Ronde 5: Fischer Z 2 – De Raadsheer 1 (thuis)
Na de glorieuze overwinning op de koploper keken
we eens goed naar de andere uitslagen van de
ronde. Verder alleen maar verrassende uitslagen
(ENPS en Caissa verloren weer) zodat het veld
ineen dikte en iedereen zich op kon gaan maken
voor de eindsprint.
Op papier was de tegenstander in de vijfde ronde
gelijkwaardig, maar De Raadsheer had net Caissa
met 5-3 verslagen, en dat team was véél sterker…
qua basisteam dan, want terwijl ze de eerste rondes
met vier 2000+ spelers aantraden, waren er in de
vierde ronde opeens maar twee over!
Afijn, met een matchpunt & twee bordpunten meer
begonnen we welgemoed aan de wedstrijd. Drama
genoeg, dat kan ik u in elk geval beloven.

Zelf had ik met zwart een vechtopening van stal
gehaald, die de fijnbesnaarde Casper met goed
gevolg in het eerste hanteert.
Zoals bekend is echter mijn positiegevoel niet jevan-dat, en ik reageerde meteen verkeerd op een
onnauwkeurigheid van wit in de opening. Daardoor
kwamen de positieve kenmerken van de witte
stelling wel erg duidelijk naar voren.
Kijkt u even mee?

Van Beemdelust – Peewee, na 11. e4-e5
Als de opstoot e5 goed is, zit zwart in de
problemen. Ik had oorspronkelijk gedacht op e5 en
daarna op d5 te kunnen nemen met een van mijn
paarden.
Kan dat echter wel?
Bij de Weg – Geuljans, na 12. Pd2-c4

11...Pf6-e8

Maar niet bij Minze natuurlijk. Een rustige stelling
en geen hebels te zien: dat betekent dat rustig
manoeuvreren is aangewezen. In Nowak-Sargsyan
(2016, 0-1 in 40) volgde nu 12…b5 wat zeker een
interessant idee is. Zwart week echter af:

Nee dus.
Op 11...dxe5 12. Pxe5 (minder goed is 12. Lxe5,
want dan kan wel 12…Pfxd5 13. Pxd5 Lxe5 14.
Pxe5 Dxd5 15. Dxd5 Pxd5 16. Tfd1 Pf6 en zwart
staat prettig) en zwart mag kiezen:

12…Dd8-d7
Wellicht met oorlogszuchtige bedoelingen?
13. Lc1-e3 La7xe3
Nee hoor, want zwart bood hier remise aan en dat
werd geaccepteerd – Minze voelde zich wat
wankel.
Dat was een rustig begin en aangezien mijn
buurman nu weg was kreeg ik goed zicht op de
borden van Leo en Kees. Ik zag dat de tegenstander
van Leo weinig kaas gegeten had van de opening
die onze man hem voorschotelde.
Dat beloofde veel goeds!

A. 12...Pcxd5 13. Pxf7! Kxf7 14. Pxd5 Dxd5
15. Lxb8 Lxh3 16. Dxd5+ Pxd5 17. Lg3
uit Jussupow – Velimirovic (1980, 1-0 in
46)
B. 12...Pfxd5 en nu mag wit kiezen:
 13. Pxf7?! Txf7 14. Pxd5 (er zijn
twee partijen van Sariego uit de
late jaren 80 die in remise
eindigen na 14...Pxd5 15. Lxb8
Lxb2, maar veel beter is) 14…e5!
en zwart leeft.
 13. Pxd5! Pxd5 14. Pxf7! (nu pas)
Txf7 15. Lxb8 Lxb2 met
overgang naar de partijen van
Sariego. Ik zou die stelling
bijzonder graag met wit spelen…

12. a4-a5 Lc8-d7?!

16. h3xg4?

Beter was 12...b5 13. axb6 Txb6 om direct
tegenspel op de damevleugel in te leiden.

Enthousiast. Eenvoudig 13. Dd2 om de druk vast te
houden was erg sterk.

