Ronde 3: Fischer Z 2 – ENPS 1 (thuis)
Na de promotie van het afgelopen seizoen was het
de vraag: wat nu? De promotieklasse was niet
vreemd voor ons tweede team, maar wel in de loop
der jaren steeds sterker geworden. En wij ouder…
De eerste ronde in oktober tegen Oosten Toren
ontbraken zeer veel basisspelers door de grote
aantrekkingskracht van de Chess Train, die door
Midden-Europa boemelde en Praag, Regensburg,
Innsbruck, Salzburg en Cesky Krumlov en als
sluitstuk weer Praag aandeed. Zonder Monique,
Kees, Thomas en Peewee – maar met Bram – werd
het een 4-4 gelijkspel, ondanks een tactische
opstelling van de tegenstander.
De tweede ronde werd op de eerste vrijdagavond in
november gespeeld in Amstelveen tegen Zukertort
Amstelveen, waar een aantal spelers in een ver
verleden ook voor gespeeld hadden. Het werd een
benauwde overwinning met 4,5-3,5 dankzij vooral
Bram, die een verloren stelling naar remise wist te
keepen.

33…Da2xc4?! 34. a4-a5 Dc4-b5 35. Lc5-b6 Db5b4 36. De3-d2 Db4-b1 37. Kh4-g3 Db1-b5?
Nu blijkt een ander nadeel van het slaan van de cpion: er is een diagonaal vrij naar de zwarte koning.
Meer tegenstand bood 37...e4!?
38. Dd2-a2+ Kg8-h8?
Beter was 38...Kf8, maar na 39. e4 is er geen twijfel
over dat wit veel beter staat.
39. Da2-f7 e5-e4 40. Df7-h5+?
Na 40. Txf6 had ik met een gerust hart de strijd
gestaakt. De dameruil brengt zwart broodnodige
verlichting.
40…Db5xh5 41. g4xh5 e4xf3 42. e2xf3 Te8-e5?
Mist totaal de witte dreiging. Spartelen was nog
mogelijk met 42...Ta8 43. h6 gxh6 44. Txf6 Kg7
45. Te6 Kh7.
43. h5-h6?

Mijn eigen bijdrage was zero, aangezien ik de
eerste nederlaag mocht slikken sinds de herintrede
in de SGA. Na een allerberoerdste opening wist ik
ongelijke lopers op het bord te brengen en tevens
het initiatief te veroveren. Dat had voldoende
moeten zijn voor remise, maar spelen op alleen een
increment van 15 seconden is aan mij niet besteed.
Kijkt u even mee?

Na 43. a6! bxa6 44. Txc6 kunnen de stukken in de
doos.
43...Te5-g5+ 44. Kg3-f4 Tg5-h5?
Mist ook de laatste kans met 44...Tb5 45. a6 g5+
46. Kg4 Txb6 47. a7 Ta6 48. Td8+ Kh7 49. a8D
Txa8 50. Txa8 Ld7+ 51. Kg3 Kxh6, al zal wit nog
wel winnen.
45. a5-a6!
De tweede keer zag wit het wel en ik gaf meteen
op. Niet zo fraai voor twee 2161-spelers…
Een maand later.
Deze keer tegen ENPS, een van de sterkste teams in
de promotieklasse. Speelden ook al KNSB, maar
waren een paar seizoenen geleden weer
gedegradeerd naar de SGA.

Moene – Peewee, na 33. b3xa4
Welke pion moet je slaan? Praktisch gezien is het
verstandig de -a-pion te slaan, aangezien wit dan
later de loper op c6 niet kan aantasten met a6!
Let op die wending: die gaat nog terugkomen… Na
33...Dxa4 34. Dc3 Tc8 35. Td2 Ld7 36. Lb4 Le6
37. c5 b6 en ruil van de laatste damevleugelpion is
de remise niet meer ver af.

Blijkbaar is het tegenwoordig populair om met een
tactische opstelling te werken. De twee sterkste
spelers, Aran Köhler en Tom Bottema namen plaats
op bord 2 en 4.
Daarmee kon in elk geval mijn voorbereiding het
raam uit. Aangezien ik nog nooit tegen Hoekstra
had gespeeld en ook geen partijen van hem kende,
besloot ik maar tot het solide Damegambiet. Hij
reageerde al even degelijk met de ruilvariant, maar
koos niet de meest nauwkeurige zetvolgorde.

