
Ronde 5: Fischer Z – De Wijker Toren 2 (thuis) 

 

Na de dramatische nederlaag tegen AAS in de 

vierde ronde – no use softening phrases – deden 

onze mannen er verstandig aan even naar beneden 

te kijken. Met een overwinning zou klasse behoud 

veilig gesteld zijn – en daarna konden we kijken 

wat de andere teams zouden laten liggen. 

 

Daarnaast was er nog wat goed te maken. Verleden 

jaar veranderde in de laatste seconden van de 

wedstrijd een zeker lijkende overwinning in een 

bittere nederlaag. Dat moest beter! 

 

Toen ik rond 1600 uur Café Batavia 1920 betrad 

zag ik alom opgewekte gezichten. De tussenstand 

was al 2½-½ in ons voordeel: dat smaakte naar 

meer! 

 

Eerste punt werd binnengehaald door Maarten, 

waarbij onze man opmerkte dat de tegenstander wel 

wat meewerkte… kijkt u even mee? 

 

 
 

Veldt – Kok, na 16…h7-h6 

 

Er is weinig aan de hand, oftewel het kan nog alle 

kanten uit. Zelf denk ik al gauw aan iets als 17. h5 

g5 18. Pxg5!? hxg5 19. Lxg5 f6 20. Ld2, maar een 

Maarten denkt aan andere zaken. 

 

17. g3-g4!? 

 

Ook een idee. Na het rustige 17…Le6 is het niet 

duidelijk hoe wit verder moet, maar zwart zag zijn 

kans op een schijnoffer… 

 

17...Lf5xg4? 

 

Daarmee worden weliswaar wat stukken geruild, 

maar geeft zwart de controle over de witte velden 

geheel op. Dat zal hem opbreken! 

18. De2xg4 f7-f5 19. Dg4-h3 f5xe4 20. Dh3-e6+ 

 

Niet slecht was ook 20.dxe4 Pf4 21.Lxf4 Txf4 

22.Ted1, maar dit is natuurlijk ook goed. 

 

20...Kg8-h8? 
 

Een ongeluk komt zelden alleen. Na 20...Kh7 21. 

Lxe4 h5 staat wit een tikkeltje beter, als hij maar 

niet 22.Lg5 Pf4 23.Dxe7 Td7 speelt met dame 

verlies. 

 

21. Te1xe4 Pd5-f4? 

 

Het zwarte nadeel zou nog binnen de perken blijven 

met 21...Tf5. Nu echter zijn de rapen gaar: 

 

22. Lc1xf4 Tf8xf4 

 

 
 

Veldt – Kok, na 22…Tf8xf4 

 

23.Ta1-e1? 
 

Laat zwart op adem komen. Na 23.Txf4 exf4 

24.Te1 Pg8 25.Dxg6 was dat niet gebeurt. 

 

23...Tf4-f6? 

 

En zwart grijpt zijn kans niet om wat langer tegen 

te stribbelen. Met 23...Txe4 24.Lxe4 Dd7 

25.Dxd7 Txd7 26.Kg2 houdt wit duidelijk 

voordeel, maar is de partij niet meteen voorbij. 

 

24. De6xe5 Dc7xe5 25. Te4xe5 

 

Ook 25.Pxe5 is niet te versmaden. 

 

25...Pe7-f5 26. Te5-e8+ Td8xe8 27. Te1xe8+  

 

Stelling vereenvoudigd, en praktisch alle witte 

stukken zijn beter dan de zwarte tegenhangers. 



Hoe verdedigt u zich met zwart? 

 

 
 

Veldt – Kok, na 27. Te1xe8+ 

 

27…Kh8-h7? 
 

Zwart had zijn middag niet, dat is zeker. Met 

27...Tf8 28.Te6 Tf6 kan zwart flinke tegenstand 

bieden, omdat pion h4 niet de sterkste is.  

 

28. h4-h5! g6xh5 29. Lg2-e4 

 

En zwart gaf het op: de penning beslist. 

 

Nadat Herman zijn eerste optreden dit jaar met een 

keurige remise met zwart had opgeluisterd, bracht 

een andere witspeler een vol punt binnen: Niels.  

Ook hier was een totale instorting van de 

tegenstander te bewonderen. Hoe doen ze dat toch: 

tegen mij gebeurt dat nou nooit… 

 

 
 

Bouton - Jorritsma, na 15. Pf5-e3 

Tja, op de witte stelling is natuurlijk wel het een en 

ander aan te merken. Vooral de “Pfahl im Fleisch” 

op d3 duidt erop dat de middag tot nu toe niet erg 

voorspoedig verlopen is voor onze man. Maar niet 

getreurd, de tegenstander moet natuurlijk wel goede 

zetten blijven doen… 

 

15…Lf8-d6?! 

