 
Te1 Tc4 
 
22...Ld7-b5 23. Tf1-e1 h7-h6?! 
 
Hierna glijdt de partij af naar remise. Met het 
tijdelijke pionoffer 23...d4 24. Pxd4 Pxd4 25. cxd4 
Tc4 had zwart – zonder veel risico lijkt me - op 
winst kunnen blijven spelen. 
 
24. Lg3-f4 Tc8-c4 25. Lf4-e3 Pf5xe3 
 
en remise gegeven. 
 
Zo, de nul was in elk geval van het bord! Aangezien 
ik toch amper van mijn plaats kon komen had ik 
goed de gelegenheid de stelling van mijn buurman, 
Minze, te bestuderen. Dat was geen sinecure, want 
na 19 zetten stonden nog alle 32 stukken op het 
bord! 
 
Wat speelt u met wit? 
 

 
 
Spaan – Bij de Weg, na 19…Lh6-g7 
 
Zelf zat ik hier te filosoferen over de opstoot van de 
a-pion, maar de witspeler had volledig andere 
ideeën – of niet het geduld om de stelling rustig af 
te knagen natuurlijk! 
 
20. Te1xe4? d5xe4 21. Pf3-g1 f6xe5 22. f4xe5 
Kb7-b8? 
 
Een offer is altijd een lichte schok – heb ik iets 
simpels gemist? Nee in dit geval, en zwart had een 
logische voorzetting om de stelling te consolideren. 



Met 22...Lxe5 23. Lxe4 (vooral niet 23. dxe5 
Dxd2+ 24. Txd2 e3 25. Lxe3 Pfxe3 en zwart kan 
tevreden achteroverleunen) 23...Pd6 (het blijft 
oppassen geblazen 23...Pxg3? 24. Lxg3 Lxg3 
25. b5=) 24. Ld3 Lg7 en zwart staat - zonder al te 
veel problemen - een gezonde kwaliteit voor. 
Duidelijk is echter dat de lange diagonaal een 
gevaar vormt voor zwart en daarom haalde Minze 
profylactisch alvast de koning van de diagonaal. 
Doordat pion e5 op het bord blijft is de witte 
compensatie wel groter dan nodig.  
 
23. Lg2xe4 Pe6-c7 24. Pg1-e2?! 
 
Merkwaardig. Natuurlijk is het niet slecht om het 
paard weer in het gevecht te brengen, maar het was 
beter om dat met 24. Pf3 te doen. Daarnaast bekoort 
de opstoot 24. c4!? mij persoonlijk meer! 
 
24...Lg7-h6 25. Pe2-f4 Th8-f8 26. Dd2-e2?! 
 
Veiliger was 26. Pc1 Pxh4 27. Pcd3 Pf5 28. De2 
Lxf4 29. Pxf4 en wit is nog in de partij. 
 
Wat speelt u met zwart? 
 

 
 
Spaan – Bij de Weg, na 26. Dd2-e2 
 
26...Pf5xh4?! 
 
Tja. Er waren meerdere goede zetten: 26...Pxg3 27. 
Lxg3 Lxf4 28. Le1 Dg4 of ook 26...Lxf4 27. gxf4 
Pd5 28. Df3 Ph6 29. Lg3 Dg4.  
Veel keuze betekent normaal gesproken ook veel 
tijdverbruik, maar Minze is een praktisch ingestelde 
speler. Streven naar dameruil zoals hierboven is een 
goed idee, en de tekstzet brengt een zeker risico met 
zich mee. 
 
27. g3xh4?! 
 
Schikt zich in zijn lot. Het was echt de allerhoogste 
tijd de aanval op de damevleugel leven in te blazen. 

En dat kon met: 27. Pd3 Pf5 28. b5 Pd5 29. Pbc5! 
bxc5 30. Pxc5 Dc8 31. bxc6 Dxc6 32. Ka1 en de 
strijd is bepaald niet gestreden. 
 
27...Lh6xf4?! 
 
Verzuimt de kroon op het werk te zetten met het 
logische 27...Txf4. Na 28. Le1 Dg4 29. Dxg4 hxg4 
30. Lxc6 Tf1 heeft zwart de controle over de 
stelling stevig in handen en kan aan de technische 
klus gaan beginnen.  
  
