
Ronde 2: ASV 3 (uit) 

 

De reis naar Arnhem verliep voor sommigen 

voorspoedig (openbaar vervoer natuurlijk) en voor 

anderen wat lastiger (lekke band…). Nadat de 

treinreizigers hadden vastgesteld dat station 

Arnhem nog steeds niet af was, en genoten hadden 

van een aangename reis per trolleybus, kwamen we 

aan op onze bestemming. De zon scheen uitbundig, 

maar het effect daarvan was ons nog niet meteen 

duidelijk… 

 

Na twee uur was er enige tekening in de strijd 

gekomen, en niets wees op een lastige middag. 

Optimisten zagen al een 6-2 overwinning in het 

verschiet liggen, maar intussen sprak de zon ook 

haar woordje mee. Vanuit een beproefde tactiek 

waren de gasten zo aan het bord gezet dat zij half 

dan wel vol tegen de felle zon in moesten kijken! 

 

De eerste score werd door Casper op het bord gezet. 

Na een rustige opening begon zijn tegenstander 

steeds harder aan de boom te schudden. Kijkt u 

even mee? 

 

 
 

Langedijk – Blaauw, na 27. Dd3-g3 

 

Alle witte stukken kijken inmiddels naar de zwarte 

koning. Casper komt nu bijzonder hard uit de hoek: 

 

27…g7-g5? 

 

Zoals onze man aangaf was hij even het volgende 

kwaliteitsoffer vergeten… Beter was het om profijt 

te trekken van de benarde opstelling van de witte 

stukken op de koningsvleugel met 27...Pc3! 28. 

Kh2 Pe4. Na 29. Dg4 g5 (nu wel) 30. g3 De6 31. 

Kg2 Pd6 32. Tf4 Dxg4 33. Txg4 Kf8 34. d5 c5 kan 

het oogsten voor zwart beginnen. Nu echter komt 

wit aan het roer: 

 

28. Tf5xd5! c6xd5 29. Ph4-f5 Th6-g6 

30. Dg3-d6 Kg8-h8  

 

De witte stelling is vooral veel prettiger om te 

spelen na zwarts fout, niet zozeer beter voor wit. 

Wit kan meer materiaal pakken, maar de kwestie is 

vooral: hoe?  

 

31. Pf5-e7?! 

 

Een manier was 31. Dxb4, maar na 31… Tg8 32. 

Pe7 Db8 33. Dd2 Tf8 34. Pxd5 Td8 35. Pe3 De5 

werkt zwart zich langzaam maar zeker los. Ook 

dringt 31. Dxd5 zich op, maar dan heeft zwart 

31…h5 32. g4 Tg8 33. Kf1 Tf8 34. Dd6 hxg4 35. 

hxg4 Tf7 36. Dxb4 Tc7 37. d5 Tc2 met wederom 

voldoende tegenspel.  

 

Beide bieden echter betere mogelijkheden dan de 

tekstzet. 

 

31...Tg6-g7 

 

 
 

Langedijk – Blaauw, na 31…Tg6-g7 

 

Wat te doen met wit: materiaal terughalen of op 

positie blijven spelen? Altijd een lastige vraag, en 

hier casht wit te snel zijn chips: 

 

32. Pe7xd5? 

 

Na 32. Pf5 Tf7 (Tg6 is zetherhaling) 33. Dxd5 h5 

heeft zwart een betere versie vergeleken met een zet 

eerder, maar staat het nog steeds ongeveer gelijk. 

Nu had zwart hard kunnen uithalen: 

 

32...Tg7-f7? 

 

32...De1+ 33. Kh2 Dxf2 had wit voor zware 

problemen gesteld. Een mogelijk vervolg: 34. Dxb4 

g4 35. hxg4 Txg4 36. Df8+ Tg8 37. Dxf6+ Dxf6 



38. Pxf6 Tf8 en de twee pionnen zijn niet 

voldoende compensatie voor de zwarte actieve 

toren.  

 

33. Dd6xb4 De8-e4 

 

En nadat Casper zijn kwaliteit meer had teruggeven 

voor een eeuwig-schaak wending kwamen de heren 

remise overeen. 

 

Een blik op het bord naast hem deed Casper echter 

direct opfleuren. Jos had in de opening het goede 

voorbeeld van Guseinov (tegen Umudova) gevolgd 

en had inmiddels een pion meer en een actieve 

toren – dat zag er goed uit! Kijkt u even mee: 

 

 
 

Teeuwen – Schleipfenbauer, na 27. b3-b4 

 

Wit heeft een simpel plan: koning naar c4, b5 

spelen en de c-pion doordrukken naar dame. Daar 

komt bij dat de zwarte koning niet de zesde rij kan 

betreden vanwege de penning van c6. Of toch wel? 

