
NADER BEKEKEN 

De eerste krachtmeting is achter de rug. Ons tweede team opende het seizoen met een 

thuiswedstrijd tegen het derde team van RSR Ivoren Toren, een geduchte tegenstander. Het 

gemiddelde Elo verschil in ons nadeel was meer dan 150 punten  en hun “ zwakste” speler 

was nog flink wat meer waard dan onze beste afgevaardigde… Bij voorbaat dus een zware 

opgave! De uitslag liet dan ook weinig te raden over: 2½-5½. Valt er dan nog wel wat nader 

te bekijken?  

Er is altijd behoefte even na te praten over de prestaties op het slachtveld. Vaak direct na 

beëindiging van de partij als de tijd het toelaat. En anders wel thuis in alle bezonkenheid. 

Voor de twee hoogste teams wil ik dat onderzoek graag op me nemen. Daarom stuk voor stuk 

de partijen maar even onder de loep gelegd. En wel in volgorde van uitkomst tijdens de 

match.   

Pim Kleinjan was door een ongevalletje niet beschikbaar en werd vervangen door Herman 

Beerling. De oud kampioen van RSR Ivoren Toren, want dat is Herman toch ook nog geweest 

in vroegere jaren, viel in aan bord 7 en als gevolg daarvan werden al onze zwarte borden 2 

borden opgeschoven: Frits naar vijf, Arie naar 3 en Ruurd naar bord 1. 

Te beginnen met Herman! Hij trof een naamgenoot: Herman Keetbaas. Onze Herman 

bediende zich van een Pirc en moest al snel een doorstoot in het centrum ondergaan wat om 

een reactie vroeg. De vraag was of die doorstoot nu wel zo goed was? Dit was de stelling: 

 

Keetbaas speelde hier de doorstoot: 14. e6. Op het eerste gezicht lijkt de stelling  meer gebaat 

bij: 14. Lc4 of 14. Tad1. Beerling antwoordde terecht met: 14…, fxe6 15. Pf4 En hier staan 

we gelijk op het keerpunt van de partij, Zwart kan verder gaan met: 15…, Tf6 16. Lc4, Pf8 

17. Pg5, Dc7 18. Pfxe6, Lxe6 19. Pxe6, Pxe6 20. Txf6, exf6 21. Ld4!, Kh8 22. Dxe6, Pd7 23. 

Ld5, Pe5 en Wit staat wat beter.                                                                                       

Beerling  meende er beter aan te doen een kwaliteit te geven met: 15…, Txf4 16. Lxf4, Lxb2 

17. Dxe6+, Kg7 18. Tab1, Pf6 19. De1 (beter 19. Dc4!) 19…, La3 20. Dh4 (beter 20. Dc3) 



20…, Lc5+ 21. Kh1, Pc6 22. Dh6+, Kg8 23. Lc4+, e6 24. Pg5, De7  25. Tbe1, Pd4 (25…, 

Pg4 26. Txe6!) 26. Le5, Pg4 27. Tf8+ Zwart geeft op (27…, Dxf8 28. Dxh7#). 

De snelle nederlaag werd  opgevolgd door een tweede nederlaag. Alek Dabrowski  en Arie de 

Jong kregen na de 24
e
 zet van Alek de volgende positie op het bord: 

 

Zwart stond hier voor de keuze: 24…, d4 of 24…, dxc4. In het laatste geval was Zwart bang 

voor verdubbeling van de witte torens op de 7
e
 rij en kwam maar niet tot een afdoende 

oplossing. De keuze viel daarom op: 24…, d4. Het vervolg: 25. Pd2, Tfe8 26. Tde1, Txe6 27. 

Txe6, Kf7 28. Te5, Te8 29. Tf5+, Kg6 30. Txc5, Te2 31. Pf1, Txc2 32. f3, d3 33. Tc7 Zwart 

geeft op ( 33…, La8 34. Txa7, Lc6 35. Ta6, d2 36. Pxd2, Txd2 37, Txc6+ en het eindspel gaat 

verloren)  

Wat zou het vervolg geweest zijn van: 24…, dxc4 Zwart  vreesde dus 25. Te7 en kon dan niet 

25…, Tf7 doen wegens 26. Txf7, Kxf7 27. Td7+ en Lb7 gaat verloren…. Doemdenken dus! 

Want op 24. Te7 is 24…., Tfd8 voldoende en Zwart staat dan zelfs beter. Wit heeft dus niet 

beter dan: 25. Pg5, cxb3 26. cxb3, Tae8 27. Tde1, Tc8 en remise is in zicht….  

