
Ronde 4: De Amstel 1 - Fischer Z 2 (uit) 
 
Hoe zouden Monique’s mannen het zwarte gat van 
de winter hebben doorstaan? De derde ronde tegen 
ENPS was op 12 december geweest en de vierde 
ronde tegen de koploper, De Amstel 1, stond pas 
weer op het schema voor 8 februari. 
 
Gelukkig hadden de bekerhelden nog kunnen 
oefenen tegen de Volewijckers en dat zou groot 
effect sorteren. Maar laat ik bij het begin 
beginnen… 
 
Martijn was er na lange afwezigheid weer bij en 
kende – vanuit een ver verleden – de spelers van de 
tegenstander heel goed. Dat kan helpen wanneer je 
nog wat roestig bent en de zwarte opstelling die hij 
koos was dan ook uitermate solide. 
Ziet u zelf maar: 
 

 
 
Van Lommel – Wessels, na 11…Pc6-e7 
 
Zo, ga daar maar eens aanstaan met wit!  
Laten we Martijn zelf aan het woord: 
 
“Wit komt hoe dan ook een keer met c4 (dacht ik) 
wat nu met c6 beantwoord kan worden. 
 
12. Pe2-g3?! 
 
Patrick begrijpt de stelling niet. 
Inderdaad, verstandiger is 12. Lf4 Lxd3 13. Dxd3  
Pg6 14. Lxd6 Dxd6 en het staat gelijk – Peewee. 
 
12...Ld6xg3 13. f2xg3 Lf5xd3 14. Dc2xd3 
 
Zwart heeft een goed paard tegen slechte loper. 
 
14…c7-c5 15. Lc1-e3 
 
Had eerder iets als b3, eventueel in combinatie met 
Lb2 verwacht... Le3 maakt in ieder geval  duidelijk 
dat ik een prettige stelling heb :) 

Na lang nadenken speelde ik: 
 
15…Ta8-d8?! 
 
Allereerst is dit is  de verkeerde toren. Ten tweede 
doet deze zet denk ik te weinig. Mijn andere plan 
met Tfe8 op het zwakke veld e3 te attacken lijkt mij 
logischer. 
 
16. Dd3-c2?! 
 
Beter was 16. Tfd1 en het witte nadeel blijft binnen 
de perken – Peewee. 
 
Lang nagedacht en denk dat ik hier heel goed sta ... 
maar durfde de combinatie van Pd4, Lf2 en dan c4 
!!! niet aan in verband met b3 en daarna b5. Was  
na ruilen bang voor activiteiten via de b-lijn. Maar 
als ik toren c8 gezien had snif....had ik wit in een 
zeer pijnlijke wurggreep. Na veel tijd te hebben 
verbrand speelde ik slappe hap: 
 
16...c5xd4?! 
 
Inderdaad, 16...Pd5 17. Lf2 c4! 18. Tfe1 Tfe8 19. 
Txe8+ Txe8 20. Te1 Te6 21. Txe6 fxe6 is bijzonder 
prettig voor zwart – Peewee. 
 
17. Le3xd4 Pe7-c6 18. Ta1-d1 Dd7-e6 19. b2-b3 
 
Lijkt alsof wit slecht staat maar ondanks dat alles 
kraakt houdt mijns inziens na Pxd4 De3 Df2 wit 
toch de overhand. En gezien de lekkere stelling van 
Peewee en goede stellingen op andere borden bood 
ik na Tfe8 remise aan, hetgeen me meteen een 
vermaning opleverde van onze teamleidster dat ik 
niet overlegd heb.”   
 
Geen slecht potje als je nog flink roestig bent… 
daar kan ikzelf een voorbeeld aan nemen. In een 
toernooi heb ik meestal een aantal rondes nodig om 
op stoom te komen, en in de competitie is dat 
natuurlijk nog lastiger. 
 
De gemiddelde leeftijd van De Amstel 1 bleek niet 
te veel te verschillen van de onze, alleen het eerste 
bord was een uitzondering. En daar moest ik nu net 
tegen opboksen! 
 
