Waalwijk – Eindhoven 3, ronde 6, 2017
Van grote schakers is beweerd dat ze er magische krachten op na hielden. Tal werd de
Tovenaar van Riga genoemd, en dat was niet enkel omdat ie met z'n wilde offers het
bord in vuur & vlam kon zetten, maar ook omdat hij met zijn doordringende ogen de
tegenstanders leek te betoveren.

Want hoe was het anders mogelijk dat ze juist tegen hem zulke blunders maakten?
Ook Fischer is van magie verdacht: zijn onwaarschijnlijke scores in de aanloop naar de
WK-match aller tijden (6-0 tegen Larsen én Taimanov!) wekte het vermoeden van
bovennatuurlijke krachten. En dan hebben we het nog niet eens over Carlsen gehad:
google zijn naam maar eens samen met black magic, en je komt heel wat hits tegen. Al
eet ie, zo heb ik uit betrouwbare bron vernomen, gewoon pizza.
Oud nieuws, zult u zeggen, en een lange aanloop. Waar gaat dit heen? En wat heeft dit
te maken met Waalwijk-Eindhoven 3? Heel veel! Want het bleek dat ook wij een
tovenaar in ons midden hebben. We mogen blij zijn dat ie er zo zuinig gebruik van
maakt, want in dit geval zou ie al jarenlang clubkampioen zijn geweest (i.p.v. één
keer). Maar tegen Eindhoven 3 kon hij het niet laten.

Maar laten we beginnen met een andere pot. Hans Remmers nam het op tegen Dennis
van Kuijk. En dat ging van een leien dakje. De tegenstander koos voor een
Philidorachtige egelopstelling (zoals we die bij Hans ook weleens zien) en dat leverde
na 12 zetten de volgende stelling op:
Zwart heeft verzuimd te rokeren, en wit staat beter.
Een ramp is het allemaal nog niet. Maar je moet
volgens Euwe wel een plan hebben. En dat heeft
zwart niet, en wit wél. En zo rolt Hans zijn opponent
langzaam op. 13.Pd5 Dd7 14.Pxe7 Dxe7 15.f4 P8d7
16.Kh2 0–0 17.Dd1 Tac8 18.g4 exf4 19.Lxf4 Pe5 20.Pg3
Inmiddels begint de egel behoorlijk in de verdrukking
te raken. ...Kh8 21.d4 Ped7 22.Pf5 Dd8 23.Pxd6 Tc7
24.e5 Pe8 25.Pxb7 Txb7 26.Lxc6 Tc7 27.Ld5 f5 28.g5 Tc8 29.Dh5 g6 30.Dh6 Pg7 31.e6
Pb8 Natuurlijk had zwart allang op kunnen geven. Maar het is soms best leuk als dat
niet gebeurt. Want een dameoffer, dat is je als schaker niet zo vaak gegund.

32.Dxg7+ Kxg7 33.Le5+ 1–0

Ook bij Feike ging het van een leien dakje.
1. e4 Nf6 2. e5 Nd5 3. d4 d6 4. Nf3 dxe5
5. dxe5 Bg4 6. Be2 Nc6 7. O-O e6
6. 8. c3 Be7 9. Qa4 Bxf3 10. Bxf3 Qd7
7. 11. Qe4 O-O 12. Rd1 Qc8 13. Nd2 f5
8. 14. exf6 Nxf6 15. Qe2 Bd6
9. 16. Nc4 Rd8 17. Bg5 Ne7 18. Re1 Kf7
19. Rad1 Ned5 20. Bxd5 exd5 21. Bxf6 gxf6 22. Nxd6+ Rxd6 23. Qh5+ Kg8 24. Re7 1-0
Sander leek diezelfde kant op te gaan.
Optisch zag het er allemaal prima
uit. Hij begon voortvarend.En na de 23e zet zag het er behoorlijk dreigend uit.

