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Moira Domtoren – DBC   ½ - 3½ 
1. Guido den Dekker (1927) zw – Henk Dissel (1887) 0 – 1  
2. Mario Huizinga (2043)  – Thijs Dam (2004) 0 – 1 
3. Kees Verweij (2015)  – Ernst Jos (1926) 0 – 1 
4. Albertus ten Hertog (1924) – Onno Kooy (1824) ½ - ½  
 
Sinds mensenheugenis overleven wij, onder de bezielende leiding van aanvoerder Dam, de eerste 
ronde van het bekertoernooi niet. Dit jaar is Paul echter de gezagvoerder om in ieder geval de 2e 
ronde een keer te halen. Een kleine hobbel in dit streven was dat Paul en Lukas niet mee konden 
bekeren. Om een dreigend debacle af te wenden werd Thijs in ieder geval geen teamleider. Zo kon 
het gebeuren dat onder mijn inspirerende leiding Henk, Thijs en Ernst vrijdag de 23 januari naar 
Utrecht vertrokken om tegen Moira Domtoren te bekeren. Mij leek het verstandiger om eerst in de 
Voorhof een kopje koffie te gaan drinken om in de stemming te komen. Wat later dan de rest, maar 
ook witte stukken werpen zwarte schaduwen, oftewel alle grote schakers verschijnen niet op tijd aan 
het bord (?), gingen we knoeien met de riemen die we hadden. 
En zoals zo vaak met bekerwedstrijden . . . soms zit ’t tegen en soms is Caissa met ons. 
 
1. Guido den Dekker – Henk Dissel (w) 

 
Stelling na 24. Tfc1  

 
Henk had op dit moment iets moois in gedachten en een schoonheidsprijsslotcombinatie 
doorgerekend. Namelijk de volgende: 24. … axb5 25. axb5 Pf6 26. Dc4! Tc8 27. b6 Pd7 28. Dd5 
Txc7 29. Txc7 en we stonden met 1 – 0 voor! Maarrrr als zwart 25. … d5! had gevonden, was een 
halfje voor Henk nog een hele kluif geworden. Hier won echter de zo speciale 
bekerwedstrijdmentaliteit.  
 
2. Mario Huizinga – Thijs Dam (zw) 

 
Stelling na 19.Lxc6 



Thijs: “Op dit moment kwam Onno voorbij lopen en hij vond het er niet uitzien voor zwart. 19. … Lxd3 
20.Lxa8 Txa8 21.Pd5 Hier had ik op 21.Ta1 Txa1 22.Txa1 Lxc4 gerekend en was er vanuit gegaan 
dat de plus (en vrij-!) pion, het loperpaar en het centrum de kwaliteit ruimschoots zouden 
compenseren. Df7 22.Tbd1 22.Tbc1 ziet er logischer uit, maar na 22…Df3 wint zwart de kwaliteit 
terug (23…Pb3) met behoud van het loperpaar. Lxc4 23.Pec3 Pb3 Te vroeg om de kwaliteit te rapen 
met 23…Lf1, eerst moet d6-d5-d4 doorgeduwd worden. 24.De3 Pd4 25.De4 Nog 10 minuten voor wit 
in een slechte stelling, dat kon bijna niet meer fout voor mij gaan met nog een dik half uur op de klok. 
Ta5 26.Pe3 d5 Doel bereikt. 27.Dg4 Pf3+ 28.Kg2 Lxf1+ 29.Pxf1 e4 30.Pe2 h5 31.Df5 g5 Wit moet óf 
dames ruilen óf de f-lijn verlaten. 32.Dd6 Ta2 33.Db8+ Kh7 34.Db5 Pd4! Wit gaf op met nog 
anderhalve minuut op de klok.” 
Bijna goed zag ik het in de diagramstelling. Want als wit na 20. Lxa8 Txa8 21. Tb4 speelt staat hij iets 
beter. Maar ook hier won de oh zo belangrijke en speciale bekerwedstrijdmentaliteit. Thijs offerde de 
kwaliteit voor allerlei tactische mogelijkheden in het centrum …. 2 – 0. Caissa zegt in zo’n geval vaak: 
“Twee duiven op het dak zijn meer waard dan een paard op de hand!”  
 
Ernst speelde een lastige partij, waarbij hij het initiatief had, maar wel met een gezonde pion achter. 
Creatief bleef Ernst proberen de stelling open te breken. Toen z’n tegenstander hem daarbij een 
handje hielp was er spoedig een matwebje gesponnen. 3 – 0 
 
Ondertussen had ik een orkaan doorstaan en zat ik tegen een verbouwereerde tegenstander aan te 
kijken die toch nog in remise moest berusten. Kijk en huiver. 
 
4. Albertus ten Hertog – Onno Kooy (zw) 

 
Stelling na 19. … Kg7 

 
Na weer een Schotse opening, mijn zoveelste dit seizoen waar wit weer afweek met een ?! en waar ik 
weer al mijn tijd stak in het juiste plan voor de voor de hand liggende winst en waar ik weer vreselijk 
twee zetten verwisselde, zodat ik me de rest van de partij weer met ruïneschaak kon vermoeien . . . 
ontstond bovenstaande stelling. Als wit hier 20. Pe8+ had bedacht, geeft Fritz als beloning +8,03, 
kunnen de stukken in ’t doosje en was mijn verslagje hier teneinde. Maarrrr . . .  
 
20.Pxg8? Kxg8 hier is het nog maar +1.50 21.Df6 Df8 22.Td1 (La4) en nu is er nog maar +1.09 over 
van de puntjes. 22. … Dh6 23.Txd6 Dxe3+ 24.Kf1? (Kg2! of desnoods Df2) en ja hoor, er worden 
door Fritz geen punten meer gegeven, de 0.00 stelling is bereikt! Zie hoe het zwarte paard zich 
superieur op e5 vermaakt. Dc1+ 25.Ke2 Dxc2+ 26.Kf1 Db1+ 27.Ke2 Dxb2+ 28.Ke1 Db1+ 29.Kd2 
Db2+ ½-½  
Zoals altijd gaat de remise naar de speler die de voorlaatste fout maakt! 
 
Toch wonderlijk hoe nonchalant Caissa met haar uitverkorenen omspringt. Met dank aan Lukas en 
Paul die dit geluk mogelijk hebben gemaakt. 
           Onno 
 
 
 

 


