De landelijke schaakcompetitie is afgelopen zaterdag weer gestart. Na ruim een jaar niet gespeeld
te hebben mochten we eindelijk weer. Thuis tegen LSG 4 werd met 6-2 gewonnen en dat
betekende een prima start in deze competitie. In de wedstrijd zelf hadden we alles behalve een
prima start.
Halverwege de wedstrijd zag het er nog niet heel geweldig uit allemaal. En rondje langs de velden
gaf het volgende. René had een lastige partij en ik zag nog niet zo een, twee, drie hoe hij dat ging
winnen. Jeroen had een aardige stelling, maar ook daar was het niet beslist. Robin stond na een
ietwat lastige opening gelijk. Henrik leek zijn hand te overspelen door wel heel veel pionnen te
offeren voor een actieve stelling. Rogier werd van het bord geduwd en daar leek het een kwestie
van tijd voordat hij echt buitengezet was. Roeland had zo?n beetje verloren stelling gekregen door
wat gare zetten te produceren. Corné leek wel erg goed te staan. Tot slot Bert. Die kreeg even een
aanval over zich heen. Zou knap zijn als hij die stelling kan verdedigen. Kortom. Allemaal niet
heel rooskleurig.
Het kan verkeren, want de hele wedstrijd kantelde.
René had opeens wel een nog goed speelbare stelling. Zijn tegenstander had simpel dameruil
kunnen forceren, maar deed het niet handig waardoor hij prompt mat stond. De eerste meevaller
dus. 1-0.
Robin speelde vervolgens remise. Stelling was ook gewoon in evenwicht. 1,5-0,5.
Jeroen had een mooi technische stelling met vervelende paarden op het bord gekregen. De zwarte
stukken lieten eigenlijk hun arme koning in de steek. Met flinke druk of f6 was er opeens geen
redden meer aan. Denk een prima pot na een ietwat lastige opening. 2,5-0,5.
Dat een soort absurdisme aan het vijfde bord. Daar speelde Rogier al een tijdje tegen een
tegenstander die wel zin had om een lekkere overwinning bij te schrijven. De zwarte stelling is
overigens ook wel rijp voor de sloop, maar op een gegeven moment moet de wit speler kiezen
tussen de vele mooie varianten die winnend kunnen zijn. Laten we eens kijken naar het slot van
deze partij.
Wit: Bart van den Bosse (LSG 4, 1838)
Zwart: Rogier van Gemert (Souburg 1, 1809)
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Stelling na 32. Tbc8
Rogier had al heel wat voor z?n kiezen gehad, maar zijn tegenstander wilde de trekker niet
overhalen. Op zich is dat wel erg sympathiek, maar wat volgt is een beetje te sportief.
Wit speelde hier 33. Pg3? Wat zijn stelling van plus 8 naar min 8 bracht. Bizar. Na 33. Txe7
Dxe7 34. Dxe5+ heeft zwart een kwaliteit gekregen, maar kijkt hij nog steeds tegen een totaal
verloren stelling aan. De g-lijn gaat open en de zwarte koning staat op de tocht. Na het bijzondere
Pg3 was het opeens gewonnen voor Rogier.
33. ? Txc7 en klaar. Dit kost een stuk en ook de prachtige stelling die de witspeler verkregen had.
Veel pech en geluk in een partij. 3,5-0,5.
Daarna greep Henrik de winst waarmee de buit binnen was. In een Franse stelling had zwart een
pion op d4 ?gewonnen?, maar dat voor actief stukkenspel voor Henrik. Dit soort systemen worden
wel vaker gespeeld. Nadat Henrik nog een pion gegeven had en er waarschijnlijk nog een ging
verliezen leek het dat hij zich overspeelt had. Zijn tegenstander offerde nog een stuk voor een pion
waarmee de pionnen van Henrik wel zo?n beetje op waren. Met wat hulp had Henrik opeens een

matnet. Het zwakke paard tegenover twee prachtlopers van Henrik gaven uiteindelijk de doorslag.
4,5-0,5.
Dan Roeland. Hij had de opening weliswaar goed gespeeld, maar raakte daarna het spoor bijster.
Zijn tegenstander won een pion en had het daarna wel uit moeten spelen. Het einde van de partij
eindigde uiteindelijk in een zetherhaling. Roeland had het zeker nog moeten proberen, maar vond
de winst niet, waarmee hij koos voor de zetherhaling. Achteraf niet zo?n goede keuze. Kijk maar
even naar de stelling.
Wit: Roeland Alders (Souburg 1, 2016)
Zwart: Daan Binnendijk (LSG 4, 1812)
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Stelling na 40. Kf5.
41. Df8+ werd gespeeld en geeft remise aangezien dan drie keer dezelfde stelling ontstaan was.
Het was duidelijk dat de zwarte stelling opeens niet goed meer is. Roeland zag de winst niet,
nadat hij uit totaal verloren stelling was teruggekomen. Eigenlijk was het niet zo moeilijk om te