De eerste stap van het rechte pad. Nu zal ik de
eerste zijn om toe te geven dat de beste voortzetting
- 16. Pe4! Dh4 17. Lc2 (om de lange rokade te
verhinderen) – niet voor de hand ligt. Maar zodra je
ziet dat na 16. hxg4 Dh4 17. g3 Lxg3 volgt, is het
een goed moment eens wat kandidaat zetten te
genereren…

13…Ld7-f5 14. Pe4-g3 Lf5-c8

16...Dg5-h4 17. Tf1-e1?!

Ik keek nog naar 14…e6 en 14….f5, al was dat
laatste niet helemaal serieus hoor!

Zoals gezegd volgt op 17. g3 Lxg3. Na 18. fxg3
Dxg3+ 19. Kh1 Dh3+ is het meteen remise, maar
wit kan het offer weigeren met 18. Kg2. Hij moet
dan wel met de koning op stap: 18...Dh2+ 19. Kf3
Lc7 20. Th1 Df4+ 21. Kg2 0-0-0 22. Th4 Dg5 23.
Th5 Df4 24. f3 De3 en wit moet een stuk inleveren,
maar staat dan nog steeds een kwaliteit voor.

13. Pc3-e4?!

15. c2-c4 b7-b5?!
Hier was het verstandiger geweest om maar eens
wat stukken te ruilen met 15…dxe5 16. Lxe5 Lxe5
17. Pxe5 e6 18. dxe6 Pxe6 19. Dxd8 Pxd8 20. Pe4
Pe6 en zwart staat gewoon minder.

17...Dh4-h2+ 18. Kg1-f1 Dh2-h1+ 19. Kf1-e2
Le6xg4+

16. a5xb6 Tb8xb6 17. Dd1-d2
En wit bood remise aan. Aangezien de teamleidster
- na raadpleging - zei dat het helemaal aan mij was,
accepteerde ik het aanbod. Blijkbaar heb ik nog
steeds krediet door mijn historische speelsterkte.
Ben benieuwd hoe lang dat nog intact blijft…
“Ik zat al uren de ontwikkelingen op het bord naast
mij aan te zien - waar Lucie een dubieus stukoffer
bracht, maar haar tegenstander keer op keer
verzuimde dit definitief af te straffen.“ Aldus
buurman Ronald, die daarop besloot zijn eigen
stelling te forceren…niet doen de volgende keer!
Het stukoffer was overigens uit nood geboren en
stelde in elk geval praktische problemen.
Wat speelt u hier met wit?
Amand – Van der Vecht, na 19…Le6xg4+
20. Ke2-d2?
Zo komt wit zelfs in een slechtere stelling terecht:
waarom niet 20. f3? Of was dit een ultieme
winstpoging, omdat zwart na 20…Dxg2+ 21. Ke3
Dh2 22. fxg4 Df4+ 23. Ke2 Dh2+ remise maakt?
20...Dh1-h6+! 21. Kd2-c2 Lg4xd1+ 22. Ta1xd1
f7-f6?!
Ligt voor de hand, maar sterker was 22...Dh2 23.
Td2 0-0-0 24. g3 Lxc3 25. bxc3 Dh5 en zwart is in
het voordeel.
23. Te1-h1 Dh6-f4?!
Amand – van der Vecht, na 15…De7xg5

Beter was 23...Dg5 om veld g6 gedekt te houden.

24. Ld3xh7 Ke8-e7 25. Lh7-g6?!
Aangewezen was 25. g3 Dxf2+ 26. Td2 Dxg3 27.
Lf5 en de zwarte koning zit zo in het nauw dat
remise onvermijdelijk is geworden.

Het enige was 31. Lh5 Th8 32. Txh8 Dxh8 33. Lf3
Dh4 34. Td2 Dc4+ 35. Kb1 Df1+ 36. Ld1 en
hoewel de witte stukken natuurlijk niet optimaal
staan is voorlopig wel alles gedekt.
Voor de fans: pion g2 is behoorlijk vergiftigd, men
zie 36…Dxg2?? 37. f4+ en Txg2.

