Van de velden
Op de ledenvergadering tijdens ons jubileum in
september werd voorgesteld de verslaggeving dit
jaar eens anders aan te pakken: de inbreng van de
leden zou voorop staan.
Vol verwachting klopte mijn hart natuurlijk, maar
toen de goedheiligman weer naar Spanje vertrokken
was lag er welgeteld één bijdrage op mijn
studeertafel. Van het derde, maar helaas waren de
fouten van de tegenstander zo ernstig dat ik deze
toch maar terzijde heb gelegd – sorry Bas!
Zoekend naar materiaal oefende ik druk uit op
diverse teamspelers en keek goed om heen tijdens
de Hans Jansen Cup elke maand. Vandaar de
volgende mix: ik heb stellingen uitgezocht waar
dan wel drama plaatsvond, dan wel interessante
momenten te bewonderen waren. Veel plezier!
Zoals bekend wil de seizoenstart de Fischer Zetters
nog wel eens wat problemen opleveren. Het denken
is roestig en de hand niet zo snel meer. In elk geval
geldt dat voor mezelf! De eerste partij zette ook een
akelige trend: ik zou dit seizoen mijn drie
zwartpartijen verliezen…

op de doodsklap. De tekstzet ligt voor de hand: wit
wil d5 verzwakken.
34...Pd6-e4?
En ik geloof de witspeler. Jammer genoeg, want het
eindspel na 34...exf5 35. Dxd5+ Dc6 is remise.
Bijvoorbeeld 36. Dxc6+ Kxc6 37. Lxf5 Kd5 en de
witte d-pion gaat verloren.
35. Ld3xe4 d5xe4 36. Dc5-e5?
Mist de directe winst met 36. f6! e3 37. Kc1 en de
witte koning staat in het kwadrant van de zwarte
pion. Daarna loopt de witte g-pion naar dame als
wit de lijnen verder gesloten houdt, bijvoorbeeld na
37…e5 met 38. d5. Ook 36. Kc2 wint, zij het
duidelijk langzamer.
36...e6xf5 37. g4xf5 e4-e3 38. De5-e4+
Een ander plan is om met 38. Kc2 gevolgd door
Kd3 de zwarte vrijpion te controleren en daarna
rustig met de eigen vrijpion op te stomen. Dat lukt
echter niet: 38. Kc2 Dc6+ 39. Kd3 Dc1! 40. Dxe3
Db1+ en de f-pion gaat verloren!
38...Kb7-b6 39. Kb1-c2 Dd7-c7+ 40. Kc2-d1
Na 40. Kd3 Dc4+ 41. Kxe3 Dc1+ 42. Kf2 Dxb2+
biedt de zwarte b-pion voldoende tegenwicht voor
de witte f-pion, al moet ik zeggen dat ik me dat nog
niet zo 1-2-3 had zien verdedigen met mijn 2
minuten op de klok!
40...Dc7-c4??
Tja. Na Kd3 was dit goed, nu verliest het direct.
Zowel 40...Dh2 41. Dxe3 Dh5+ (die kun je
natuurlijk missen…) 42. Kd2 Dxf5 als 40...Dg3 41.
b4 Dg1+ waren goed genoeg voor remise.
41. De4-e6+

Mohnkern – Peewee, na 33… a7-a6

En omdat wit simpel het pionneneindspel wint, gaf
ik het op.

