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Het Schaakpraatje 51 
De finales in het schaakseizoen naderen  
Het schaakseizoen is nog lang niet voorbij maar toch nadert bijvoorbeeld in de externe competitie voor 
DBC1 en DBC2 al weer de ontknoping van dit seizoen. In de interne competitie is het nog spannend, 
zowel bij de senioren als bij de jeugd.  
In dit Schaakpraatje een overzicht. Bovendien zijn er drie partijen voor de schoonheidsprijs 
ingestuurd. Deze zijn als bijlage bijgevoegd. Paul heeft er zelfs een zeer uitgebreid schrijven van 
gemaakt. Ga er maar eens rustig voor zitten! 

Bart van Tooren 

Open snelschaakkampioenschap  
Het is al weer even geleden maar toch nog een 
verslag. In totaal 37 schakers waren naar ons 
traditionele toernooi gekomen (plus nog twee 
extra jeugdspelers in de voorronden). Van deze 
37 spelers waren 17 spelers lid van DBC. Al 
met al een redelijke opkomst dus, al was deze 
in de jaren dat Paul het toernooi organiseerde 
een stuk hoger.  
Opvallend was, om onbekende redenen, het 
ontbreken van een aantal sterke spelers uit 
Utrecht. Ook onze eigen troef voor de hoogste 
plaatsen, Paul, was helaas niet aanwezig.  
Het was zoals altijd een gezellig toernooi, 
prima geleid door Onno. Zowel in de 
voorronden als in de finaleronde speelden we 
met groepen van 7 of 8 spelers. Opvallend was 
dat de DBC-spelers, toch royaal aanwezig, er 
slechts met 4 van de 13 prijzen vandoor 
gingen. Heren, dat doen we niet goed! 
Gelukkig hadden we wel twee spelers in de 
hoofdgroep maar Thijs en Jan Schepers konden 
daar toch geen potten breken.  
Winnaar werd Tom de Jong, ook lang geleden 
ook al eens winnaar van ons toernooi.  
Tweede werd Floris van de Blom. Ook in 
groep B hadden we met Ron en Eric twee 
vertegenwoordigers en ook onze eerste 
prijswinnaar: Ron werd keurig derde. Onze 
tweede prijswinnaar vinden we in groep C 
waar Dick tweede werd. Ook ons nieuwe lid, 
Maurits Bos, had het al gebracht tot deze derde 

groep. Met Nolan moest hij hier de zesde 
plaats delen. Groep D en E tenslotte bestonden 
vooral uit DBC-spelers en hier behaalden we 
dan ook nog twee prijzen. Onno en Bart 
werden in groep D 1e en 2e.  
 
Eindstand:  
Groep A: 1. Tom de Jong met 5 uit 7; 2. Floris van 
de Blom (4½); 3. John Cornelisse ); 4. Arjen van 
Amerongen (4½); 5. Elmer van Veenendaal (3½); 6. 
Thijs Dam (2½); 7. Jan Schepers (2); 8. Pim Ydo 
(1½)  
Groep B. 1. Hageman (5); 2. Bram Beijer 5. 3. Ron 
Smit 4½; 8. Eric Onwezen. 1½.  
Groep C. Dies de Dreu (6); 2. Dick Berkelaar (6). 6. 
Maurits Bos (2); 7. Nolan Wijenberg (2).  
Groep D. 1. Onno Kooy (5 ½); 2. Bart van Tooren 
(4); 3. Dirk-Jan van Speybroek (3 ½); 4. Frank 
Dujardin (4);  
Groep E. 1. Karel Vlietstra (5 ½); 3. Vitto van 
Leeuwen (3);  

Snelschaakkampioenschap jeugd 
Voorafgaand aan het schaakgeweld bij de 
senioren had ook de jeugd al hun 
kampioenschap afgewerkt. Jorik Taks werd 
eerste in groep A, Jelle Smid won in groep B. 
In groep C eindigden Sjoerd Hoeben en Casper 
Schillevoort broederlijk bovenaan. 

DBC1  
DBC1 leek lange tijd op degradatie af te 
stevenen maar een recente overwinning en de 



wetenschap dat nog tegen drie laag 
geklasseerde teams gespeeld moet worden doet 
de hoop herleven dat zelfs een middenmoot 
positie nog haalbaar is. We zijn benieuwd.  

DBC2 
DBC2 was eigenlijk al gepromoveerd zo was 
na alleen maar overwinningen de gedachte. 
Een recente nederlaag heeft het team hopelijk 
weer met beide benen op de grond gezet. Bij 
winst in de laatste ronde is het team alsnog 
kampioen maar of het verstandig is daar je 
geld wel op in te zetten valt te betwijfelen. Het 
team heeft een reputatie van gemiste 
promoties. 
  