Afijn, leuk natuurlijk dat je teamgenoten denken dat 
je een lekkere stelling op het bord hebt gebracht. 
Alleen: dat klopte niet… 
 
Na de gebruikelijke rustige opening kreeg ik opeens 
een vlaag van diep inzicht. Dacht ik.  
 
Dat bleek nogal tegen te vallen aangezien de zwarte 
reactie snel kwam en volledig to the point was. Met 
enige moeite wist ik nog net een speelbare stelling 
te behouden. 



Wat doet u met wit? 
 

 
 
Peewee – Donkers, na 17…f7-f5 
 
18. Lc3xd4!? 
 
Je moet toch wat onbalans in de stelling proberen te 
brengen. Dat lukte echter niet, want zwart dacht 
niet lang na en speelde: 
 
18…Lg7xd4 
 
Het alternatief – aanname van het kwaliteitsoffer – 
was zeker de moeite waard. Een mogelijk vervolg: 
18...fxe4 19. Le6+ Kh8 20. Lxg7+ Kxg7 21. De1 
(om Da5 te voorkomen) en wit heeft duidelijk 
compensatie, maar meer dan dat valt te betwijfelen. 
 
19. Te4-e6 Tf8-f6 20. Dd1-e2 Dd8-d7? 
 
De bedoeling van de zet is duidelijk: zwart wil 
verhinderen dat wit met dame op e6 kan slaan. In de 
eerste plaats is dat niet zo erg: na 20...Txe6 21. 
Dxe6+  Kg7 is er niet veel aan de hand. Er is echter 
veel meer mis met de damezet: 
 
21. Te6xe7 
 
Want pion e7 stond onvoldoende gedekt…  
Een geluk bij een ongeluk voor zwart is dat de 
stelling niet meteen verloren is na verlies van de 
kroonpion.  
 
De verwerking van deze blunder kostte mijn  
tegenstander wel een half uur. Eerst naar buiten een 
boterham eten, daarna een tijdje rondlopen. Zelf 
nam ik achter het bord plaats terwijl zijn klok tikte 
en ging nadenken.  
 
Uiteindelijk begreep hij de hint - de verplichting 
jegens zijn teamgenoten - en ging ook weer 
nadenken en koos uiteindelijk voor:  
 

21…Dd7-d8 22. Lh3-g2 
 
De stelling is gesloten en kent daarnaast ongelijke 
lopers, zodat de pion relatief onbelangrijk is.  
Er was een alternatief om meteen af te wikkelen 
naar een ongelijke lopereindspel, maar dat leek me 
niet gewonnen: 22. Tce1 Tf7 23. Te8+ Dxe8 24. 
Dxe8+ Txe8 25. Txe8+ Tf8 26. Txf8+  Kxf8 27. 
cxb5 axb5 28. Lf1  b4.  
Nu ik er nog eens naar kijk – misschien kleine 
kansen voor wit. 
 
22...b5-b4 23. h2-h4 Tf6-f7?! 
 
Zelf had ik automatisch 23...h5 gedaan. Na 24. Lf3 
a5 25. Tce1 Lc3 26. Te8+ Dxe8 27. Dxe8+ Txe8 
28. Txe8+ Tf8 29. Te6  Tf6 kan wit niet verder 
komen en moet terug met de toren. 
 
24. Te7-e6 Kg8-g7 25. h4-h5 Ta8-a7?! 
 
Beter is meteen actief worden met 25...a5, al krijgt 
wit inmiddels wel kansen na 26. hxg6 hxg6 27. Lf3 
a4 28. Kg2 axb3 29. axb3 Tfa7 30. Tce1 Lc3 31. 
Lh5 Lf6 32. Th1. 
 
26.Lg2-f3 a6-a5 27. Kg1-g2 
 
Ziet u het witte plan om zwart mat te zetten? 
 

 
 
Peewee – Donkers, na 27. Kg1-g2 
 
27…a5-a4? 
 