In een poging vervlakking te vermijden ben ik
duidelijk te ver gegaan. Met name de pionzet g6-g5
(en daarna g5xf4) heeft haar sporen nagelaten. In
elk eindspel heeft wit nu een verre vrijpion.
Daarnaast was de tijd inmiddels ook flink
geslonken: ik had hier nog 2 minuten, mijn
tegenstander 10. Ook dat zou een trend worden…

Het enige geluk bij een ongeluk is dat de drie keer
dat ik met zwart verloor, het voor de uitslag van het
team geen verschil maakte. En mijn witte punten
(2,5 uit 3) waren allemaal doorslaggevend…

34. f4-f5?
Zo hebben we het niet geleerd: de vrijpion moet
naar voren. Na 34. g5 Pe8 35. Df8 Pg7 36. g6 is
zwart volledig ingesnoerd en moet daarna wachten

Kijken we vervolgens bij de mannen van het eerste.
Na een bijzonder sterk gespeelde opening en
middenspel staat onze man voortreffelijk. Zoals
Maarten echter zelf altijd zegt: “tactiek is niet mijn
sterkste punt”…

Met als mogelijk vervolg 41. Lxf6? Pf2+ en Pxe4.
Maar ja, tactiek is niet het sterke punt van
Maarten…

Bödicker – Veldt, na 36. Tb1xg1
In de opening en het vroege middenspel was wit
vanuit een Benoni totaal overspeeld, maar nu de tijd
krap wordt is het een ander verhaal.

Bödicker – Veldt, na 40. Le3-d4

36…Ta8-g8?

40...Lf6xd4? 41. Pe2xd4?

Logisch natuurlijk: je wilt stukken ruilen met een
vrije pluspion. Het belangrijkste is echter het witte
paard van veld f5 af te houden, en dat lukt nu niet
meer.
De enige zet – en dat is al een schok als je eerst zo
goed hebt gestaan – was 36...Le5.
Daarna kan het als volgt verder: 37. Pg3 Lxg3 38.
Txg3 (voor de tactici: 38. Lg5!? Ta2 39. Txg3 Ta1+
40. Kh2 Ta2+ 41. Tg2 Txg2+ 42. Kxg2 Df8 43.
Le3 Pf4+ 44. Lxf4 Dxf4 en het wordt remise…)
Df6 en de stelling is ongeveer in evenwicht.

En wit slaat terug, hoewel dat toch niet verplicht is!
Merkwaardig, aangezien de 40 zetten gehaald zijn
en je normaal gesproken achterover kunt leunen.
En in de KNSB moet je de notatie bijhouden –
daarom die 30 seconden – en wit zou moeten weten
dat hij de eerste tijdcontrole gehaald had.
Raadsel, raadsel…zwischenzug 41. e7 wint meteen.

37. Tg1xg8+?
En wit mist zijn kans, maar dat was bijzonder
moeilijk om te zien. Zelfs met een half uur op de
klok zal dit niet meevallen: 37. Pg3 Df8 38. Pf5
Txg1+ 39. Lxg1 Pf4.
Tot zover lukt het nog wel, maar de volgende?
40. e7! Dg8 41. e8D Pxh5 42. Dxh5 en wint.
37...Kh8xg8 38. Dh5-g4+
Nu kan zwart zich nog verdedigen na 38. Pg3 met
38…Dg7 39. Pxe4 Le7, al staat wit inmiddels wel
beter.
38...De7-g7 39. Dg4xe4 Pd3xb4 40. Le3-d4?!
Ligt ontzettend voor de hand en bevat tevens een
fraaie verleiding. Beter was met het paard naar d4
te springen: 40. Pd4 Dg3 41. e7 Lxe7 42. Pf5 De1+
en zwart houdt eeuwig schaak. Had zwart in de
resterende 30 seconden (KNSB) zijn kalmte
bewaard, dan had hij wel gekozen voor 40…Pd3!

