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      De eersteling is uiteindelijk, 

na wat strubbelingen, gezond 

en wel ter wereld gekomen.  

Ik hoop dat de bevalling van 

     nummer twee wat soepeler 

     verlopen is! In dit nummer 

gaat Jos Heesen ruim 150 jaar 

terug in de tijd en Henk Dissel 

gunt ons een kijkje in zijn ge- 

heime analyse laboratorium… 

. 

 

   Veel leesplezier! 

Jos Heesen 

 

Colofon 

De Balans is het clubblad van 
UCS De Rode Loper en 
verschijnt minimaal 4x per jaar. 

Kopij kun je sturen naar : 
redactie@ucsderodeloper.nl 

Redactie : 
Peter Das 
Jos Heesen 
John Temming 
Tanja Veenstra 
Kees Volkers 

Voor meer informatie over UCS 
De Rode Loper: 
www.ucsderodeloper.nl 
waar ook ons forum te vinden is. 

UCS De Rode Loper is opgericht 
op : 
25 november 1930. 

Ereleden van de club zijn : 
Nico van Harten 
Jan Polders. 
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Morphy’s tegenstanders – 
Rousseau 

Jos Heesen 
 
Een van de eerste serieuze tegen-
standers voor Morphy (naast zijn 
direkte familie-leden) was Eugène 
Rousseau. 

 

 
Dit is een detail van lithografie Le Match 

Staunton – Saint-Amant van Laemlein. 
Rousseau (1810 - 1870) staat rechts 

. 

Rousseau was een schaakmeester uit 
Frankrijk, die in New Orleans kwam 
te wonen. In die stad was hij in de 
jaren ‘40 van de 19e eeuw de sterkste 
schaker. In de schaak theorie is een 
gambiet in de Italiaanse partij naar 
hem vernoemd:  
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 f5. 
Toen ik voor het eerst een partij van 
Morphy tegen Rousseau zag, dacht 
ik te maken te hebben met de filo-
soof Jean Jaques Rousseau (die 
stelde dat de mens van nature, en 
voorafgaand aan enige opvoeding, 

goed is en alleen door ervaringen in 
de maatschappij gecorrumpeerd 
wordt; een filosofie die mij wel aan-
spreekt), maar het opzoeken van de 
sterfdatum van Jean Jaques (1778) 
was voldoende om hier doorheen te 
prikken. Er schijnt echter wel een 
verre familierelatie tussen de twee te 
zijn geweest. 
 
Terug naar (Rodolphe) Eugène die in 
1839 een 100 partijen lange match 
(!) verloor van Lionel Adalbert 
Bagration Felix Kieseritsky in het 
beroemde Parijse schaakcafé de la 
Régence.  
 

 
Kieseritsky (1806 - 1853) 

 
Blijkbaar besloot hij na deze 
teleurstellende ervaring om in 1841 
te emigreren naar Amerika en te 
gaan wonen in New Orleans.  
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Met de oom van Paul, Ernest 
Morphy, als zijn secondant, speelde 
Rousseau in December 1845 een 
match tegen Charles Henry Stanley 
(de secretaris van de New York 
Chess Club) in het Sazerac Coffee 
House in New Orleans.  

 

 
Charles Stanley (links) tijdens de match 

met John Turner; Washington 1850. 

 
In deze match stond niet alleen een 
prijzenfonds van $1.000,- (winner-
takes-all) op het spel, maar ook de 
eer om zich de beste speler van de 
United States te mogen noemen.  
 
De match had een, voor die tijd, 
typisch regelement: er werd gewon-
nen door degene die als eerste 15 
partijen won (remises tellen dus niet 
mee) en de partijen kenden geen 
limiet qua bedenktijd per zet. 
Rousseau verloor uiteindelijk deze 
uitputtingsslag (+8-15=8).  
De match kreeg voor die tijd onge-
looflijk veel media aandacht omdat 
het een match was tussen Noord 
(Stanley) en Zuid (Rousseau) in een 
periode dat de spanningen tussen 
Noord en Zuid steeds verder op-

liepen. Een paar jaar later zou de 
Burgeroorlog uitbreken. 
 