Viertal 
Het viertal heeft dit jaar geen gelukkig seizoen. 
Dat blijkt overigens nog niet uit de stand. DBC 
staat zelfs nog gedeeld tweede in een poule 
met maar vier teams. Zeist wordt hier 
onbedreigd kampioen. Volgend jaar wordt er 
hopelijk gespeeld met meer teams per poule.. 
  
Interne competitie 
In de interne competitie was Thijs lange tijd 
ongeslagen maar  een remise tegen Joop hielp 
hem eerst al van de 100 % score af en recent 
verloor Thijs verrassend van Berend. Ron staat 
stevig op de tweede plaats, ondanks een 
nederlaag afgelopen vrijdag. Achter Ron 
volgen op enige afstand Henri en Berend, 
meerdere spelers volgen daarna op geringe 
afstand.  
Berend is momenteel aan een prima reeks 
bezig want behalve de winst tegen Thijs 
speelde Berend afgelopen vrijdag ook remise 
tegen Onno.  
De stand onderaan en  bovenaan de ranglijst is 
redelijk stabiel, Je gaat slechts 1, soms 2 
plaatsjes vooruit of achteruit per ronde, maar 
in het midden van de lijst zijn van week tot 
week nog grote verschuivingen. Bij het indelen 
van de wedstrijden wordt thans uitsluitend 
gekeken naar de stand op de ranglijst (behalve 
als je al 2 x tegen elkaar gespeeld hebt) dus 
zeker aan de top zal er hard gewerkt moeten 
worden om een mooie plaats te behouden. 

Jeugd 
In de jeugdcompetitie staat Jelle Smid 
momenteel royaal bovenaan, gevolgd door 
Berend van Hapert en Arnout Dam. Jorik Tax 
en Sjoerd Hoeben zitten daar weer net achter. 
Een deel van de jeugd heeft het nog druk: 
binnenkort gaan een aantal spelers naar 
Hoevelaken voor een jeugdtoernooi, en ook 
staat het provinciale basisscholen toernooi  op 
het programma, waarbij de Julianaschool en 
Wereldwijs meedoen. Succes gewenst!  

Externe competitie jeugd 
Ons C1 jeugdviertal heeft tot nu toe 4 ronden 
gespeeld. Na en nederlaag volgden drie gelijke 
spelen. Met nog twee wedstrijden te gaan lonkt 
een plek in de middenmoot. Thijn 
Grootendorst heeft al zijn drie gespeelde 
partijen gewonnen.  
In de tweede klasse staat DBC C2 na twee 
gewonnen wedstrijden bovenaan. Heel mooi 
maar met nog drie wedstrijden te gaan kan het 
nog alle kanten op.  
Met DBCD1 gaat het prima. Dit team speelt in 
een poule met nog acht teams op 1 avond 
steeds twee wedstrijden tegen dezelfde 
tegenstander. Het team staat nu keurig vijfde.  

Bekertoernooien  
Eind januari is de eerste gezamenlijke ronde 
met Zeist afgewerkt van het bekertoernooi. 
Helaas kende dat een voor DBC dramatisch 
verloop. Alleen Jan Schepers is door naar de 
volgende ronde. Op 26 maart speelt hij in de 
kwartfinale in Zeist tegen Erik Olof. 

In ons eigen bekertoernooi werden in februari 
de kwartfinales gespeeld. Henri won met 1,5 – 
0,5 van Maurits. Frank versloeg Boudewijn 
met 2-0. Later speelden Thijs en Jan Schepers 
thuis hun wedstrijd: Thijs won met 1,5-0,5. De 
wedstrijd Patrick – Manuel is helaas niet 
gespeeld. Maurits speelt nu mee in de have 
finales.  
Deze halve finales werden15 maart afgewerkt..  
Frank won vrij geruisloos met 2-0 van Maurits. 
Henri en Thijs maakten er een de gehele avond 
durende veldslag van. De eerste partij eindigde 
in remise. In de tweede partij bood Thijs met 
beide nog maar weinig tijd remise aan. Henri 
weigerde want was net bezig een pion voor te 
komen. Bovendien wint Thijs de loting altijd 
volgens Henri. Een terecht punt. Nu stoomde 
van beide kanten ineens een pion op naar 
promotie. Thijs promoveerde met schaak en 
dat bleek de doodsteek hoewel ook Henri twee 
dames op het bord had. Vrijdag 24 mei is de 
finale tussen Thijs en Frank.  