De enige verdediging was nog 27...Tfe7, maar na  
28. Th1 De8 29. hxg6 hxg6 30. g4! fxg4 31. Lxg4 
is de witte aanval ook sterk. 
 
28. Te6-e8 Dd8-f6 29. h5-h6+! Kg7xh6 30. Te8-
g8 Tf7-g7 31. Tc1-h1+ Df6-h4 32. Th1xh4 
 
En zwart liet zich mat zetten: dat gebeurt je ook niet 
elke dag. 



Daarmee kwamen we voor het eerst op voorsprong 
door winst op het eerste bord. Alleen, dat is lang zo 
belangrijk niet als bij de beker… 
 
Voorzichtig optimisme heerste, want Adri, Kees en 
Leo stonden prettig, Thomas gelijk en alleen de 
stelling van Michael baarde enige zorg. 
 
U mist – als u goed opgelet heeft – een naam in dit 
rijtje. Nee, niet van Lucie, want die kon niet. En 
Monique vervulde haar taak als non-playing captain 
bekwaam. Van onze nestor – Minze - juist! 
 
Na een degelijke Tartakower van het Damegambiet 
speelde wit dat op een zeer agressieve wijze tegen. 
Nooit gezien va tevoren, maar bij nazoeken bleek 
een en ander al eerder vertoond te zijn. Minze is 
echter een koele kikker en reageerde gecontroleerd. 
Hij verwierf het loperpaar en bezat een sterk 
centraal paard. 
 
Wat denkt u, kan wit een pion winnen op d5? 
 

 
 
Hensbergen – Bij de Weg, na 19…Tc5-c7 
 
20. Lg2xd5?! 
 
Niet goed, maar dat was moeilijk te zien. In plaats 
daarvan was het rustige 20. De2 aangewezen, na 
20…Td7 21. Lh3 Tc7 22. Lg2 is remise door 
zetherhaling het meest waarschijnlijk. 
 
20...Lb7xd5?! 
 
De kritieke variant was 20...Txc3! 21. Dxc3 (of ook 
21. Lxb7 Txc2 22. Txd8 Txf2 23. Td2 Txd2 24. 
Pxd2 Td8 en zwart heeft duidelijk voordeel) 
21...Lxd5 22. Dd4 Lxh1 23. Dxd8 Txd8 24. Txd8+ 
Lf8, maar ja hoe staat dit? Loperpaar tegen toren en 
pion. Onze ijzeren vriendjes vinden dat zwart beter 
staat, maar voor mij is dit in elk geval te moeilijk… 
 
21. Td1xd5 Dd8-c8!? 

Weer was er veel te kiezen voor zwart. De tekstzet 
is interessant, maar de alternatieven zeker ook: 
 

A. 21...Dxd5 22. Pxd5 Txc2 23. Kxc2 Tc8+ 
24. Kb1 Kf8 of 

B. 21...Da8 22. e4 Pc4 23. Pd4 Tc8 
 
Wie weet wat het kansrijkste is mag het zeggen! 
 
22. Dc2-e4?  
 
En wit doet het fout: 22. De2 was wel zo veilig, 
waarna de stelling in evenwicht is.  
 
22…Tc7-c4?! 
 
Goed, maar het kon harder: na 22...Pg4! blijkt 
waarom de witte dame tactisch slecht staat op e4. 
 
23. Td5-d4 Tc4-c6?! 
 
De stelling is bijzonder moeilijk, dat blijkt uit de 
onnauwkeurigheden aan beide zijden. Sterker was 
23...Te8 24. Thd1 Txc3 25. bxc3 Pc6 26. Df3 Lxd4 
27. cxd4 Pb4 28. Td2 a5 en de kansen houden 
elkaar in evenwicht. Even staat wit beter, maar 
geeft het ook meteen weer weg… 
 
24. Pc3-d5 Tf8-e8 25. De4-f4?!  
 
Niet nodig om uit de penning te gaan want Pe7 zit 
er altijd in. Na het centraliserende 25. Thd1 blijft 
wit goed staan. 
 