28. Le4xg6?! 
 
Te gulzig en profiteert daardoor niet volledig van 
zwarts onnauwkeurigheid. Met eerst 28. Tg1 Tg8 
29. Txg6 Txg6 en dan pas 30. Lxg6 had wit een 
paar torens kunnen ruilen en daardoor kan hij de 
koningsvleugel dichthouden: 30… Dg4 31. Lxh5 
Dxe2 32. Lxe2 Tg8 33. Lf3 Pd5 en al staat zwart 
nog steeds beter, remise lijkt niet onwaarschijnlijk. 
 
28…Dd7-g4?! 
 
Natuurlijk is dameruil wenselijk, maar zo gaat wel 
het laatste stukje voordeel verloren. Tactisch gezien 
is 28...Lxe5 het beste, bijvoorbeeld 29. Lxh5 Ld6 
aangezien zowel 29. Dxe5 vanwege Txf2+ als wel 
29. dxe5 vanwege Dxd1 falen. 
 
29. Lg6xh5 Dg4xe2+ 30. Lh5xe2 Lf4xe5  
31. Td1-f1 Tf8xf2?! 
 
Hmpf. Waarom niet 31...Ld6? Nu komt wit zelfs 
beter te staan, maar de tijdnood deed hem naar het 
beproefde middel grijpen. 
 
32. Tf1xf2 Le5-g3 33. Tf2-f7 
 
En remise gegeven. Hoe ging het inmiddels met 
zijn buurman, ofwel ikzelf? 
 

 
 
Peewee – Blanchard, na 19. Td1xd8 



In een poging iets te bereiken tegen het super solide 
Slavisch van mijn tegenstander – hij speelt het zelfs 
met verwisselde kleuren – had ik een moderne 
variant van stal gehaald.  
 
Die had ik duidelijk te oppervlakkig bekeken, want 
ik heb helemaal niets bereikt. Dat was ook zo 
gebleven na het normale 19...Txd8 20. Lc7 Td7 21. 
Lf4 Td8 met uitnodiging tot zetherhaling. In plaats 
daarvan volgde: 
 
19…Le7xd8?! 20. Tc1-d1 Ld8-e7 21. Db3-b5?! 
 
En zo gaat de kleine kans weer verloren. Met 21. 
Ld6 Td8 (of ook 21...Lxd6 22. Txd6) 22. e5 Lxd6 
23. Txd6 Txd6 24. exd6 houdt wit een klein 
voordeeltje vast en kan hij het een tijdje proberen. 
 
21...Tc8-d8 22. Db5xe8+ Pf6xe8 23. Td1xd8 
Le7xd8 24. Le5-b8?! 
 
Gebaseerd op een waandenkbeeld: ik dacht dat 
zwart nu a6 moest spelen, en dat ik daarna een 
tempo kon winnen met Lf1.  
How stupid can you get… 
 
24…a7-a5! 
 
En terwijl zwart steeds beter kwam te staan kon ik 
met enige moeite een ongelijke lopereindspel 
bereiken dat we niet meer uitspeelden. 
 
Nog geen bloedvergieten tot nu toe hoor ik u 
denken, maar dat begon vanaf hier, en hoe! 
 

 
 
Gouma – Spendal, na 33. Ke2–f3 
 
Wit heeft net op onnavolgbare wijze (hoop ik) een 
pion weggegeven, maar stelt zwart nu voor een 
vraag: waarheen met die knol? Van de 8 mogelijke 
velden vallen er meteen drie af: die krijgt u kado!  
 
Welk veld kiest u voor het zwarte paard? 

Bedenk wel, paardeneindspelen moet je beoordelen 
als pionneneindspelen. Niet omdat ik dat zeg, maar 
met Botwinnik als leidsman zit je zelden fout. 
 
33…Pe4-d6? 
 