In plaats van de theoretisch voortzetting koos ik
echter voor loperruil, daar ik meende een oude
partij van mij tegen Sipke Ernst te volgen. In dat
geval stond het witte paard echter op e2 in plaats
van nu op f3...
Nadat ik het gehele zwarte plan conform de eerdere
partij had uitgevoerd, drong het tot me door dat ik
eigenlijk niets dreigde, omdat het witte paard mijn
f-pion blokkeerde. Tja, daar sta je dan…
In uiterste nood greep ik naar het bekende wapen
van de hoger-gerate speler: her remiseaanbod. En
zowaar, wit besefte wel degelijk dat hij beter stond,
maar gezien de gunstige stand op de overige borden
nam hij het aan. Een blauw oog dus voor mij.
Dit seizoen hebben we ons weten te versterken met
Lucie van der Vecht. Een schaakster die er steeds
invliegt -wit of zwart maakt niet uit. Zo ook nu, en
de tegenstander grabbelde vrolijk twee pionnen mee
op de damevleugel. Daarbij was hij een tikkeltje te
nonchalant en veronachtzaamde de veiligheid van
zijn dame.

Nitschke - Van der Vecht, na 12. Pg1-e2
Aangewezen is 12...cxd4 13. Dxd4 – met de pion
nemen geeft zwart kansen na 13. exd4 Tfe8 14. Da4
Pe4 15. Dc2 Lxe2 16. Lxe2 Pxd2 17. Dxd2 De7 18.
Kf1 Pf6 - 13...Lc5 14. Da4 Txb2 en wederom heeft
zwart niet te klagen.
In plaats daarvan probeerde zwart de witte dame in
het nauw te drijven, maar dat lukte niet meer. Na:
12…Dd8-c8?
wist wit de stelling langzaam te consolideren.
Daarna waren er de twee witte pluspionnen en toen
die in beweging kwamen kwam het einde snel. Dat
was een tegenvaller, en op meer borden zag het er
inmiddels somber uit.
Adri had de ondankbare taak te proberen een speler
met 400 Elopunten meer af te stoppen. Martijn
moest zich helaas weer op het laatste moment
terugtrekken en er zijn maar weinig spelers in het
team die goed kunnen tegenhouden.

Nitscke – Van der Vecht, na 9. Lf1-d3
Met 9...Ta8 10. Db7 Pb6 kan zwart al remise
afdwingen door een eeuwige achtervolging van de
witte dame met de zwarte loper.
Zwart wilde blijkbaar meer en speelde:
9… 0-0!?
Ontwikkelen is zelden slecht natuurlijk. Voor wit is
dat een stuk lastiger, omdat hij ook aan de
veiligheid van de dame moet denken.
De partij ging verder:
10. h2-h3 Lg4-h5 11. Lc1-d2 c7-c5 12. Pg1-e2
Weer een cruciaal moment: wit dreigt zijn
ontwikkeling te voltooien met de rokade. Wat nu?

Groot was mijn verbazing toen een loeischerpe
variant op het bord te kwam- ikzelf waag me daar
niet aan hoor met wit! In een diepe variant koos
onze man koos niet de zet die de theorie aanbeveelt,
maar ruilde de zwarte aanvalsloper.
Dat moet zwart van slag hebben gebracht, want hij
zette bepaald niet doelbewust voort en liet zijn
voordeel wegslippen. Optisch zag het er nog aardig
uit voor zwart, maar in feite was het blad al
gedraaid.
De keuze was echter niet eenvoudig voor wit: zie de
volgende stelling. Wit kan dameruil aanbieden met
De5, de dame aanvallen met Pe3 of eerst met Tc1
pion c4 op de korrel nemen.
Welke kiest u?