De 8-jarige Paul ging regelmatig met 
zijn oom mee om naar de partijen 
van de match te kijken. De kwaliteit 
van die partijen was af en toe be-
labberd. Dit is wat Stanley er zelf 
van vond in zijn boek over de match: 
  
"It must be remembered... that the 
thirty-one games now published 
form the whole number occurring in 
the late match, and are not, as is 
usually the case with published 
games, a mere selection of the finest 
specimens of play. It must also be 
borne in mind that chess players, 
like the rest of mortality, are subject 
to occasional ailments, both bodily 
and mental, which, to a certain 
degree, will deteriorate from their 
capabilities of intellectual exertion." 
 
Wie beweert nu nog dat alleen 
verliezers naar excuses zoeken? 
 
Een korte partij met een leuke 
slotcombinatie uit die match 
(Rousseau met wit) is deze: 
 
1.d4 d5 2.c4 e6 3.e3 Pf6 4.Pf3 Pc6 
5.Pc3 Pe7 6.Ld3 Pg6 7.0–0 c6 8.Te1 
Ld6 9.a3 0–0 10.c5 Lc7 11.b4 e5 
12.Lxg6 fxg6 13.Pxe5 Lxe5 14.dxe5 
Pg4 15.f3 Dh4 16.fxg4 Df2+ 
17.Kh1 Lxg4 18.Pe2 Lxe2  0-1 
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In 1850 was Johann Löwenthal (die 
we later in de reeks nog gaan tegen-
komen) voor een bezoek in New 
Orleans, en versloeg en passant 
Rousseau met 5-0-0. 
 
Rousseau stierf uiteindelijk 1870, 
toen 60 jaar oud. 
 
Morphy en Rousseau hebben bij 
benadering zo’n 50 partijen gespeeld 
en Rousseau zou er daarvan vijf 
gewonnen hebben. Helaas is er maar 
van twee partijen de notatie bewaard 
gebleven. Ik geef ze allebei hier-
onder: 
 
De eerste speelde Morphy op 12-
jarige leeftijd en het werd een 
prachtige combinatie rijke partij 
(Paul met wit): 
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3 g5 4.h4 g4 
5.Pg5!?... 
Dit is het Allagaier Gambiet waarin 
wit min of meer gedwongen wordt 

een stuk te offeren. Volgens de 
huidige stand der theorie is dat offer 
niet correct en is 5.Pe5... (het 
Kieseritzsky Gambiet) beter. 
5...h6!? 6.Pxf7 Kxf7 7.Dxg4!?... 
Dit wordt in de huidige theorie-
boeken afge-keurd (beter 7.d4 of 
7.Pc3), maar op een of andere 
manier kan de zet mij wel bekoren. 
7...Df6? 
Onnodig, beter is 7...Pf6 8.Dxf4 Ld6 
of 7…Ld6 8.Lc4 Kf8 en zwart staat 
beter. 
8.Lc4+ Ke7 9.Pc3 c6  
 

 
 
Behalve zwart’s 7e zet is er tot nu 
goed gespeeld, hoewel zwart beter 
9…Kd8 10.Pd5 Dd4 had kunnen 
spelen. Morphy komt nu met zijn 
bekende methodiek: een pion offer 
voor een open lijn: 
10.e5!? Dxe5+ 11.Kd1 Kd8!? 
Het is begrijpen dat zwart van de e-
lijn wil omdat Te1 dreigt, maar hij 
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had dit beter met 11…Pf6 kunnen 
voorbereiden. 
12.Te1 Dc5!? 
Dit blijkt later in de partij aanleiding 
te geven tot een mooie combinatie. 
Daarom zeggen we nu dat 12...d6! 
13.Df3 Dg7! veel beter is voor 
zwart. 
13.Bxg8 d5?!  
Opnieuw een zet waarbij je zou 
denken dat zwart nu redelijk staat, 
maar dit wordt op prachtige wijze 
weerlegd. 
14.Te8+!! Kxe8 15.Dxc8+ Ke7 
16.Pxd5+!  
Ongetwijfeld had Rousseau hier 
16.Dxb7 verwacht, waarna 16…Pd7 
17.Dxa8 Dg1 hem de kans had 
gegeven om aan te vallen. 
16...Kd6 
Zelfmoord, maar ik kan me voor-
stellen dat Rousseau ook niet de 
enige andere optie (16…Dxd5) wilde 
spelen. Misschien gunde hij zijn 
jeugdige tegenstander wel de matzet. 
17.Qc7# 
 
