
Ronde 4: AAS - Fischer Z (uit) 

 

Na de pijnlijke nederlaag tegen ASC in de derde 

ronde mochten we uit tegen het team met de 

gemiddeld hoogste rating in onze klasse, AAS. 

 

Een paar dagen voor de wedstrijd kreeg onze non-

playing captain, Bram, een email van de tegenpartij. 

De gewone speelzaal was niet beschikbaar, en er 

was een vervangende speelgelegenheid gevonden in 

Kudelstaart. Braaf voerde Bram de straat in bij de 

OV planner – echter zonder een huisnummer te 

vermelden. 

 

Welgemoed trof ik mijn teamgenoten in de bus op 

station Hoofddorp, na eerst welbewust de NS 

adviezen genegeerd te hebben om met de bus van 

Leiden naar Hoofddorp vervoerd te worden. De 

Intercity Direct via Rotterdam was vele malen 

sneller… 

  

Wij verlieten vrolijk fluitend de bus en na 10 

minuten bereikten we de straatweg waaraan de 

speelgelegenheid zich bevond. Helaas voor ons op 

nummer 200-veel, terwijl wij bij nommer één 

stonden. Bedenkend dat Kudelstaart een lintdorp is, 

zetten wij er meteen ferm de pas in.  

 

Na zo´n twintig minuten bereikten we het speelhok. 

Rein had wijselijk besloten alvast in een ander 

zaaltje bij schaakvereniging Aalsmeer aan te 

schuiven, maar de rest nam enigszins mokkend 

plaats. 

 

Na enige minuten bleek echter het grootste deel van 

de gelegenheid afgehuurd zijn voor een voortijdige 

Kerstviering van de senioren uit de omgeving. 

Stemmig gezang, luide toespraken en gezellig 

bijpraten op volume aangepast aan het 

gehoorapparaat: kortom, de ideale omstandigheden 

voor een middagje schaak. 

 

Deze blik op ons voorland had in elk geval een 

fnuikende uitwerking op Casper en Frans, want 

binnen de kortste keren stonden we met 2-0 achter. 

Frans liet de damevleugelpionnen van zijn 

tegenstander de vrije loop, en Casper liet een 

thematisch loperoffer op h2 toe. Na een plusremise 

van Jos werden achtereenvolgens Rein, Robbert, 

Maarten en Niels omgelegd. 

 

Natuurlijk was AAS een sterke ploeg, maar zo 

sterk? Afijn, u zult hebben begrepen dat ik als enige 

nog bezig was. Wellicht had ik door wat alerter te 

reageren de trend heel vroeg kunnen breken. Na een 

tamelijk passieve opening van zwart had ik een zeer 

prettige stelling opgebouwd. Klein zorgpunt was 

dat dit mijn eerste partij in twee maanden was – 

tegen ASV3 was mijn laatste… 

 

 
 

Peewee – Trimp, na 15…c7-c6 

 

In dit soort stellingen wreekt zich meestal mijn 

actieve speelstijl. Wellicht moet ik wat meer 

partijen naspelen van Speelman: “Given the choice 

between immediate action and constructive waiting, 

I will often choose the latter.” Mijn tegenstander 

gaf ook aan dat hij niet goed zag wat hij moest doen 

als ik voor “constructive waiting” had gekozen. 

 

16. Lf4-h6!? 

 

“Immediate action”, dat mag duidelijk zijn. Na 16. 

a3 (“constructive waiting”) heeft zwart het een stuk 

lastiger, men zie: 16…Ph5 17. b3 Da5 18. Lg5 Dc7 

19. a4 La6 20. e5 met duidelijk voordeel voor wit. 

 

16...Lg7xh6 

 

Dat had ik niet verwacht: zwart ruilt vrijwillig zijn 

belangrijkste verdediger. De keuze was overigens 

niet prettig: na 16...Lh8 17. a3 of 16...Da5 17. Lxg7 

Kxg7 18. Tc2 staat wit ook duidelijk beter zonder 

dat tegenspel voor zwart in zicht is. 

 

17. De3xh6 Pf6xe4?! 

 

Het tijdelijke pionoffer weigeren met 17...Db4 

loopt slecht af: 18. a3 Dxb2 19. Tab1 Dxa3 20. Pg5 

e6 21. e5 Df8 22. Dxf8+ Kxf8 23. exf6 met 

stukwinst. Relatief het beste is 17...Pfd7 maar na 

18. De3 heeft wit een bijzonder prettige stelling. 

 

18. Tc1-e1 Pe4-d6? 

 

Dat had ik echt totaal niet verwacht. Na 18...Pf6 

volgt een lange, maar niet moeilijke variant: 19. 

Te7 Td7 20. Txd7 Pfxd7 21. Df4 Db4 22. Dc7 

Dxb2 23. Te1 Pb6 24. Dxb7 Dxa2 25. Pe5 Tf8 

26. Lxc6 Le2 27. Lf3 Lxf3 28. Pxf3 met voordeel 

voor wit. Winst is overigens ver weg natuurlijk. 



Had ik hier maar even nagedacht! Praktisch a 

tempo deed ik de volgende zet, daarmee de zwarte 

verdedigingsmogelijkheden zwaar onderschattend. 

 

Nuchter bekeken heeft wit een stuk in de aanval, 

maar er kunnen snel een paar bijkomen (Pf3, Lg2 

en Te1) terwijl de zwarte koningsstelling praktische 

geen verdedigers heeft – en er kunnen moeilijk 

meer bijgehaald worden. 

 

Zit u de winst die ik hier miste? 

