Ronde 3: Fischer Z - ASC (thuis)
Na de ontsnapping in Arnhem wachtte ons een
altijd lastige tegenstander, ASC uit Alphen aan de
Rijn. We hadden al eens kansloos uit verloren, maar
daarna was het tij gekeerd.
Zoals gebruikelijk was Casper als eerste klaar. Zijn
over het algemeen gezonde, en daarnaast snelle spel
heeft al menig tegenstander tot wanhoop gedreven.
Ook nu ging de tegenstander onder druk van de
stelling en de tijd er onderdoor. Kijkt u even mee?

Blaauw – De Vries, na 34…Pd7-f6
35.h4-h5?!
Ligt voor de hand, maar mist een directe winst. Wit
beschikte over een nog hardere manier om de
aanval te voeren: 35.Pxh6+! Kh8 (na 35...gxh6 36.
Dxf6 Db6 37. Df2 b4 38. h5 b3 39. Lb1 slaat de
witte aanval door) 36. h5 Pxd5 37. exd5 Dxd5 38.
hxg6 fxg6 39. Dh4 Dh5 40. Dd4! Dxh6 41. Th3
Dxh3 42.gxh3 en wederom heeft wit een gewonnen
stelling bereikt.
Blaauw – De Vries, na 32. d5-d6

35...Pf6xh5 36. Te3-h3 Ph5-f4 37. Df2xf4 Pg6xf4
38. Pf5-e7+ Kg8-h8 39. Pe7xc6

Wit heeft bijzonder actief gespeeld, maar wel
concessies moeten doen – de zwarte damevleugel
heeft geen echte tegenstand meer te duchten.
32…Pe5-g6?
De eerste stap van de rechte weg: zwart had zijn
meerderheid in moeten zetten. Op de
koningsvleugel heeft hij niets te zoeken: dat is wits
domein. Na 32...b4! 33. Td5 Da7 beginnen de
zwarte vrijpionnen er dreigend uit te zien.
33. Td1-d5 Dc5-c6?
Weer mis, al is deze te begrijpen: zwart wil zijn
dame niet buitenspel zetten. Toch had hij met 33...
Db4 34. Tg3 bxa4 voldoende tegenspel kunnen
ontwikkelen op de damevleugel om de witte aanval
af te remmen. Nu daarentegen…
34. h3-h4 Pd7-f6

Blaauw – De Vries, na 39. Pe7xc6

Probeert nog de h-pion tegen te houden, maar
daarvoor is het al te laat. Ziet u hoe wit de aanval
verder moet voeren?

Twee witte torens staan in, maar de witte d-pion is
de echte vijand van zwart hier.
39…Ta8-c8?

Dat helpt niet. Na 39...Pxd5 40. exd5 Tad8 41. axb5
axb5 42. Pxd8 Txd8 kan zwart nog stevig
spartelen, al houdt wit met 43.Ta3! g6 44.Ta6 zijn
voordeel vast. Nu is het even rustig uittikken en dat
kun je aan Casper wel toevertrouwen.

systeem dat ik had voorbereid. Een beetje
jammer… Na 15 zetten stond het zo:

40. Th3-f3 Pf4xd5 41. e4xd5 Tc8-d8 42. Pc6xd8
Tf8xd8 43. Tf3xf7
En nu is d6 indirect gedekt: na 43…Txd6 volgt Tf8
mat!
43…Kh8-g8 44. Tf7-b7 Td8xd6 45. a4xb5 a6xb5
46. Tb7xb5 Kg8-f7
Het lijkt nog wat, maar met een subtiele manoeuvre
wint wit pion c4, waarna de stukken in de doos
kunnen.
47. Lc2-e4! Kf7-f6 48. Tb5-c5 Kf6-e5 49. Tc5xc4
Td6-d7 50. Le4-f3
En zwart gaf op.

Jansen – Milort, na 15. Pc3-b5

Maarten consolideerde de aldus bereikte
voorsprong met een soepele remise, maar helaas
bracht de tegenstander van Robbert – de hoogste
gerate tegenstander – de stand weer in evenwicht.

Een nuttige tussenzet alvorens wit terugslaat op d4.
Ik had hier natuurlijk Db8 moeten spelen, om veld
e5 te blijven dekken. Maar om één of andere reden
speelde ik

Na een speculatieve opening van zwart slaagde
Robbert erin de koningsstelling op de damevleugel
ernstig te verzwakken. Het zoeken naar voordeel
kostte echter tijd, en toen hij eenmaal de sterkste
voorzetting miste kwamen de mooie kanten van de
zwarte stelling naar voren. Mogelijk miste onze
man nog een betere verdediging, maar in tijdnood
kwam het einde snel.