Snelschaakkampioenschap DBC 
22 februari won Thijs het samen met Zeist 
georganiseerde snelschaakkampioenschap. Hij 
won met 9 uit 11. Onno en Jan S. werden 
gedeeld tweede met 8 uit 11. Het podium was 
dus volledig voor DBC en daar mogen we best 
trots op zijn. Ook 8 uit 11 had Gerard Hamers, 
de eerste van Zeist, maar op weerstand werd 
hij vierde. Er waren 20 deelnemers en we 
speelden 11 ronden Zwitsers in een grote 
groep. Het was een gezellige avond met geen 



enkele wanklank. Nolan was spelend-
wedstrijdleider. 

Nieuwe leden 
Op de ledenlijst van DBC staan thans 33 
jeugdleden vermeld, een heel mooie stijging 
ten opzichte van enkele jaren geleden. Onlangs 
konden we Masih Akrmyar als nieuwste 
jeugdlid verwelkomen. Hopelijk heb je een 

prettige tijd bij ons. Met excuses aan de 
nieuwe jeugdleden die hier nooit genoemd 
zijn!  
Volledigheidshalve: er staan 26 seniorleden op 
de ledenlijst.  

Programma komende weken 
Het programma op de website is geheel 
bijgewerkt, dus zie aldaar.  

Speelzaal: Cultureel & Vergadercentrum HF Witte, Henri Dunantplein 4, De Bilt 
Adres redactie:  bartvantooren@xs4all.nl 

Website: www.dbcschaak.nl 
Wijzigingen van mailadres en nieuwe mailadressen graag doorgeven aan de redactie  

Herstelhalfje 
Door Paul van der Klein 

Het verhaal achter deze schaakpartij begint 40 
jaar geleden. Ik ben 11 jaar en krijg schaak-
openingsles van Bart Rahder. Ongemerkt 
draagt hij zijn voorliefde voor het met zwart 
spelen van het Konings Indisch en Frans op 
mij over.  

Pas op mijn 45e zie ik dat er een overeenkomst 
is tussen de Engelse wijze van thee zetten en 
het spelen van de Franse opening: in beide 
gevallen doe je iets waarvan je meteen spijt 
hebt en de rest van de tijd tracht je wanhopig 
de gevolgen ongedaan te maken. 
Engelsen beginnen met drie theezakjes in een 
net te kleine theepot te doen, merken dan dat 
de thee veel te sterk is geworden en gooien er 
vervolgens melk bij om te redden wat er te 
redden valt. Frans-spelers metselen met 1. … 
e6 hun Lc8 vakkundig in en zijn dan de rest 
van de partij bezig om e6-e5 te kunnen spelen 
om de loper weer te bevrijden.  

!  
Stelling na 1. … e6 

Kansloze missies, allebei. De Engelsen zullen 
nog wel een paar honderd jaar doorgaan 
voordat ze het licht zien, maar nadat ik 35 jaar 
tevergeefs had geprobeerd aan te tonen dat 
de slechte loper altijd te prefereren viel boven 
welke Bonfire / Salinero dan ook, drong bij mij 
het besef door dat het wellicht tijd was voor 
een andere opening met zwart. 

Het verhaal achter deze schaakpartij gaat 
verder in 1993, met de introductie van de 
schoonheidsprijs. Een volstrekt subjectieve 
commissie bepaalde of je op het bord der 
borden zou komen. Voorwaarden: 
1. Het moest een partij zijn in DBC-verband 

in het betreffende seizoen gespeeld 
2. De partij moest door jezelf geanalyseerd 

zijn  
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3. De partij moest gepubliceerd zijn in het 
clubblad 

4. De partij moest laten zien dat je enorm 
boven het eigen niveau bent uitgestegen 

In de beginjaren waren deze uitgangspunten 
heilig, tegenwoordig krijg je de 
schoonheidsprijs bijna cadeau bij een pakje 
boter ➔ het is al voldoende als een teamlid de 
partij niet geannoteerd in de partijendatabase 
zet.  

!  

In 1997 (a7), 2001 (b6) en 2005 (c5) won ik, 
het begin van de diagonaal van Van der Klein. 
Het volgende jaar op die diagonaal (2011, d4) 
heb ik expres geen partij ingezonden, er op 
rekenende dat onze voorzitter met zijn 
voorliefde voor dit veld (hij opent elke partij 
met 1. d4, de remiseschuiver) via 
achterkamertjespolitiek dit vak wel zou 
verwerven (hij zat zelf in de commissie die de 
prijs uitreikt) ➔ de prijs ging echter naar Ernst 
Jos.  In 2015 (e3) was de prijs voor Thijs Dam, 
maar op het einde van de diagonaal van Van 
der Klein heb ik mijn zinnen gezet (f2 in 2019 
en g1 in 2024) ➔ reden om een partij in te 
sturen.   

