
SGA Cup: Fischer Z – Espion (thuis) 
 
Normaal gesproken strandt het Fischer Z SGA 
beker team in de eerste ronde. Niet zozeer omdat 
het aan kwaliteit ontbreekt, maar vaak door botte 
pech dan wel kleine ongelukjes. De marge voor 
fouten in een viertalwedstrijd is nu eenmaal kleiner 
dan voor een achttal. Om het team moreel te 
ondersteunen werden de bekerwedstrijden voor 
KNSB en SGA op één avond gepland: 21 
november.  
 
Kees was net terug van zijn escapade naar Zuid-
Afrika, in een poging eindelijk zelf het Zuiderkruis 
te kunnen aanschouwen in de sterrenhemel. 
Vanzelfsprekend was het schaken daarbij enigszins 
op de achtergrond geraakt. Na een interessante 
opening vol penningen en tegenpenningen was 
uiteindelijk een lange afwikkeling op het bord 
gekomen.  
 
Kijkt u even mee? 
 

 
 
De Kruif – De Zwart, na 18. Te1-c1 
 
Het eerste wat opvalt is de vreemde positie van de 
toren op d3: in gevaar of niet?  
 
Daar is een oplossing voor: 18…c5 19. f4 Pg4 20. 
Lf1 cxd4 21. cxd4 Td2 22. Lxc4 Kb8 23. Lxf7 
Pxh2 24. Lxe8 Pf3+, alleen is het dan wel meteen 
remise door eeuwig schaak.  
 
Dat wilde zwart blijkbaar niet. 
  
18…Te8-d8? 
 
Er was een betere zet: 18…Td2! Na het mogelijk 
vervolg 19. Pb3 Lxb3 20. axb3 a6 staat zwart een 
tikkeltje beter, maar is de remise niet ver weg meer. 

19. f2-f4! c7-c5? 
 
Een zet geleden was dit nog goed genoeg voor 
remise, maar hier is het de beslissende fout.  
Zwart restte niets beter dan de kwaliteit te geven 
met 19...Pg4 20. Lf1 Pxe3 21. Lxd3 Lxd3 22. Te1 
Pd5, al staat wit beter na het consoliderende 23. 
Tac1. 
 
20. f4xe5 c5xd4 21. c3xd4 Td3xe3 
 
Zwart berust.  
De c-lijn die zoeven nog stevig gesloten was, 
beslist nu de partij. Ook 21...b5 helpt niet: 22. a4 a6 
23. axb5 axb5 24. Lc6 Kb8 25. Tab1 Tb3 26. Txb3 
Lxb3 27. Lxb5 en het eindspel met twee pionnen 
meer levert niet al te veel technische problemen 
meer op. 
 
22. Tc1xc4+  
 
Maar ja, een stuk meer plus een sterke aanval is erg 
veel en het duurde dan ook niet lang meer voordat 
zwart de koning omlegde.  
Dat was een goed begin, al was het mogelijk om 
des keizers baard. Een eigenaardigheidje van 
bekerwedstrijden: bij een 2-2 eindstand valt eerst 
het laatste bord af… 
 
Hoewel het zachte weer daar nauwelijks aanleiding 
toe gaf, verscheen Leo getooid met een stevige 
muts. Bescherming van het denkraam natuurlijk!  
 
In de opening zette onze man dat aan het werk en 
hij grabbelde een pion mee op de damevleugel. 
Daarvoor had de tegenstander echter behoorlijk wat 
compensatie. Had hij nog een tweede pion geofferd, 
dan had het er somber uitgezien, maar dat liet hij 
gelukkig na.  
De ontwikkelingsvoorsprong van zwart valt meteen 
op. Ziet u hoe het nu verder moet? 
 

 
 
Littel - Van Velden, na 15. Tc1-d1 



15… Pe5-g4?! 
 
Niet het sterkste. Beter was 15…Ta8 16. Db4 Dg5 
17. h4 Dg4 18. Pxc6 bxc6 19. Dxg4 Pxg4 20. Le2 
Ph6 21. 0-0 Teb8 en zwart heeft typisch Wolga-
compensatie in de vorm van druk tegen de witte 
damevleugel. 
 
16. Lf1-e2 Te8xe3!? 
 
Een zeer creatieve zet, maar Leo reageerde a tempo 
met het correcte antwoord! Daarmee hield hij ook 
zijn voordeel vast: 
 
17. 0-0! 
 