Na ...d3 ontstaan er allerlei gevaren op
f2. Maar fataal hoeft het niet zien. Sander
kiest voor de veilige weg en doet … Dc6.
24. Rxc2 Bxc2 25. Bb7 Qxb7 26. Qxc2 Qf3
27. Qd2 d3 28. Bc3 f6 1/2-1/2

Over de meeste andere partijen kunnen we kort zijn. Wim en Nico zat het niet mee, en
Robert wist in een m.i. wat mindere stelling een remise binnen te halen. Mijn partij
was wat rommelig en niet echt een analyse waard.

En tot slot dan de partij der partijen van die zaterdag. Na de 12e zet van wit heeft
Hans, afgaande op zijn eigen commentaar, het idee dat ie minder staat.

Bescheidenheid siert de mens, en volgens Fritz valt het nogal mee. Sterker nog, na …
c4 staat zwart duidelijk beter. Hans kiest, eigenwijs als ie is, voor een andere koers.

Het gaat natuurlijk om dit ene moment. Zwart heeft zojuist …Tfd8???? gedaan.
Normaal gesproken zou wit er niet lang over hoeven na te denken om Pxb6 te doen. In
plaats daarvan doet hij... Pxb4????. Hoe is het mogelijk dat wit die dame laat staan?
Dat kan enkel toverkracht zijn!

Na ...Lc4 komt Hans met de schrik vrij, maar is het nog niet gedaan.
Voor de liefhebbers hier nog de rest van de zetten, met commentaar van de tovenaar
zelf:
19: bc cb 20: De2 d3 21: Df2 dc 22: Db6 cd(dame) (Ik dacht, al vluggerend, echt hier

een dame te winnen, maar had de volgende gemist….) 23: Dd8 (!) Td8 24: Tb1 a5
(vrijpionnentje kan nog nuttig worden) 25: Td1 e6 26: d4 (das natuurlijk een goeie zet
die ik in de vooruitberekeningen helemaal gemist had. Ging uit van Lb7 Pe3 of zoiets)
b6 27: Kf2 Tc8 28: g4 Pe7 29: Le2 Td8 30:Ke3 Lf8 31: Ke4 Kg7 32: d5 h6 33: Lb2 g5 34:
f5 Pc8 35: f6 Kg6 37: d6 Pa7 38: Ld3 Kh7 39: Ke3 Kg8 40: Le4 Pc8 41: Lb7

(Kijk, dit vind ik een belangrijk moment. Ik sta natuurlijk ongelofelijk verloren. ER
lijkt me weinig meer te doen. In feite heb ik al zetten lang niks meer gedaan. Alleen
maar wachten o een gunstig moment om een stuk tegen 2 pionnen te offeren en te
proberen dit te keepen. Hier moet wit natuurlijk rustig en voorzichtig door gaan en

dan kan het niet mis gaan. Maar Lb7 is dramatisch fout, vanwege….) Ld6(!!!)
[Terzijde: na Ke2 staat wit nog steeds huizenhoog gewonnen, maar dat mag de pret
niet drukken] 42: ed Pd6 (moet je eens kijken hoe mooi alles nu staat.!!!) 43: La6 Pxc4

44: Lc4 Td1 45: Le5 Te1 46: Kf3 Tc8 47: Ld3 b3 48: Ld4 Th1 49: Lb6 b2 50: La5 Th2
51: Lc7 Ta3 52: Lg3 Th1 53: a5 b8 54: Lb8 Tb8 55: Lc7 Tb4 (en deze zet eindig het wel.
Wit kan zijn koning er nooit bijkrijgen. Die a pion is onder controle. Zwart haalt de fpion op en wint. En zo geschiedde.
Eigenlijk heeft wit briljant gespeeld. Natuurlijk damewinst gemist. Kan gebeuren.
Maar daarna rustig en positioneel eenvouidg maar goede zetten gedaan en zwart
gewoon verslagen. Totdat hij de schwindel toestaat. Typisch vluggertactiek
mijnerzijds. Achtbaanschaak etc…… Maar ja, we konden het punt goed gebruiken.