 

De eerste stap van het rechte pad. Veel beter is 

15...Pf7 16. b4 Lxb4 17.b3 h5 18.h4 Dc5 19.Lb2 

Kb8 met volledige controle. 

 

16. b3-b4! Ld6xb4 17. b2-b3 f6-f5? 

 

Het was nog niet te laat om op het geode pad terug 

te keren met 17...Dc5! Na het mogelijk vervolg 

18.Lb2 Kb8 19.f4 Thf8 20.Ta4 a5 21.f5 Lg8 heeft 

zwart de touwtjes stevig in handen.  

 

18. e4xf5 g6xf5 19. Dd1-h5! 

 

Nu is het zwarte voordeel weg, en nauwkeurigheid 

geboden om het evenwicht te bewaren. Zou dat 

lukken? 

 

 
 

Bouton - Jorritsma, na 19. Dd1-h5 

 

19…Lb4-f8? 

 

Nee dus. Er waren twee alternatieven: simpel 

weggaan met het paard of tactisch, gebaseerd op de 

vork f4. Bijvoorbeeld: 19...Pg4 20.Pgxf5 Pf6 

21.Dh4 Thf8 22.La3 a5 of ook 19...The8 20.Dxh6 

f4 21.Ph5 Lf8 22.Dxh7 fxe3 23.fxe3 Dxb3. In beide 

gevallen doet zwart behoorlijk mee. 

 

20. Lc1-b2 f5-f4? 

 

Zoals al eerder betoogd, een ongeluk komt zelden 

alleen… 



Een betere verdediging was 20...Thg8 21.Lxe5 Pf7 

22.Lf4 Dd4 23.Df3 Ld6 24.Ld6 Pd6 25.Pgxf5 Lxf5 

26.Pxf5 Pxf5 27.Dxf5+ Kb8, al staat wit wel 

duidelijk beter na 18.Tae1. Nu hakt wit er 

doorheen: 

 

21. Dh5xe5 f4xe3 22. De5xe6+ Kc8-b8 

23. Lb2xh8 e3-e2 24. Pg3xe2 

 

Goed genoeg hoor, maar de materialist in me kijkt 

naar varianten als 24.Le5+ Ka8 25.Tfc1Dxf2 26.c5 

en zwart is uitgepraat. 

 

24...d3xe2 25. De6xe2 

 

En het zwarte lijden duurde niet lang meer. 

 

Dat was natuurlijk een mooie voorsprong, en de 

overige partijen gaven reden tot optimisme 

aangezien we in het slechtste geval -1 zouden 

scoren. Deze voorzichtige prognose werd echter 

meteen weerlegd door de gebeurtenissen op het 

topbord bij Casper. 

 

Laten we eens kijken: 

 

 
 

Wijnberg – Blaauw, na 30. Pg2-e3 

 

Zwart heeft zijn tegenstander totaal overspeeld. De 

loper op d3 is een monster en de witte koning mist 

ook beschermers. 

 

30…f5-f4! 31. Pe3-d5 Df6-g5? 

 

Helaas, dat geeft wit nog wat spel waar hij na het 

betere 31...Df5 naar had kunnen fluiten. 

 

32. Lb7xa6  

 

Ook een idee was 32.b4, om de pion alvast een 

zetje te geven.  

De tekstzet bevat een val, waar onze man intrapt…  

 

Ziet u deze ook? 

 

 
 

Wijnberg – Blaauw, na 32. Lb7xa6 

 

32…Dg5xd5? 

 

Juist was zoals Casper na afloop meteen aangaf 

eerst 32...fxg3 33.Dxg3 - anders is Txb2 nog erger -  

33...Txb2!  

 

Gaat voor de tweede rij absoluut – helemaal 

volgens Nimzowitsj. Het alternatief is 33...Dxd5 

34.Lxd3 exd3 35.Dxg6 Tf5 36.h4 maar dit is niet 

echt duidelijk – er blijven heel weinig pionnen 

over… 

 

34.Lxd3 exd3 35.Dxg5 hxg5 36.Txd3 Tfxf2 

37.Ta8+ Kh7 38.Th3+ Ph4 39.Pd1 Tbe2! (geintje) 

40.Ta6+ Tf6 41.Txf6+ gxf6 waarna zwart het nog 

kan proberen, al lijkt dit objectief gezien remise te 

worden. 

 

33. Td1xd3! Dd5-f5? 

 

Duidelijk is dat 33…exd3 34.Lc4! verboden is, 

maar na 33...De5 had het ongeveer gelijk gestaan. 

Nu komt zwart duidelijk in het nadeel. 

