
   HET TWEEDE OPNIEUW IN MINEUR 

Ook ronde 3 bracht voor ons tweede achttal geen herstel. Ditmaal werd het team door S.O. 

Rotterdam 3 naar de nederlaag gevoerd. Slechts 1 overwinning mocht worden genoteerd en 

het aantal geboekte remises was te weinig om het resultaat positief te kunnen beïnvloeden. Bij 

de tegenstanders bevond zich een opvallend aantal oud Spangen leden. Zij zijn in ieder geval 

het schaken trouw gebleven. Henry Pijpers was de eerste die de meerderheid moest erkennen, 

nu in Arthur Rongen. De opzet van Henry, een Grand Prix idee liep uit op een Grand 

Surprise! Al na 8 zetten trokken wolkjes over het witte bord gedeelte: 

 

9. Le3 9. Kh1, cxd4 10. Pxd4, Pxd4 11. Dxd4 was nog aan te bevelen geweest. 9…, Pg4 En 

Wit zit al voor een fors probleem. 10. Dd2 Hier had een terugtocht van de loper naar c1 nog te 

proberen geweest.10…, Pxe3 11. Dxe3, Lf6  Directer nog: 11…, cxd4 12. Tfd1, cxd4  13. 

Pxd4 De voorkeur heeft: 13. Txe4 12…, Pxd4 Sterker: 13…, Db6! 14. Pf5, d4 15. Ph6+, 

gxh6 16. Dg3+, Lg7 14. Txd4, Lxd4 15. Dxd4, Lf5 Hier valt het zwarte voordeel nog mee, 

maar uiteindelijk kon Wit het van uit deze stand niet meer tot een goed einde brengen. Na 26 

zetten was de overwinning van Zwart een feit.        

Emil Verhoef en Roger Schreutelkamp voerden een vreemd schouwspel op. Op het moment 

dat Wit de zwarte koningsvleugel had laten ontploffen, vluchtte de zwarte koning in een lange 

rokade!  Na 27 zetten werd remise overeen gekomen. Zwart kon dan de dames ruilen en de 

mogelijkheden voor Wit tot een minimum beperken.  

Gilles Donze en Janssen voerden een moderne Scandinaviër op, Het ging lange tijd gelijk op/ 



 

28. Dd2 Hier zetelt het verschil. Nu gaat het eindspel voor Wit verloren, maar met 28. c4! was 

het spel nog volledig open geweest. 28…, Pb6 29. Pa5, bxc4 30. Pxc4, Dc7 31. b3, Pxc4 32. 

bxc4, Kf7 met gelijke kansen. In de partij was het directe vervolg: 28…, Dxd2 29. Pxd2, 

Lh6! En Wit kan materiaal achterstand niet vermijden. Het draaide dan ook op  0-1 uit.  

Pim Kleinjan en Adrie Helfrich deelden het punt. Adrie had aan 1 Pim meer tegenstand dan 

aan honderden simultaan tegenspelers!. Het draaide uit op een Chatard-Aljechin variant van 

het Frans..  

 

Na  21. Dh5 was dit de positie, die er voor Zwart niet bepaald gunstig uit ziet. Pim besloot tot 

een stuk aanbod: 21…, Pxe5 22. fxe5, Dxe5+ 23. Kf1, Taf8 24. hxg7 De vraag is of Wit hier 

niet beter 24. Pf2 had kunnen doen teneinde het paard over te brengen via h3 naar g5, waar 

mee de druk op de zwarte veste had kunnen worden bestendigd. 24…, Txg7 25. Txg7+, Dxg7 

26. Lc4, Tf6 27. Pf2 En Wit liet deze zet vergezeld gaan met een remise voorstel. Wellicht 

had  27, De8+ Wit toch goede vooruitzichten geboden: 27…, Kh7 28. Lxe6, Kh6 29. Tc1, c5 

30. Dg8, Lf3 31. Pf2, Lg2+ 32. Ke2, Dxg8 33. Lxg5, Tg6 34. Lf7 en Wit heeft m.i. goede 

kansen.  



Marius Strijdhorst had aan Ruurd Ouwehand lange  tijd een flinke kluif, maar in het eindspel 

kwam het overwicht van Wit toch aan het licht en was stukverlies niet  te vermijden. Zo was 

de tussenstand gekomen op 1-4 en hing de uitslag al aan het bekende zijden draadje.  

