
De beker! 
 
Bekerhouder Bram – twee jaar achter elkaar – 
meldde voor het begin vrolijk dat hij graag een all-
play-all zag, want zo had hij de voorgaande twee 
jaren gewonnen! 
 
Tien spelers hadden de weg weten te vinden naar 
Batavia 1920, waaronder twee externen, Mark 
Braafhart (musicus, docent conservatorium en 
slagwerk bij het Concertgebouworkest) en Henk 
van der Meulen (docent Financieel Administratief 
uit Breda).  
De heren wilden graag op een maandagavond 
schaken in Amsterdam, en zoveel clubs zijn er niet 
die op die dag spelen! Het beoogde speeltempo was 
wel wat sneller dan verwacht: ze hadden gehoopt 
op een rustig partijtje… 
 
All-play-all met zijn tienen maakte korte metten 
met het geplande speeltempo van 12 minuten (+ 3 
seconden increment): dat werd teruggebracht tot 8 
minuten (= 3 seconden increment). Desondanks 
werd de laatste zet ruim na half twaalf gedaan: er 
was altijd wel een partij per ronde die tot het gaatje 
ging. 
 
De eerste ronde gaf meteen een leerzaam tactisch 
moment. Even uit het hoofd, Rob – Peewee:  
1. d2-d4 Pg8-f6 2. c2-c4 e7-e6 3. Pb1-c3 c7-c5 4. 
d4xc5 Lf8xc5 5. Lc1-g5 en wat speelt zwart nu? 
Oplossing aan het einde van dit verslag! 
  
Na een relatief eenvoudige overwinning op 
Monique was de tweede zwartpartij tegen Leo. Na 
bijna 50 zetten keek ik tegen de volgende stelling 
aan. 
 

 
 
Leo – Peewee, zwart aan zet 
 
Hier bood Leo remise aan, en in plaats van 
verstandig te zijn, ging ik hier met mijn hoofd door 
de muur: 

1…b7-b5? 2. a5xb6 Tc7-b7 
 
Gevolgd door slaan op b6 en daarmee een kwaliteit 
minder, maar wel beweging in de stelling… Daarbij 
had ik natuurlijk zwaar onderschat dat wit met f4 de 
stelling op de koningsvleugel kan openbreken. 
Oftewel, ik had een zware pijp kunnen roken, maar 
Leo bleef volharden in het niets doen. Daardoor 
kreeg ik inderdaad enigszins tegenspel.  
Op dat moment offerde wit opeens de kwaliteit 
terug, waarna ik een iets beter toreneindspel kon 
ingaan. Onder druk van de klok wist ik dat alsnog 
te winnen, maar overtuigend: nee, niet echt.  
 
Kees – Bram werd remise, waarmee ik een halfje 
voorkwam. 
 
Met enige moeite wist ik tegen Rogier en de docent 
onder de gasten te winnen waarna in de zesde ronde 
Bram wachtte. Dat werd de beste partij van de 
avond, alleen stortte ikzelf in op het eind. Kijkt u 
even mee: 
 

 
 
Peewee – Bram, na 14. Ta1-d1 
 
De kenner herkent de Reti-opstelling, niet de meest 
agressiefste natuurlijk maar wel met duidelijke 
plannen. Was het tot nu toe nog vooral 
manoeuvreren, nu barst de strijd los: 
 
14… b7-b5 15. b3-b4 Lc5-e7?! 
 
Waar we beiden naar keken was 15...Lxf2+ 16. 
Txf2 bxc4 17. Tfd2 en dat leek te gevaarlijk voor 
zwart, maar hij kan gewoon rokeren: 17…0-0 18. 
18. Txd7 Db6+ 19. Kf1 f5 en de witte koning heeft 
het knap benauwd. 
 
16. Lg2-h3?! 
 
Achteraf was het rustige 16. Pa5 Lxh4 17. gxh4 0-0 
18. Dd2 Pgf6 19. Dd6 beter, maar daar stond ons 
hoofd niet naar. 



 
16...Lg6-h5?! 
 
Ook hier was een rustige zet beter: 16...bxc4 17. 
Lxg4 Pf6 18. Pxg6 hxg6 al houdt wit een klein 
voordeeltje na 19. Le2. 
 
17. Td1xd7!? 
 
Voor de galerij, maar wel zo sterk was 17. Pf5! en 
wit heeft een goede stelling, maar zonder de 
materiële offers! 
 
17...Dc7xd7 18. Pc4xe5 Dd7-e6 19. Ph4-f5?! 
 
