
EEN GOED UITEINDE! 

Het jaar 2012 is door diverse afvaardigingen van Erasmus perfect afgesloten. Was er eerst 

team 3, dat zijn strohalmpje pakte, daarna het bekerteam Erasmus dat na het nemen van 

penalties tegen Waddinxveen is doorgedrongen tot de laatste 8 teams, ten slotte was het team 

2, dat na 3 nederlagen het lot wist te keren door een uitstekende overwinning op Nieuwerkerk 

a/d IJssel1. Zo krijgen de feestdagen en de jaarwisseling extra glans!  

Het was voor het tweede team bijna noodzakelijk eindelijk eens positief voor de dag te 

komen. Een vierde nederlaag op dit moment van de competitie zou ons op een vrijwel 

uitzichtloze positie hebben gebracht, nu is er weer hoop en liggen de nieuwe kansen weer te 

wachten om de stand op de ranglijst te verbeteren. 

Het was 17 december een hevige strijd om de punten! Aan bord 7 kwam het tussen Richard 

Zijleman en Frits Steenbergen tot een Frans handgemeen. Frits verliet zich op de gedachte die 

destijds Nimzowitsch aanhing (3…, Lb4) Wit handhaafde de spanning in het centrum met 4. 

e5 En zo ontspon zich een karakteristiek Frans partijtje, dat na 15 zetten dit beeld opleverde: 

 

Wit kan hier het best voortzetten met 16. Tb1 en handhaaft na 16…, f6 17. exf6, Pxf6 18. Pe2 

enig voordeel. Na 16. Pe4 ? had Frits beter kunnen antwoorden met 16…, Pcb4!! 17. axb4, 

Pxb4 18. Dd2, Pxc2+ 19. Kd1, Pxa1 en de kansen zijn nu in handen van Zwart! Zwart ging 

echter verder met 15…, Le8 16. Tb1, Kb8 Let op dat dan 17. Pc5 faalt op 17…, Da5+ en de 

knol gaat naar het slachthuis. 17. Ld2!, f6 18. Pc5! Nu wel. 18…, Lg6 19. Db5, Dc8 20. 

Pxb7 Met de dame slaan is ook goed. 20…, Ka8 21. Pxd8, Txd8 22. Da6, Dc7 23. Lb5, Le8 

24. Lxc6+, Lxc6 25. La5, Dc8! Dat redt nog juist kwaliteitsverlies… 26.Dxc8+, Txc8 27. 0-0 

, Pe3 29. Tf2, f5 Met een kwaliteit plus 2 pionnen minder was het voor Frits moeilijk, maar 

wel lang tegenspartelen, uiteraard vergeefs. Zo was het al spoedig 0-1. 

Als tweede kwam Gilles Donze aan bord 2 tot een resultaat. Hij kreeg te doen met een 

doorschuifvariant van de Caro Kann tegen Willemen Als gebruikelijk een taaie kluif om daar 

voordeel uit te halen. De partij bleef dan ook vrijwel de gehele partij in evenwicht en de 

remise afspraak was dan ook als juist te beoordelen. Speciale momenten deden zich niet voor.  



Dat was wel het geval aan bord 5 waar Rob Hoogland een moment van schaakblindheid 

beleefde tegen uw schriftsteller. Na 16 zetten was er deze stand:  

 

Het gevoel van Kasparov bekroop mij toen Wit 16. Ld7? speelde. Het gevoel van ongeloof 

was er inderdaad, maar ik zette het spoedig opzij! 16…, Dxd1 17. Taxd1, Pxd7 en Zwart 

stond zo maar een stuk voor! Wit had natuurlijk moeten kiezen voor 17. Le4, maar na 17…, 

Dxd1 18. Taxd1, Pxd4 19. Lxb7, Tab8 20. Lxd4, Lxd4 21. Pe4, c5! 22. Lc6, Tec8 23. Ld5, 

Pxd5 24. cxd5, Txb3 25. Pxd6, Td8 26. Pc4, Txd5 stat Zwart er toch zeer goed op.  

