SGA Cup: Fischer Z – Volewijckers (thuis)
Na de ruime zege op Espion was er voorzichtig
optimisme onder onze bekerstrijders. De volgende
ronde wachtte nog een tegenstander uit een lagere
klasse. Kleine complicatie daarbij is dat bij vier
remises – totaal ondenkbaar natuurlijk – het
bekerteam uit de lagere klasse doorgaat. Simpel
gezegd, er zal tenminste één keer gewonnen moeten
worden.
Nadat interim-wedstrijdleider Bram de mannen aan
de borden had gezet – Monique kon pas later
komen – ontwikkelde de strijd zich nogal stroperig.
Debet daaraan waren de openingen – twee
Stonewalls (een in de voorhand), een Engelse
opening en een Anti-Siciliaan.
Onze nestor, Minze, werd geconfronteerd met een
Stonewall in de voorhand en zetten daar op zijn
beurt een stenen muur tegenover. Daarbij denk je
vaak op zeer lange termijn, aangezien de
pionnenstructuur stevig vastligt. Om dan een
uitzondering op te merken is een hele klus. Een
getraind oog valt natuurlijk op dat het paard op c6
ongedekt is, en na de rokade is veld h7 ook zwak
geworden. Kunt u een en ander combineren?

Echter, er is ook een tactische oplossing: 14. e4! En
zwart kan op twee manieren slaan of Pf6 spelen:
14…Pf6 15. La4 fxe4 16. Lxc6 exf3 17. Pxf3 Tb8
18. Pe5 Dd6 19. La4 b5 20. Lc2 en wit heeft een
duidelijk voordeel aangezien zijn lichte stukken
veel beter zijn dan de zwarte tegenhangers.
14...fxe4 15. Pxe4 Ld7 16. Pd2 Txf4 (de kritieke
zet, maar dit verliest een kwaliteit) 17. h3 Pf6 18.
g3 Txf3 19. Pxf3 e5 20. La4 e4 21. Lxc6 Lxc6 22.
Pe5 en hoewel zwart nog kan vechten na Le8 is er
geen twijfel aan het witte voordeel.
14…dxe4 15. Pxe4 met weer twee mogelijkheden:
A) 15...fxe4 16. Dxe4 Lb7 (heel principieel, maar
verliest…ook na 16...Tf5 17. Dxc6 Lb7 18. Dxc4
Pe3 19. De2 Pxc2 20. Dxc2 heeft wit duidelijk
voordeel) 17. Dh7+ Kf7 18. Lg6+ Kf6 19. Lh5 Dd6
20. Tae1 en de zwarte koning kan niet ontsnappen
aan het witte kruisvuur;
B) 15...Lb7 16. Pf2 Pxf2 17. Txf2 b5 18. b3 Pa5 19.
b4 Pc6 20. a4 a6 21. De3 en weer heeft wit
voordeel, maar is de partij natuurlijk nog niet
voorbij.
14...Pg4-f6 15. Pf3-e5?!
Staat praktisch gelijk met een remiseaanbod. Wit
kon aansturen op een goed paard-slechte loper
stelling – meestal een goed idee bij een vastgelegde
pionnenstructuur - met 15. La4 Ld7 16. Lxc6 Lxc6
17. Pe5 Le8 18. g4. Prettig voor wit, dat spreekt,
maar een eventuele winst is nog ver weg.
15...Pc6xe5 16. f4xe5
Misschien is 16. dxe5 Pe4 17. Tfd1 Pxd2 18. Txd2
nog een tikkeltje beter voor wit maar veel zal het
niet zijn. Nu zorgt de open f-lijn snel voor verdere
vervlakking:

Heisen – Bij de Weg, na 13…0-0
14. h2-h3!?
Wel erg simpel gedacht.
Er zijn twee alternatieven: in de eerste plaats 14. b3
als voorbereiding op h3.
Een zonde volgens Nimzowitsch natuurlijk – een
keten moet aan de basis worden aangevallen – maar
tegenwoordig alom geaccepteerd als middel om het
initiatief te pakken. Een mogelijk vervolg: 14…b5
15. h3 Pf6 16. Pe5 Pxe5 17. fxe5 Pe4 18. Pxe4 fxe4
19. a4 Ld7 20. axb5 Lxb5 21. b4 met een klein
voordeeltje voor wit.