 

 
 

Peewee – Trimp, na 18…Pe4-d6 

 

19. Pf3-g5? 

 

Na 19. Te5! f6 20. Txe7 Pf7 21. Txf7 Kxf7 22. 

Dxh7+ Kf8 23. Dxg6 slaat de witte aanval snel 

door, bijvoorbeeld: 23…Dc4 24. Dxf6+ Df7 25. 

Dh8+ Dg8 26. Dh4 en wint. 

 

19...Da4xd4 20. Dh6xh7+ Kg8-f8 21. a2-a4? 
 

Waarom ik hier niet even nadacht en besloot tot  21. 

Dxg6! fxg6 22. Pe6+ Kf7 23. Pxd4 met 

overweldigende stelling is me nog steeds niet 

duidelijk.  

Mogelijk een gentlemen’s agreement, aangezien 

zwart de wending niet verhinderd… 

 

21...Lb5-a6? 

 

Met 21...Lc4! kon zwart het ergste onheil 

afwenden.  

Lang zoeken leverde niets meer op dan de volgende 

variant:  22. Tc1 Dg7 23. Dh4 La6 24. Df4 Pf5 25. 

g4 Pd4 26. Te4 Kg8 27. Pxf7 Dxf7 28. Txd4 Dxf4 

29. Txf4 maar dan houdt zwart voldoende tegenspel 

met Td2. 

 

22.Ta1-a3? 

Lezer, mijn verhaal wordt eentonig. Zoals u zult 

begrijpen is 22. Dxg6 fxg6 23. Pe6+ Kf7 24. Pxd4 

de aangewezen weg. Een klein voordeeltje voor wit 

zit er dan nog net in. 

 

22...Dd4-g7 23. Dh7-h4 Pd6-f5 24. Dh4-b4  

Dg7-d4! 

 

En de dames gaan van het bord – zonder enige 

compensatie een pion achter. 

 

Noodgedwongen rommelde ik maar wat door, maar 

mijn tegenstander toonde zich nu van zijn beste 

kant. Zeer nauwkeurig speelde haalde hij alle trucs 

eruit en negen zetten later stond het zo: 

 

 
 

Peewee – Trimp, na 33.Ta3-a6  

 

33…Pf5-e7?! 

 

Geeft wit weer een kans – en dwingt die meteen af 

aangezien het de enige zet is om door te spelen. 

“Constructive waiting” met 33...Ld3 had 

ongetwijfeld snel tot succes geleid. 

 

34. Pe4-d6! Pe7-c6 

 

Het alternatief 34...Pd5 werkt niet, na 35. Txc4 

Txc4 36. Pxc4 bxc4 37. Lxd5 Txd5 38. Ta4 kan wit 

de stelling houden. Ook de zet die net nog sterk was 

kan gepareerd worden: 34...Ld3 35. Pxb5 Txc3 

36. Pxc3 Lxa6 37. Ta4 Td3 38. Txa6 Txc3 39. Kg2 

Tc7 40. Ta5 f6 41. g4 en weer kan wit standhouden.  

Nu volgt een geforceerde afwikkeling: 

 

35. Ta6xc6 Tc7xc6 36. Lf3xc6 Td8xd6 37. 

Lc6xb5 Td6-d1+ 38. Kg1-h2 Lc4-d5 

 

Het ziet er bijzonder dreigend uit voor wit: er dreigt 

mat op h1 en daarnaast beschikt zwart over een 

meerderheid die snel naar voren kan komen. 



39. g3-g4 f7-f5 

 

Achteraf bevalt 39...Th1+ me hier beter. Na het 

gedwongen 40. Kg3 Tc1 41.c4 Tc3+ 42. Kh2 Le6 

heeft zwart meer kansen dan in de partij. 

 

40. g4xf5 g6xf5 

 

Pfff, de veertigste zet – maar we zaten heel ruim in 

onze tijd. Een aandachtige studie van het 

tijdverbruik op de kritieke momenten kan beide 

spelers verder helpen, lijkt me zo! 

 

 
 

Peewee – Trimp, na 40…g6xf5  

 

Hier dacht ik een kwartier na over een geforceerde 

afwikkeling – “immediate action”, ik weet het… 

 

41. f2-f4! 

 

“Constructive waiting” kon met 41. c4 Le4, maar 

erg veel vertrouwen had ik daar niet in. Maar ja, ik 

ben ook geen Speelman – al had ik op dit moment 

wel graag over zijn eindspelkennis beschikt. 

 

41...e5xf4 
 

Met remise-aanbod – en dat nam ik aan. 

Waar had ik nu zo hard aan zitten rekenen? Wel, 

aan de volgende afwikkeling: 41...e4 42. Td4!? 

Txd4 43. cxd4 a5 44. La4 Lf7 45. Kg3 Le8 en nu 

het pionneneindspel na 46. Lxe8 Kxe8.  

 

Hoe staat dit?  

Hollende vrijpionnen aan alle kanten. Een 

mogelijke variant: 47. h5 Kf7 48. d5 a4 49. h6 a3 

50. h7 Kg7 51. d6 a2 52. h8D+ Kxh8 53. d7 a1D 

54. d8D+ Kh7 55. Dh4+ Kg8 56.Dd8+ met remise. 

 

Scoreverloop 

 

Frans (w) 0 0 

Casper (w) 0 0 

Jos (z)  ½ ½ 

Rein (z)  0 ½ 

Robbert (z) 0 ½ 

Maarten (w) 0 ½ 

Niels (z)  0 ½ 

Peewee (w) ½ 1 