Een tweede moment vergde ook opmerkzaamheid. Na 22. b5 kon Zwart kiezen voor: 22…, 

Pa5 23. g4, Pxc4 24. La1, Pf6 25. Pf4, Tc2 26. g5, Ph5 27. Pxh5, gxh5 28. Tfe1, Txe1 29. 

Yxe1, Pxa3 en Zwart heeft groot voordeel.  

 

Maar ondanks dat Wit het stuk kon terug winnen, werd het toch 22…, Pxd4 23. g4. Pxf3 

Dreigt onmiddellijk mat. 24. Txf3, Lxb2 25. Pxb2, Txb2 26. gxh5, Tee2 Wit staat nu 

ongeveer pat qua stelling. 27. h3, Tbd2 28. Txd2, Txd2 Het eindspel werd door Zwart 

gemakkelijk tot winst gebracht. En zo was de tussenstand 1½-1½ geworden.  



Aan bord 1 kwam Pim Kleinjan met zwart ook tot winst tegen Edo Pouwelse. Uit een Engels 

geopende, maar snel een eigen karakter krijgende opstelling, ontspon zich een leuke strijd met 

zo hier en daar een aardig moment. Zo ook na 25. Lb5-a6 

 

Enige goede zet: 25…, Lb7. Maar ook nu kan Wit enig voordeel behouden na 26. Txb3, Lxa6 

27. Ta3, Lc4 28. Pf3, a6 29. d3, Lb4 30/ Pd4, Td5. In de partij werd voortgezet met 26. Txc8, 

Lxc8 27. Lxc8, Txc8 en Zwart heeft een spel.. De b pion van Wit werd geruild, zodat Zwart 

een vrije a-pion verkreeg, Die leverde Wit veel moeilijkheden op. Aan het slot kwam , nadat 

die lastige a-pion was verwijderd, de zwarte h-pion vrij, nadat op die vleugel de nodige ruil 

had plaats gevonden en die besliste het pleit in het voordeel van Pim. Tussenstand 2½-1½ !  

Jan Smit en Jeroen Eygelaar brachten een speciale variant van het Torre systeem (a;thans dat 

was Jan van plan!) op de borden. Het werd toch een vrij overzichtelijk geheel. Na 19 zetten 

ontstond deze stelling: 

 

Wit “heeft” niet veel. Voor de hand ligt loperruil op d7 en dan staat Zwart wellicht iets 

gemakkelijker. De keuze: 20. e4, zoals in de partij. is voor Wit veel meer belastend. 20. dxe4 



21. Lxd7. Dxxd7 22. Ph2, Dd3 23. Tac1, c4 24. Pf1, Pd5 geeft Zwart een mooi initiatief. 

Zwart antwoordde echter met: 20…, Lxf5 En hield na 21. exf5, Pe4 22. g4, Dc7 praktisch 

geen voordeel meer over.  

Een tweede moment deed zich voor op zet 30. waarop Jan besloot de dames te ruilen, in plaats 

van op actief tegenspel in te zetten met: 30. De1 

 

30…, Pd6 31. Pf3, Dxa4 32. Dc3, Kg8 33. Td2, Pb7 34. Txd8, Pxd8 35. Df5, Dd1+ 36. Kg2, 

Kh7 37. De7, Dd5 38. Df8 met gelijke kansen! In de partij zelf bleek na de dameruil het spel 

voor Wit snel tot een verovering van vele witte pionnen te lijden en was de nederlaag niet 

afwendbaar.  

In de partij Henry Pijpers tegen Jan de Koning ontspon zich een interessante strijd, waarin 

Henry na 21 zetten het spel op de wagen joeg. 

 

21. Lxf4 Zwart heeft als dreiging een vorkje met g5, maar Wit heeft via Lxd6 kijk op 2 

torens. 22…, De6 23. Pxg6 Hier leidt 23. Lxd6! tot veel groter voordeel. 23…, Txf1+ 24. 