Schoorl – Köhler, na 20…Db7-d5

Michel – Littel, na 27. Tc1-b1

21. De2-e5?!

Leo werd voor de tweede keer met een vrij passieve
reactie op zijn favoriete verdediging vergast. Hij
speelde dat keurig tegen, maar miste één kans op
duidelijk voordeel. Natuurlijk staat zwart hier niet
slecht en met het überdeckende 27…Tf8-d8 was er
niets aan de hand geweest.
Verlaten van alle goede goden speelde Leo echter:

Mist een kans op groot voordeel: beide
alternatieven beloven wit een goede stelling.
In de eerste plaats is er het directe 21. Pe3 De4 22.
Tac1 c3 23. bxc3 bxc3 24. Tfd1 (actieve stukken
moet je ruilen) Txd1+ 25. Dxd1 e5 26. Lg5 en de
zwarte toren en loper op de koningsvleugel staan
nog steeds buitenspel.
Daarnaast is het subtiele 21. Tc1 niet misselijk. De
dreiging Pe3 gevolgd door slaan op c4 is met
normale middelen niet meer te pareren: 21…e5 22.
Pe3 De6 23. Txc4 exf4 24. Dxd3 fxe3 25. fxe3 en
al valt het materieel nog mee voor zwart, de zwarte
koning staat bijzonder onveilig.
21...Dd5xe5 22. Lf4xe5 Pc5-e4 23. Pd1-e3?
Veiliger was 23. Kg2, want na 23…Pd2 beschikt
wit over de verdediging 24. Th1. Ook 23. Lf4 Th5
24. Le3 biedt betere kansen op verdediging.

27…Ta8-a3??
En bood remise aan! De witspeler ging eerst
zenuwachtig alle borden langs en speelde toen het
ontluisterende:
28. Pc3-b5
en zwart verliest een volle toren… Leo deed nog
wat zetten, maar dat valt te begrijpen als uitgestelde
verwerking.
Met een 0,5-3,5 achterstand werd het tijd dat we
iets terug deden. Teamleidster Monique gaf zelf het
goede voorbeeld. Kijk u even mee?

23...Pe4-d2 24. Pe3xc4?
Wit stort in: met 24. Kg2 Th5 24. Pg4 Pxf1 25.
Kxf1 kon hij doorvechten, al staat zwart natuurlijk
zeer overwegend.
24…Pd2-f3+ en 0-1.
Het is mat na Txh2 nu het paard op f3 gedekt staat.
Tja, dat was jammer! Wanneer je kansloos verliest
van een veel sterkere speler is dat niet leuk, maar
wanneer je goede kansen op voordeel hebt gehad is
het altijd even slikken.
De ramp die Leo trof was echter de schok van de
avond voor mij.

Van de Griendt – Verweij, na 16…b6xc5

De zwarte structuur ziet er niet al te stevig uit en dat
wil wit - ten overvloede - nog eens aantonen.
17. e4-e5!?
Een goede zet, maar het kan subtieler met het
voorbereidende 17. Tad1, gebaseerd op een fraaie
tactische pointe – de positie van Ta8 en Kg8 –
oftewel het snijpunt d5.
Bijvoorbeeld: 17…Dc7 18. e5 (nu wel) dxe5 19.
Pfd5! cxd5 20. Pxd5 Da7 21. Dxe5 Ld8 22. Pxf6+
Lxf6 23. Dd5+ en de zwarte toren gaat alsnog
verloren.
17...d6xe5 18. De2xe5?!
Zo kan zwart weer terugkomen in de partij. Met 18.
Tad1 Ld6 19. Ph5 (nu sprint het paard naar de
andere kant) Pxh5 20. Dxh5 Txf1 21. Txf1 g6 22.
Df3 had wit een duidelijk voordeeltje
vastgehouden.
18...Le7-d6 19. De5-e2 Dd8-c7?
Mist een tactisch grapje waar wit met 20. Pb5 van
had kunnen profiteren.
20. Ta1-d1? Lc8-d7?!
20…Tb8 was wel zo veilig.
21. De2-d2?!
Na het betere 21. Dd3 zit de wending met Pd5 er
weer in, men zie: 21…Le5 22. Pfd5! cxd5 23. Pxd5
Pxd5 24. Lxd5+ en wit blijft in het voordeel. Nu
staat het echt gelijk.