We springen naar 10 oktober 2018: De Rode 
Loper 1 tegen DBC 1. Afgestapt van het Frans 
speel ik tegen alles 1. … g6. Niet gehinderd 
door openingstheorie weet ik me 5 seizoenen 
redelijk staande te houden, met af en toe een 
zeperd omdat er van de PIrc ook een aantal 
zijvarianten blijkt te bestaan die ik niet ken. Dit 
was één van de zeperds: 

!  
Mike van Harzevoort – Paul van der Klein (2) 

Onder het mom van “een stervende mag alles 
eten” bekommer ik me niet te veel om de 
koningsvleugel en begin wat te pielen op de 
damevleugel 
1. … b5?? (gespeeld met visioenen van 2.…

b4 
3. ab4: a3 in het hoofd ➔ totaal kansloos 
natuurlijk, ik speel niet 8e bord in de 6e klasse 
onderbond ➔ de stelling gaat van +1 naar + 3 
voor wit. Beter is 1. … Lb5, waarna zwart 
gewoon slecht blijft staan, maar nog mag 
hopen) 2. Kb1 Ta6 3. De1 (Om de vorm aan te 
geven: tijdens de partij dacht ik echt: Hè, wat 
een vreemde zet en pas na 30 seconden 
drong de bedoeling door, maar het leed is al 
geleden.  3. … Tac6 4. Pd2. Zoals Donner al 
zei: “De Dame!! Wanneer men niets meer ziet, 
dan houdt men die toch in de gaten.”   

Donner refereerde toen overigens aan de 
volgende partij:  

!  
Tigran Petrosian – David Bronstein 1956 

De laatste zetten van zwart waren  
29. … Pf5 30. … Pd4 31. … Pc6 32. … Pd4 
33. … Pc6 34. … Pd4 35. … Pf5 Na dit 
concours hippique was wit een beetje kwijt 
waar het zwarte paard stond en speelde 36. 



Pg5 waarna Bronstein met 36. … Pxd6 de 
witte dame won. 

Even voor de schoonheidsprijscommissie: 
Vastgesteld kan dus worden dat in ieder geval  
mijn blunders van wereldkampioenniveau zijn. 

Deze nederlaag hakte er stevig in. Niet zo zeer 
vanwege de kwaliteit van mijn zetten in de 
opening en het planloze spel in het vervolg, 
nee het niet meer kunnen vertrouwen op mijn 
eigen schaakintuïtie wanneer ik in gevaar ben. 
Twee keer eerder heb ik dat meegemaakt in 
een echte partij:   
• Begin jaren 90 tegen Bart Rahder toen ik 

op een vol bord opeens ondekbaar mat in 
twee werd gezet 

• Begin jaren 00 tegen een speler van De 
Rode Loper 1 toen ik in het Frans dacht 
met één zet al mijn problemen op te lossen 
➔ dat klopte overigens wel, op de 
volgende zet stond ik mat (dat had ik even 
gemist) 

Hoe je te herpakken na zo’n blunder? De 
volgende partij komt er al snel aan, het is 
hopen op een vredelievende tegenstander.  

Zo, genoeg voorgeschiedenis, tijd voor de 
partij waar het om gaat: 

De Bilt, 9 november 2018:  
DBC 1 – S.V. En Passent 1 (bord 3) 
Sjoerd Drent – Paul van der Klein 
1.e4 g6 2.c4 c5 3.Pc3 Lg7 4.g3 Pc6 5.Lg2 e5 
6.Pge2 Pge7 7.0–0 d6 8.h3 f5 9.d3 0–0 10.f4 
Le6 11.Pd5 Dd7 12.Kh2 Tae8 13.Tb1 Pd4 
1 4 . P x d 4 e x d 4 

!  
Stelling na 14. … exd4 

Even voor de schoonheidsprijscommissie: oogt 
wellicht allemaal niet spectaculair, maar tot nu 
toe komen alle zwarte zetten overeen met de 
voorkeur van Fritz 5.32. Een dergelijke streak 
k a n g e e n e n k e l e w i n n a a r v a n  

schoonheidsprijs van de afgelopen 10 jaar 
voorleggen.  

Het einde van de opening is daar, tijd om te 
kijken waar het in deze stelling om gaat. In het 
Frans wist ik het altijd wel met zwart (de 
zwarte loper tot leven wekken 😊 ), maar nu? 
Ik had geen flauw benul. Ik was eigenlijk al blij 
dat ik na het debacle met De Rode Loper de 
opening had overleefd, tijd om remise aan te 
b i e d e n , w a t a f g e w e z e n w e r d . M i j n 
tegenstander wist mij te vertellen dat Tf7 een 
goed idee is, teneinde torens te kunnen 
verdubbelen op de e- of f-lijn en de 7e rij te 
überdecken. Het witte plan is eenvoudig: het 
openen van de b-lijn. 
15. b4 b6?! Volledig gericht op het dicht 
houden van de b-lijn. De witte dreiging is: 16. 
exf5 Pxf5 17. bxc5 dxc5 18. Txb7 Dxb7 19. 
Pf6+ Txf6 20. Lxb7. Dit is echter nu nog geen 
dreiging: op 16, exf5 volgt 16. … Lxd5 waarbij 
de diagonaal Lg2-b7 wordt onderbroken. 
Had ik ook maar iets van de stelling gesnapt, 
dan had ik gekozen voor 15. … fxe4 16. dxe4 
b5!  