25…Dc8-e6 26. Pd5-b4?! 
 
Wat moet het paard daar op b4? Dit jaagt de toren 
alleen maar naar een beter veld. Waarom de toren 
van h1 niet eens in het spel betrokken? 
 
26…Tc6-c8 27. Td4-e4? 
 
Berouwvol terug met het paard naar d5 was 
aangewezen. Hier is de eerste vraag wat 
zettenvolgorde betreft: eerst Dd7 en dan a5, of 
andersom?  
 
27...De6-d7? 
 
Na 27...a5! 28. Pd4 Dd7 29. Pc2 staat zwart 
praktisch gewonnen. Door de ongelukkige stand 
van de witte toren en dame slaat de zwarte aanval 
over de c-lijn door. 
 
28. Pb3-d4? 
 
Zo komt alles weer op zijn pootjes terecht voor 
zwart. Terug met 28. Td4 was de enige verdediging, 
al staat zwart na 28…Db5 bijzonder prettig. 
 



28...a7-a5 29. Pb4-c2 
 
Zoals net gesteld: de zwarte aanval slaat door. 
Alleen: hoe? 
 

 
 
Hensbergen – Bij de Weg, na 29. Pb4-c2 
 
29…Pe5-d3? 
 
Helaas, met 29...Tc5, gevolgd door Tec8, Txc2 en 
Dd2 had zwart de witte stelling kunnen oprollen. In 
een aantal varianten speelt de ongelukkige positie 
van Te4 een rol.  
Na de tekstzet blijft het witte nadeel binnen te 
perken. Dit soort partijen doet me wel 
terugverlangen naar 2,5 uur voor 40 zetten… 
 
30. Te4xe8+ Tc8xe8?! 
 
Na 30...Dxe8 was de pointe van Pd3 aan het licht 
gekomen: 31. Df3 Lxd4 32. Pxd4 Pxf2, want 33, 
Dxf2 faalt op De4 schaak met torenwinst. 
 
31. Df4-f3 Dd7-e7 32. Th1-d1 Pd3-c5 33. Df3-c6 
Te8-b8? 
 
Als dat moet is het mis met zwart. Er is echter een 
goed alternatief: 33…De4!  
Neemt wit dan op b6 dan komt hij van een koude 
kermis thuis: 34. Dxb6? Lxd4 35. exd4 (Txd4 Dh1+ 
met heel veel pret voor zwart) Df3 36. Tf1 Pe4 en 
zwart staat aan het roer. 
 
34. Pd4-b5?! De7-e5 35. Pc2-d4 Pc5-e4? 
 
Er was niets mis met 35...Pe6 36. Df3 (Pxe6 Dxb2 
mat…) Tc8 en zwart is nog steeds in de partij.  
 
36. f2-f4 De5-e7 37.  Dc6-c7?! 
 
Tja, de tijd was inmiddels krap en dan streef je er 
logisch naar de stelling wat eenvoudiger te maken. 
 

Met 37. f5 Pf2 38. Te1 Lxd4 39. Pxd4 De4+ 40. 
Dxe4 Pxe4 41. Tc1 kon wit afwikkelen naar een 
gunstig eindspel: dat is echter lastig door te rekenen 
omdat zwart op elke zet wel kan afwijken! 
 
37...De7xc7 38. Pb5xc7 Pe4-c5? 
 
Waarom het paard weghalen uit zijn actieve 
positie? De actieve verdediging met 38...Td8 stelt 
zwart in staat de stelling in evenwicht te houden: 
39. Pcb5 Pf2 40. Td2 Pg4 41. e4 f6 42. Kc2 fxg5 
43. fxg5 (43. hxg5 h4 en zwart heeft opeens een 
gevaarlijke vrijpion) 43...Le5 met voldoende 
tegenspel. Nu komt een geweldige fase voor wit: 
zwart kan alleen maar in de touwen hangen en zijn 
verdediging hooghouden… 
 
39. Pd4-c6 Tb8-f8 
 
In elk geval uit alle paardvorken en 39...Tb7 40. 
Td8+ Kh7 41. Pd5 is ook geen pretje. 
 