Van de Griendt – Verweij, na 27. Pd3xc5
27…Ld4xc5?
Dat zou weleens het verschil tussen winst en verlies
kunnen zijn geweest in deze partij! Zwart kon
tactisch profiteren van de witte zet met 27...Pxg3!
De pointe is dat het paard op e4 overbelast is: het
moet zowel het paard op c5 als de pion op g3
dekken. En dat lukt niet… het beste kan wit eieren
voor zijn geld kiezen met 28. Pxg3 Lxc5 29. Dxd7
Dxd7 30. Txd7 Txe1, maar dat is zwaar keepen.
Na de tekstzet staat wit weer veel beter!
28. Dd2xd7 Dc7-e5?
Zoals bekend: een ongeluk komt zelden alleen…
een betere verdediging is 28...Dxd7 29. Txd7 Te6
en het zwarte nadeel blijft beperkt.

21...Ld6-e5 22. Pc3-a4?! Le5-d4 23. Tf1-e1?!

29. Dd7xc6 Te8-c8 30. Dc6-d5+

Met 23. Pe2 had wit de stand in evenwicht kunnen
houden. Zwart gaat kansen krijgen…

Praktisch heel begrijpelijk. Weliswaar kan wit met
30. Dxh6 Pf6 31. Dg6+ Kh8 32. Pxc5 Dxc5 33.
Dh6+ Kg8 34. Td5 door de zwarte verdediging
heen hakken, maar met de tekstzet houdt wit alles
onder controle en verwijdert het gevaarlijkste
zwarte stuk van het bord.

23…Ta8-e8 24. Pa4-c3 g7-g5?
Veel te hard…ik kan me voorstellen dat zwart door
wilde zetten, maar dan had hij beter kunnen kiezen
voor 24…Lf5, waarna wit het beste de torens kan
ruilen met 25. Txe8 Txe8 26. Te1 Txe1 27. Dxe1
en het witte nadeel blijft binnen de perken.
25. Pf4-d3 h7-h6 26. Pc3-e4?!
Beter was het weer om de torens te ruilen met 26.
Txe8 Txe8 27. Te1. Nu wordt pion g3 wel erg
zwak.
26…Pf6-h5 27. Pd3xc5
De kritieke stelling: wat speelt u met zwart?

Soepel en snel spelend haalde Monique hierna de
overwinning binnen. Okay, dat was in elk geval een
tik terug.
Door de tactische opstelling van ENPS kwam
Thomas – net zoals Adri – tegen een speler met
ruim 400 Elopunten meer. Tom Bottema kwam na
een half uur binnen en probeerde met zwart meteen
het witte centrum te slopen. Helaas ruilde onze man
onnodig op d5 waardoor zwart licht in het voordeel
kwam. Dat bouwde hij rustig uit, ondertussen een
aantal biertjes consumerend.

Hauptmann – Bottema, na 17. b2-b4

Abspoel – Bakker, na 28. Df3-e2

Na de rustige reactie 17…Dc6 had zwart
waarschijnlijk zonder veel problemen zijn voordeel
kunnen verdichten tot winst. In plaats daarvan
meende hij een tactische beslissing te kunnen
forceren.

28…e4-e3! 29. f2-f4 Te8-d8?!

17…Pf4xd3?

30. Td1-e1 Pf6-d5?

Een combinatie met een behoorlijk gat, maar ik kan
me goed voorstellen dat zwart de weerlegging
gemist had in zijn vooruitberekening.

Dit is een ernstiger lapsus waarmee wit weer een
beetje in de partij komt. Na 30...c4 31. Lxc4 Pd2
32. Lb5 Db7 was dat niet gelukt.

18. Dc2xd3 e5-e4 19. Dd3-d4?

31. La6-c4 Pb3-a5 32. Lc4xd5 Td8xd5 33.
De2xe3 c5-c4 34. Kg1-h2

Niet slecht, maar laat iets slippen. Sterk was
29...Pe4 30. Dxe3 c4 31. Df3 Lc5+ 32. Kh2 Pxg3
en de witte stelling is een ruïne.