25...Ta8-f8?!
Geeft wit weer een kans die hij na 25...f5 niet meer
gekregen zou hebben.
26. Th1-h7+ Ke7-e6
Hier stond ik te kijken naar deze kolkende stelling
en zag precies de variant die even later op het bord
kwam. Hopelijk is er geen sprake geweest van
gedachtenoverbrenging…
Wat is wits beste kans?

31...Tf8xf7 32. Th7xf7 De5-e2+ 33. Td1-d2
De2-c4+
En conform de eerder getoonde wending wint zwart
nu de toren op f7 met een dubbelaanval – koning
plus hout. Wit gaf op.
Dat was een meevaller, al kun je ook zeggen dat
Lucie door hard te blijven vechten de partij naar
haar hand had weten te zetten!
Omdat Kees achter Leo verscholen zat was zijn
stelling helaas slecht zichtbaar voor mij.
Enfin, de heren volgden getrouw de partij Castro
Salguero – Cusicanqui uit 2009. Daar volgde nu 20.
Pxe4 en de partij eindigde in remise na 41 zetten.
Voor deze partij echter hoeven we alleen maar op
de komende drie zetten te letten!

Amand – Van der Vecht, na 26…Ke7-e6
27. Pc3-e4! f6-f5
Gedwongen. Vooral niet 27...b6 vanwege 28. Td7!
De Kruif – Groot, na 19…Pc6-d4
28. Pe4-c5+ Ke6-f6 29. Pc5-d7+ Kf6-g5!
Bravo: zwart speelt op winst. Je kunt je voorstellen
dat een ander na 29...Kxg6 30. Pxf8+ Kf6 31. Pd7+
voor remise gekozen zou hebben.

Kees bracht hier een nieuwtje, dat – gelukkig voor
ons – leidde tot een ping-pong blunder.
Mijn favoriete blunder overigens, want de partij
gaat dan gewoon door alsof er niets gebeurd is…

30. Pd7xe5

20. Tc1xc7?? Pd4xe2+??

Het alternatief was 30. Pxf8, maar dan wint zwart
het paard met 30…Dxf2+ 31. Td2 Dc5+ (onthoud
die wending) 32. Kb1 Dxf8 33. Lh5 Db4 34. Te2
Dd4 35. a3 a5 al is de technische klus zeker nog
niet eenvoudig.

De weerlegging is 20...Dd8!
Een dame terugzet altijd lastig te zien - en tevens
indirecte aanval op paard d2. Zwart wint een stuk.

30...Df4xe5 31. Lg6-f7?

21...Dd8 was nu niet winnend, maar een van de
twee manieren om nadeel te voorkomen. De andere
is de tussenzet 21...e3 22. Pe4 Dd8 en nu 23. Da5 of

De laatste fout.

21. Kg1-h1 Df6-d4?

ook 23. Pc5 Dxc7 24. Pxe6 Dc4 25. Pxf8 Txf8, in
beide gevallen met ongeveer gelijke kansen.
22. Pd2xe4 Ta8-d8?
Daarmee is de partij voorbij. Een alternatief was
22...Tac8 23. Txc8 (zelf vind ik 23. Pg5 Txc7 24.
Pxe6 met een supervork die in één keer twee torens
en een dame aanvalt zeer aantrekkelijk. Jammer
genoeg kun je maar een stuk tegelijk pakken…)
23...Txc8 24. Pg5 La2 25. Dd1 Dxd1 26. Txd1.
Zwart heeft een eindspel bereikt, maar zijn
damevleugel is verschrikkelijk zwak en tenminste
een pion gaat verloren: dan staat wit er twee voor
en dat moet genoeg zijn voor de winst.
Hoe wint wit?

Abspoel - Visser, na 11. Tf1-e1
11… Lc8-e6?
Dat kost een pion, en niet zomaar een ook… er
waren twee betere zetten:
A. 11...Lf5 12. Lxf5 gxf5 13. Pe5 Tc8 14. Pf3
Pxe5 15. Pxe5 e6 of ook
B. 11...Ph5 12. Pe5 Pf4 13. Lf1 Pxe5 14.
dxe5 Dc7 15. c4 dxc4 16. Pxc4 Le6
In beide gevallen staat zwart wel wat minder, maar
kan nog behoorlijk tegenspartelen.
12. Ld3xg6!
Verliest niet alleen een pion, maar verzwakt ook de
hele zwarte structuur op de koningsvleugel. Zelfs
12. Txe6!? fxe6 13. Lxg6 Dd6 14. Pe5 Pd7 15.
Pxd7 Dxd7 16. Dh5 is het overwegen waard.