In de tweede partij speelde Rousseau 
(met zwart) zijn eigen gambiet: 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 f5 4. d3 
Pf6 5. O-O d6 6. Pg5 d5 7. exd5 
Pxd5 8. Pc3 Pce7 9. Df3… 

Het is opmerkelijk dat Morphy hier 
niet zijn toren naar de halfopen e-lijn 
speelt. 
9…c6  

 
 
In plaats van met een pion-, komt 
Morphy nu met een paardoffer, om 
lijnen te openen. Rousseau gelooft er 
niet in en laat het zich bewijzen. 
10. Pce4 fxe4 11. Df7+ Kd7 12. 
De6+ Kc7  
Hier was 12…Ke8 niet veel beter: 
13.Df7 Kd7 14.Lxd5 cxd5 met een 
vergelijkbare afloop als in de partij 
13. Dxe5+ Dd6 14. Dxd6+ Kxd6 
15. Pf7+ Ke6 16. Pxh8 exd3 17. 
cxd3 Kf6 18. b4 Le6  
Of 18…b5 19.Lb2 Kf5 en de zwarte 
koning vind in het open veld ook 
geen rust. 
19. Te1 Lg8  
Op 19…Pf5 komt 20.Lb2 Ke7 
21.Lxd5 cxd5 en wit gaat zijn torens 
verdubbelen met 22.Te2… 

20. Lb2+ Kg5 21. Te5+ Kh6 22. 
Lc1+ g5 23. Txg5 
En Rousseau gaf op: 1-0 
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Avonturen van Boris Sreklov (3)  
Onder het journaille 
 
Ronde 1: Een stormachtig begin 

Uitgerekend op de dag dat Boris 
naar Wijk aan Zee moest afreizen 
had de NS de dienstregeling inge-
perkt. En dat alleen omdat het een 
beetje ging waaien! Met een zucht 
bestudeerde Boris de nooddienst-
regeling. Het leek hem het beste om 
zich bij station Zeist te laten af-
zetten. Vandaar zou hij de trein naar 
Amsterdam nemen en dan verder 
naar Beverwijk.  
 
In Zeist kwam de intercity met 23 
minuten vertraging aankakken, maar 
gelukkig zat de trein niet vol. 'Ik 
zit!', dacht Boris, 'laat het buiten 
maar stormen'. Het genoegen was 
helaas van korte duur. In Utrecht liep 
de trein nog vol, maar toen kwam 
Breukelen: een winderig perron in 
een deprimerende omgeving; en hier 
stopte de trein, om definitief niet 
meer verder te rijden. De intercom 
was onverbiddelijk: vanwege de 
storm was in heel Nederland het 
treinverkeer stilgelegd, en dat zou 
zeker tot 14.00 uur zou duren!  
 
Wat nu te doen? Rustig blijven zitten 
en wat gaan lezen? Hij had een boek 
bij zich in de koffer. De helft van de 
reizigers verkoos in de warme en 
veilige trein te blijven; de andere 

helft stapte uit, maar met wat voor 
plan eigenlijk? Wat moest je hier? 
Het station lag een eind buiten het 
dorp. Vanuit de trein keek je op de 
snelweg en een bedrijventerrein. Er 
was een McDonalds te zien en dan 
was er nog dat rare Chinese hotel. 
Maar om daar nou tot twee uur met 
een kop koffie te blijven zitten…  
 
Een taxi was geen optie, als er al een 
taxi te krijgen was. Boris besloot ook 
maar uit te stappen. Reden er nog 
wel bussen? Een paar honderd 
reizigers hadden zich op het kleine 
busstation verzameld. De ene helft 
dromde rond de halte naar Amster-
dam. De andere helft rond de halte 
terug naar Utrecht. Beide bussen 
kwamen ongeveer tegelijkertijd 
aanrijden, om vervolgens door de 
horden te worden bestormd.  
 