40. f4-f5 g6xf5 41. Pc6-e7+ Kg8-h7 42. Pe7xf5 
Lg7-e5? 
 
Het tweede moment waarop de zettenvolgorde 
belangrijk is: eerst het paard aanvallen met Le5, of 
meteen breken met f6? In dit geval was meteen 
breken het taaist: 42...f6 43. Pxg7 Kxg7 44. gxf6+ 
Kxf6 45. Pd5+ Ke5 46. Pxb6 Ke4 en zwart heeft in 
elk geval een actieve koning. 
 
43. Pc7-d5 f7-f6 
 
Ziet u hoe wit kan winnen? 
 

 
 
Hensbergen – Bij de Weg, na 43…f7-f6 
 
44. Pd5xb6? 
 
Met weinig tijd is de volgende winst natuurlijk 
amper uit te rekenen, maar op gevoel zou je het 
kunnen doen… 



44. Pde7! fxg5 45. hxg5 h4 (het eindspel na het 
taaiere 45...Txf5 46. Pxf5 Kg6 47. Ph4+ Kxg5 48. 
Pf3+ Kf5 49. Td5 Ke4 50. Txe5+ Kxf3 51. Txh5 
Kxe3 is gewonnen voor wit) 46. g6+ Kh8 47. Th1 
en zwart moet alsnog Txf5 doen om niet mat te 
gaan. 
 
44...f6xg5 
 
Opeens heeft zwart een gevaarlijke vrijpion. Een 
rustige beschouwing leert dat de kansen weer in 
evenwicht zijn. 
 
Echter, wit overschreed hier de tijd, want hij kreeg 
er geen kwartier bij zoals gedacht. Een vreemd 
einde van een geweldig spannende partij, maar ook 
een meevaller natuurlijk! 
 
Daarmee stonden we twee punten voor, en dat leken 
er opeens drie te worden toen de tegenstander van 
Adri de fout inging. 
 
Hoe vangt u de zwarte aanval tegen a2 op met wit? 
 

 
 
Brugge – Schoorl, na 23…Dd8-a5 
 
24. c3-c4? 
 
Onduidelijk is waarom wit niet het voor de hand 
liggende 24. a3 speelde. Was hij wellicht bang voor 
24…b4 25. axb4 cxb4 26. cxb4 Pxb4 27. Pd4 Lc5? 
 
24...b5-b4 25. Pf3-e1 Da5xa2 
 
Met een gezonde pluspion voor zwart, en het 
loperpaar nog eens op de achterhand. 
 
26. Le2-f3 Pc6-d4?! 
 
Een redelijke zet, maar na 26...Pa5 is geen zet voor 
wit meer te zien. Een mogelijk vervolg: 27. Ld1 
Le7 28. Pf3 Dxb3 29. Dxb3 Pxb3 30, Pxb4 cxb4 

31. Lxb3 Ld7 en de twee zwarte vrijpionnen op de 
damevleugel zijn beslissend. 
 
27. Pc2xd4 c5xd4 28. De3xd4 Da2-a5? 
 
En nu doet zwart een onbegrijpelijke zet. Wat was 
er mis met 28...Dxb3? Na deze missers aan beide 
zijden glijdt de partij langzaam naar remise.  
 
29. Pe1-d3 Da5-c7 30. Kg1-f1 Lc8-b7 31. Dd4-a7 
Dc7-d7 32. Pd3xb4 Lf8xb4 33. Da7xb7 Lc8xb7 
34. Lf3xb7 a6-a5 
 
En de ongelijke lopers garandeerden de remise 
aangezien de witte koning niet kan binnendringen. 
Brrr. 
 