Gefeliciteerd, dat koos de zwartspeelster ook. 
Helaas is het wel het slechtste van de vijf. In 
volgorde van sterkte hierbij de alternatieven: 
 
A. 33...Pc3 34. a4 g6 en de barricade van de velden 

e4 en e2 betekent dat zwart rustig haar koning 
kan activeren; 

B. 33...Pc5 34. b4 (daarom is alternatief A 
handiger) Pd3 35. b5 cxb5 36. cxb5 Kf8 37. Pf5 
Pc5 en weer heeft zwart de touwtjes stevig in 
handen; 

C. 33...Pd2+ 34. Kf4 f6 35. Pf5 en de zwarte 
damevleugelpionnen worden snel onder schot 
genomen; 

D. 33...Pf6 34. b4 Pd7 35. Ke4 g6 36. c5 f5+ 37. 
Kd4 en de zwakte van de zwarte damevleugel 
gaat zich weer wreken. 

 
34. c4-c5 Pd6-c8 35. Kf3-e4 f7-f6 36. Pe3-c4 b7-
b6 37. c5xb6 a7xb6 38. a2-a4 Kg8-f7 39. a4-a5?! 
 
Zo hoort het niet, maar wit kan het zich nog wel 
veroorloven.  De standaardzet is hier 39. b4 Ke7 40. 
a5 bxa5 41. bxa5 Pd6+ 42. Pxd6 Kxd6 43. Kd4 en 
het pionneneindspel is remise: zwart moet de a-pion 
ophalen, wit wint de c-pion en staat dan dichter bij 
de koningsvleugel. 
 
39...b6xa5 40. Pc4xa5 
 
Een keuzemoment voor zwart: nu heeft de knol vier 
velden, waarvan u er weer een cadeau krijgt (b6). 
 
40…Pc8-a7?! 
 
Weer niet de beste, en in mijn ogen ook onlogisch – 
wat doet het paard daar aan de rand behalve c6 
dekken?  
 
Beter is 40...Pd6+ (40…Pe7 41. Kd4 Pf5+ komt op 
hetzelfde neer) 41. Kd4 Pf5+ 42. Kc5 Pxg3 en nu 
begint een lange wedren:  
43. b4 Pe4+ 44. Kxc6 Pc3 45. Pc4 Kg6 46. Pe3 f5 
47. Pd5 Pxd5 48. Kxd5 Kf6 49. b5 Ke7 50. Kc6 
Kd8 51. Kb7 f4 52. Ka7 f3 53. b6 f2 54. b7 f1D 55. 
b8D+ Ke7 56. De5+ Kf8 57. Db8+ Kf7 58. Db8-
b3+ en wit houdt eeuwig schaak.  
 
Met name de manoeuvre Pc4-e3-d5 lijkt me niet 
eenvoudig te vinden voor wit, terwijl het zwarte 
spel zich vanzelf speelt. 
 
41. Ke4-d4 Kf7-e6 42. Kd4-c5 Ke6-d7  
43. Pa5-c4?!  



Wel zo simpel was alles schoonvegen met 43. h5 
Kc7 44. g4 g6 45. hxg6 hxg6 46. b4 f5 47. gxf5 
gxf5 48. Kc4 Kd6 49. Pb7+ Kd7 Pc5+, maar 
wanneer je op een increment van 15 seconden 
speelt zie je dat vermoedelijk niet een-twee-drie. 
 
43…Pa7-c8 44. Pc4-e3 Pc8-e7 
 
Nu staat het paard toch op e7… 
 
45. g3-g4 Kd7-e6 46. b3-b4 Ke6-d7 47. Pe3-c2 
Pe7-g6?! 
 
Direct 47...f5 was wel zo kansrijk: hoe meer 
pionnen eraf gaan hoe dichter wit bij de remise 
komt. 
 
48. h4-h5 Pg6-e5 49. Pc2-e3 g7-g6 50. h5xg6 
h7xg6 51. Kc5-d4 Kd7-d6 
 
Zwart heeft haar stelling maximaal versterkt en nu 
moet wit kiezen: Ke4 of Kc3. 
 
Wat speelt u? 
 

 
 
Gouma – Spendal, na 51…Kd7-d6 
 
52.Kd4-e4? 
 
Helaas, correct is afwachten met 52. Kc3 en ik heb 
geen geforceerde winst voor zwart kunnen vinden. 
Nu is die er wel: 
 
52...Pe5xg4! 
 
