
HET TWEEDE VERLIEST OPNIEUW 

Het tweede team maakt een zwaar jaar mee. Pas 2 wedstrijdpunten zijn vergaard en het 

degradatiespook loopt met ons mee. Ook tegen Dordrecht 3 liepen de zaken uit de hand. Op 4 

maart kregen we dit achttal op bezoek en er moest door ons met 2 invallers worden 

aangetreden. Op zich niet een punt om je te beklagen, maar schelen doet het sowieso, omdat 

je ook het team nog eens moet dooreenschudden. Daarom aan bord 1 nu Jan Smit en invallers 

waren John Helstone aan bord 7 en Jan Hoek van Dijke aan het laatste bord.  

Bij John ging het in de opening al niet naar wens. Een afgestaan pionnetje zag hij niet meer 

terug, maar op zet 16 ging het eerst goed mis.  

 

John zag zijn kans hier wat te verdienen en speelde: 16…, Lxg4 17. hxg4, Pxg4, maar het 

antwoord 18. Dh4 met matdreiging op h7. bracht schrik teweeg… Het vervolg bracht geen 

herstel van de nodige rust, want even later was het goed raak: 18…, Pf6 19. Ld2, Pb4 20. a3, 

Pxd3 21. Lxd3. Het antwoord 21…, Txd3 zou 22. Pd5 met aan val op Da5, maar ook aanval 

op Pf6, de laatste verdediger, betekenen, Dus produceerde John: 21…, Dc7. Maar wat te doen 

tegen 22. Lxh7+, Kh8 23. Lg8+ en 24. Dh8# ? Niets dus, opgeven dan maar!.  

Gilles Donze kwam aan bord 2 met een Koningsgambiet, maar Adri Timmermans bediende 

zich van het Falkbeer’s Tegengambiet. En dat verijdelt alle witte gambietplannen, het openen 

van de f-lijn en de opbouw van een pionnencentrum is grondig verhinderd. De vraag rijst 

waarom die f-pion dan ook op f4 staat? Het liep uit op de Réti-variant: 1. e4, e5 2. f4, d5 3. 

fxe5, d4 4. d3, Pf6 Réti zelf verklaarde het antwoord 5. De2! als het meest geschikt. Gilles 

had een andere mening en speelde 5. d4, Dxd5 6. c4, Lb4+ 7. Pc3, Da5 8. Pge2, Lg4 9. Dc2, 

Pbd710. Le3, Pb6 11. Pg3, 0-0 12. h3, Le6 13. d5 



 

Timmermans kwam hier met een offer: 13…, Pbxd5 14. cxd5, Pxd5 15. Kf2, Pxe3 16. Kxe3, 

Dc5+ 17. Ke2, Lc4+ 18. Ke1, De3+ 19. Pe2, Tad8 20. Dc1, Db6 21. Pg3, Ld3 22. Le2, Dg6 

23. De, b6 24. f5, Dc6 25. Tc1, Dd6 26. Tf1, Lc5 27. Df4 De ontknoping was duidelijk: 

Dxf4, Txf4 en Ld6 en Wit kan opgeven.  

Ook al niet beter ging het aan bord 1, waar Jan Smit Pim Kleinjan moest vervangen. Uit een 

Moderne Verdediging ontspon zich een spel, waarin Wit de beste vooruitzichten mocht 

hebben, Na 20 zetten speelde Karbaat, de Dordtse nr, 1, 21. Le3-c5 

 

Het antwoord van Jan vroeg om moeilijkheden: 21…, 0-0-0 22. Le7, Tde8 23. d6 Er dreigt 

mat, maar ook stukverlies… 23…, Db6 24. Lxf6, Lxf6 25. Txf6, Le6 26. Lxb5 Dit stuk kan 

op straffe van mat niet worden genomen. 26…, Dxd6 27. Pxf7 En nu staan er 3 zwarte en ook 

nog zware, stukken “en prise”! 27…, De7 28. Dc6 Nu grijnst er weer mat op a8. 28…, Kb8 

29. Pxh8 . Ld7 en Jan zag dat het genoeg was. En zo was de tussenstand al 0-3, terwijl er zo 

dringend moest worden gewonnen! Teamleider Ruud slaakte de zucht: De rest moet nu dan 

maar wel winnen! 