Het is bijna niet te geloven, maar zwart heeft 
voldoende tegenspel voor de volle toren na 17. fxe3 
Pxe3 (dreigt Lxd4 en Pc2+) 18. Dc5 Pxg2+ 19. Kf2 
Ph4.  Nou ja, niet helemaal onbegrijpelijk want er 
dreigt dame vangst met Lf8 en Ta8… 
 
Een alternatief was 17. Pxc6 Txe2+ 18. Pxe2 bxc6, 
maar dan heeft zwart voldoende compensatie voor 
de kwaliteit. 
 
17...Tb8-a8 18. Da3-b4 Te3xe2 19. Pd4xe2 Dd8-
g5? 
 
Mist weer een kans op tegenspel. Met 19...d4 20. 
Pxd4 Dc7 21. g3 Lxd4 22. Dxd4 Pe5 had zwart 
maximaal gebruik gemaakt van de samenwerking 
tussen loper en paard langs de lange diagonaal.  
Na 23. f4 Pf3+ 24. Txf3 Lxf3 25. Td2 staat wit 
beter, maar is remise de meest waarschijnlijke 
uitslag.  
 
20. Db4-f4! Dg5-h5? 
 
Nu worden desondanks de dames geruild, waarmee 
het zwarte tegenspel verdwijnt. Door zelf te ruilen 
met 20…Dxf4 had zwart het wit lastiger kunnen 
maken: 21. Pxf4 d4 22. Pce2 Txa2 23. Pxd4 Lxd4 
24. Txd4 Txb2 25. Pxg6 hxg6 26. Txg4 zal wit wel 
gewonnen staan, maar het lijkt mij behoorlijk lastig. 
 
21. h2-h3 Pg4-e5 22. Pe2-g3 Dh5-h6 23. Df4xh6 
Lg7xh6 24. Pg3-e2  
 
En Leo maakte de technische klus keurig af. 
 
Daarmee waren twee punten binnen, maar de 
wedstrijd nog lang niet. Zou Espion winnen aan 
bord een en drie, dan was de match alsnog voor 
hen… Leuk zo’n bekerwedstrijd! 
 
Minze was net terug van operabezoek uit Parijs – 
ja, onze jongens zien nog eens wat van de wereld! 
Geconfronteerd met de uiterst solide Colle koos hij 
voor een Stonewall opstelling: wat jij kan, kan ik 

beter! Wit heeft net een bekende fout gemaakt en 
zwart kan nu profiteren. Ziet u hoe? 
 

 
 
Wastiaux - Bij de Weg, na 13. h2-h3 
 
13…c5-c4! 
 
Inderdaad. De zwarte aanval op de damevleugel 
komt snel op gang. 
 
14. Ld3xe4 f5xe4 15. Pf3-h2 b6-b5 16. f2-f3 b5-
b4 17. Pd2-b1   
 
De enige verdediging. Na 17. fxe4 bxc3 18. Pb1 c2 
is de pret snel voorbij voor wit. 
 
17…b4xc3!? 
 
Altijd een lastige beslissing: wanneer moet ik de 
lijn openen? Het alternatief 17…Ld7 18. fxe4 Le8 
19. exd5 exd5 20. e4 Lg6 was ook zeer interessant. 
 
18. b2xc3? 
 
Waarom niet 18. Pxc3? Natuurlijk staat zwart beter 
na 18...Pb4 19. Kb1 Tb8 20. Td2 Pd3 21. Ka1, 
maar de partijzet had tot verlies moeten leiden. 
 
18...e4xf3 19. Ph2xf3 Lc8-d7?! 
 
De eerste stap van het rechte pad. Na 19...Tb8 20. 
Td2 e5 21. g4 (21. dxe5 Pxe5 22. Pxe5 Dxe5 is ook 
geen pretje) exd4 22. exd4 Dh6 hangen er te veel 
stukken aan de witte zijde. 
 
20. Th1-f1 Dd6-g3?! 
 
Een zet aan de verkeerde kant. Na 20…Tfb8 21. 
Td2 Le8 (op weg naar g6) loopt de zwarte aanval 
op rolletjes. 
 
21. Pf3-d2?!  
 



Beter was het om de koning meteen naar a1 te 
brengen met Kb2! 
 
21…e6-e5?! 
 