Want na 53. Pxg4 beslist de vork f5+. Wit spartelde 
nog 10 zetten, maar wat mij betreft had hij het hier 
mogen opgeven. Zelfkwelling is voor de anderen. 
 
Daarmee stonden we voor het eerst op achterstand, 
maar de verdere stellingen zagen er niet slecht uit: 
zowel Leo als Michael stonden zeer goed en Kees 
had zijn vertrouwde opening van stal gehaald.  

Eerst kwam een tegenvaller: Martijn liet zijn 
witveldige loper insluiten (op a2!) en verloor. 
Eerder in de partij was er een krankzinnig moment. 
 
Kijkt u even mee?  
 

 
 
Breuker – Wessels, na 15…Pg4xe5 
 
16. Dc2-e4?? 
 
Ja, de penning lijkt echt want de toren op e8 staat 
ongedekt. Na het rustige 16. h3 b5 17. cxb6 axb6 
18. Tfb1 Pd7 staat wit een tikkeltje beter. Nu niet. 
 
16...Lc8-d7??  
 
Kan zo bij mijn verzameling pingpong blunders! 
Na 16...Pg4! kan wit opgeven: 17. Dxe8 Dh2 is mat 
en 17. Dxg4 Lxg4 18. Lxg4 g6 biedt ook geen 
enkele kans op verzet. Brrr… 
 
Gauw, een andere stelling! Michael koos een 
onconventionele opening en na 12 zetten stond het 
zo: 
  

 
 
Terlouw – Abspoel, na 12. Pf3-d4 



Supporter Bram en ikzelve vreesden voor Michael’s 
leven, maar in de rust van de studeerkamer blijkt 
het allemaal mee te vallen. Briljante openingskeuze 
dus van onze man! 
 
Alleen moet je hier wel eventjes de goede zet doen. 
Ziet u welke dat is? 
 
12...c7-c6 
 
Bravo, en vooral niet 12...Ke7 13. Td1 Pe5 14. Da5 
of ook niet 12...De7 13. Pe6+ Kf7 14. Pxc7+. 
 
13. Dd5-d6+ Kf8-f7 14. Ta1-d1 Pd7-e5  
15. Dd6-b4 Dd8-e7?! 
 
Nauwkeuriger was 15...Dc7 gevolgd door Td8, 
want nu had wit de schade kunnen beperken. 
 
16. c4-c5?! 
 
Maar niet zo! Na 16. Dxe7+ Kxe7 17. Le2 staat wit 
niet mooi. De dames zijn echter van het bord en het 
loperpaar is nog niet oppermachtig. 
 
16...a7-a5 17. Db4-b3+ Kf7-g7 18. Lf1-e2 
 
En zwart won zou ik zeggen, ware het niet dat er 
een klein vuiltje aankomt.  
 

 
 
Terlouw – Abspoel, na 18. Lf1-e2 
 
18…De7xc5?? 
  
Laat ik vooropstellen dat zwart na het correcte 
18...Td8 19. Pa4 Pd7 vermoedelijk zonder al te veel 
problemen gewonnen had. Volgens mijn zegsman 
dacht wit nu lang na en speelde: 
 
19. Th1-f1?? 
 
Weer een voor mijn verzamelingen pingpong 
blunders dus! 

Na 19. Dxb7+ Lxb7 20. Pe6+ Kh8 21. Pxc5 staat 
het ongeveer gelijk. 
 
19...Dc5-e7 
 
En zwart won inderdaad zonder moeite. Daarmee 
stonden we nog maar één punt achter. Hoe was het 
inmiddels Kees vergaan? We komen erin wanneer 
zwart net een pion geofferd heeft: naar mijn mening 
volledig onnodig, maar alla. 
 

 
 
De Kruif – Stigter, na 16…c5xd4 
 
17. g3-g4!? 
 
Dat heb ik zelf ook vaak gedaan in soortgelijke 
stellingen, alleen wordt de witveldige loper zo 
vreselijk slecht…  
Gewoon de pion teruggeven met 17. Ld2 Tb8 18. 
Db3 Db7 19. Ta1 Lf8 20. Ta6 Dxb5 21. Dxb5 Txb5 
22. b4 is in elk geval niet slecht: wit staat prettig en 
vooral: zwart heeft geen tegenkansen. 
 