Derde in de rij van uitkomst was Ruurd, die in Bob Hoos zijn witte tegenspeler had. Hij hield 

uit de slag een pion over en op zet 34. Lc5-d4 stelde Bob remise voor. De stelling: 



 

Een slecht moment om met dat voorstel te komen! Zwart staat duidelijk beter: pion meer en 

pion h6 is een gemakkelijke prooi voor het paard! De loper moet het paard dus  ruilen en de 

rest is, zoals dat heet, techniek. 

Frits Steenbergen verspeelde in het vroege middenspel een pionnetje en zag dat kleinood niet 

meer terug. Een eindspel mondde uit in een viertal torens gesteund door veel witte pionnen en 

weinig zwarte en op de uitslag valt dan ook niets aan te merken. Opmerkelijke momenten 

deden zich in de partij niet voor. 

Zo’n moment deed zich wel voor in de partij van Jan Smit en wel in het vergevorderde 

stadium van het eindspel. Het gaat om deze stand na de 51
e
 zet van de zwartspeler, Michael 

Fung: 

 

Jan moest antwoorden op het gespeelde 51…, e5-e4. Genoteerd werd er niet meer in die 

laatste minuten die nog restten en het resultaat was dat Zwart aan het langste eind trok. Maar 

was dat nodig? Neen dus! Volg deze zettenreeks: 52. Tf1, (a) Tc3 53. c5, Txc5 54. Ke5!, e3 

55. Txf3, Tc3 56. Tf1, e2 57. Te1, Te3+ 58. Kf5, Td3 59. Ke6, Td2 60. d6, Kxh5 61. d7, Kg4 



62. Ke7, Kf3  63. d8D, Txd8 64. Kxd8, Kf2 65. Txe2+, Kxf2 66. Kc7 en Wit wint;              

(b) 52…, Kxh5 53. Ke5, e3 54. Kf5, Kh6 55. Ke4, e2 56. Th1+ en Wit wint…;                     

(c) 52…, Td2 53. Ke5, Tc2 54. d6 en Wit wint! 

Emiel Verhoef had een gelijk opgaande partij met Uytdewillige, maar moest toch een pion 

inleveren na 35 zetten. Toch liep het eindspel niet onvoordelig en kwam aan het einde remise. 

Een verhaal apart is de ontmoeting  tussen Henry Pijpers en Joop Klein. De bedoeling van 

Henry’s opening kwam niet echt lekker uit de verf en Joop ontketende een forse aanval op de 

witte koning. Intussen had Henry een pion geofferd om open lijnen te krijgen voor 

aanvalsmogelijkheden op de zwarte koning, die lang had gerokeerd. In de praktijk bleef dat 

bij voornemens… Na 32 zetten ontstond dit beeld: 

 

Zwart aan zet speelde: 32…, Lxg3, waarna het pleit beslecht is. Er volgde: 33. Pxg3, f2+ 34. 

Lxf2 (34. Lf2, Txg2+ 35. Kh1, Lg4 36. Taa2, Dxh2+ 37.Txh2, Lf3+ 38. Tag2, Lxg2+ 39. 

Kg1, Lxe4+ 40. Kg2, Tf3+41. Kg1, Tg8+ 42. Tg2, Txg2+43. Kxg2, Tf5+ 44. Dxe4, Pxe4 en 

0-1) 34…, Dxh2+ 35. Ke1, Dxg3+ 36. Lf2,  De5(?) Wel zo eenvoudig: 36…, Th1+ 37. Ke2, 

Lg4#. Erger nog de consequentie van Zwarts 36
e
 zet! Want: 37. Ta3, Td8?? 38. Txd8+, Txd8 

39. Lg3 en Zwart moet de dame inleveren! Er volgde nog: 39…, Dxg3 40. Txg3 De winst zou 

nu aan Wit moeten gaan toevallen, maar vervolgens werden (niet genoteerd) diverse fouten 

begaan en werd in arren  moede maar remise overeen gekomen…  Zo raar kan het dus lopen! 

De laatste partij die  tot een einde kwam was die tussen Gilles Donze en ons oud lid Leo de 

Jager. Een goede partij waarin het evenwicht niet werd verstoord. Remise een duidelijk 

resultaat.  

De wedstrijduitslag was fors, maar had wel wat milder mogen zijn. Een gelijk spel behoorde 

tot de mogelijkheden.  

Arie de Jong 