41...Pb4-d3 42. De4-h4 Dg7-e5?
Wellicht nog niet geheel hersteld van de tijdnood
heksenketel gaat zwart in de fout. Na het correcte
42...h6 heeft wit geen voordeel meer.
43. Dh4-d8+ Kg8-g7 44. Dd8-e7+ Kg7-h6 45.
De7-f8+ Kh6-g6 46. Df8-f7+?
Na een aantal voor de hand liggende zetten moet
wit weer kiezen: hoe nu verder?
Wanneer je beseft dat de witte vrijpion niet meer
gestopt kan worden moet verhinderd worden dat
zwart eeuwig schaak geeft. Dat kan met 46. Pf3
Da1+ 47. Pg1.
Zwart is nog niet kansloos na 47…Db2 48. e7 Pf2+
49. Dxf2 Dxf2 50. e8D+ Kg7 en het eindspel is nog
knap lastig met de zwarte c-pion.
46...Kg6-h6 47. Df7-f8+ Kh6-g6 48. Df8-f7+?
Mist de laatste kans op 48. Pf3 – zie boven.
48...Kg6-h6 49. Pd4-f5+ Kh6-g5 50. h3-h4+ Kg5g4 51. Df7-g8+?

Stond wit net nog duidelijk beter, nu springt hij van
de wal in de sloot. Na 51. Ph6+ Kxh4 52. e7 De1+
moet zwart remise houden. Nu kan hij weer
winnen!
51...Kg4xf5-+ 52. Dg8-g5+ Kf5-e4 53. Dg5xe5+
En de kritieke stelling is bereikt. Hoe slaat u terug
op e5: met de koning, met het paard of de pion?

Met 61. Db6! Pd3 62. Kg2 kon hij winnen omdat de
zwarte koning niet meer bij zijn vrijpion kan
komen!
Was wit te materialistisch en wilde hij pion h7
meenemen? We weten het niet… Na deze laatste
gemiste kans gleed de partij af na remise:
61...Pc1-d3 62. Dc7xh7+ Ke4-e3 63. Dh7-b7 Ke3d2 64. Db7-g2+ Kd2-d1 65. Dg2-f3+ Kd1-d2
En de heren schudden elkaar de hand.
Een prachtig gevecht!
De volgende stelling lijkt heel normaal, maar bij
nadere beschouwing vraag je je af wat de zwarte
dame op a8 doet: juist, dit was een Fischer Random
partij! Achteraf zei Casper dat hij zich hier heel erg
bezorgd maakte om de positie van zijn dame.
Volkomen terecht, alleen had ik dat niet door.
Hopelijk kunt u dat beter. Wat speelt u: Pd4 of h6?

Bödicker – Veldt, na 53. Dg5xe5+
Duidelijk is dat slaan met de koning in elk geval
niet goed is, want dan promoveert wit met schaak
en wint meteen.
Correct is slaan met het paard: 53...Pxe5 54. e7 c3
55. e8D c2 56. Dc8 Kd3 en wit kan de promotie
van de zwarte pion niet meer verhinderen. Het
eindspel met het paard extra is daarna makkelijk
gewonnen.
De partijvoortzetting volgt hetzelfde plan, maar er
zit een addertje onder het gras!
53…d6xe5? 54. e6-e7 c4-c3
Spelen op twee vrijpionnen is te traag: 54...Kxd5
55. e8D b4 56. Dd7+ Kc5 57. Dxh7 en de witte hpion komt er ook nog bij.
55. e7-e8D c3-c2 56. De8-c8 c2-c1D+ 57. Dc8xc1
Pd3xc1
Twee vrijpionnen wederzijds geëlimineerd: de
volgende twee mogen gaan rennen.
58. d5-d6 b5-b4 59. d6-d7 b4-b3 60. d7-d8D b3b2 61. Dd8-c7?
En hier zit de adder verscholen, maar wit ziet het –
redelijk vermoeid mogen we aannemen – niet
scherp meer.

Blaauw – Peewee, na 14. d3xe4
Wanneer u voor 14...h6 gekozen heeft, dan is dat de
juiste beslissing.
Wat ik gemist had was dat na 15. Ld2 Txd2! 16.
Pxd2 g5 17. Dh3 g4 18. Dh4 Pe7 de witte dame
verloren gaat: Casper’s ongeruste gevoel was dus
volkomen terecht! In plaats daarvan deed ik:
14…Pc6-d4?!
En na
15. Pf3xd4 e5xd4 16. Lc3-d2
Stond wit al beter, wat ik met 16...Td6 nog binnen
de perken had kunnen houden. U begrijpt dat ik dat
niet deed, een wanhopig stukoffer pleegde en achter
elkaar verloor.