17...Pf6-d7 18. g4-g5 Da8-a2 
 
Een subtiele verdediging: zwart wil f6 kunnen doen 
zonder door Db3+ gestoord te worden. 
 
19. f4-f5 f7-f6 20. g5-g6 h7-h6  
 
En de pionnenketens zijn tegen elkaar vastgelopen. 
Hoe verder? 
 
21. Dd1-h5? 
 
Zo niet dus. Na 21. Tf2! Tc8 22. Tc2 heeft wit de 
stelling volledig onder controle. Offeren op h6 is 
wel mogelijk, maar levert niet meer dan remise op 
aangezien zwart voldoende verdedigers bij de hand 
heeft. 
 
Afijn, de heren speelden vrolijk door en even later 
stond het zo – de dame is weer terug op d1: 



  
 
De Kruif – Stigter, na 26. Tf1-g1 
 
26...Da2-b1?! 
 
De tijd was inmiddels krap geworden en dan wil het 
zicht weleens minder scherp worden. Zo had zwart 
hier met 26...Tc7 27. Lf3 Pb3 of ook 26…Db3 de 
stelling naar zijn hand kunnen zetten. De zet 
veroorzaakte echter wel een schok bij de witspeler, 
want die had deze gemist. Dat heeft meteen effect: 
 
 27. Lg2-f1? 
 
De beste verdediging was 27. De2, want na 
27...Dxd3 28. Dxd3 Pxd3 29. Lf1 of 27...Pxd3 28. 
Lxh6 Txb2 29. Dh5 doet wit weer mee. Beter is 
27…Tc7 28. Td1 Da2 29. Dc2 Pa6 30. De2 Db3 en 
zwart houdt voordeel. 
 
27...Pc5-b3 
 
Niet slecht hoor, maar 27...Txb2 was wel zo simpel. 
 
28. Lf1-e2 Lf8-e7 29. Dd1-e1  
 
Een bijzonder sluwe zet, anticiperend op het voor 
de hand liggende Tc7. En inderdaad: 
 
29…Tb7-c7? 
 
Trapt met open ogen in de val, maar die wordt niet 
gesloten - met 29…d5 houdt zwart de controle vast, 
wit heeft amper zetten. 
 
30. De1-b4 Db1-c2 31. Db4-b8+? 
 
Na 31. Ld1! Dxc1 32. Lb3+ is de pret wel voorbij 
voor zwart. Zelfs 31. Lxh6 gxh6 32. g7 wint, maar 
we houden het graag eenvoudig als het kan. 
 
31...Tc7-c8 32. Db8-b7? 
 
Sommige stellingen zijn gewoon te moeilijk. 

Met alsnog 32. Ld1 Dh2+ 33. Kxh2 Txb8 34. Lc2 
was het wel remise geworden denk ik. Nu mag 
zwart weer hopen, maar ook niet te lang hoor! 
 
32...Kg8-f8? 
 
Waarom niet het eenvoudige 32...Pxc1 33. Ld1 (op 
33. Dxe7 volgt Pxe2 en wit heeft niets) Dc7 met 
kluif? 
 
33. Db7-b5? 
 
Lezer, mijn verhaal wordt eentonig: 33. Ld1 en 33. 
Lxh6 winnen weer, maar als je het een keer niet ziet 
dan zie je het de tweede keer meestal ook niet. 
Wellicht hadden de heren een gentleman’s 
agreement gesloten? 
 
33...Pb3xc1 34. Db5-d5 Kf8-e8? 
 
De laatste fout: met 34...Db3 had zwart alle 
dreigingen kunnen pareren. Nu kwamen er na Dg8+ 
heel veel schaakjes, g7 ging verloren, de zwarte 
koning zwierf naar de damevleugel en uiteindelijk 
gaf zwart maar eeuwig schaak. Poe! 
 