 

34. Td3-d5! Df5-g4 35. h2-h3 Dg4-e6 36. Td5-d6 

De6-f5? 

 

Voor de tweede keer gaat de dame naar f5, en deze 

keer is het een zware misser. Taaier is 36...De7  

37.Dxe7 Pxe7 38.Te6 Pf5 39.g4 Ph4 maar dat wit 

groot voordeel heeft na 40.b4! zal niemand 

bestrijden. 

 

37. Ta1-a5 Pg6-e5 
 



Daarmee lijkt zwart de ergste gaten gedicht te 

hebben, maar helaas beschikt wit hier over een 

directe winst. 

 

De witspeler zag dat niet, u wel? 

 

 
 

Wijnberg – Blaauw, na 37…Pg6-e5 

 

38. g3-g4? 

 

Mist de directe winst: na 38.Txe5! Dxe5 39.Lc4+ 

Kh7 40.Txh6+ Kxh6 41.Dxe5 heeft wit meer dan 

genoeg materieel voordeel.  

De omdraairegel werkt: eerst 38.Lc4+ wint ook. Na 

deze gemiste kans is et witte voordeel weer binnen 

de perken. 

  

38...Df5-f7 39. Dc7xf7+ Pe5xf7 40. La6-c4 Kg8-

h8 41. Td6-d7 Pf7-g5 42. Ta5-a7?! 

 

Gaat voor de tweede rij absoluut – maar ja, dat is 

een regel van Nimzowitsj en er zijn natuurlijk 

afwijkingen…  

 

Ik denk dat in dit geval 42.b3 meer kansen had 

geboden, bijvoorbeeld 42…Pxh3+ 43.Kg2 Pg5 

44.Ta7 e3 45.Kf1 Tbd8 46.Txd8 Txd8 47.fxe3 al 

heeft zwart zeker nog tegenkansen. 

 

42...Pg5xh3+?! 

 

Begrijpelijk, maar 42...Txb2 was sterker. Tenslotte 

is de b-pion een groter gevaar dan de h-pion, zie het 

vervolg! 

 

43. Kg1-g2 Ph3-g5 44. Td7xg7 Tf8-f6 45. Tg7-e7 

e4-e3 

 

Stelt wit voor de keus: hoe gevaarlijk is de zwarte 

pion en hoe sterk zijn de eigen pionnen op de 

damevleugel? 

Wit maakte zijn afwegingen, koos een van de twee  

en Casper liet zien dat die fout was. 

 

Hoe reageert u op de zwarte dreiging? 

 

 
 

Wijnberg – Blaauw, na 45…e4-e3 

 

46. b2-b4? 

 

Mis. Na het preventieve 46.Kf1 houdt wit groot 

voordeel. Nu is de stelling in evenwicht, maar beide 

spelers laten het touw steeds harder zwiepen…  

 

Vijftien zetten later stond het zo: 

 

 
 

Wijnberg – Blaauw, na 63…Tf1-b1+ 

 

Twee zetten maken remise, een zet verliest… en wit 

koos de verliezende. 

 

64.Kb5-a4?? 

 



De eenvoudigste manier om remise te maken is: 

64.Ka6 Ta1+ 65.Kb5 Tb1+ 66.Ka6 met 

zetherhaling.  

 

Iets ingewikkelder is 64.Ka5 Pc6+ 65.Ka4 Tb4+ 

66.Ka3 Td3+ 67.Ka2 Td2+ wederom met 

zetherhaling.  

 

In plaats van dat alles waren de volgende zetten 

gedwongen, maar matzetten met schaakjes is een 

van de eenvoudigste manieren! 

 

64...Td8-d4+ 65. Ka4-a3 Pe5-c4+ 66. Ka3-a4 

Pc4xb6+ 

 

En wit gaf op, totaal verbrijzeld neem ik aan. 

 

Daarmee stonden we opeens met 3½-½ voor en dat 

betekende praktisch zeker de winst gezien de stand 

op de overige borden.  

Volgens verwachting verloor Robbert, maar Bram 

en Frans haalden soepel de remise binnen en 

daarmee was de winst binnen. 

 

Alleen Jeroen was nog bezig – en hij zorgde voor 

het toetje door de tegenstander rustig uit te tikken. 

Eerst een pionnetje, toen nog een en vervolgens het 

eindspel van Paard en twee pionnen tegen Loper 

keurig uitgetikt. 

 

Scoreverloop 

 

Maarten (w) 1 1 

Herman (z) ½ 1½ 

Niels (w) 1 2½ 

Casper (z) 1 3½ 

Robbert (z) 0 3½ 

Bram (w) ½ 4 

Frans (z) ½ 4½ 

Jeroen (z) 1 5½ 