16...Pf6-e4 17. Pd2xe4 f5xe4 18. De2-h5 Lc8-d7
19. Tf1xf8+ Ta8xf8 20. Ta1-f1 Tf8xf1+
En remise overeengekomen, alhoewel Minze
natuurlijk even een toren voorstaat…
Leo was de tweede die met een Stonewall
opstelling werd geconfronteerd na een
onnauwkeurigheidje in de opening. Ook hier
werden de paarden (en een loper) geruild, alleen
was hier niet de f-lijn de cruciale factor, maar de clijn. De keus was steeds aan wit om die te openen,
maar zoals Nimzowitsch al zei: je moet kunnen
binnendringen op de 7e (of 8e) rij en vandaar verder
bouwen. En dat was nu net het probleem…
Kijkt u even mee?

23. Tb1-c1!?
Ook aantrekkelijk was 23. b4, al lijkt zwart zich net
te kunnen handhaven:
A) niet na 23...Dxa3 24. Ta1 Db3 25. Ld1;
B) en ook niet na 23...Lb5 24. Ld1 Dxa3 25. Lc2 b6
26. Txb5 Da2 (26...axb5 27. Ta1) 27. Txb6 Dxc2
28. Tb2 Dc4 29. Dxc4 dxc4 30. Txe6
C) maar wel na 23...Dd7 24. Tbc1 De7 25. Tc7 Dh4
26. Kg2 Lc6, al kan wit nog wel een poging wagen
met 27. Txc6….
23...Le8-c6
Littel – Van Beurden, na 17. Tc2xc3

En we hebben een kritieke stelling bereikt.
Hoe nu verder?

Invalsveld c7 is voorlopig keurig gedekt, en zwart
kan de c-lijn ook nog eens plomberen met Lc6
indien nodig. De koningsvleugel is standaard het
terrein voor zwart, maar daar dacht de zwartspeler
anders over:
17…Dd8-a5?!
Niet de beste: 17...Dd8-h4 was logischer, want
daardoor blijft de witte loper gebonden aan de
koningsvleugel – op straffe van eeuwig schaak – en
zonder de loper is er weinig vooruitgang te boeken
op de damevleugel, het witte werkterrein.
Een poging zich direct te bevrijden werkt niet:
17...dxc4 18. Txc4 Db6 19. Dd6 Tad8 20. De7 a5
21. Tc2 Lf7 22. Tg1 g6 23. h4 en wit heeft het
initiatief overgenomen op de koningsvleugel!
18. a2-a3

Littel – Van Beurden, na 23…Le8-c6

Het alternatief was 18. Db3 Tf7 19. Tfc1 Db6, maar
daar komt wit niet echt verder mee, zowel na 20.
Dxb6 axb6 21. cxd5 exd5 22. a3 Te7 23. Le2 Kf7
24. b4 b5 als na 20. cxd5 Dxb3 21. Txb3 cxd5 22.
Tbc3 Lc6.

24. Lf3-d1?!
Nu vervluchtigt het witte voordeel. Er waren twee
kansrijkere (dame) zetten:
24. Dc3!?

18...Ta8-d8 19. c4xd5 c6xd5
Natuurlijk niet 19...exd5, want na 20. b4 Db6 21.
Tc5 Lf7 22. Dd3 Le6 23. Dd4 heeft wit een
duidelijk voordeeltje.
20. Dd1-d4 Da5-b5 21. Tf1-b1 a7-a6?!
Speelt met vuur. Veel verstandiger was 21...Da4 22.
Tbc1 Dxd4 23. exd4 Ld7 24. Tb3 Lc6 en zwart
houdt de deur dicht.

A) de truc 24...d4 werkt niet: 25. Lxc6 Dxc6+
(25...bxc6 26. Dc2 Dxc2 27. T1xc2) 26. Txc6 dxc3
27. T6xc3;
B) wel afdoende is 24...Tdc8 25. b3 Dxa3 26. Ta1
d4 27. Lxc6 dxc3 28. Txa3 Txc6 29. Txc6 bxc6 30.
b4 Tfb8 31. Taxc3 Txb4 32. Txc6 Tb7 33. Txa6
Kf7 en zwart houdt stand.

22. Tc3-c5 Db5-a4?!

24. Dd2! Db3 25. Ld1 Db6 26. Dd4 Ta8 27. Kg2
Dd8 28. La4 Lxa4 29. Dxa4 met een prettig
voordeeltje voor wit.

Nu daarentegen vergroot dit het gevaar.

Hierna gleed de partij snel af naar remise.

Daarmee waren we ondanks onze verwoede
pogingen nog niet van de gelijke stand afgekomen.
Dit - gevoegd bij het feit dat Kees na een
misrekening een pion had ingeboet - legde een
prettige druk op mijn schouders.

