
En passant – DBC: 4-4 

 

Op vrijdag 21 april is de 9e speelronde van de SGS promotieklasse in zijn geheel en onder toeziend oog 

van een paar schaakbobo’s en 9 toeschouwers verspeeld. Hulde aan al die vrijwilligers die dit 

‘spektakelstuk’ mogelijk hebben weten te maken. De spelers van DBC waren hier niet rouwig om: het 

scheelde ons een verre uitwedstrijd naar kibbeling-land. 

Het heeft even geduurd voor ik van de promotieschrik was bijgekomen en weer in staat was om een 

korte impressie van dit schaakgebeuren te maken. Nooit nooit nooit heb ik er zo naast gezeten! Een 

uitgebreid Mea Culpa alsmede gepast zwijgen zou een logisch gevolg zijn, ware het niet dat ik als goed 

liberaal in hart en nieren volledig schijt aan de wereld om mij heen heb. 

 Het 2e team van En Passant en het vierde team van Paul Keres zijn dus gepromoveerd, hoofdzakelijk 

door gebrek aan schaaktechnisch inzicht en dito gewicht bij de overige teams. Zowel EP2 als PK4 leek mij 

volstrekt logische degradanten, maar enige jaren van afwezigheid in de promotieklasse mijnerzijds, 

heeft mij toch wel doen inzien dat de rest van de deelnemende teams er zo mogelijk nog veel beroerder 

aan toe is (zowel schaaktechnisch als fysiek).  

Zo’n gezamenlijke slotronde is natuurlijk alleraardigst; je spreekt weer eens wat oud gedienden en zo 

(veel gemekker over lange wachtlijsten voor heupoperaties en geklaag waarom o.a. FBTO geen 

gebitsprothesen meer vergoed en meer van dit soort kommer en kwel-verhalen). Het was goed om te 

zien dat namens Ons Genoegen 1 Joost M. (na een zware operatie) weer van de partij was en nu is Joost 

wel geen Tea L. (in zowel schaaktechnisch als fysieke verschijning, voor goede inzenders van de 1394 

verschillen verloot schrijver dezes een fles eau de vie naar keuze). Een eye-opener is wel dat het met het 

doorstromen van de jeugd en dito talenten niet echt wil lukken: Zeist 1 kende een basisopstelling van 

71.6 levensjaren gemiddeld en als je bedenkt dat een Albertus ten H. en Tjerk H. bij  Moira Domtoren 

nog steeds de grote schaaknamen zijn, dan snap je wel dat ook daar het jeugdplan niet echt van de 

grond wil komen. EP2 is eigenlijk het enige team met wat jong volk, al gaat het wat ver om deze jongelui 

grote stormachtige schaakcarrieres a la Michael Tal toe te dichten.  

DBC mocht deze laatste ronde tegen EP2, gedeeld koploper. Ofschoon DBC voor aanvang van deze 

competitie editie geen enkele behoefte aan promotie had, zijn we toch nog angstig dicht in de buurt 

gekomen: van de 6 gelijke spelen hadden wij er eigenlijk 5 moeten winnen, tegenover 1 onterechte 

overwinning. En ja, dan ziet de ranglijst er compleet anders uit. Enfin, scorebordjournalistiek. We zijn 

per slot van rekening geen voetballers! 

EP2 was dus zoals gezegd bij gebrek aan schaaktechnisch gewicht komen bovendrijven. Nu wist ik wel 

dat in dit soort door God verlaten schaakoorden men in de regel niet gehinderd wordt door 

schaaktechnische vergezichten, maar wat EP2 die bewuste 21e liet zien tart werkelijk elke beschrijving. 

En als je dan ook nog eens bedenkt dat de sponsoring in Spakenburg grotendeels gaat ophouden, er dus 

spelers uit team 2 structureel doorschuiven naar team 1 (zoals dit jaar ook al een aantal keren is 

gebeurd met alle gene van dien), blijft er van team 2 weinig tot niets over. Het is daarom te hopen dat er 

een schaakmessias geboren zal worden in het Spakenburgse want zonder harde pecunia’s zal het daar 

een hele klus gaan worden om uberhaupt bordpunten te behalen.  



Via deze weg alvast een dringend verzoek aan onze SGS bobo’s om per direct een taskforce in het leven 

te roepen en te gaan bedisselen hoe we in seizoen 2017-18 de versterkte degradatie uit de 

promotieklasse gaan voorkomen. Dat EP2 kansloos naar beneden sodemietert mag geen verrassing zijn, 

maar ook PK4 zal het zonder cosmetische (haha) ingrepen niet gaan redden. En dat betekent dat er dan 

4 degradatieplekken zullen zijn, met andere woorden, 8 matchpunten zal net wel of net niet genoeg zijn 

in seizoen 2017-18. Terug naar de wedstrijd. 