15… Dc7-b7? 16. Dd2xd4+ Kg7-g8 17. Tf1-d1
Pd7-c5?

De neerwaartse trend werd helaas voortgezet door
Gerard. Wederom licht hij zijn belevingen nader
toe:
“Op papier hoefden we en mochten we deze
wedstrijd niet verliezen. Dat gold ook voor mijn
partij. Maar de tegenstander wilde daar niet aan
meewerken. En blijkbaar hadden zij zich erg
verheugd op een dagje uit in Amsterdam. Niet
alleen waren zij als eerste present in Batavia, zij
gingen ook als laatste weg!
Nou ja, ze hadden wel wat te vieren. Ik had mij
voorbereid op een Pirc tegen hun vijfde bordspeler
Wouter Hennink, die echter een voorkeur bleek te
hebben voor een potje tegen Maarten aan bord 3.
Ongelukkigerwijs kreeg ik Norbert Jansen
tegenover me, die in honderden potjes Pirc tegen
Hennink zijn eigen systeem had ontwikkeld. Met
h3, Le3 en snel a4 en a5. En dat was niet hetzelfde

Nodig was f6 om e5 tegen te gaan.
18. e4-e5! Pc5-e6 19. Dd4-h4! d6xe5 20. Pf3xe5
Tsja, daar sta je dan met je dame op b7 ipv op b8.
Veld e5 niet gedekt, Lb7 niet mogelijk, en Lf3
dreigt… In hogere zin is het al uit. Na
20… Pb6-d5 21. c2-c4 Pd5-f4 22. Le2-f3 Db7-b6
23. Lf3xa8 a7-a6 24. Pe5-c6! a6xb5 25. Pc6xe7+
stond ik zonder compensatie een kwal en een pion
achter. Dat de partij nog tot na de 40ste zet duurde
verbaasde me, al stond de uitslag al lang vast. In het
eindspel met een toren tegen twee pionnen meer en
beide nog een dame kon wit eeuwig schaak
makkelijk vermijden.”
Daarmee stonden we achter, en de achterstand werd
verdubbeld toen Bram – met een kwaliteit achter
inmiddels – de stelling niet gesloten kon houden.
Een blik op de rest van de borden bracht niet echt
vreugdelichtjes in mijn ogen. Voeg daarbij dat de
temperatuur inmiddels flink opgelopen – en
zuurstof schaars was geworden – en de prognose
was duidelijk negatief. Opeens kwam er echter
kentering in de strijd!

Smit – Van de Laar, na 34. De2-b2

Smit – Van de Laar, na 39. a4-a5

Toen ik deze stelling zag bij Frans, kreeg ik weer
hoop. Een zeer harmonische opzet van de witte
stukken: alleen een plan om de stelling te
verbeteren zag ik niet 1-2-3.

39…Kf7-e7?

Gelukkig heb je altijd een tegenstander…
34…Lc8-d7?!
Het alternatief was 34...Pc5 35. Dc1 en nu pas Ld7.
Na 36. e4! ( Na meteen 36. Lxd7 Dxd7 37. a5 heeft
zwart nog Pb3 ) 36...fxe4 37. Lxd7 Dxd7 38. a5
houdt wit toch voordeel. Of wit echter ook e4!
gevonden had in de beperkte bedenktijd is
natuurlijk de vraag.

Niet zo. Het juiste plan was 39...d4! Passed pawns
must be pushed! zei Fischer al. 40. exd4 cxd4 41.
a6 d3 42. Db7 De7 43. Dxe7+ Kxe7 44. a7 d2 45.
a8D d1D 46. Dh8 Dh5 47. Df6+ Kd7 en het zal wel
remise worden.
Nu staat wit gewonnen, maar krijgen we een
voorbeeld van ontspanning op de 41e zet.
40. a5-a6 Dd7-c7

35. h2-h3?
Mist een duidelijk betere voorzetting, maar dat was
amper uit te rekenen aangezien de pointe (te) diep
verborgen ligt.
Na 35. Lxd7 Dxd7 36. Dxb6 Dc8 37. h3 f4 lijkt
zwart voldoende tegenspel ontwikkeld te hebben.
Door nauwkeurig verdedigen kan wit echter de boot
afhouden: 38. Db2! Pg3 39. exf4 Dc4 40. Lf2 Pe2+
41. Kh1 Pxf4 42. Kh2! De4 43. Lg3 Dxa4 44. Db8+
Kg7 45. Dd6 en aangezien 45…De4 niet werkt
vanwege 46. De7+ Kg8 47. Dd8+ Kf7 48. Df6+
met stukwinst kan wit eindelijk gaan oogsten.
Smit – Van de Laar, na 40…Dd7-c7
35...Kg8-f7 36. Kg1-h2 Pe4-c5 37. Ld4xc5 b6xc5
38. Lb5xd7 Dc7xd7 39. a4-a5
Het witte plan is simpel: naar voren met de a-pion.
Hoe moet zwart zich daartegen verdedigen?