Een aantal zetten later hadden alle zwarte stukken
het tijdelijke - de damevleugel – voor het eeuwige de koningsvleugel verwisseld en kreeg zwart een
beslissende aanval.
Ziet u hoe de aanval het beste gevoerd kan worden?

De bijzonder rustige Anti-Siciliaanse opening (een
troetelbeestje van grootmeester Amin zag ik bij
thuiskomst) en onbekendheid met de klassieker
Heath(cliff) – De Kruif (Guernsey 2004, 0-1 in 56
zetten) was mijn tijdachterstand voorspoedig
gegroeid.
Gelukkig compenseerde de stelling op het bord dat
enigszins.
Kijkt u even mee?

Roebers – Peewee, na 33. Df2-d2
33…Ld7-h3?!
Niet slecht, maar wel zo hard was 33...Df6!
Na het gedwongen vervolg 34. Pg2 Pc2 35. Td1
Lg4 36. Ld5+ Kg7 37. Tc1 kan zwart pionnen gaan
rapen, om te beginnen met 37…Dxb2.
34. Le4-d5+
Roebers – Peewee, na 21…Pc6-a5
Zwart staat prettig natuurlijk, maar er zijn al twee
stukken geruild en er is nog steeds geen open lijn...

Beiden hadden we gezien dat na 34. Pg2 een simpel
dame-offer volgt: 34…Dxe4 35. dxe4 Pf3+ 36. Kh1
Pxd2 en wint.

Het beste was nu voor wit om gewoon af te
wachten met 22. Tab1, maar hij dacht zijn kans
schoon te zien de stelling af te grendelen.

34...Kg8-h8?!

22. c3-c4? Pa5-c6! 23. Pd2-f3

Staat me toch bij dat ik toen ik nog mooi en jong
was ik dit soort stellingen met wat meer vertrouwen
afspeelde…

De pion op a4 is vergiftigd: 23. Dxa4?? b3! 24. d4
Dd8 25. dxc5 Pd4 en zwart heeft groot voordeel.

Weer niet zo scherp opgelet: er is niets tegen Kg7.

35. Pe1-g2 g6-g5!?
23...b4-b3?!
Ik dacht dat 23...Lg4 meteen niet ging vanwege 24.
Dxa4, maar dat is onzin: er volgt weer 24…b3!
24. Dc2-d2 Ld7-g4
Natuurlijk staat zwart nog goed, maar toch jammer
van dat tempootje…

Dat leek me logisch.
Een goed alternatief is 35...Pe2+ 36. Kh1 Tf2 37.
De1 Df6 38. Tb1 Dd4 39. Td1 h5 en de pressie van
zwart neemt alsmaar toe.
Wit bezwijkt nu, mede onder de druk van de klok –
de problemen op het bord hadden ook de witte tijd
aangevreten!

36. Ta1-e1?
Enige tegenstand was nog mogelijk met 36. Pe3,
waarna zwart nog een paar nauwkeurige zetten
nodig heeft: 36…Df6 37. Lg2 Lxg2 38. Dxg2 Pf3+
39. Kh1 Dd4 40. De2 Pe5 en de zwakke witte
pionnen op b2 en d3 doen wit de das om.

Alleen: hoe moet zwart verder? Dat was duidelijk
een probleem.
Kunt u dat beter?

36...De7-f6 37. Pg2-e3
Dit is geen kritieke stelling meer: zwart wint door
te hameren op de zwakte van veld f1.
Kunt u dat ook?

De Kruif – Lindeman, na 15. Ld4-e5
15…Td8-d7?!
Zo moet het niet. Er waren twee betere ideeën:
15...Pa6 16. Pa4 Pe4 17. Lxg7 Kxg7 18. e3 Pd2
19. Pd4 e5 20. Pxf5+ gxf5 21. Tcd1 h4 22. Tac1
hxg3 23. fxg3 Td7 met voordeel voor zwart, of ook:
Roebers – Peewee, na 37. Pg2-e3
37...Pd4-c2! 38. Pe3-g2
Natuurlijk niet 38. Pxc2? vanwege 38…Df1+ 39.
Txf1 Txf1 en mat.
38...Pc2xe1 39. Dd2xe1 Df6-d4+ 40. De1-e3 Tf8f1+!
En nog een aardig slot: na het gedwongen 41. Kxf1
volgt damewinst met 41…Dxe3. Een gepend stuk is
tenslotte een slechte verdediger, zo leert ons de
stappenmethode!
Daarmee was de wedstrijd binnen, want we hadden
een 2-1 voorsprong bereikt en alleen bord 4 (Kees)
speelde nog. Mocht hij verliezen, dan zou dat
resultaat als eerste afvallen…
De resultaten van Kees zijn verbeterd sinds hij van
opening gewisseld is. Natuurlijk neemt dat tijd en
de beste strategie bepalen tegen alle opstellingen is
een kwestie van veel ervaring = veel spelen.