 

27…Kf7-e6 

 

Zelf had ik liever mijn toren geactiveerd, maar 

toegegeven, na 27...Tb7 28. Ke1 Txb4 29. Txa7+ 

Kf6 30. Ta6 Txb2 31. Txc6+ Kf7 32. Tc7+ Kf6 33. 

c6 Tc2 34. h4 zal wit wel winnen. 

 

Nu wordt het opeens heel tactisch: 

 

28. b4-b5 Ke6-d5 29. Ta6xc6 Tc7-b7 

30. b2-b4 g7-g6 

 

Nu gaat het hard, maar na 30...Txb5 31. Td6+ Kc4 

32. c6 Kxb4 33. Td7 Tc5 34. Txa7 Txc6 35. Txg7 

komt een technisch gewonnen toreneindspel op het 

bord. 

 

31. Tc6-d6+ Kd5-c4 32. b5-b6 a7-a5 

33. b4xa5 Kc4xc5 34. a5-a6! Tb7xb6 35. Td6xb6 

Kc5xb6 36. Kf1-e2  

 

En wit won soepel het pionneneindspel. Op 

voorsprong dus, maar dat duurde maar even. Rein 

kwam goed uit de opening, maar een paar minder 

nauwkeurige zetten brachten hem in het nadeel, 

waarna de tegenstander het degelijk afmaakte. 

 

Zelf had ik een bijzonder interessante partij, waarbij 

heel veel gerekend moest worden. Dat deden we 

beide keurig en komisch genoeg vond onze kleine 

Duitse vriend dat de hele partij in evenwicht was 

geweest. Nou ja, de hele partij? Er was één 

moment… 

 

 
 

Peewee – Woestenburg, na 36. Lg2xd5 

 

Aan de pionnenstelling is nog af te lezen dat wit 

behoorlijk actief heeft gespeeld… De veiligste weg 

was nu 36...Lxh3 37. Tc7+ Kh8 38. Te7 Td8 39. 

Le6 Lxe6 40. Txe6 Kg7 41. Te7+ Kf8 42. Te6 Kf7 

met zetherhaling. 

In plaats daarvan wil zwart remise forceren! Een 

interessant fenomeen, dat we straks bij Niels weer 

terug zullen zien. 

 

36…Tf8-c8!? 
 

Na  36...Lxh3 volgt 37. Tc7+ Kh8 38. Te7 Td8 39. 

Le6 Lxe6 40. Txe6 Kg7 41. Te7+ Kf8 42. Te6 Kf7 

43. Te7+ Kf8 met zetherhaling. Waar was zwart 

bang voor? 

 

37. Tc5xc8 Ld7xc8 38. Ld5-c6 Lc8xh3  

39. d6-d7!? 

 

Achteraf was 39.Kh2 Lc8 40. Kg3 Kg7 41. d7 Lxd7 

42. Lxd7 h5 43. Lc6 wellicht nauwkeuriger, maar 

de winst is natuurlijk nog ver weg. 

 



39...Lh3xd7 40. Lc6xd7 f6-f5? 

 

De veertigste zet, en zoals mijn tegenstander 

achteraf verzuchtte: “Zal je net zien dat dat de 

beslissende fout is…”  

 

De man had gelijk! 

 

41. h4-h5! e5-e4  

 

 
 

Peewee – Woestenburg, na 41…e5-e4 

 

Hier was ons beider bedenktijd alweer tot een 

kwartier geslonken.  

 

Ik dacht nu 7 minuten na, maar nam de verkeerde 

beslissing door een troebele visualisatie – zie de 

winnende zet…. 

 

42.Kg1-f1? 

 

Mist de winst. Na 42. Kg2! f4 43. Lc6 e3 had ik 44. 

Le4 bedacht met winst van g6.  

 

Helaas zag ik ook dat ik na 44…e2! de pion niet 

meer kon stoppen- vandaar de tekstzet.  

 

Zoals Casper na afloop meteen liet zien moet wit 

eerst een keer slaan: 44. fxe3! fxe3 45. Le4! Kg8 

46. hxg6 e2 47. Kf2 en wint. 

 

Nu is het simpel remise: 

 

42...Kh7-g7 43. Kf1-e2 f5-f4 44. Ld7-c6 e4-e3 45. 

Lc6-e4 g6xh5 46.f2xe3 

 

Met remise-aanbod – de loper is van de verkeerde 

kleur voor de randpion. 

 

Daarmee leek het remisevirus de wedstrijd binnen 

te sluipen.  

 

Eerst maakte Frans wat moeizaam remise, en 

daarna was Gerard aan de beurt.  

 

In de opening bracht hij een frivool pionoffer met 

in ruil daarvoor actief spel. Laten we de man even 

zelf aan het woord: 

 

 
 

Reuling – Milort, na 18. Pc3-d1 

 

“Hier loerde ik op de kans Lf5 te spelen met aanval 

op de toren en het paard. Maar na 18… c5 komt 

19.Pd3 of eventueel Lc3.  