Tijdcontrole gehaald, en onwillekeurig ontspan je je
even. Je hebt weer even tijd om na te denken, beseft
dat je heel goed staat en wilt alle tegenkansen eruit
halen. Daarmee verlaat je helaas de logische lijn…
41. g2-g3?

Mis, want zo krijgt de koning koude windvlagen te
verduren. Na 41. Da1! Da7 42. Da4 c4 43. Db4+
Ke8 44. Db7 Dxe3 45. Dg7! heeft wit alles onder
controle en kan rustig de a-pion naar de overkant
begeleiden: 45…Df4+ 46. Dg3 Dd4 47. a7! en uit.
41...Ke7-d7?
Maar gelukkig, de tegenstander mist wederom de
beste verdediging. Na 41...Da5! 42. Db7+ Kd8 is
nog niets beslist. Nu heeft wit de controle terug:

2. Dh2xf4 Ld8-g5 3. Ta8xg8+?
Mist de eerste winst. Na 3.Pxf7+ Kh7 4. Le4+ Lf5
5. Lxf5+ Pxf5 wint 6. Ta7! Dat zie je natuurlijk
nooit in vliegende tijdnood, maar even duidelijk is
dat wit hierna gewonnen staat: 6…Lxf4 7. Txd7
Pg7 8. Pe4 Ph5 9. Pxc5 en game over.
3...Kh8xg8 4. Df4xf7+ Dd7xf7 5. Ld5xf7+?

42. Db2-b5+ Kd7-d8 43. Db5-a4 Dc7-a7
44. Da4-c6! c5-c4 45. Dc6-d6+ Kd8-c8 46.
Dd6xe6+ Kc8-c7 47. De6-d6+ Kc7-c8 48. e5-e6
Da7xe3 49. Dd6-c6+

Wederom mist wit de winst. Deze keer prozaïsch:
5. Pxf7 Kg7 6. Pxg5 hxg5 7. Pe4 Pxb3 8. e6! en een
van de witte vrijpionnen loopt door, bijvoorbeeld
8…Pd4 9. h6+ Kxh6 10. e7 Ld7 11. Pf6 La4 12.
e8D Lxe8 13. Pxe8 en wint. Nu staat het gelijk,
alleen dacht Jeroen dat hij moest winnen…

En zwart gaf op.

5...Kg8-f8 6. Pd2-c4 Kf8-e7 7. Pc4-b6

Pfff. En dat zou niet de eerste opsteker blijven.
Niels had vroeg in de partij een stuk gewonnen en
was rustig bezig dat voordeel verder te verdichten.
De daarbij toegepaste techniek werd met het
vorderen van de zetten verre van vlekkeloos en de
omstanders begonnen al te twijfelen aan de winst.
Toen hielp de tegenstander een handje, waarna
Niels het schip bekwaam de veilige haven
inloodste. Oftewel 3,5-3,5!
Daarmee lag het lot van het team in Jeroen´s
handen. Na een woeste partij was de volgende
stelling ontstaan. Hoe gaat u verder met zwart:
aanvallen met Dc2 of verdedigen met Dd7?

Dambrink – Kroos, na 7. Pc4-b6
7…Pd4xb3??
Een kortsluiting… Zowel na 7...Lf3+ 8. Kg1 Pc6
als na 7...Pf3 8. Pd5+ Kf8 9. e6 Pe5 10. f4 Pxf7 11.
exf7 Ld8 is de remise binnen handbereik. Helaas:
8. Lf7xb3
En even later 1-0. Brrr…..
Scoreverloop

Dambrink – Kroos, na Pe4-d6
1...Df5-d7!
De toeschouwers waren vooral bezig met het
actieve 1...Dc2 2. Pxf7+ Kg7, maar hadden de
subtiele verdediging 3. Dg2! Dd1+ 4. Kh2 gemist.

Casper (w)
Maarten (z)
Robert (w)
Gerard (z)
Bram (z)
Frans (w)
Niels (w)
Jeroen (z)

1
½
0
0
0
1
1
0

1
1½
1½
1½
1½
2½
3½
3½