Ik weet het niet met het SGAtempo, was het eerder 
ook zo erg? Afijn, iedereen die meegerekend heeft 
weet dat we nu 3-4 achter staan met nog één partij 
te gaan. En Leo stond duidelijk beter, was eerder 
gememoreerd. Dat klopte, kijkt u maar: 
 

 
 
Littel – Christophe, na 43. Ld1-c2 
  
Na een voor mij uiterst ondoorzichtige partij waarin 
beide partijen nogal met tempo’s smeten, is het 
duidelijk dat wit én meer ruimte heeft én de enige is 
met een plan. Zwart besluit een handje te helpen: 
 
43…b6-b5? 
 
Dan nog liever 43...Da8, want waar zit wit al een 
hele tijd op te loeren? Juist: 



 44. c4-c5! 
 
Wit heeft zelfs meerdere goede zetten, want slaan 
op b5 is ook niet mis: 44. Pxb5 Lxb5 45. cxb5 
Dxb5 en het nauwkeurige 46. Df1 met groot 
voordeel. 
 
44...d6xc5 45. b4xc5 c7-c6 46. Df2-d2 Kg8-h7 
47. Lc2-b1 De8-c8 48. Lb1-a2 Ld7xh3!? 
 
Versnelt de neergang ongetwijfeld, maar je moet 
toch wat met zwart. 
 
49. d5xc6 
 
Ook 49. gxh3 Dxh3 50. dxc6 wint, maar waarom 
zou je je laten afleiden door stukwinst als je een 
nieuwe dame kunt halen?  
 
49...Lh3-g4 50. La2-d5 h5-h4 51. Pc3xb5 
Pf6-h5 
 
Tot hiertoe heeft Leo het voortreffelijk gespeeld 
maar nu komt het eropaan. 
 
Wat speelt u met wit? 
 

 
 
Littel – Christophe, na 51…Pf6-h5 
 
52. Dd2-a5!? 
 
Al is het goed – waarom je dame decentraliseren in 
tijdnood? Na 52. Pd6 kunnen de stukken in de doos: 
zowel 52…Df8 53. c7 als 52…Dd8 53. Lg5 is over 
en sluiten. Zwart doet een laatste poging: 
 
52...Lg4-h3 53. Pb5-d6 Dc8-g4 54. Da5-d2  
Ph5-g3 
 
De troepen stonden inmiddels verzameld om het 
bord. De dreiging Pe2 en Dxg2 lijkt verschrikkelijk. 
Wat moet wit doen? 
 

 
 
Littel – Christophe, na 54…Ph5-g3 
 
55. Dd2-f2? 
 
Een drama: wit laat mat in twee toe. Zelf zag ik in 
een flits 55. Lc4, en dat blijkt te winnen, evenals 
het prozaïsche 55. gxh3, al moet wit wel even 
zweten: 55…Dg4-f3 56. Lc4 Dh1+ 57. Kf2 Dh2+ 
58. Kf3 en wint. 
 
 55...Lh3xg2? 
 
En zwart speelt het niet _ Michael en ik wisselden 
even een hoopvolle blik. Zou het dan toch? Voor de 
volledigheid: 55...Dd1+ 56. Kh2 Dh1 is mat. 
 
56. c6-c7 
 
Helaas, er is geen respijt: zowel 56. Kxg2 Pxe4+ 
57. Kf1 Pxf2 als 56. Dxg2 h3 57. Df2 Pxe4+ 58. 
Kf1 Pxf2 verliezen net zo hard. Nu zag zwart het 
mat wel: 
 
56...Dg4-d1+ 57. Kg1-h2 Dd1-h1 mat. 
 
Nadat we Leo getroost hadden kunnen we de balans 
opmaken. In vergelijking met de wedstrijd tegen 
ENPS hadden we zeker meer kansen, maar wat me 
het meest verbaasde: die volledig willekeurige 
éénzettige kansen. Hoe moeten we daar de mannen 
in vredesnaam op gaan trainen? 
 
Scoreverloop 
 
Adri (z)  ½ ½ 
Minze (z)  ½ 1 
Peewee (w) ½ 1½ 
Ronald (w) 0 1½ 
Martijn (z) 0 1½ 
Michael (w) 1 2½ 
Kees (w) ½ 3 
Leo (z)  0 3 