15...Lh6 16. Tcd1 Pd7 17. Lc7 Tdc8 18. La5 Pc2
19. Pd4 Pxd4 (19...Pxa1 20. Pxf5 gxf5 21. Txd7)
20. Txd4 b6 21. cxb6 axb6 22. Txd7 Lxd7 23. Lxb6
en weer blijft wit in het voordeel.
16. Pf3-d4!?
Een goed alternatief was eerst 16. a3 Pd5 en dan
pas 17. Pd4. Na 17…Pxc3 18. Txc3 Pe4 19. Lxg7
Kxg7 20. Tc4 bevalt mij de witte stelling zeer goed.
16...Lf5-e6
Weer een interessant moment om een tussenzet te
doen. Zelf had ik hier vermoedelijk gekozen om 17.
a3 in te lassen. Dan heeft zwart twee
mogelijkheden:
17…Pd5 18. Pxe6 fxe6 19. e4 Pxc3 20. Lxc3 en wit
heeft mooie lopers en ruimtevoordeel.
17…Pa6 18. Pxe6 fxe6 19. b4 Pd5 20. Lxg7 Kxg7
21. Pe4 en wederom staat wit bijzonder prettig.
17. Pd4xe6 f7xe6

In dit geval was het witte spel niet helemaal perfect
en zwart had een prettige stelling na de opening.

En weer staat wit voor een lastige keuze. Helaas
sloop er een rekenfout in Kees zijn berekeningen.

Ziet u wat er mis is met 18. Pc3-e4?
En: wat zou u in plaats daarvan spelen?

Een pionneneindspel: wat leuk, dat zie je zo vaak
niet meer!

De Kruif – Lindeman, na 17…f7xe6

De Kruif-Lindeman, na 42. Ke3-d3 (denken we)

18. Pc3-e4?

Met weinig tijd een hel van een stelling om uit te
spelen. Zwart beschikt over twee zetten die remise
maken en één zet die verliest. U begrijpt welke hij
koos…

Verliest een kostbare pion.
Wit kon zijn voordeel vasthouden met 18. a3! (weer
die zet!) Pa6 19. b4 Pd5 (op 19...Pc7 volgt een
bekende wending: 20. Td1 Txd1+ 21. Txd1 Pd5 22.
e4 Pxc3 23. Lxc3 met voordeel voor wit) 20. Lxg7
Kxg7 21. Pe4 en weer heeft wit wat hij wil!
18...Pf6xe4 19. Le5xg7 Kg8xg7 20. Lg2xe4
Td7-d2
en wit raakt een pion kwijt door de dubbelaanval
van de zwarte toren over de tweede rij. Een
inbetweenie!
Het pionverlies mocht de pret niet drukken en onze
man rommelde vrolijk door. Er werden een paar
torens geruild, toen de lichte stukken en tenslotte
ook het laatste torenpaar.
Helaas – voor het nageslacht dan – was de tijd
inmiddels zo geslonken dat er – met minder dan 5
minuten op de klok – niet meer genoteerd werd.
Samen met Kees en wedstrijdleidster Monique
hebben we een poging gedaan het zettenverloop te
reconstrueren. Dat leidde tot de volgende stelling:

42…g5-g4?
Het opspelen van de e- of de h-pion leidt wel tot
remise, men zie:
42...h4 43. gxh4 gxh4 44. Ke3 e4 45. fxe4+ Kg5
(Ke5 verliest…) 46. Kf3 e5 en wit komt niet verder
of ook
42...e4+ 43. fxe4+ Ke5 44. Ke3 Kf6 45. Kd4 e5+
weer met remise.
43. f3xg4+ h5xg4 44. h3-h4
En wint zou je denken, ware het niet dat Kees hier
remise aanbood. Dat werd geaccepteerd. Door naar
de halve finale, waarschijnlijk tegen ENPS…
Scoreverloop
Minze (z)
Leo (w)
Peewee (z)
Kees (w)

½
½
1
½

½
1
2
2½