Een van de moeilijkste zaken is om midden in 
verschrikkelijke verwikkelingen het hoofd koel te 
houden en rustig 19. f3 te spelen om het stuk terug 
te winnen… 
 
19...Le7-f6 20. Pe5xg4 Lf6xb2 21. e4-e5 0-0 
 
Waarmee we de kritieke stelling bereikt hebben. 
 

 
 
Peewee – Bram, na 21…0-0 
 
22. Pf5-h6+?? 
 
Komisch genoeg – voor Bram dan – is de partij na 
deze fout meteen voorbij.  
 
Correct was het andere schaak: 22. Pf6+! Kg8-h8 
(de pointe blijkt na 22...gxf6 23. Ph6+ Kg7 24. 
Lxe6 fxe6 en zwart heeft niet genoeg voor de dame) 
23. Pxh5 g6 24. Pf4 Dxe5 25. Dxe5+ Lxe5 26. Pd3 
Tae8 27. Pe3 en wit heeft een klein voordeeltje, 
vooral omdat de torens geen open lijnen hebben. 
 
 22...Kg8-h8 
 
En hoewel ik nog even door spartelde, heeft zwart 
te veel materiaal. Een Vorentscheidung dus. 

De ronde daarna werd dit spektakel echter nog 
overtroffen.  
 

 
 
Kees – Henk, wit aan zet 
 
Degenen die bekend zijn met het witrepertoire van 
Kees herkennen de structuur ongetwijfeld. Alleen is 
de pion van e4 op de een of andere manier op h7 
verzeild geraakt… Helemaal zeker ben ik niet van 
deze reconstructie, maar wel van de volgende 
zetten: 
 
1. Tg1-f1 Pe8-g7  
 
Enige zet. Dat lijkt altijd heel leuk om af te 
dwingen, maar het heeft één nadeel: meestal vindt 
de tegenstander die wel. 
 
2. Pe2-f4 Td8-d6 3. Pf4-g6+ Td6xg6 4. Dh6xg6 
 
En hier heeft zwart voor het eerst een keus. Henk 
mompelde hier iets als: “laat ik maar nemen, want 
ik zie niet wat ertegen is”. 
 
4…d4xc3 5. Td1-e1 De5-h5!  
 
Verdedigt alles, en opeens is de vrije c-pion 
extreem gevaarlijk. Kees moest een toren geven om 
deze af te stoppen, en dat bleek uiteindelijk te veel 
van het goede. 
 
Zelf won ik ondertussen van de musicus, maar 
Bram won ook. Ook de achtste ronde wonnen we 
allebei, waarna de indeling voor de laatste ronde 
opgelezen werd: 
 
Bram (7,5) tegen Leo (6) &  
Kees (6) tegen Peewee (7) 
 
Ruimte genoeg voor dramatische ontwikkelingen 
en die zouden er ook komen. Helaas zaten we niet 
naast elkaar, zodat we onkundig bleven van elkaars 
vorderingen. Nou ja, vorderingen… 



 
 
Kees – Peewee, na 15. e4xf5 
 
Meestal is Kees zuinig op zijn zwartveldige loper, 
maar deze keer had hij hem snel in de aanbieding 
gedaan. Wat de waarde daarvan ook moge zijn (doe 
het nog eens, Kees?) de stelling openen wanneer je 
niet volledig ontwikkeld bent is vragen om 
problemen. 
Tenzij Kees me inmiddels zo goed kent, dat hij 
weet dat ik toch niet zo scherp meer ben, zoals 
Minze laatst ook al eens opmerkte… 
 
15...g6xf5? 
 
Als je alleen al naar de loper op g4 kijkt besef je dat 
dit geen beste zet is. Na het correcte 15...exf4 – 
open die lijnen – staat zwart meer dan 
voortreffelijk. 
 
16. Dc2-b3 Ta8-b8? 
 
En weer: veel te voorzichtig. Na het krachtige 
16...Pd4 wankelt de witte stelling. 
 
17. 0-0-0 Pc6-d4?! 
 
En voor de derde keer niet doortastend genoeg. Na 
17...exf4 18. gxf4 Lg7 heeft zwart nog wel een 
voordeeltje. Nu niet meer. 
 
18. Pe2xd4 e5xd4 19. Pc3-b5 c7-c5?! 
 
Tja, lezer, mijn verhaal wordt eentonig. Consequent 
zijn met 19...Lxd1 20. Dxd1 c6 21. Pxd4 Df6 22. 
Pc2 Lg7 23. d4 Dg6 is in elk geval beter. 
 