Schrijver dezes had de laatste speelronde eindelijk eens zin om te schaken; wie wil er immers niet spelen 

tegen een Navarra of een Short. Ik moest het helaas met een Reichardt doen en daarnaast heb ik ook de 

hele avond uitzicht mogen hebben op Henk van L. Geen idee waarom mag ik wel zeggen. Een speling 

van het lot of een bewuste actie van onze SGS secretaris? Wellicht dat ik de 21e van de 4e anno 2017 

alsnog gestraft ben voor misdaden begaan in een vorig leven. Ik weet het niet. Wat ik wel weet is dat de 

schaakconcentratie er door dit soort ‘grappen’ niet door toeneemt, om nog maar te zwijgen over wat er 

over ’s mans lippen komt. Begrijp me niet verkeerd: dit soort vrijwilligers heeft een vereniging of bond 

hard nodig en de beste man verdient zonder meer de hoogst haalbare medaille (Purple Heart met 18 

sterren of zoiets), maar waarom worden die jongens nou eens niet zonder tong geboren. Enfin, ik had 

dus het geluk om tegen een Reichardt te mogen ‘spelen’; 21 hele zetten weer waarvan ik de laatste 9 

eigenlijk niet eens wil meetellen. Nee, van deze bijzonder sympathieke jongen gaan we op 

schaaktechnisch gebied de komende jaren vrij weinig meer  vernemen (1). 

Paul op bord 2 heeft dit jaar vele belangrijke punten gescoord, veelal in het laatste speelkwartier en bij 

een achterstand, resulterend in gelijkspel of kleine overwinning. Paul zat deze avond tegen hun sterkste 

speler (Dick was afwezig, geen idee waarom) maar dit mag toch niet als reden worden opgevoerd voor 

de droeve vertoning van Paul. De openingskennis was niet up to date met als gevolg een slecht tot reeds 

verloren vroeg middenspel (0). 

Thijs zet zijn partijen in de regel altijd goed op maar Thijs heeft een ander probleem: ergens rond 21.45 

uur gaat in huize Thijs op doordeweekse avonden het grote licht uit, het bedlampje aan, wordt er nog 

een kwartiertje gelezen of wat aardigs tegen vrouwlief gezegd en wordt daarna het moede hoofd ten 

ruste gelegd. En dat is ook niet zo gek met 3 opgroeiende kinderen en een drukke baan. Ik weet daar 

ondertussen alles van: zo’n kleine kleuter kost niet alleen een elo-puntje of 75 (structureel) maar het 

hoofd wil vaak ook niet meer. Op 21.46 uur volgde de eerste ondermijnende eigen-stellingszet van Thijs, 

in rap tempo gevolgd door een serie andere matige zetten. Geluk bij een ongeluk was dat Thijs tegen 

een Arie speelde die het ook allemaal niet zag en bij een 3.5 -  2.5 stand werd er tot remise besloten. 

Logisch want hiermee was EP2 gepromoveerd, maar ik had deze stelling zelf toch nog wel even naar 

winst gevoerd. 

In de tussentijd had invaller Dick een aardige stelling in weinig zetten om zeep weten te helpen, gaf 

Henk in een Pirc een kwal (uit nood geboren) om vervolgens niet veel later op te geven. Wist Manuel na 

lang duwen en trekken na 4 nullen nu zijn 4e overwinning te boeken, en had Jan uit zijn 6e gewonnen 

toreneindspel van dit seizoen zijn 2e volle punt weten te behalen (3.5 – 3.5). 

Blijft over de stelling op bord 8 tussen Robert K. en Onno K. ( nee geen familie maar als je er als 

toeschouwer bij bent geweest ga je haast denken dat het een half-eiige tweeling is, zoveel verstand 

hebben die jongens van het resterende pionneneindspel). Robert is een aparte vogel: ongeveer 16 uur 

per dag op onze digitale snelweg. Als hij deze tijd eens in het lezen van schaakboeken zou stoppen, zou 

het best nog wat met hem kunnen worden. Nu was het dus niets: een bangig gebeuren van beide 



kanten; veel lange denkpauzes resulterend in afruilen, afruilen en nog eens afruilen. En wat dan na het 

optrekken van alle rookwalmen overblijft is een eenvoudig gewonnen eindspel voor Onno. Een of ander 

zwaar gesubsidieerd Spakenburgs blaadje voor herintredende Wajong-jongeren (Je kan dit met goed 

fatsoen toch geen schrijvende pers noemen) sprak van een goede verdediging van de EP2 speler! Zelden 

zoveel rabiate onzin gelezen. De EP2 speler kwam er simpelweg niet aan te pas: als door de bliksem 

getroffen draaide onze man 2 zetten om waarna er een niet te winnen randpion eindspel overbleef.  

Een 4-4 einduitslag derhalve. Het paste uiteindelijk allemaal wel een beetje bij de sfeer van deze avond: 

allemaal net niet. Het bier alsmede de heerlijke soep van Gerben V. vergoedde veel. 

Volgend jaar weer met frisse tegenzin proberen weer niet te promoveren. 

 

Lukas 