winnen. In de analyse werd 41. Te1 geroepen. Op zich ook prima. Er volgt 41. ? Df6 42. f3 h5 om
g4 te voorkomen. 43. g3 e5 44. Dxh5. Ziet er ook goed uit voor de witspeler. Echter is 41. a3! is
veel beter. Als zwart pakt op b3 dan is g4 opeens een optie voor de witspeler. Na 41. ? Txb3 volgt
42. Df7+. 42. ? Df6 kan dan niet aangezien dan g4 en Te1 volgen. Op 42. ? Kg4 volt 43. Dxe6+
Kh5 44. Df7+ Kg4 45. g3 met schijnbaar mat in 10. Na bijvoorbeeld 45. ? De4 om Kg2 te
vermijden volgt 46. h3+ Kxh3 47. Dh5+ en klaar. Gemiste kans ondanks dat het niet verdient zou
zijn geweest. 5-1.
Corné speelde voor zijn doen eens een redelijk normale partij. Wit speelde het wat passief en
creëerde wat zwaktes bij zichzelf. Corné wist hier wel raad mee. Laten we eens kijken naar
Corné zijn eindspeltechniek.
Wit: Ruud Dobbelaar (LSG 4, 1773)
Zwart: Corné Boogaard (Souburg 1, 1864)
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Stelling na 34. Pe2

Zwart heeft een prima stelling opgebouwd, twee pionnen meer en ook nog eens het loperpaar.
Cornbé speelde hier 34. ? Ke7. Blijft wel gewonnen. Het opengooien met 34. ? b4 was echter een
beter plan geweest. De zwarte loper blijft daarmee ook actief. In de partij wordt deze even
geblokkeerd. De partij ging verder met:
34. ? Ke7 35. Lc6 Kd8 36. g4 Kc7 37. La8 d5?
Het is nog steeds wel goed, maar niet het juiste moment om dit te spelen. Wederom was b4 een
aardige kandidaat zet.
38. cxd5 Kd6 39. Lc6 Lg7 40. Pg3 Lxd5 41. Lxb5
Zwart geeft een pion terug door zijn onhandige manoeuvre. Daarna laat hij wel zien dat hij een
fluwelen eindspel techniek beheerst.
41. ? Lf3+ 42. Le2 Lxe2 43. Kxe2 Kd5 44. f3 b5 45. Kd3 Lf8 46. h5 Le7 47. hxg6 hxg6
Het is duidelijk een stelling met een slecht paard tegen een goede loper. Daarbij staat de zwarte
koning natuurlijk ook veel beter.
48. Pe4 c4+ 49. Kc2 b4 50. Kb2 bxc3 51. Kxc3 Ld8! 52. Pg3 (zie diagram)

52. ? La5+ 53. Kc2 Kd4 54. Pf1 Lb4 en opgave. 6-1.
Dan hebben we nog een speler over en de meest ervaren schaker ook. Onze Bert zou eigenlijk niet
meedoen vanwege een welverdiende vakantie, maar vanwege de strenge regels in Groot-Brittannië
verkoos hij de vakantie voor een heerlijk potje schaken. Nou, dat heeft hij geweten. Denk dat hij
achteraf toch de overtocht had willen wagen dan dat heerlijke potje schaken te spelen.
In de opening ging het eigenlijk al mis. Zwart kon met Lb4+ al de witte rokade voorkomen. Het
vervolg van de partij speelde de door Henrik opgeleide tegenstander ook zeker niet
onverdienstelijk. Net toen Bert uiteindelijk zijn koning op g1 geposteerd had en dacht dat hij het
ergste wel gehad had kwam een wilde aanval zijn kant op. Het leek erop dat de aanval door zou
slaan, maar wonder boven wonder gebeurde dat niet. Wel bleef een eindspel over met ieder een
toren en wat pionnen. De pionnen van Bert zijn tegenstander waren echter al wat verder en
daarmee was het eindspel alsnog verloren. 6-2.
Souburg 1-LSG 4 6-2
1. René Tiggelman (2199)-Marcel de Jeu (1981) 1-0
2. Jeroen Hekhuis (2126)-Henk van der Scheer (1893) 1-0

3. Robin Bosters (2095)-Folkert-Jan Geertsma (1884) rermise
4. Henrik Westerweele (2026)-Rick Derksen 1-0
5. Rogier van Gemert (1809)-Bart van den Bosse (1838) 1-0
6. Roeland Alders (2016)-Daan Binnendijk (1812) remise
7. Corné Boogaard (1864)-Ruud Dobbelaar (1773) 1-0
8. Bert Henderikse (1850)-Evert Lafeber (1651) 0-1
Meer informatie over de klasse 3F waar ons eerste speelt kun je vinden via de onderstaande link.
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