De Kruif – Groot, na 22…Ta8-d8
12...Dd8-c8
23. Da4-c2!
Dreigt het zwarte paard op e2 op te peuzelen. Daar
is maar één verdediging tegen, want 23…Lg4 24.
Pg5 maakt het er niet beter op voor zwart.

Zwart had geen trek in12...fxg6 13. Txe6, en de
partij pruttelde rustig verder tot voorbij zet 40.

23…Dd4-d3 24. Dc2xd3 Td8xd3
25. Pe4-c5
De pointe, na 26…Td6 27. Pxe6 Txe6 28. Ld5 gaat
een kwaliteit verloren.
Zwart ploeterde nog door met 25…Lc4 26. Pxd3
Lxd3 27. Ld5+ Kh8, maar na 28. Te1 gaf Kees de
zwarten geen kans meer en na een zet of zes gaf
zwart dan ook op.
Waren bij Kees drie zetten genoeg om de partij te
beschrijven, bij Michael was het er één.
Kijkt u mee?
Abspoel – Visser, na 44…Ke7-f7

Michael heeft keurig een voor een de zwarte
stukken afgeruild en de pion op g6 ontbreekt nog
steeds… met een strakke berekening wikkelt hij nu
af naar de winst:

38. Dc2-d2 Ld5xb3?!

45. Lb6xc7! Pe8xc7 46. Ke5-d6 f5-f4

39. Dd2xb4 Lb3-d5 40. Pe1-d3 De5-a1+
41. Db4-e1

De ruil van de b-pionnen is gunstig voor de witten.
“Opnieuw was Dc3 nauwkeuriger geweest...”

Een laatste stuiptrekking.
47. g3xf4 Pc7-b5+ 48. Kd6-e5 Pb5-c7 49. f4-f5
En zwart geloofde het verder wel en gaf op.
Daarmee waren we op de rand van de overwinning
gekomen, want we stonden maar liefst met 4-1
voor!
Toen kwam de enige nederlaag van de avond:
Thomas kwam na een onprettige opening in een iets
mindere stelling terecht. Daarna kwam hij eerst een
pion, en later een tweede pion achter. En hoewel hij
nog een lopereindspel wist te bereiken, mocht dat
niet meer baten: 4-2. Daarmee waren er nog twee
borden over: Ronald en Leo.
Zoals gezegd was Ronald de stelling gaan forceren
en waar dat toe geleid had ziet u hieronder:

Gouma – Strikwerda, na 41. Db4-e1
41…Da1-d4?
Geeft blijk van een ernstig gebrek aan generieke
eindspelkennis. Met pionnen op een vleugel zijn er
verschillende varianten mogelijk – een overzicht is
hier wellicht nuttig – voor een normale stelling
natuurlijk!







Gouma – Strikwerda, na 35...Df6xd4
In een geïsoleerde pion stelling liet wit te veel
stukken ruilen. Zwart heeft net terecht remise
afgeslagen: pion b3 is bijzonder zwak.
36. Dc1-c8+ Kg8-g7 37. Dc8-c2 Dd4-e5?!
Zwart vermijdt dame ruil, maar 37...Dc3 had snel
tot winst geleid omdat pion b3 niet meer te redden
is.
We volgen even Ronalds commentaar: “38. Dxc3+
(What else...?) bxc3 39. Kf1 Lxb3 40. Ke2 Lc4+
41. Kd1 Lf1 42. Kc2 Lxh3 43. f3 f5 44. gxf5 exf5
45. Kxc3 h5 en het is niet reëel om nog te denken
dat wit dit gaat overleven...”