20. Td1-e1 a7-a6 21. Pb5-a3 Dd8-d7 22. Lg2-d5+ 
Kg8-g7 23. Te1-e6 b7-b5? 
 
Een stap in de verkeerde richting. Veel veiliger was 
eerst opponeren op de e-lijn met 23...Tfe8 24. Tfe1 
Txe6 25. Txe6 b5 (nu pas) 26. c4xb5 a6xb5 27. Pc2 
Tf8 28. Pa3 Tb8 met een mogelijke zetherhaling. 

24. Tf1-e1 Tf8-f7? 
 
Springt in de afgrond. Natuurlijk staat wit beter na  
24...Tfe8 25. cxb5 axb5 26. Pc2 Txe6 27. Lxe6 Dc6 
28. Ld5 Dc7 (vooral niet 28...Dd7? vanwege 29. 
Lc6!) 29. Te6, maar dat is beter dan de ellende die 
nu over zwarts hoofd wordt uitgestort. 
 
25. c4xb5 a6xb5 
 

 
 
Kees – Peewee, na 25…a6xb5 
 
26. Te6xh6! 
 
Voor de liefhebbers: 26. Pc4 is ook niet mis… 
 
26...Kg7xh6 27. Ld5xf7 c5-c4 28. Db3-b4 
 
Die had ik even gemist (op 28…Dxf7 volgt 29. 
Dxd6+ en 30. Dxb8), maar anders had 28. Lc4 Tc8 
29. Dxb5 Dxb5 30. Pxb5 d5 31. Te6+ Kh7 32. 
Te7+ Kg6 33. Pa7 Tc5 34. b4 wel fraai gewonnen. 
 
28...Dd7-c7 29. Lf7-d5 
 
Alles wint natuurlijk, maar 29. Pxb5 cxd3+ 30. 
Pxc7 Txb4 31. Te6+ Kg7 32. Te7 wel het 
eenvoudigst. 
 
29...c4xd3+ 30. Kc1-b1 Tb8-c8 31. Db4xd4  
Kh6-g6 32. Te1-e6+ Kg6-h7 
 
En hier zag ik niets meer en keek dus maar eens op 
de klok, om te constateren dat Kees’ vlag gevallen 
was…  
Kees was 33. Pc4 van plan geweest waarna de 
grappen over de c-lijn voorbij zijn en zwart snel 
matgezet wordt. 
 
Bram tegen Leo bleek uiteindelijk in remise 
geëindigd te zijn, zodat Bram en ik bovenaan 
stonden met 8 uit 9. Vanzelfsprekend wint Bram de 
beker op onderling resultaat!  



De kille cijfers, eerst als kruistabel: 
 
 

 
 
En vervolgens als voortschrijdingstabel: 
 
 

Speler R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7 R8 R9 
Rob 0 0 0 1 1 1 1 1 1 
Leo 1 2 2 3 4 4 5 6 6,5 
Henk 0 1 2 2 2 3 4 4 4,5 
Mark 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
Kees 1 2 2,5 3 4 5 5 6 6 
Monique 0 0 1 1 2 3 3 4 5 
Rogier 1 1 1 1 1 1 2 2 2,5 
Bram 1 2 2,5 3,5 4,5 5,5 6,5 7,5 8 
Casper 0 0 1 1,5 1,5 2,5 2,5 2,5 3,5 
Peewee 1 2 3 4 5 5 6 7 8 

 
 
Tot slot de oplossing van Rob – Peewee: 
 
5…Lc5xf2! 6. Ke1xf2 Pf6-g4+ 7. Kf2-f3 (beter 7. Ke1) Dd8xg5 en zwart heeft een gezonde pion meer. Je zou 
zeggen: als je dat eenmaal gezien hebt overkomt je dat nooit meer. Tot mijn stomme verbazing was er zelfs een 
2380 speler die in dit valletje trapte… 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Speler Rob L H Ma K Mo Rog B C P Totaal 

Rob X 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 

Leo 1 X 1 1 0 1 1 0,5 1 0 6,5 

Henk 1 0 X 1 1 0 0,5 0 1 0 4,5 

Mark 0 0 0 X 0 0 0 0 0 0 0 

Kees 1 1 0 1 X 1 1 0,5 0,5 0 6 

Monique 1 0 1 1 0 X 1 0 1 0 5 

Rogier 1 0 0,5 1 0 0 X 0 0 0 2,5 

Bram 1 0,5 1 1 0,5 1 1 X 1 1 8 

Casper 1 0 0 1 0,5 0 1 0 X 0 3,5 

Peewee 1 1 1 1 1 1 1 0 1 X 8 