!
Analysediagram na 16. … b5 

Een idee om te onthouden, zwart krijgt twee 
verbonden vrijpionnen. Een mogelijk vervolg: 
17. bxc5 bxc4 18. La3 dxc5 19. Lxc5 Pxd5 20. 
exd5 Lxd5 21. Lxd5 Dxd5 22. Lxf8 Lxf8 met 
goed spel voor zwart. 

16. a4 cxb4 Zo, die b-lijn is dicht. Een typische 
Paul van der Klein-oplossing voor een 
strategisch stellingsprobleem. Mijn ELO van 
2050 is het gemiddelde van tactisch 2300, 
s t r a t e g i s c h 1 8 0 0 . E r w a r e n b e t e r e 
alternatieven: 16. … fxe4 17. dxe4 Lxd5 18. 
exd5 Pf5 (of 18. cxd5 c4). 

17.Txb4 Pc6 18.Tb5 Pa5 19.La3? Dit kost 
simpelweg een pion. Een alternatief is 
19.Ld2!? waarna zwart twee opties heeft: Plan 
Fritz: fxe4 20.Lxa5 Lxd5 21.Txd5 e3 (dreigt 
e2) 22.Te1 bxa5 23.c5 met een lichte plus voor 
wit (23. Txa5 is gelijkspel) of Plan Paul: 19. … 



Pb7 (onderweg naar c5) 20. exf5 Lxf5 21. Pb4 
Dc8 waarna er een dynamisch evenwicht is 
met de druk van wit op de diagonaal g2-b7 en 
het zwart tegenspel tegen pion d3..  
19...fxe4 20.dxe4 Pxc4 21. Lc1 a6 
Een zet die nauw luistert (iets nauwer dan ik 

tijdens de partij dacht 😊 ). Na 22. Pxb6 moet 
zwart nauwkeurig spelen. Zo falen: 22. … Dc7 
23. Pd5, 22. … Db7 23. Pxc4 en 24. Pxd6 en 
25 Pxe8 of 22. … Da7 (wat ik van plan was te 
spelen) 23. Pxc4 axb5 24. Pxd6 Td8 25. Pxb5. 
Wel goed is 22. … Dd8 23.Pxc4 axb5 
22.Tb4 

!  
Stelling na 22. Tb4 

Een moeilijke keuze voor zwart. Ik koos voor 
de vrijpion op e3 met de volgende combinatie:  
22. … Lxd5 23.exd5 Pe3 24.Lxe3 dxe3  
24 . … Txe3 25.Txb6 Ta8 26.a5 is gunstig voor 
wit). 
Er zijn twee alternatieven die beide beter zijn: 
22. … Lxd5 23. exd5 b5 of direct 22. … b5. 
Beide hebben er mee te maken dat alle witte 
stukken gebonden zijn, terwijl zwart zijn 
stelling kan versterken. Hoe? Door zijn nu wat 
passief staande torens te activeren. Een 
variant om aan te geven hoe zwart verder 
komt: 22. … b5 23. axb5 axb5 24. Dd3 Tc8 25. 
Td1 Tfe8.  

!  
Analysediagram na 35. … Tfe8 

De c-toren kan naar c5 om b5 te verdedigen 
en d5 aan te vallen, zwart kan zelf bepalen 
wanneer hij de stelling opent met Pe3. Nu 
staat er een vrijpion op e3, maar de ongelijke 
lopers zorgen wel voor remisekansen voor wit. 
25.De2 a5 26.Txb6 Dxa4 27.Txd6 Dd4 28.Te6 
Dd2 29.Te1  

!  
Stelling na 29. Te1 

In de partij dacht ik beter te staan. Een 
gedekte vrijpion op e3 en een opstomende 
vrijpion op a5 waarbij ik het promotieveld a1 
ook onder schot heb. Fritz is wat minder onder 
de indruk van de vrijpionnen en geeft aan dat 
de stelling in evenwicht is. 

Tijd voor een uitstapje. De meesten van ons 
zijn wel bekend met het begrip röntgenaanval.  
De röntgenaanval is een tactiek waarbij twee 
stukken van de tegenstander op dezelfde lijn / 
rij / diagonaal staan. Als je het ene stuk 
aanvalt, en deze gaat weg, staat op diezelfde 
lijn / rij / diagonaal ook nog het andere stuk. Je 
kijkt als het ware "door het voorste stuk heen" 
naar het achterste stuk. Vandaar dus de naam 



röntgenaanval. Eén van de bekendere 
voorbeelden. 