Toren + 4 tegen toren + 3: remise
Loper + 4 tegen loper + 3: remise
Paard + 4 tegen paard + 3 winst
Paard + 4 tegen loper + 3: winst
Loper + 4 tegen paard +3: remise
4 pionnen tegen 3 pionnen: winst

Gelet op het bovenstaande moet zwart dame ruil
vermijden met 41...Da3 42. De3 f6. In hogere zin
staat zwart nog steeds gewonnen. Ronald besefte
wat hij moest doen:
42. De1-e5+! Dd4xe5 43. Pd3xe5
“Met een moeilijk eindspel, dat voorlopig nog niet
gewonnen is voor zwart. Maar die heeft natuurlijk
wel 'n pionnetje meer wat Fritz vertaald in +1.8”
43…Kg7-f6 44. Pe5-d3 e6-e5 45. Kg1-h2 e5-e4
46. Pd3-e1 Kf6-e5 47. Kh2-g3 f7-f5?!
Merkwaardig, dit helpt wit weer. Zelf had ik eerst
maar eens 47…f6 gespeeld en vervolgens een
tiental zetten wit gaan masseren zonder een pion
aan te raken.

48. g4xf5 Ke5xf5 49. Pe1-c2 h6-h5 50. Pc2-e3+
Kf5-e5 51. h3-h4
Wat speelt u met zwart: g4 of gxh4?

Dat liet zijn tegenstander blijkbaar ook niet
onberoerd. Hoewel hij een sloot meer tijd had dan
Leo, noteerde hij opeens de zetten niet meer, Nadat
de wedstrijdleidster hem berispt had, werd de partij
voortgezet. Met wederzijds ver opgerukte
vrijpionnen was de spanning te snijden.
Kijkt u even mee?

Gouma – Strikwerda, na 51. h3-h4
51…g5xh4+?!
“Hierna is het remise. Zwart had nog moeten
proberen of g4 wel wint (+1.7 volgens Fritz). Wel
hoorde ik Bram natuurlijk eerder al fluisteren dat
dit in principe remise is....”
Het lijkt me dat de witte vesting na 51...g4 52. Pg2
Net zo stevig als degene die in de partij op het bord
komt. Dat is typisch een van de gebreken van een
computer, tenminste zolang we alleen nog maar
databases hebben met 7 stukken…

Yahia – Littel, na 53. Kd2-c3

52. Kg3xh4

54. Td8-e8

Diezelfde database geeft nu meteen aan – zeven
stukken! – dat het remise is. Een computer
gekoppeld aan de database zou dus nooit op h4
slaan…

“Nu kan Pe6 helaas niet meer.”

52…Ld5-f7 53. Kh4-g3 Ke5-d4 54. Pe3-f5+
Kd4-e5 55. Pf5-e3 Ke5-d4 56. Pe3-g2

53…Ke5-f4?
“53...e2! Dit wint natuurlijk op slag. Maar in het
zicht van de overwinning en onder tijdsdruk raakte
ik totaal onbegrijpelijk in paniek. Ik zag nog: 54.
Te8+ Pe6 55. Kb3 maar dat is natuurlijk uit in alle
varianten.”

54…f7-f5 55. g4xf5 g6xf5 56. g2-g3+!
“Dat had ik overzien. Mijn idee was om Pe4 te
spelen.”
56…Kf4-f3 57. Lc2xf5 Kf3-f2 58. d5-d6??

“Ik heb de remise bereikt. Ik hoef mijn koning nooit
meer te spelen en ga alleen nog heen en weer
springen met m'n paard. Na nog een aantal keren
Pg2-h4 beruste zwart in remise.
Het winnende halfje, al merkte Kees na afloop wel
op dat dát halfje niet nodig was want Leo zou
vervolgens ook nog winnen.”
Laten we eens gaan kijken bij Leo of dat allemaal
zo makkelijk was gegaan.
Na een bijzonder voorspoedig verlopen opening en
een krachtig gevoerd middenspel werd de hand
helaas wat onvast…

“En nu heb ik weer winstkansen.” Er waren maar
liefst drie betere verdedigingen beschikbaar: 58.
Kd4, Lg4 of zelfs Tf8. De afwikkeling die volgt
leidt tot een technisch gewonnen stelling voor
zwart.
58...e3-e2 59. d6-d7 Pc5xd7 60. Te8xe2+ Ta2xe2
61. Lf5xd7 Kf2xg3 62. Kc3-d3 Te2-e1 63. Kd3-d2
Te1-e5 64. Ld7-c8 h6-h5
Dit is een goed moment om een overzicht te geven.
Dat kan ik makkelijk doen, want de laatste tijd werk
ik me door “The Secret Life of Bad Bishops” heen.

