
 
 

Feike’s kies  
        

De Drie Torens: Beker 12-10-2015 
 
Één ding is duidelijk: Feike is de weg kwijt. Na zijn dramatisch verlies op de zaterdag 
tegen EGS, en daarvoor zijn verlies tegen de Baronie, verloor hij in de bekerwedstrijd 
tegen de 3 torens wederom (van de overigens prima spelende Berry). Driemaal achter 
elkaar verliezen, dat is een nieuwe diepterecord. 
 
Wat kan daarvan de oorzaak zijn: waarom verliest iemand een schaakpartij? 
 

- Pech. Ja, soms zit het mee en soms niet. Geluk/Pech is in het schaken 
belangrijker dan menigeen vermoed. En uit eigen ervaring kan ik bevestigen dat 
met name verliezen bijna altijd met pech samenhangt. Winnen daarentegen is 
veel meer gerelateerd aan eigen genialiteit. Maar statistisch is de kans op 
driemaal pech achter elkaar zeer klein (Ik weet niet of ik het al eerder beschreven 
had, maar ooit zag ik aan de roulette in het casino 4 maal achtereen de bal in de 
zeven vallen. En echt, toch bleven er mensen op andere nr’s inzetten. Net toen ik 
op het punt stond mijn totale bezit op de zeven in te zetten werd de tafel vanwege 
technische redenen gesloten) 

- Overmacht. In het schaken is de elo-rating de allesbepalende factor in dit kader. 
Feike had driemaal achtereen een hogere rating dan zijn tegenstander. 

- Gebrek aan concentratie, geen Energie, odersoetwas! 
 
Later, veel later, bleek mij helder als glas de oorzaak van Feikes vormcrisis. Hij heeft me 
zelf verteld dat op de heenreis naar Waalwijk (op de EGS zaterdag) hij op een stukje 
brood zijn kies kapotknarde. Ouch, das rot, doet zeer en doet vermoeden dat dure 
reparaties (die tevens zelden pijnvol plaatsgrijpen) in het verschiet liggen. De zorgen 
hiermede samenhangende gekoppeld aan een mond vol kiesgruis en een kieskrater 
waar makkelijk een driekwart tong in past verklaren zijn concentratiegebrek en 
dientengevolge verlies tegen EGS. 
 
Maar toen hij een aantal dagen in ons bekerduel alweer verloor begreep ik dat de 
werkelijke oorzaak elders lag. Het was niet de pijn, het gruis of het aankomend financieel 
debacle, dat het verlies verklaarde. Nee, het was het ontbreken van die kies, dat de 
oorzaak was. Deze kies, zo vermoed ik nu, bevat Feikes schaakvermogens. Het 
kwijtraken van dat ding verklaart het kwijtraken van zijn schaakvermogens. Hij gaat de 
komende periode nog veelvuldig verliezen en zal een nieuw elo/niveau  van circa 1250 
bereiken. 
 
Want net als Samson (die met het verliezen van zijn haar zijn beroemde kracht verloor), 
is Feike zijn schaakvermogen kwijt. Dat valt te zeggen,  ervan uitgaande dat hij de 
kiesbrokstukken kwijt is. Als dat niet zo is, en dat hoop ik hierbij van ganser harte, dan 
adviseer ik hem zo snel mogelijk die brokstukken weer in zijn gebit te laten plaatsen.  
 
Nee, sterker nog, ik wil ik graag een bod doen op een flink stuk ervan, dat ik onmiddellijk 
door de tandarts als diamant in mijn prachtige grote voorsnijder zal laten zetten, teneinde 
op Feikes vroegere niveau te kunnen spelen. 
 



Nog sterker nog, ik beveel alle leden van het eerste waalwijks team een scherf van 
Feikes ongeluk te laten aanbrengen. 
 
En verbied tevens voor alle zekerheid Jeroen zijn haar te laten knippen 
 
Ik versla in de avond en bekermatches zelden partijen, maar wil graag een uitzondering 
maken voor Sanders pot tegen Tommy van Moorsel. Alhoewel het krachtverschil wel wat 
groot is, mogen we toch stellen dat Sander een perfect game speelde, die zowel leuk als 
ook illustratief is. Kijk maar eens mee: 
 
 

 
Van Dijk – van Moorsel                    12w 

 
 
Hier zijn we nog vrij vroeg in de partij. Tom heeft zijn paarden (te?) breed opgesteld en 
Sander het centrum gelaten. Ik denk dat wit al stevig beter staat en met 12: a4 opent hij 
sterk een tweede front!. 
 
 

 
Van Dijk – van Moorsel                   18w 
 

 
We zijn op zet 18. Zwart heeft weliswaar zijn paard iets geactiveerd, maar heeft overigens 
nog echt wel wat ontwikkelwerk te doen. Sander gaat voortvarend met 18: Dd4 verder 



 
Van Dijk – van Moorsel       24w 

 
Kijk, nu krijgt Sander de kans een van de (vele) pointes aan te wenden. Dat moet je 
allemaal maar zien. Via 24: b4 wordt ten langen leste het paard in de problemen 
geschaakt. Tommy gaat verliezen. 
 
 
 

 
Van Dijk – van Moorsel       28w 

 
 
Als slotwending van deze mooie partij (het is altijd zo dat het bij naspelen makkelijker lijkt 
dan het is. Sander heeft echt veel varianten doorgerekend en Tommy geen schijn van 
tegenspel gelaten. Knap hoor!!) speelt Sander hier 28: Tc8!! Tommy is in de val gestapt 
en geeft terecht op. 
 
Wilbert won op zijn gebruikelijke eenvoudig lijkende wijze van Hans Moors en ikzelf wist 
mijn eindspeltechniek te etaleren door 3 verbonden vrijpionnen met koning en paard af te 
stoppen, onderwijl zijn paard bezighoudend met mijn enkele onverbonden vrijpion. Oef, 
daar had Elias moeten winnen, maar gelukkig hielp de klok me een beetje. 
 
Eind goed al goed, met 2,5-1,5 bekert Waalwijk lustigjes verder. 
 
Groet 
HanS 