Wellicht dat Michael zich door de ontwikkelingen 
op de borden rondom hem heeft laten beïnvloeden. 
Vanuit een wat gedrukte stelling probeerde hij uit te 
breken, maar dat had een averechts effect. Wit ving 
de activiteit bekwaam op en profiteerde, waarna 
onze eerste nederlaag van de avond een feit was. 
 
Daardoor was de tussenstand 3-2 in ons voordeel, 
maar zouden er nog punten bijkomen? En zo ja, 
hoeveel?  
 
Thomas stond nog steeds gelijk, Leo duidelijk beter 
en Kees had zijn vertrouwde opening van stal 
gehaald.  
 
Zwart leek echter goed voorbereid en wist een klein 
voordeeltje te bereiken. 
 
Wat speelt u hier met zwart? 
 

 
 
De Kruif – Geertsema, na 23. Dd1xg4 
 
23…Lg7xb2?! 
 
Tja, ruilen of laten ruilen? In dit geval is de keus 
duidelijk: laten ruilen is veel beter. 



Na 23...Ta2 24. Lxg7 Kxg7 staat zwart prima. 
Mogelijk heeft de tactische wending 25. f6+ hem 
weerhouden, maar na 25…exf6 26. Ph5+ Kh8 27. 
Dxd7 Lxd7 28. Pxf6 Le6 staat eerder zwart beter. 
 
24. Tb1xb2 
 
En wit staat meteen prettig – torenverdubbeling op 
de f-lijn is aanstaande - en het zwarte paard op b4 
opeens buitenspel. 
 
24…Kg8-g7 25. Tb2-f2 Dd7-b7? 
 
Laat een fraaie winst toe, maar wel een typisch 
computer-gegenereerde…  
Veiliger was het profylactische 25...Tg8, waarna 
wit kan afwikkelen met 26. f6+ exf6 27. Ph5+ Kh8 
28. Pxf6 Dxg4 29. Pxg4. Goed natuurlijk voor wit, 
maar ook goed genoeg voor winst? 
 
26. h3-h4? 
 
Een directe winst was te bereiken met 26. fxg6 
hxg6 27. Ph5+ Kh6 (zover kun je het wel bedenken 
natuurlijk) 28. Tf5! (maar deze?) Le8 29. Dh4 en 
wint. Tja, deze zij je vergeven Kees… 
 
26...Kg7-h8 27. f5xg6 Tf8-g8 28. Dg4-h5 f7xg6 
 
Maar deze niet: hoe wint wit? 
 

 
 
De Kruif – Geertsema, na 28…f7xg6 
 
29. Dh5-f3? 
 
Je probeert eens wat: 29. Pxg6+ Txg6 30. Tf7 
(dreigt mat in één) Tg7 31. Txg7 (en na Kxg7 zet je 
weer een toren op f7 met mat er achteraan) Lxe4 
32. Tff7 en de zwarten zullen beseffen dat er een 
eind is gekomen aan de pret. Tijdnood wellicht? 
 
29...Db7-d7?! 
 

Nu dendert de witte aanval toch door. Taaier was 
29...e5 30. Pe6 De7 31. Pg5 Le8, maar na 32. Dd1 
is het einde toch nabij. Dat is ook het geval na 
29...Ld7 30. h5, dus wellicht dat zwart dacht dat het 
maar snel voorbij moest zijn… 
 
30. Lg2-h3 Dd7-b7 31. Pf4-d5 Lc6xd5 32. e4xd5 
Db7-b8 33. Lh3-e6 Tg8-g7 
 
En de zwarte vlag viel voordat wit mat kon zetten. 
Daarmee stonden we op de rand van een fraaie 
overwinning op de koploper: 4-2. Zou Leo er in 
slagen zijn voordeel te verzilveren? Laten we eerst 
kijken hoe Leo dat voordeel bereikte. 
 
Wat speelt u hier met wit? 
 