Daar toont Silas Lund een studie, die laat zien hoe
je moet winnen wanneer de randpion op h3 staat.
Maar eerst het beloofde overzicht:





Pion op h2 en zwartveldige loper: zwart
wint.
Pion op h3 en witveldige loper: studie van
Enevoldsen (1949). Zwart wint.
Pion op h4 en zwartveldige loper: remise.
Pionnen op h5, h6 en h7 met gelijk
kleurige lopers: remise.

Maar dat geldt niet altijd, denk aan TimmanVelimirovic uit Rio de Janeiro 1979 (zie:
Schaakwerk I of ook Het smalle pad).
Daar stond de pion op de zesde rij, alleen was die
daar zwart (a3) met een zwartveldige loper.
Velimirovic verdedigde zich slecht waarna Timman
inderdaad een winststelling wist te bereiken.
Dat schakend Nederland een aantal dagen alleen
maar naar dit eindspel keek toen bekend werd dat
Chéron – toen de autoriteit op eindspelgebied –
geschreven had dat de winst meer dan 50 zetten zou
vergen… uiteindelijk had Timman nog tien zetten
over!
De winstmethode met de pion op h3 werd door
Minze overigens keurig uitgelegd aan Bas, al
leunend op de bar:





Door zugzwang en dreiging tegen de loper
& pion wordt de witte koning steeds
verder weggedrongen: met een pion op h3
is dat de b-lijn.
Terug met de koning om de h3 pion aan te
vallen terwijl de witte koning afgesneden
blijft.
Terug met de toren om de h3-pion aan te
vallen, waarna de witte koning niet meer
op tijd terug is op f3 om de zwarte koning
op te sluiten op de h-lijn.

65. Kd2-d3?
“Hij had nu in ieder geval Kd1 moeten spelen.”

Yahia – Littel, na 73...Ta4-a3+
74. Ke3-f4?
Naar de verkeerde kant. Na 74. Ke2 had Leo alsnog
de methode van Minze moeten hanteren.
74...Kg2-f2
“Tot zover gaat mijn notatie. .Er werd nog wat
geschoven, de volgorde weet ik niet meer. Mijn
idee was om de koning naar onderen af te snijden
door mijn toren op de vierde rij te zetten met steeds
ook de dreiging om de loper aan te vallen en hem in
een penning te drijven, maar ik weet niet of ik nog
kan winnen als de witte koning steeds in het
midden blijft om tijdig op het veld f3 te zijn.”
Dat weten we nu dus: zwart wint met de hierboven
omschreven methode.
75. Kf4-g4 Ta3-d3 76. Ld7-f5 Td3-d4+
77. Kg4-g5 Kf2-g3 78. Lf5-c8 Td4-d1 79. Lc8-g4
Td1-h1 80. Kg5-f5 Th1xh3
“De slotstelling van de partij: wit gaf op.”
En zo zijn we definitief veilig - na de promotie
verleden jaar – en staan zowaar op een ongedeelde
tweede plaats. Over het algemeen heeft het niet
tegen gezeten, maar toch een keurige prestatie!

65…h5-h4?
“De loper moet h3 blijven dekken en dus op de
korte diagonaal c8-f5 blijven. Met h4 geef ik hem
een extra veld op g4. Ik had als volgt kunnen
profiteren: 65...Te8! 66. Lf5 Kf4 67. Lg6 Te3+ en
wint.”
Na een aantal zetten stond het zo:

Scoreverloop
Minze (w)
Peewee (z)
Lucie (z)
Kees (w)
Michael (w)
Thomas (z)
Ronald (w)
Leo (z)

½
½
1
1
1
0
½
1

½
1
2
3
4
4
4½
5½