!  
Voorbeeld Röntgenschaak 

Zwart staat gewonnen, de eenvoudigste 
manier is gebruik te maken van het 
mechanisme van de röntgenaanval: 1. … Ta1+ 
2. Kxe2 a2 en wit kan niets meer doen tegen 
het mechanisme 3. … Th1 4. Txa2 Th2+ 5. … 
Txa2. 

Weer terug naar de partij. Naast röntgenaanval 
blijkt dat Brunia en Wijgerden ook enkele 
hoofdstukken hebben gewi jd aan de 
röntgenverdediging. Had ik die gelezen, dan 
had ik hier voor de beste zet 29. … Lc3 
gekozen.  In mijn berekening zag ik de variant: 
30. Dxe3 Dxe1 31. Txe8 en hoe nu verder? 
Dat was in de analyse vrij simpel: 31. … Txe8 
en via de röntgenverdediging dekken De1 en 
Te8 elkaar. 

!  
Analysediagram na 31. … Txe8 

Is (het missen van) 29. … Lc3 dan beslissend 
(voor de schoonheidsprijs)? Wel na 30. Dxd2 
exd2 31. Td1, maar wit heeft beter: 29. … Lc3: 
30. Txe8 Txe8 31. Db5 Td8 32. Te2 met goede 
remisekansen.  

!  
 Analysediagram na 32. Te2 

29. … Dxe2 30.Txe2 Txe6 
Dit alles gespeeld met het idee dat elke ruil de 
vrijpionnen van zwart sterker zouden maken. 
Een alternatief is 30...Ld4 31.Ta6 Ta8 32.Tc6 
a5 33. d6 waarna de witte loper zich opeens 
met de stelling gaat bemoeien (en via Ld5 
wordt ook a2 gedekt)  
31.dxe6 Ld4  

!  
Stelling na 31. Ld4 

32.Ta2?! De snelste weg naar remise was 32. 
Lc6. Zwart kan op 2 manieren afwikkelen  32. 
… Tb8 33. e7 Kf7 34. e8D Txe8 35. Lxe8 Kxe8 
of 32. … Lc5 33. e7 Lxe7 34. Txe3 maar 
remise is onvermijdelijk. 

 32...Lc3?! Ook niet de allerbeste. 33. Txa5 is 
geen dreiging omdat 33. … e2 dan meteen 
wint. De toren activeren met 33. … Tb8 / Tc8 is 
beter. 33.Lf3 Tb8?!  
Nu en op de volgende zet mist zwart hier een 
laatste praktische kans. 33. … Ld2 (sluit de 
toren van de tweede rij af, bindt Lf3 aan e2 en 
maakt pion e6 kwetsbaar). Met snelschaken zit 
er meteen een kleine truc in als wit wat snel 
met de koning naar e2 wil: 34. Kg1 Te8 35. Kf1 
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!  
Analysediagram na 36. Ld5 

36. … e2+! en zwart wint.  

34.Ld5 Kf8 weer biedt 34. … Ld2 praktische 
kansen.35.Kg2 Tb2+ 36.Txb2 Lxb2 37.Kf3 
Ld4 38. g4 Ke7 39. h4 Kf6 en remise op 
voorstel van zwart 

Even voor de schoonheidsprijscommissie: Met 
dit remisevoorstel toon ik aan dat ik boven 
mijzelf ben uitgegroeid, sterker nog, mijn 
remisevoorstel is van AlphaZero-nivo.   
Ik had na 2 zetten door dat dit eindspel met 
ongelijke lopers en pionnen remise is, Magnus 

(met wit) en Fabiano speelden in een 
soortgelijke positie in hun WK-match nog  
minstens 16 zetten door: 

Zo, nu eerst op zoek naar een mooi plekje 
aan de muur!  

De Rode Loper1 – DBC1 

Door Thijs Dam 

Op woensdag 10 oktober speelde het 
eerste uit tegen DRL1. Op bord 3 
speelde ik met wit tegen Mitchel 
Wallace. 
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 Pbd7 4.f4 e5 
5.Pf3 c6 6.Le2 Dc7 7.0–0 Le7 8.Kh1 
0–0 9.Le3 Wellicht was eerst een 
keertje ruilen op e5 logischer. Hoewel 
wit bij consequente voortzettingen het 

centrum voor het loperpaar krijgt, zie 
verderop. Overigens ziet Fritz6 
9...exd4 als beste zet, daarna 9...Te8. 
9...Pg4 10.Lg1 exf4 11.Dd2 Pdf6 Hier 
was 11...Pe3 consequent geweest. 
Maar na ruil met 12.Lxe3 fxe3 13.Dxe3 
heeft wit dus dat mooie centrum. 
12.Dxf4 Da5 13.Tae1 Ph5 14.Dd2 f5 