Er kwam nog een derde bus aan: lijn 
130 naar Uithoorn. Daar had nie-
mand belangstelling voor. Dat ver-
baasde Boris. Maar ook weer niet, 
het was nu eenmaal slecht gesteld 
met de aardrijkskundige kennis van 
het gemeen. Boris vond het onder 
gegeven omstandigheden prima en 
stapte in de halflege bus, het avon-
tuur tegemoet. Alles beter dan 
wachten in onwetendheid; zo kwam 
je nog eens ergens en zag je nog eens 
wat. Tijdens de rit bleek het toch wel 
behoorlijk te waaien.  
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De bus zwiepte soms vervaarlijk 
heen en weer en omgewaaide vracht-
wagen lagen als dode paarden in de 
berm.  
Overal lagen losgerukte bomen, 
gewoon geknapt, of met de 
wortelkluit er nog aan. Bij Mijdrecht 
lag de serre van een kiprestaurant op 
de busbaan, een twee meter hoge kip 
lag meters verderop.   
 

 
 
Maar bij Uithoorn leek de wind al 
weer af te nemen. Hier stapte Boris 
over op de bus naar Haarlem. Daar 
bleek dat er nog steeds geen treinen 
reden. Maar bus 73 naar Beverwijk 
reed wel en de overstap op bus 78 
naar Wijk aan Zee ging ook ge-
smeerd.  
 
Een lichte vorm van triomf maakte 
zich van Boris meester toen hij om 
kwart voor twee de speelzaal in De 
Moriaan binnenstapte. De eerste 
ronde was al drie kwartier bezig, 
maar Boris had een bye gekregen. 
Het eerste halfje was binnen! 
 

Ronde 2: Kees V. blundert, Boris 
glundert  
Diezelfde avond was Boris inge-
deeld tegen een van de winnaars uit 
de eerste ronde: Kees Vreeken 
(1831), ehemalig docent aan de 
School voor Journalistiek en twee-
voudig Nederlands journalisten-
kampioen. Aber das war einmal. In 
de partij haalde Kees V. (met zwart) 
twee varianten door elkaar, wat een 
pion kostte. Daar raakte Vreeken zo 
van in de war dat hij nóg een blunder 
beging en na 17 zetten opgaf wegens 
mat in drie.   
 

Stelling na 10.., b5? Vreeken haalt twee 
varianten door elkaar. 9.., b5 is een goeie 
zet als er nog niet is gerokeerd; wit kan 
dan niet 10.Pxb5 doen, vanwege 10.., 
Da5+  11.Pc3 d4… 

 
Een overwinning waar Boris niets 
voor hoefde te doen! Maar hij was er 
toch blij mee. Op zijn hotelkamer 
zag Boris op het late nieuws dat er 
nog steeds geen treinen reden. Met 
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enig leedvermaak dacht hij aan zijn 
medereizigers die vanochtend beslo-
ten hadden in de trein te blijven zit-
ten. Beelden van skeletten en spin-
nenwebben…    
 
Ronde 3: Boris maakt zich geen 
illusies 
De volgende dag rekende Boris op 
een zware, maar hij mocht tegen 
Haarlemmer Jan Willem van Thiel 
(1541), die ook anderhalve punt had. 
Van Thiel had vanwege de storm ook 
een bye gehad en in de tweede ronde 
gewonnen van de laagste in rating: 
Ali Blokhuis (1130). Nou was Boris 
typisch zo iemand om het tegen 
spelers van dit kaliber te laten 
liggen, dus besloot hij geen gekke 
dingen te doen. Van Thiel zette zijn 
partij met wit gedegen op en Boris 
zocht wanhopig naar een plan om 
het evenwicht te doorbreken. Dat 
bleek nog niet zo eenvoudig. Toen 
gebeurde iets typisch: onder het 
eerste kleine beetje druk gaf Van 
Thiel zomaar een loper weg. Boris 
had het aanvankelijk niet eens in de 
gaten, tot Van Thiel hardop ver-
zuchtte: 'O, dat is geloof ik niet zo'n 
goede zet!'  
 
