
Uitslagen interne competitie DBC    7 december 2018 

Richard  -  Marcel ½ - ½ 

Eric  -  Cees  ½ - ½ 

Jan S  -  Onno  ½ - ½ 

Frank  -  Thijs  0 – 1 

Henri  -  Ron  0 – 1 

Jan v L  -  Dick  ½ - ½ 

Nolan  -  Manuel 0 – 1 

Maurits  -  Berend 0 – 1 

Biltenaer -  Joop  1 – 0 

Gezellig druk bij de jeugd en er waren ook wat senioren uitgenodigd om tegen de jonge 
talenten te mogen sparren.  Daarna gezellig druk bij de senioren bij de 10de ronde van de 
interne competitie. 

Veel pepernoten op tafel en vuurwerk op de borden!  

Vooral bij de knotsgekke partij tussen Manuel en Nolan. Na wat gerommel in de opening 
stond een paard van Manuel op stal op het vak a7, verloor Nolan een pionnetje op e3, zag 
Manuel Pg5 over het hoofd en toen kwam er een witte toren op f7 op de deur kloppen. 

Dan ontstaat vanzelf onderstaande stelling. Manuel speelde hier 21. … Le8 en dan heeft 
Nolan het voor elkaar gekregen dat zijn toren, paard en loper en de pion op d4 in en 
ongedekt staan!!  

De beste en eigenlijk enige zet om voordeel te behouden in onderstaande stelling is 
overigens  

21. … Txe2! Maar daar hebben we gisteravond natuurlijk helemaal niet naar gekeken.  

  

Nolan – Manuel  stelling na 21.Txf7! 



Na 21. … Le8 22.Df1!!  de enige zet van wit om niet zwaar in het nadeel te komen 22. … 
Txe2!! de enige zet van zwart om eigenlijk niet meteen te verliezen! Voorbeeldje: 22. … 
Dxd4 23.Pxe6!  

23.Df6!? heel erg logisch, begrijpelijk en wie zou ’t niet spelen!?  

Maarrr . . . alles verliest behalve 24.Tg7+!!  😊  (zie onderstaand diagram) 

  

Stelling na 24.Tg7+!! 

Bijvoorbeeld: 23. … Kxg7 24.Df6+ Kg8 25.Pxe6! of 23. … Kxg7 24.Df6+ Kh6 25.Df4! 

Nolan had de winst echter al in zijn zak gestoken na 23.Df6?! 

   

Stelling na 23.Df6?! 

Maar na 23. … Dxd4+ 24.Kh1 Te1+ 25.Pf1 Txf1 26.Dxf1 Dxe5! 27.Txb7 Dxg5 28.Txa7 
(het arme arme paard!) 28. … Dd8! 

Stond het . . . 



  

Stelling na 28. … Dd8! 

Ook deze stelling werd grondig bekeken, omdat we dachten dat wit wel kansen had op de 
winst. Iets met mat dreigen en een beetje doorlopen met de vrije b-pion!? Na de wildste 
analyses, de mooiste varianten en de geniaalste invallen gingen we niks wijzer maar 
tevreden naar huis. 

  

In het echie was het na 29.Dc1 Lf7 30.Tc7 Kg7 31.Dc6? Df6 32.Dc1 Ld6 33.Ta7 De5 
34.Dg1 d4 snel afgelopen en ging de meute naar de analysebar! 

Jan S en Onno waren lekker bezig, maar het was niet boeiend genoeg en dus ze gingen 
liever naar de analysebar om bovenstaande partij te bekijken.  

Maurits en Berend waren met een leuke partij bezig en Berend wist ‘mooi’ te winnen! 
Opsturen naar de webmaster Berend! 

Jan v L en Dick hoorde ik zeggen dat ze kansen hadden, wel en of niet laten liggen, 
zusenzo en ditendat en ik denk dat ze het de hele tijd over de beginstelling hadden . . . 
remise dus. 

Thijs won van Frank op zijn Dammeriaans . . . je staat nooit gewonnen en opeens heb je 
het punt op zak. 

Richard en Marcel waren er erg blij mee foutloos gespeeld te hebben en dus werd het punt 
doormidden gebroken.  

Eric en Cees hadden zo’n typische geluidloze, onopvallende aanwezig-zijn-avond en 
blijkbaar hebben ze op het papiertje ½-½ ingevuld.  

Ook Henri en Ron zaten stil in het donker van de schaduw van de partij Nolan-Manuel. 
Niemand heeft Ron de hoelahoep zien doen, maar hij won wel. Hoe? Even een keer aan 
hem vragen maar!  



Joop deed het met wit stoer tegen de Biltenaer, stond geweldig overweldigend met 
pionnen op h4,g4, f4, e4 en d4, was de zwarte helft aan het oprollen en naar 
genadestoten, -slagen en -schoten aan het zoeken, maar de uitslag is anders. 

Hier volgen de zetten (commentaar van Joop): 

1.e4 c6 (jan S) 2.d4 d6 3.Pf3 Lg4 4.h3 Lxf3 5.Dxf3 e6 6.Le2 Pf6 7.Pd2 Le7 8.0–0 Pbd7 9.c3 
Dc7 10.Ld3 e5 11.Pb3 0–0 12.De2 h6 13.f4 exd4 14.cxd4 a5 15.a4 (Onno) Tfe8 16.Le3 Lf8 
17.Pd2 Tad8 (Jan v L) 18.Df3 Pb8 (jan S) 19.g4 Pa6 20.g5 hxg5 21.fxg5 Pb4 22.Lb1 Ph7 
23.e5 dxe5 24.Lxh7+ Kxh7 Vanaf hier gaat wit duidelijk winnen. Maar niet zoals ik het 
deed. Na Dh5, Tf7 en g6 verliest de Biltenaar de dame of gaat anders mat. Ik speelde Df7, 
dat was jammer. Niet omdat ik het daarna roemloos verloor maar omdat ik deze zetten 
niet zag. 