WK-match 9e partij WK-match 11e partij

40. a5 Kg7 41. a6 Bd4 

42. Kg2 Kf6 43. f4 Bb6 

44. Kf3 h6 45. Ke4 Ba7 

46. Bg4 Bg1 47. Kd5 Bb6 

48. Kc6 Be3 49. Kb7 Bb6 

50. Bh3 Be3 51. Kc6 Bb6 

52. Kd5 Ba7 53. Ke4 Bb6 

54. Bf1 Ke6 55. Bc4+ Kf6 

56. Bd3 Ke6 ½-½ 

26. … a6 27. a3 Kf8 

28. Bc7 b5 29. Bd6+ Ke8 

30. Bxc5 h5 31. Ke3 Kd7 

32. Kd4 g6 33. g3 Be2 

34. Bf8 Kc6 35. b3 Bd1 

36. Kd3 Bg4 37. c4 Be6 

38. Kd4 bxc4 39. bxc4 Bg4 

40. c5 Be6 41. Bh6 Bd5 

42. Be3 Be6 43. Ke5 Bd5 

44. Kf4 Be6 45. Kg5 Bd5 

46. g4 hxg4 47. Kxg4 Ba2 

48. Kg5 Bb3 49. Kf6 Ba2 

50. h4 Bb3 51. f4 Ba2 

52. Ke7 Bb3 53. Kf6 Ba2 

54. f5 Bb1 55. Bf2 Bc2 ½-½

! !



!
Z w a r t g a a t v o l l e d i g v o o r d e 
koningsaanval. Met een bekende truc 
kan wit een aanvalsstuk ruilen. 
Overigens is zwart na de afgelopen 
drie zetten slechter komen te staan, 
volgens Fritz6 1.44. 
15.Pd5 (Fritz6: 15.Pd5 Ld8 16.Pe7+ 
Kh8 17.Pxc8 Txc8 18.exf5 Ph6 19.Ld3 
Pxf5 1.31/14) 15...Dd8 16.Pxe7+ Dxe7 
17.exf5 Df6 18.Pe5! 

!
Veilig en misschien ook wel goed was 
hier 18.Dg5 geweest (Fritz6 laat deze 
zet vooraf gaan door 18.d5 c5). Na 
dameruil heeft wit het loperpaar, meer 
ruimte en betere ontwikkeling. Met 
18.Pe5 probeert wit gebruik te maken 
van de ongedekte paarden op g4 en 
h5.18...Dh4 Dreigt vreselijke dingen, 
maar dat doet de volgende zet van wit 
ook. 19.Tf3 Txf5 (Fritz6: 19...dxe5 
20.Th3 Dd8 21.Txh5 Pf6 22.Lc4+ Kh8 
23.Th4 Pd5 24.The4 1.00/15) 20.Th3 
20.Pxg4 was dus beter, maar ik heb 
nooit 22.g4 overwogen. (Fritz6: 
20.Pxg4 Dxg4 21.Te3 Dg6 22.g4 Tf8 
23.gxh5 Dg5 24.Lf3 d5 2.78/14) 
20...Pf2+ (Fritz6: 20...Dg5 21.Dxg5 

Txg5 22.Pxg4 Pf4 23.Tf3 Txg4 24.h3 
Th4 25.Lf2 2.16/15) 21.Lxf2 Dxf2 
22.Pd3 

!
Redt het paard. Maar 22.Txh5 was dus 
nog beter. Zwart mag niet terugslaan 
wegens 23.Lc4+. (Fritz6: 22.Txh5 Df4 
23.Dxf4 Txf4 24.Pc4 Le6 25.Pxd6 
Txd4 26.Pxb7 Tb8 3.41/15) 22...Dxd4 
23.Lxh5 Kip, ik heb je! Nu moet wit 
nog even nauwkeurig spelen. 23.Txh5 
was wellicht eenvoudiger. (Fritz 6: 
23.Txh5 Tf7 24.c3 Df6 25.Dd1 Lf5 
26.Txf5 Dxf5 27.Lg4 Df6 2.06/15) 
2 3 . . . L d 7 2 4 . L f 3 T a f 8 M e t 
remiseaanbod van zwart. We raakten 
beiden in tijdnood en bij ons laatste 
duel een paar maanden eerder was 
me dat opgebroken. 25.Tg3 Dh4 
26.Db4 Dh5 27.Dxd6 Le8 

!  
28.Dxf8+ Daarmee zijn alle zwarte 
dreigingen als sneeuw voor de zon 
verdwenen. Wit heeft een vol paard 
meer. 1–0 
Helaas verloor het team met 5-3. Er 
had meer in gezeten deze avond. 