Boris kreeg meteen een hand. Ook 
voor dit tweede punt had hij niets 
hoeven ondernemen, maar met 2,5 
uit 3 stond hij wel in de top! Hij had 
er gemengde gevoelens over, want 

dat betekende zware tegenstand in de 
komende ronden. Het zou nog een 
hele hijs worden om zijn vaste score 
van 50% te halen. Boris was blij, 
maar maakte zich geen illusies. 
 
Ronde 4: Omhooggevallen 
middenmoters 
De avondronde bracht wederom een 
meevaller. Van de vele achtervolgers 
met 2 punten werd hij uitgerekend 
gekoppeld aan Peter van den Beld 
(Dagblad Rijn en Gouwe, 1714). Die 
had de ronde daarvoor overigens wél 
van Alexander Münninghoff gewon-
nen! 'Het treffen van de omhoog-
gevallen middenmoters', gniffelden 
beide combattanten, alvorens zij de 
klok in werking zetten.   
 
Het werd een lange partij. Boris 
kwam goed uit de opening met zijn 
anti-Franse Sreklov-variant. Maar 
ergens nam Van den Beld het initia-
tief over. Boris kon het allemaal net 
kiepen (zij het met een voetnoot, 
waarover hieronder meer) en in een 
gelijkstaand eindspel met beiden een 
loper, een paard en wat pionnen 
vond hij het welletjes: tijd om de 
consumptiebonnen te gaan verzilver-
en!  Met veel aplomb deed Boris de 
pionzet die de zinloosheid van ver-
der spelen onomstotelijk maakte, 
gevolgd door een flemerig remise-
voorstel.  
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Meteen zag Boris dat dit een grafzet 
was. Zijn voorstel werd dan ook 
stilzwijgend weggehoond (dat kan, 
gezichtsuitdrukkingen kunnen 
behoorlijk honend zijn) en ver-
volgens mocht hij nog een half uur 
proberen een paardeneindspel met 
een pion minder te kiepen. Dat lukte 
gelukkig en met beide vlaggen op 
vallen werd de vrede getekend.  
Nog even terugkomend op die 
voetnoot: zie diagram.  
 

Stelling na 21.g4?. Hier had zwart de 
partij kunnen beslissen met het schier 
onmenselijke 21.., Pe3!!  22.Lxe3 Lxe4 
23.Dxe4 Dd1+. In plaats daarvan speelde 
zwart 21.., Lxe4 22.Dxe4 Dd1+, wat 
weinig uitrichtte.  
 
Ronde 5: Ontbijt 
De volgende dag kwam Boris dan 
toch aan de beurt: met zwart tegen 
zijn vaste ontbijtmaatje in Het Hoge 
Duyn, meervoudig kampioen Peter 
Boel (2090), die met 4 uit 4 boven-
aan stond. Wat brakkig zaten de 

helden van de komende ronde achter 
de gebakken eieren met spek, met 
veel koffie voor Boel en veel  jus 
voor Boris. Het was duidelijk dat de 
voorbereiding van beiden niet achter 
de computer had plaats gevonden, 
maar aan de bar. Boel, voltijds 
redacteur bij New in Chess, wees in 
de ontbijtzaal allerlei schakers aan, 
waarvan Boris alleen Giri had 
herkend. Maar goed, dat was dus 
Korobov, en die daar was 
Chuchelov, de bekende schaak-
trainer, en die jonge vent daar, dat 
was Robin van Kampen. Robin van 
Kampen? Die had Boris ooit nog op 
een OKU huilend achter zijn bord 
vandaan zien komen. Nu gaf hij 
commentaar bij de partijen van 
grootmeesters. De enige die Boris 
daar tegenover kon stellen was een 
onopvallende figuur die juist met 
muisachtige blikken de zaal in kwam 
lopen: Henk Dissel! Die kende Boel 
nog niet! Henk Dissel is echter een 
gewaar-deerde vaste gast in het 
Hoge Duyn en heeft er een vaste 
vriendenkring opgebouwd. Boris zat 
een keer te ontbijten toen Henk de 
zaal kwam binnenlopen en er een 
dikke Duitser op stond, die Henk 
hartelijk (en zeer luid) begroette met 
de woorden: 'Ah, da ist er: mein 
Frühstückfreund!'. Boris kromp 
ineen. Hij zou er niet aan moeten 
denken dat hij in een volle ontbijt-
zaal luidruchtig begroet zou worden 