De volgende partij is ook uit de Hans Jansen Cup
afkomstig, al is dat niet zo makkelijk meer te zien
als in de vorige stelling. Hoe staat dit, vroegen de
toeschouwers zich af: remise of winst voor wit?
Tijdens de partij kwamen we er niet uit, maar thuis
raadpleegde ik de Lomonosov 7-stukken database,
en de resultaten waren leerzaam. Vandaar:

2. Kc8-d8 Tb1-c1 3. c7-c8D Tc1xc8+ 4. Kd8xc8
g7-g5
Wit wint nu met een opmerkelijke manoeuvre:
5. Kc8-d8! h6-h5 6. Kd8-e8! h5-h4 7. Ke8-f7! h4h3 8. Kf7-f6! g5-g4
En we hebben de kritieke stelling bereikt van dit
eindspel. De witte koning houdt de zwarte af en de
zwarte vrijpionnen kunnen na de volgende zet niet
op eigen kracht verder.

Hauptmann – Markus, na Te2+
Met het schaakje zet Thomas Gijs meteen voor het
blok: waarheen met de koning?
1...Ke7-d6?

Hauptmann – Markus, analyse

De verkeerde kant: zowel Kf6 als Kf7 maakt
remise, wat aangeeft dat de marge behoorlijk groot
is. Laten we kijken naar de meest logische variant:

9. Te2-h2!

1...Kf6 2. Td2 (je moet wel even zien dat je na 2.
Tc2 Ke7 moet doen) 2...Tc1 (het meest principieel,
2...h5 3. Kd7 Tb7 is overigens ook voldoende)
3. Kd7 Kg5 4. Td6 Txc7+! 5. Kxc7 h5 en we
hebben een theoretische remisestand bereikt.

En wint, net zoals eerst 9. Td2+ en dan 10. Th2
vanzelfsprekend. Dat kwam niet op het bord, want
na 2. Tg2 g5 3. Th2 werd het uiteindelijk remise.
Een keer ben ik dit jaar ingevallen in het eerste, en
dat was niet best. Ik kwam in een variant van de
Draak terecht die ik nog nooit gezien had!

1...Kf7 (ook remise, maar wit heeft twee gevaarlijke
pogingen):
A) 2. Te5 Kf6! (enige zet) 3. Tc5 Ke7! (weer de
enige) 4. Tc6 g5 5. Txh6 g4 6. Tg6 Tb4 7. Tg5
en nu niet 7…Kf6 vanwege 8. Kd7 Td4+ 9.
Kc6 Kxg4 10. Kb5, maar bijvoorbeeld 7…Ke6
8. Kd8 Td4+ 9. Ke8 Tc4 met remise.
B) 2. Te4 Kf6 3. Kd7 Td1+! (3...Tb7? verliest na
4. Tc4 h5 5. Kd6! Txc7 6. Txc7! h4 7. Kd5!
Kf5 8. Kd4 Kf4 9. Tf7+! Kg3 en als bekend
zeggen ze dan: 10. Txg7+ Kf3 11. Th7! Kg3
12. Ke3 h3 13. Tg7+ Kh2 14. Kf2 Kh1 15.
Tg1+ Kh2 16. Tg3 en wint) 4. Kc6 Tc1+! 5.
Kd6 Txc7! 6. Kxc7 Kf5! En we zijn weer in
bekend vaarwater beland dat we al kennen uit
de variant 1…Kf6.