DBC1 – En Passant 1 

Thijs Dam  

Op vrijdag 11 november speelde het 
eerste thuis tegen EP1. Op bord 3 
speelde ik met wit tegen Dick de Graaf. 
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.Le3 a6 
Dit zie ik vaker de laatste tijd. Een 
maand later speelde Evert 
Rademakers (Paul Keres) ook deze 
zet. 5.Dd2 b5 6.f3 Lb7 7.h4 h5 Evert 
besloot in een soortgelijke stelling tot 
h7-h6. 8.Ph3 Lg7 9.0-0-0 Pbd7 
10.Pg5 0-0 11.Kb1 Vroeg of laat gaat 
er iets over de c-lijn gebeuren. 11...Tc8 
12.g3 c5 13.Lh3 cxd4 14.Lxd4 Tc4 
15.Df2 Met de bedoeling de torens op 
de d-lijn te verdubbelen. Daar komt het 
niet van ... 
15...Da5 

!  
Nu kon ik doel 1 bereiken: ruilen van 
de zwartveldige loper, een must in de 
Pirc. 
16.Lxd7 Pxd7 17.Lxg7 Kxg7 18.Pd5 
Voordat de torens verdubbelen op de 
c-lijn. 
18…Lxd5 19.Txd5 Tfc8 20.c3 Pf6 
21.Td4 Met zoveel geweld over de c-
lijn wil ik wel een toren ruilen. 21...Db6 
22.Dd2 T4c6 Dick niet, snap ik. 
(22...b4 was trouwens wel beter.) Ook 
is wel duidelijk dat hij remise niet 
voldoende vindt. Dan maar alles of 
niets gespeeld. Tegelijk is 23.g4 de 
logische zet: de zwarte koningsstelling 

is verzwakt en wit heeft er drie en een 
half stuk op gericht. 
23.g4 

!  
23...Th8 Ziet er positioneel logisch uit, 
maar 23...e5 gevolgd door 24...b4 
geeft zwart nog steeds het betere spel. 
Na 23....Th8 staat het gelijk. 24.gxh5 
Txh5 25.f4 Dc5 Dit pakt niet goed uit, 
25...e5 had hier gemoeten, ook al lijkt 
dat de koningsstelling te verzwakken. 
Na 25...Dc5 springt het metertje van 
Fritz6 van 0.0 naar 0.8. (Fritz6: 25...e5 
26.Td3 a5 27.Dg2 b4 28.cxb4 Db5 
29.Tdd1 axb4 30.f5 0.09/15) 
26.f5 gxf5 (Fritz6: 26...De5 27.Tg1 Tc4 
28.fxg6 fxg6 29.Dg2 Th6 30.Df1 Tc8 
31.Dh3 0.81/15) 
27.Dg2 

!  
Deze zet moest mij voordeel geven, 
was mijn inschatting. Zwart kan maar 
moeilijk zijn koning in veiligheid 
brengen. Overigens had Dick 
inmiddels minder dan 5 minuten, bij mij 



begon de tijd ook te dringen. 
27...Kf8 (Fritz 6: 27...Pg4 28.Tf1 Pe3 
29.Dg1 e5 30.Pe6+ Kf6 31.Pxc5 exd4 
32.Pd7+ Ke7 2.03/14) 
28.Tg1 Volgens Fritz6 had ik hier direct 
28.e5 moeten spelen. Na 28.Tg1 had 
zwart met 28...Tc8! gelijk spel kunnen 
bereiken. (Fritz 6: 28.e5 dxe5 29.Td8+ 
Pe8 30.Df3 Tch6 31.Dxf5 Txg5 
32.Dxg5 Dc6 1.81/14) 
28...Ke8 29.e5 Deze zet wint 
(beslissend) materiaal. 29...dxe5 
30.Pe6 exd4 31.Pxc5 Txc5 32.Da8+ 
Kd7 33.Da7+ Tc7 34.Dxd4+ Kc8 
35.Tg7 f4 36.Txf7 Txh4 37.a4 Maakt 
een vluchtveld voor de witte koning en 
haalt tegelijk bescherming weg van de 
zwarte koning. 37...Th1+ 38.Ka2 f3 
39.axb5 axb5 

  
Vanaf hier had ik ook minder dan 5 
minuten en ben ik gestopt met 
noteren. Samengevat komt het erop 
neer dat de f-pion veroverd werd en 
de zwarte toren op c4 geen stand 
hield (want ook de pion op b5 ging 
eraf). Dit was een belangrijk punt, 
want hierdoor werd het een gelijk 
spel tegen En Passant. 