 
 
Littel - Könst, na 25…a7-a6 
 
26. Pb5-d6!? 
 
Zeer goed natuurlijk, maar wit beschikte ook over 
het spectaculaire 26. Txf7! Het lichte stukken 
eindspel met pluspion na 26…Txf7 27. Pd6 Kf8 28. 
Lxf7 staat zeer goed voor zwart, maar brengt de 
partij meteen in technisch vaarwater. 
De manier waarop Leo de zwarte stelling nu uit 
haar voegen speelt is zeer fraai  
 
26...Lc8-e6 27. Tf3-e3 Kg8-f8 28. Lb3xe6 f7xe6 
 
Gedwongen, want het paard eindspel na 28...Txe6 
29. Txe6 fxe6 30. Pxb7 mag je beoordelen als een 
pionneneindspel, en dat betekent: wit wint. 
 
29. Te3-f3+! Kf8-g8 30. Tf3-b3 Pb6-d5 31. 
Tb3xb7 Pd5-c7 32. Kg1-f1 Te7-d7? 
 
Maakt een acute beslissing mogelijk. De 
alternatieven waren overigens niet fijn: 32...Pd5 33. 
Txe7 Pxe7 34. Ke2 met een verloren paard 
eindspel. En 32...e5 33. Pc4 doe je ook niet voor je 
lol. 



33. Pd6-e4? 
 
Na 33. Pe8 met tenminste kwaliteitswinst hadden 
de stukken in de doos gekund. 
 
33...Td7-d4 34. Pe4-g5? 
 
Ik denk dat Leo inmiddels besefte dat hij een grote 
kans gemist had. Na 34. Pc5 wint wit nog een pion. 
Nu is het nog werken in het toreneindspel dat op het 
bord komt. 
 
34...h6xg5 35. Tb7xc7 Td4-d2 
 
En tien zetten later stond het zo: 
 

 
 
Littel – Könst, na 44. Kc2-b3 
 
Verstandiger was overigens 44. Kc3 geweest, want 
dan had wit na 44…Ta3 45. Kb4 niet hoeven na te 
denken… 
 
44...Ta2-a5 
 
Het toreneindspel na 44...Txf2 45. b6 Tf1 46. b7 
Tb1+ 47. Kc2 is meteen verloren. 
 
45.Kb3-c3?? 
 
De enige keer dat er twee vraagtekens nodig zijn in 
dit verslag. Na 45. bxa6 wint wit eenvoudig. 
 
45...Ta5xb5 
 
En even later remise gegeven… het beslissende 
halfje natuurlijk, maar iedere Fischer Zetter had 
Leo het punt gegund.

Thomas heeft tegenwoordig de gewoonte opgepakt 
als laatste bezig te zijn. In Denemarken was het me 
al opgevallen dat ik meestal veel eerder klaar was, 
en ook bij de Tatasteel dagvierkampen was hij de 
laatste ronde in een bijna lege zaal bezig. 
 
Zoals eerder vermeld was de partij heel lang in 
evenwicht, totdat wit een onnauwkeurigheid 
ontsnapte, waardoor zwart het in elk geval kon 
proberen. 
 
Na wat trekken en duwen in het toreneindspel leek 
zwart de d-pion te winnen. 
 
Klopt dat? 
 

 
 
Hauptmann - Kok, diep in het eindspel 
 
Nee. Na 1. Tg1 Kf5 2. Tg4 staat d4 weer stevig 
gedekt. Thomas miste dat en speelde 1. Th8?! maar 
na 1…Td4 2. Te8+ had hij gelukkig toch voldoende 
druk om remise te maken… 
 
Een verdiende overwinning op de koploper en de 
score van de bekerstrijders? Maar liefst 3,5 uit 4 en 
dat had eigenlijk 4 uit 4 moeten zijn! 
 
 
Scoreverloop 
 
Martijn (z) ½ ½ 
Peewee (w) 1 1½ 
Minze (z) 1 2½ 
Adri (z)  ½ 3 
Michael (z) 0 3 
Kees (w) 1 4 
Leo (w)  ½ 4½ 
Thomas (w) ½ 5  