Jan Smit wist  daarna de eer te redden. Slachtoffer was Cor Treure. De manier waarop is mij 

ontgaan te meer omdat in de  tijdnoodfase van Jan het potlood  weigerde alle zetten te 

noteren. 

Frits Steenbergen en Cees Schoolenberg was voor Frits 1 berg te ver.  Een hevige strijd 

resulteerde in:  

 

Hoewel de materiaalverhouding dit niet laat zien is de witte positie veel beter dan de zwarte 

van Frits/ Er dreigt Pe7 + en Zwart kan de stukken in de doos doen. Wat rest voor Zwart is 

een schaakjacht op de witte koning, En die werd dan ook ingezet na de 39
e
 zet van Zwart: 

39…, Kh7.  Wel had Zwart hier nog 39…, Te6 kunnen proberen, maar na 40, Txe6, fxe6 41. 

Dxe6+m Kh7 41. Df5+, Kg8 42. Dxd5+, Kh7 43. De4+, Kh8 44. De8 had ook u de wapens 

wel neer gelegd. In de partij ging Frits door tot  de 59
e
 zet en toen vond hij het ook welletjes 

toen de witte koning zich voldoende had verschanst.  

De laatste partij was nog in handen van uw verslaggever, maar die eindige in remise met 

enkele minuten op de klok, waarbij de kansen aan de kant van Wim van Munster waren. Zo 

kwam het einde met 2½-5½ en zijn de overlevingskansen van het tweede in klasse 1A weer 

beduidend verslechterd. In de partij handelde het zich om tactische momenten, zo ook  na de 

14
e
 zet van Van Munster, die zijn toren van a1 naar a4 had overgebracht teneinde deze over te 

brengen naar de koningsvleugel. Zwart  besloot daarom tot het nemen van enig risico met 

14…, b5 in deze stelling:  



 

15. Ta2 Bezien: 15. Tg4, e5 16. Tge4, Lf5 17. T4e2, Lg4 Een mogelijk vervolg is dan: 18. 

Lxe5, Lxf3 19. gxf3, Pc7 20. Lxc7, Dxc7 21. b4, a5 22. bxa4, Dxa5 en Wit staat iets beter, 

maar Zwart heeft voldoende tegenspel.   Wit ging in de partij verder met: 15. Ta2 Na enig 

nadenken maar weer verder op de tactische toer met: 15…, Pb4 Waarom dat nadenken? Wel, 

vanwege het mogelijke antwoord: 16. Pxb5?!, Pxa2! 17, Pc7, Lxb2 18. Pxa8, Lc3 19. Df4, 

Lxe1 20. Pxe1, Pc3 21. De3, Pb5 en Zwart staat beter. 16. Taa1, Pd5              Een tweede 

moment: 

 

De stelling is qua kansen ongeveer gelijkwaardig.. Maar opnieuw koos Zwart voor tactische 

kansen met: 27…, Td5, waarmee torenruil wordt nagestreefd op een moment dat Wit niet 

Txe6 kan spelen. 28. h5 Een voor de hand liggend antwoord is nu 28…, h6. maar Zwart 

speelde (onterecht) 28…, Tf8 29. h6. g6 Het veld f6 is nu cruciaal als de witte dame er kan 

worden neergezet.  30. Dh4, Txe5  Zwart meende dat nu 31. Df6 zou falen op 31…, Txe1+ 

32. Kh2, Dc7+ gevolgd door 33…, De5, maar Wit heeft nog 33. f4! en dan staat Tf8 de 

koning in de weg…. Wit zag het kennelijk niet en speelde: 31. Txe5, f6, waarop Zwart had 



vertrouwd. Na 44 zetten, bij de tussenstand 2-5, bood Wit remise in een toch voor Wit 

gunstige stelling, maar met ongeveer 2 minuten op de klok werd geen risico genomen.  

De uitslagen op een rij: 

Kleinjan – Helfrich  ½-½                               

Donze – Janssen  0-1            

Ouwehand – Strijdhorst 0-1                     

Smit – Treure   1-0                        

De Jong – Van Munster ½-½                      

Pijpers – Rongen  0-1                     

Steenbergen – Schoolenberg  0-1                           

Verhoef – Schreutelkamp 0-1                           

         2½-5½ 

Arie de Jong 

 

 