Aan bord 4 speelde uw verslaglegger een Gesloten Siciliaan tegen Van Blommesteijn en op 

rolletjes liep dat nu ook weer niet echt! Na veel voorbereiding ontstond een stelling na 32 

zetten, waarin ik remise voorstelde. De kansen van Wit waren gering tot niet aanwezig om tot 

winst te komen en ook Zwart zou alleen via risico nemen een poging kunnen doen.  

 

Zwart wilde nog wel verder. Na 40 zetten waren we tot deze positie gekomen:  

 

40…, Pcxd4 Zwart steekt er een stuk in. 41. Pxd4, Pxd4 42. cxd4, Dxd4 Nu dreigt via Dg4+ 

de situatie voor Wit nadelig uit te werken. 43. Dg2, Dxe5 44. Txa5, Df5+ 45. Kh2, Dxb1 

Door mij volkomen over het hoofd gezien! 46. Df2+, Kb8 47. Df4, Tc7 48. Txa6, Dc2+ 49. 

Lg2 Zwart moet nu nog opletten niet in een mataanval terecht te komen. 49…, Kb7 50. Ta7+, 

Kxa7 51. Dc7+ en uiteindelijk ontstond na 60 zetten 3x dezelfde stelling, remise dus.  

Henry Pijpers zette het redden van de eer in met een overwinning op een Jiskoot, een van de 

twee, die dit Dordtse team opsieren Jammer genoeg was het schriftelijk optekenen aan het 

einde faalde, waardoor de juiste gang van zaken niet kon worden vastgesteld. Het was een 

partij, die ontstond uit Van Geet . Toch werd ook hier nog een leuk moment gezien: 



 

Henry markeerde zijn volgende zet met 2 vraagtekens: 29. Tf2, Ta8 Plotseling verkeert Lc1 

in moeilijkheden, ook al omdat Pb4 pion c2 viseert. 30. f5 Zwart zag 31…, e5 als beste 

antwoord. U mag best eens onderzoeken of hier iets anders meer op zijn plaats was! Het ging 

verder met: 31. Lxh6, Ta1+ 32. Tf1, Txf1+ 33. Kxf1, Pxc2 34. Ke2, Pb4 35. Lf8, Pd5 36. 

h3, Pf4+ 37. Kf3 Tot zover het vastgestelde verloop. Wit won dus.  

Ruurd Ouwehand kreeg te maken met de andere Jiskoot, die al mocht bogen op 5 uit 5 uit zijn 

vorige wedstrijden in de RSB dit seizoen. Een geducht tegenstander derhalve! Lang kon hij 

het evenwicht bewaren, maar uiteindelijk wist Jiskoot de partij naar zijn hand te zetten.  

 

Deze stelling ontlokte Ruurd de verzuchting: “Wat nu?”, waarop de buurman aan 4 

riposteerde met: “Zwijgen en handelen!” 9 zetten later was het handelen zelfs niet meer aan 

de orde, er moest een stuk worden geofferd! Het werd 31…, Lxd4 



 

De vrije a-pion ging aan de wandel en na 48 zetten was ook hier de strijd gestreden en was 

tegelijkertijd ook de nederlaag met een tussenstand van 1½-4½ een feit. 

Henk Timmermans en Frits Steenbergen gingen al snel op de vuist. Al na 13 zetten ging de 

lont in het kruitvat! 

 

14. Pexf7, Txf7 15. Pg5 Wit dreigt met Dh5 de partij uit te blazen! 15…, Df6 15. Pxf7, 

Dxf7En de strijd was nog weer open. Het werd een lange en hevige strijd, waarin geen van 

beiden doorslaand voordeel wist te bereiken. Tegen de 80 zetten werden er gewisseld en het 

resultaat was vredelievend: remise.  

Ten slotte, Jan Hoek van Dijke. Hij viel voor de tweede maal in en boekte ook nu weer de 

overwinning! Topscorer! Ook zijn partijnotatie riep de nodige vraagtekens op, dus kan er niet 

een karakteristiek moment worden opgetekend. Het belangrijkste is, dat hij tot winst kwam na 

een lange strijd. De uitslag werd hiermee bepaald op een 3-5 nederlaag. Nu maar afwachten of 

de concurrentie een misstap wil begaan… dan is er nog licht aan het eind van de tunnel. Maar 

het spook waart rond en een ontmoeting is nabij… 



Arie de Jong 

 