Bueno – Peewee, na 12. Le2-d3

Achteraf vond ik dit natuurlijk keurig in de
theorieboeken terug met de opmerking dat deze
variant volstrekt ongevaarlijk was voor zwart. Nou
ja, dat weten we voor de volgende keer!

Dat had Martijn goed in zijn oren geknoopt, want
zelden heb ik met zoveel plezier het aangrenzende
bord bekeken. Zwart staat al zeer prettig en als
witte koning zou ik het benauwd krijgen.

12...d6-d5?
Na 12...a6 13. h4 h5 14. f3 Te8 15. g4 Da5 staat
zwart heel behoorlijk en 12...Pg4 13. Lxg7 Kxg7 is
ook okay voor zwart.
Ik dacht echter dat de tekst thematisch en nog beter
was, maar had de volgende witte zet even gemist. Je
vraagt je in alle gerede wel af hoe dat mogelijk is…
13. e4-e5 Pf6-d7 14. Dd2-e3?
Merkwaardig, wat zou er tegen f4 zijn dacht ik hier
en speelde behoorlijk snel:
14...Dd8-a5?
Waarna ik flink minder stond. Wat ik echter totaal
gemist had was de volgende fraaie wending:
14...Pxe5! 15. Lxe5 d4 met een mooie vork.
Je moet er maar op komen!
Komisch genoeg is het de inleiding tot een
geforceerde remise-afwikkeling: 16. De1 Lxe5 17.
Dxe5 dxc3 18. Lxg6 Db6 19. Lxh7+ Kxh7 20.
Dh5+ Kg7 21. Dg5+ en zo voorts.
Beter was dus 14. f4 Pc5 15. h3 f5, en dat wit dan
beter staat zal een ieder duidelijk zijn.
15. f2-f4 Pd7-c5 16. Ld4xc5?
Nu komt alles weer op zijn pootjes terecht voor
zwart. Na 16. Le2! Pe4 17. a3 zou zwart er een
behoorlijke kluif aan hebben gehad de stelling weer
binnen de remiseperken te krijgen.

Hildebrandt – Wessels, na 20…De6-f5
21. Ld3xe4?
Ruilen doet huilen, dat is bekend. Maar ik moet
zeggen dat het me moeilijk valt een goed alternatief
aan te geven voor wit. Misschien 21. Lc1 om pion
e3 alvast te stutten?
21...Pf6xe4 22. Dd2-e2 h6-h5 23. De2-f3?
Met 23. Pf3 of Kg2 kon wit nog een poging doen in
de partij te blijven. Nu gaat het hard:
23...Df5-g6 24. h3-h4 Te8-e6 25. Df3-g2

16...Tc8xc5
En nadat alle andere partijen beëindigd waren na
het vierde uur – en de stand 5,5-2,5 voor ons was schudden mijn tegenstander en ik elkaar de hand.
Gezien de onduidelijkheid betreffende degradatie
vanuit de SGA-promotieklasse – dit in verband met
de komst van de 4e en 5e klasse KNSB volgend
seizoen – had de teamleidster ons op het hart
gedrukt maar eens een wedstrijd te gaan winnen.
Na drie nederlagen en één uiterst benauwde
overwinning leek het degradatiespook maar al te
reëel voor het tweede.
De eerste poging – tegen mededegradatiekandidaat
Caissa 5 – mislukte op jammerlijke wijze en slechts
een gelijkspel werd ons deel.
Tegen de andere degradatiekandidaat Oosten Toren
lukt alles opeens wel – nou ja, behalve bij mij
dan… zodat we tegen Amsterdam West 2 weer de
opdracht kregen: winnen!

Hildebrandt – Wessels, na 25. Df3-g2
Bijna alle zwarte stukken in de aanval & de witte
stukken gestrand op de damevleugel.
Prijsschieten!