Weer was Tfb8 beter, maar lezer, mijn verhaal 
wordt saai… 
 
22. Tf1-f3?! 
 
Waarom niet Txf8? Zoveel mogelijk zware stukken 
ruilen om het gevaar van de open lijn te 
neutraliseren! 
 
22…Dg3-g6 23. Td1-f1 e5xd4? 
 
En zwart moet dus ook ruil van de zware stukken 
vermijden! Na 23…Tfe8 24. Df2 Tab8 25. Tg3 De6 
staat zwart nog steeds erg goed. Nu verdwijnt het 
zwarte voordeel als sneeuw voor de zon. 
 
24. Tf3xf8+ Ta8xf8 25. Tf1xf8+ Kg8xf8 26. 
e3xd4 Dg6-f5 27. Pd2-f3  
 
En in dit eindspel zijn de kansen ongeveer gelijk, al 
probeerde wit het nog een tijdje. Daarmee was de 
wedstrijd in feite binnen, en speelde ikzelf om des 
keizers baard… Dat ging me overigens goed af!  
 
Dick en ik zijn inmiddels bezig aan een thema-
match in de Engelse opening rond de zet h7-h5.  
Verleden jaar bleek dat de aanzet tot maar liefst drie 
partijen waar ik dezelfde opzet kon uitproberen – 
overigens met niet zo’n geweldig resultaat (0,5 uit 
3). Dat moet beter dit jaar!  
 
We hadden hier allebei nog een half uur over: niet 
veel in zo’n volle stelling! Ziet u hoe zwart het 
paard op e4 kan aantasten? 
 

 
 
Van der Eijk – Peewee, na 17. a3-a4 
  
17… b7-b6! 

Inderdaad, dat is de zet! En wit gaat meteen in de 
fout. 
 
18. f2-f4? 
 
Tijdens het overdenken van b6 had ik me vooral 
beziggehouden met 18. a5. Wanneer zwart dan zijn 
plannen met d5 doorzet, rookt hij een zware pijp: 
18...d5? 19. axb6 dxe4 20. Pxe4 en de witte vrijpion 
op b6 is ontzettend gevaarlijk. Ook 18...bxa5 is niet 
geweldig, al staat zwart wel gelijk na 19. Txa5 0-0 
20. Da3 Dc8. Het beste is 18…b5 en zwart behoudt 
de controle over de stelling. 
 
18...d6-d5 
 
De keuze was ruim, want ook 18...exf4 19. exf4 d5 
20. Pf2 dxc4 21. dxc4 Pd6 is niet slecht voor zwart. 
 
19. Pe4-g5 Pf7xg5 20. f4xg5 0-0 21. 0-0-0 b6-b5 
22. c4xd5? 
 
Daarmee gooit wit de stelling open, en dat kan 
alleen zwart maar helpen. Een taaiere verdediging 
was 22. Le1 dxc4 23. dxc4 Da7 24. e4 Lxc4 25. 
Dc2, al staat zwart na 25…a5 veel beter. 
 
22...c6xd5 23. d3-d4 
 
Wanhoop, maar 23. Da3 Tf2 24. Thg1 Tac8 25. 
Kb1 e4 26. d4 Dc6 helpt ook niet meer. Het einde 
komt geforceerd en snel omdat alle zwarte stukken 
aan de slotaanval meewerken: 
 
23...Ta8-c8 24. Kc1-b1 Tf8-f2 25. Lg2-f1 e5xd4 
26. e3xd4 Le6-f5+ 27. Kb1-a1 b5xa4 28. Pc3xa4 
28...Lg7xd4+ 29. Ld2-c3  
 
Na 29. Pc3 volgt eenzelfde wending: 29…Txc3 30. 
Lxc3 Da4+ en wint. 
 
29...Dd7xa4+ en 0-1 
 
Al met al een verdiende overwinning, waarbij 
merkwaardig genoeg Minze – die de objectief beste 
stelling had – in remise moest berusten. 
De volgende ronde is pas ergens in januari 2017, 
dus we kunnen ons voorlopig nog wentelen in de 
gedachte dat alles nog mogelijk is! 
 
Scoreverloop 
 
Kees (w) 1 1 
Leo (w)  1 2 
Peewee (z) 1 3 
Minze (z) ½ 3½ 
 
PS 
Het KNSB-beker team verloor helaas met dezelfde 
cijfers tegen Oud Zuylen… 


