
ERVARINGEN VAN EEN KIBITZER 

Door GMJ 

Real-time volgen van de online partijen is soms erg leuk. Als je de engine in chess.com laat meelopen zie je soms 
opvallende “swings” zoals van -4.50 naar +3.20 of van +7.13 naar het beruchte 0.00 

Een paar voorbeelden: 

Monique – Casper, online Random 28 februari 

Casper heeft de gewoonte te proberen met meer tijd te eindigen dan hij begonnen is. Dat dat niet altijd goed gaat, 
blijkt uit het volgende fragment: 

 

 

 

Voor de hand ligt hier 43….Kg7 met snel mat maar met door het Casper a tempo gespeelde 43….Tc4+ is ook niets mis 
toch– immers 43…Tg4+ volgt met damewinst? 

 

44.Kg5 



 

 

Nu is 44…Kg7 mat in 7, maar Casper investeerde 3 sec om volgens plan 44…Tg4+?? te spelen 

45. Kh6!!  

 

En de beoordeling slaat om naar -M7 naar 0.00!  

 

 

 

 

 



Er volgde 45…Txg3?? (wederom na een slechts een paar seconden gespeeld ) 46. Td8 mat!  

 

 

De winnende wandelkoning! 

Vanuit de vorige diagramstelling was remise nog te bereiken met 45…Kf8! 46.Td8+ Ke7 47.Da3+! Kxd8 48.Dd6+ Kc8 
49.Df8+! en door het steunpunt op d6 houdt wit remise door eeuwig schaak. 

De enige andere zet om mat te voorkomen 45…f6?? verliest na 46.e6! (dreigt mat) Dxe6 47.Dc7! met snel mat dank 
zij de geweldige koning op h6. 

Een ander fragment op dezelfde avond tussen Frans en Bram: 

 

 



Na een partij met wisselende kansen heeft zwart nu duidelijk aan de winnende hand, en kan het volgens de engine 
het snelst afmaken met 31…fxg4 (-7.07) waarna de zwarte koning zich een vluchtveld op h6 verschaft. 

Bram speelde echter 31…Da2?? en de beoordeling slaat om naar 0.00! 

 

Dreigt mat in 2 maar er zit een addertje onder het gras: na 32.Tg8+! is het eeuwig schaak na 32….Kxg8 (32…Kf7 
33.Tf8+! en 32…Kh6? 33.g5#) 33.Dd8+ Kf7 34.Dxc7+ en de zwarte koning kan niet weglopen.  

Frans speelde echter 32.Td7+?, met hetzelfde idee maar na 32…Kf8 kon hij opgeven: 

 

 

Na 33.Td8 Ke7 zijn de schaakjes op en er volgt mat of verlies van have en goed. 