Txf1, Tb7 25. Pxg6, Tf7 26. Txf7, Dxf7 27. dxe4 en Wit staat vrijwel gewonnen. In de partij 

ging het verder met: 23…, Tf6 24. Ph4, Tb7 Zwart miste hier de kans met 24…, exd3 25. 

Lxe3, Pe5 26. Tbe1, Dg4 27. Le2, Dxg3 28. Lxg3, Txf1+ 29. Txf1, Le6 de stelling min of 

meer in evenwicht te houden. 25. Tbe1, Tbf7 26. dxe4, Dxe4 27. Ld3 Veel sterker is hier: 27. 

Lxb5! of ook 27. Lh5! 

 

27…, Txf4 Nog het beste. 28. Txf4, Dxe1+? Nu wint Wit gemakkelijk. 28…, Dxf4 zou na 

29. Te8+. Tf8 30. Dxf4, Te8 31. Le4, Pe5 nog behoorlijk tegenstand hebben geboden. Nu was 

na 29. Dxe1, Txf4 30. De8+, Tf8 31. Dxc6 verdere tegenstand eigenlijk nutteloos, hoewel 

Zwart nog wel door spartelde. Al met al een leuke partij! 

Een merkwaardig schouwspel was er in de partij van Emil Verhoef en Han Everaars te 

aanschouwen! In de opening won Emil een pion, maar revancheerde zich wat later door een 

paard te verliezen! Het kwam later toch allemaal weer goed toen ook Han een paard liet 

veroveren. Na nog vele verwikkelingen eindigde de partij met eeuwig schaak… en was de 

tussenstand op 4-3 in ons voordeel gekomen. Alles hing nu af van de uitslag Cees Klein- 

Ruurd Ouwehand. Net als vaak bij voetbal moest worden gewacht op het laatste kwartiertje. 

In de paar minuten voordat de vlag ingrijpt vallen alle denkinspanningen van de vorige uren 

weg en wordt het lot bepaald door het maken van de laatste beslissende fout. 

Uit een Bird opening kwam een levendig spel. en zo rond zet 30 kwamen de tactische 

manoeuvres in zicht! Ruurd had zijn g6 pion zien verdwijnen, die de koning beschermde , 

maar kreeg daarvoor uitstekende tegenkansen via de open g-lijn, waardoor ook de toekomst 

van de witte monarch op het spel kwam te staan. Het meest spannend werd het na 38 zetten en 

waarin de uitslag alle kanten op kon gaan:  



 

Klein aan zet. Voor de hand ligt 39. Dh7, De6 40. Pg3, T8g7 41. De4, Te5 42. Dxb7, Txg3! 

43. Txb8+, Ke7 44. Te8+, Kxe8 45. hxg3, Te1+ 46. Kh2, f5 eb wie er gaat winnen blijft de 

vraag! Het ging in de partij zo: 39. Lxd4?! Zwart had nu gewoon cxd4 kunnen doen en staat 

er dan het beste voor. Maar in de resterende minuutjes zijn de zenuwen de baas, dus: 39…, 

Txg2 40. Txb8+, Pxb8 41. De3+, Kd8 42. De7+, Kc8 43. Pd6+, Dxd6 44. Dxd6, cxd4 45. 

Tf1, Pd7 46. Df4, Txc2 47. Dxd4, Tgg2 

 

Nog altijd mag Wit hopen op winnend afsluiten van de partij, maar de historie vermeld niet op 

papier het vervolg. Daarvoor was kennelijk de resterende tijd te kort en de omstanders waren 

er getuige van dat alsnog Zwart aan het langste eind trok! Een min meer gelukkige zege dus 

en die bracht de verlossende eindstand 5-3 als resultaat. Het verdere verloop van de 

competitie zal leren of lijfsbehoud voor het tweede team nog mogelijk zal zijn. Na 4 ronden 

wordt de 7
e
 plaats bekleed en de achterstand op nr. 6 bedraagt 2 wedstrijdpunten… 

Arie de Jong 