Zo komt alles weer goed voor zwart.
Met 19. Pxe4! had wit het gat in de combinatie
kunnen aanboren. Het paard slaan is uit den boze:
19…dxe4 20. Dxd6 Dxd6 21. Lxd6 en de toren op
f8 blijft hangen. Ook 19…Lxb4 werkt niet vanwege
20. Ph4!
Zwart kan zich net redden uit de moeilijkheden met
19…Lxg3 20. Pxg3 Txf3 21. Dxd5+ T8f7 en het
staat weer ongeveer gelijk.

Wit heeft zich zo goed en kwaad als mogelijk
verdedigd.

19...Ld6xg3 20. h2xg3 e4xf3 21. Dd4xb6 Pd7xb6
en zwart won verder zonder veel problemen,
waarmee de match binnen was voor ENPS.
Tot nu toe had ik twee meevallers (Monique en
ikzelf) geteld, en vier tegenvallers (de overigen).
Gezien het overheersende karakter van alle partijen
verwachtte ik dat ik de ogen in het vervolg niet
droog zou kunnen houden. En inderdaad, ik werd
op mijn wenken bediend!
Michael speelde een ondoorzichtige partij waarbij
maar weinig geruild werd kwamen er wat mindere
zetten van de witte kant. Zwart staat bijzonder
prettig en begint nu te beuken:

Abspoel – Bakker, na 34. Kg1-h2
De kritieke positie.
Zwart heeft veel van zijn voordeel afgestaan, maar
hij kan nog steeds de bovenhand houden.

Dat was gelukt met 34...Td3! 35. De8 Pb7
36. La3 Pd6 37. De2 Dc6 38. Pd2 Dd5.
Na de gekozen zet zou de partij in remise moeten
eindigen, maar u begrijpt het, we krijgen een
onverwacht slot.

Weet u nog hoe je de positie van een loper kunt
ondermijnen – zie het begin van dit verhaal?

34…Lf8-c5? 35. De3-e8+ Kg8-h7?

En wat doet u hier met zwart?

35...a4-a3! 36. Dh7-b1 Dc6-c4! 37. Db1-e1 a3-a2
38. h2-h4 Dc4-d3 39. b2-b4 Dd3-b1 40. Kg1-f1

Tja, na 35...Lf8 36. La3 Td8 37. De5 is de stelling
in evenwicht. Nu niet meer.
36. De8-e4+ en 1-0.
Dat was weer een meevaller, maar we zijn er nog
niet! Ronald was als laatste strijder over.
Hij had zijn tegenstander keurig opgevangen met
zwart en er was een eindspel Dame + Loper tegen
Dame + Paard (Ronalds & mijn favoriet) op het
bord gekomen. Het stond gelijk, maar…

Visser - Gouma, na 40. Kg1-f1
Helaas zag Ronald het hier niet terwijl de twee
minuten snel weg tikten:
Winnend is 40…f3! (dreigt fxg2+) met twee
varianten:
 het eenvoudige 41. gxf3 Kf7 42. b5 Pf4
43. b6 Dd3+ 44. Kg1 Dg6+ en mat
 of het fraaie 41. g3 Kf7 42. b5 Pf4! 43.
gxf4 Dd3+ 44. Kg1 Dg6+ weer met mat.
Visser - Gouma, na 34. Dg5-f5+
Zwart speelde al een tijdje met twee minuten
bedenktijd, waarbij hij steeds binnen het increment
van 15 seconden een zet deed.
Daar kan ikzelf nog wat van leren…
34…Kf7-e7?!
Geeft wit een kans, die deze ook weer mist. Beter
was 34...Kg8, waarna het ongeveer gelijk staat.
35. Df5xh7?
Mis poes. Of te gretig, u mag kiezen. Wit kan beter
zijn stelling eerst versterken met 35. Lb4+! Kd7 en
nu 36. h4 – Was ist der Mensch ohne Ventil
tenslotte?

Na een paar zetherhalingen (Dd3–Kg1-Db1-Kf1)
besloten de heren tot remise.
Een dragelijke nederlaag in cijfers (3-5) tegen een
sterke tegenstander, maar wat een gemiste kansen…
Scoreverloop
Peewee (z)
Lucie (z)
Adri (w)
Leo (z)
Monique (w)
Thomas (w)
Michael (w)
Ronald (z)

½
0
0
0
1
0
1
½

½
½
½
½
1½
1½
2½
3