25…Pe4xg3! 26. f2xg3 Te6xe3 27. Pe1-f3

36. De3xb6! Tf8-f7?

Niets helpt meer: het eindspel na 27. Tc3 Lxg3+ 28.
Kh1Txe1+ 29. Txe1 Lxe1 30. Dxg6 fxg6 is alleen
iets voor zelfkwellers.

Maakt het wit weer een stuk makkelijker dan nodig.
Natuurlijk niet 36...cxb6 vanwege 37. Txd7+, maar
36…Ta8 37. Da5 Txa7 38. Dxa7 Pc5 is veel taaier.
Na 39. Lc4 staat wit zeer goed (39…Pxe4? 40. b6!)
maar je moet nog steeds winnen.

27...Te3xf3!
En wit gaf op gezien 28. Dxf3 Dxc2+ 29. Dg2
Dxb3 en aangezien ook nog Lxg3 dreigt gaf wit de
pijp aan Maarten.
Dit voorbeeld werkte inspirerend. Nadat ikzelf de
opening enigszins mishandeld had wist ik toch
langzamerhand wat voordeeltjes te vergaren. De
vraag was natuurlijk of het genoeg was: duidelijk
was in elk geval dat ik absoluut niet mocht
verliezen… en nog maar 6 minuten op de klok was
niet geheel geruststellend!

37. Db6-e3 Pe6-g5 38. b5-b6 Dd7-c6
Nog drie minuten op de klok en wat doe je:
doorstomen naar b7 of slaan op c7? Geef u zelf
even drie minuten op de eierwekker en maak uw
keuze: wat wordt het?

Peewee – Schuur, na 38…Dd7-c6

Peewee – Schuur, na 34. Ta2-a7
34…h7-h6?!
Dat helpt. Op 34...b5 was ik 35. Ta5 Tb8 36. h4 van
plan, en na 34...Tf7 35. h4. Of het allemaal hout
snijdt was niet echt duidelijk: je staat goed maar
winnen lijkt nog ver weg. Nu heb ik een duidelijk
plan, aangezien ik de zwarte damevleugel kan
aanpakken:

Uiteindelijk winnen beide zetten, maar de minst
overtuigende is 39. b7, want na 39…Tf8 (stopt
voorlopig de promotie) 40. h4 Ph7 41. Lh3 Tb8 42.
Lc8 kan wit uiteindelijk wel een keer Txb7
afdwingen.
Wat ik doe is veel beter en kostte me gelukkig
slechts één minuut:
39. b6xc7! Tf7xc7 40. Lf1-b5!
Dat kun je vanzelfsprekend missen: na 40…Pf3+
volgt 41. Dxf3, na 40…Dd7 41. La6 en ook op de
partijzet had ik wat klaarliggen:

35. b4-b5 Dc6-d7?

40…Dc6xb5 41. Ta7xc7+ Kg7-f6

Ik had gerekend op 35...Dc5!? 36. Dxc5 waarna
zwart mag kiezen uit drie kwaden:
A) 36…dxc5 37. Lc4 Kf6 38. Lxe6 Kxe6 39.
Txc7 Tf3 40. Tc6+ Kf7 41. Txb6 Txc3
met winstkansen natuurlijk, maar meer?
B) 36...bxc5+ 37. b6 Tb8 38. Lh3 Pg5 39.
bxc7 Pxh3+ 40. Kg2 Tc8 41. Kxh3 en
goede stelling natuurlijk, maar gewonnen?
C) 36...Pxc5 37. Txc7+ Kf6 38. Tc6 Ke7 39.
Txb6 Pxe4 40. Tc6 en dezelfde vraag!

Na 41...Pf7 42. Df3 De8 komt zwart nooit meer los.
42. h2-h4 Db5-b1+ 43. Kg1-h2
Vooral niet 43. Kg2? Dxe4+ en wit moet nog een
eindspel afwerken.
Toen zwart inzag dat hij het mat (43…Pe4 44. Df3+
en Df7) alleen kon voorkomen door ook zijn paard
te geven, gaf hij op.