 

Ik kwam daarom met de enigszins bizarre 

computerzet Pa2. 

 

18…. Pb4-a2!? 19. Dc1-c2 Le6-f5 20. e2-e4 

Lf5xe4 21. Lg2xe4 Pf6xe4 22. Dc2xe4 De6xe5 23. 

De4xe5 Lg7xe5 24. Tb1xb7 

 

De stelling is gelijk. Met 24… Tab8 25.Te7 Lf6 

26.Tc7 Tbc8 27.Ta7 Ta8 28.Tc7 Tac8 was 

zetherhaling mogelijk. 

  

De stand in het team was echter nog onduidelijk. 

Het kon 3,5-4,5 worden, maar ook 4-4 of 4,5-3,5.  

Nog even doorspelen dus… 

 

24… Ta8-a4 25. Pd1-b2 Ta4-a8 26. Pb2-d3  

Le5-g7 27. Tb7-b3 Tf8-d8 28.Tf1-b1 

 

Wit probeert gebruik te maken van de aparte positie 

van het paard op a2.  

 

Ik ga er van uit dat het paard niet verloren gaat 

dankzij de loper op g7-a1.  

Op mijn beurt ga ik af op de stukken op de d-lijn. 

 

28… Td8-d7 29. Kg1-f1 Ta8-d8 30. Kf1-e2  

Td8-e8+  



 
 

Reuling – Milort, na 30…Td8-e8 

 

31. Ke2-f1! 

 

Wit laat zich niet verleiden tot 31. Kd1 (met het 

idee Kc2). Zwart antwoord dan sterk met 31… 

Pc3+! Na 32. Lxc3 Txd3+ 33. Kc2 Tf3 34. Le1 

Txb3 35. Kxb3 Te2 36. Kb4 Ld4 heeft zwart licht 

voordeel, al zal het wellicht niet voldoende zijn 

voor de winst (…).  

 

Even later bood ik remise aan, maar Fred moest 

doorspelen van zijn team captain. Blijkbaar 

vertrouwde die de overige borden niet, ondanks het 

feit dat Bram en Frans nog moesten knokken voor 

remise. Achteraf kreeg die man wel gelijk, nadat 

die beide partijen remise werden en Niels won…  

Maar wit kwam geen meter verder in dit 

toreneindspel en 30 zetten later werden de torens 

geruild en ontstond er een pionnen eindspel dat 

eveneens pot remise was.”  

 

Aldus onze man ter plaatse. Met de stand 3-3 en 

Bram en Niels nog bezig was de spanning te 

snijden. 

Om het toneel even te schetsen: na de opening 

stond Niels gelijk, maar om spel in de stelling te 

houden vermeed hij torenruil. Met als resultaat dat 

hij even later al tot de krachtige terugtocht Pf3-g1 

gedwongen was… 

 

Gelukkig vond zijn tegenstandster daarna niet het 

goede plan en na de 40e zet had Niels weer alles 

onder controle. Waarna hij alles weer uit handen 

gaf… 

 

Bram informeerde bij mij hoe het stond en ik kon 

hem toevertrouwen dat Niels minstens remise had, 

in een T+L tegen T eindspel. Daarop maakte de 

teamcaptain simpel remise door zetherhaling: een 

zeer wijze beslissing! 

 
 

Bouton – Van Bruxvoort, na 62. Kc3-d4 

 

62…Ld7xb5!?  

 

Inderdaad is dit een weg naar remise, maar Niels 

gaf na afloop eerlijk aan dat hij geen winstplan zag 

als zwart niets was blijven doen. 

 

63.c4xb5 Tg5xb5 64.Le4-d5 Tb5-b4+? 

 

Verstandiger is 64...Tb1 65. Ke5 b5 waarna de 

zwarte koning de ruimte heeft. Die zal ze gaan 

missen… 

 

65. Kd4-e5 Tb4-b1? 

 

Nu is dit niet goed! Of 65...Th4 of alsnog b5 en 

zwart leeft nog.. 

 

66. Tf6-f7+ Kc7-b8 

 

Ook 66...Kd8 verliest op technische wijze na 67. 

Kd6 Te1 68. Tb7 Tc1 69. Txb6 maar dat zal ik u 

besparen. 

 

67. Ke5-d6 Tb1-g1 68. Tf7-f8+ Kb8-a7 

69. Tf8-a8 

 

Mat! 

 

 

Scoreverloop 

 

Casper (z) ½ ½ 

Jos (w)  1 1½ 

Rein (z)  0 1½ 

Peewee (w) ½ 2 

Frans (w) ½ 2½ 

Gerard (z) ½ 3 

Bram (z) ½ 3½ 

Niels (w) 1 4½ 