11 
 

als 'Frühstückfreund!'  Hij zou de 
ontbijtzaal stellig angst-vallig gaan 
mijden en de rest van het toernooi 
wat crackers en een appel nuttigen 
op zijn hotelkamer. Wat natuurlijk 
helemaal aan Boris zelf lag. Want is 
het niet mooi om vrienden te hebben 
en daar schaam-teloos voor uit te 
komen? Goed, de partij tegen Boel 
dus. Die begon hopeloos voor Boris. 
Zijn stukken stonden meteen al 
verkeerd en hij verwachtte een snel 
einde. Dat  had er ook kunnen 
komen als Boel op de 17e zet na 
lang nadenken toch maar op d5 had 
geslagen:  
 

Stelling na 16.., Pxe5; 17.Pxd5 wint. Maar 
het is een ingewikkelde combinatie: 17.., 
Pxf3+ 18.Dxf3 Txe1+ 19.Txe1 Dxd5 
20.Dxd5 Pxd5 21.Lc4! en het paard kan 
niet gedekt worden (+2.0). Dat moet je 
maar zien. Boel zag het idee wel, maar kon 
het niet uitrekenen. En dat is dan wel weer 
een troostende gedachte, dat zelfs 
kampioenen soms dingen niet uit kunnen 
rekenen. 

Het thema van de partij was Boris' 
geïsoleerde pion op d5, die echter 
ook een vrijpion was. Zo zag Boel 
op gegeven moment af van pion-
winst op b7, omdat hij het oprukken 
van de vrijboer vreesde. Die pion 
zou uiteindelijk inderdaad een zeer 
gevaarlijke worden. Even dacht 
Boris zelfs winstkansen te hebben, 
of ging het toch nog fout? Beide 
spelers moesten nauwkeurig spelen, 
met een haag kiebitzers rond het 
bord. Pas in het verre eindspel kon 
Boris de remise veiligstellen met een 
kleine combinatie die op veel sym-
pathie kon rekenen van de omring-
enden: 
 

Stelling na 56.Ke3. Zwart stelt hier de 
remise veilig met 56…, h5! 57.g4xh5  Pxf4! 

 
Ronde 6: 'Kan ik 'm nog terug-
nemen?' 
De ochtendpartij tegen Boel had 
Boris veel energie gekost en hij had 
nog een half uur om hyperventi-
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lerend op zijn hotelbed te gaan 
liggen. Daarna wachtte de middag-
partij en zoals gevreesd werd Boris 
nu ingedeeld tegen de nr. 2 op de 
ranglijst: Benno de Jong (rating 
1960, journalist uit Groningen). 
Wederom had Boris zwart. Zijn 
tegenstander opende met 1.Pc3. 'Van 
Geet!', wist Boris, en hij dacht er 
meteen bij: 'Heesen!' Zo kon Boris 
zijn tegenstander verrassen door de 
variant uit de losse pols van repliek 
te dienen. Na tien zetten stond hij 20 
minuten voor in tijd en had hij een 
duidelijke plus. Op de 12e zet kwam 
zijn tegen-stander na lang nadenken 
met een vreemd pionzetje, dat geen 
enkel kwaad kon, zo lang je de pion 
maar niet meteen nam. 'Wanhoop!', 
dacht Boris… 

 

Stelling voor 12.e5!? Het simpele 12…, 
Dg6 is het eenvoudigst. Of kan zwart de 
pion gewoon nemen?  

 
Terwijl Boris het nog eens extra 
goed bekeek (geen stomme fouten 

maken nu!) stond zijn tegenstander 
op om een drankje te gaan halen. En 
opeens zag hij het: hij kon die pion 
wél nemen! Want als wit dit deed, 
dan deed zwart dat, en tak tak, tak 
tak, en dan stond hij als een vorst!  
Boris wachtte nog even met het uit-
voeren van de zet, tot zijn tegen-
stander terug was. Maar die deed er 
wel erg lang over. Het moest ook 
niet te gek worden. 'Voor hetzelfde 
geld maken ze er misbruik van', 
dacht Boris, en daarom voerde hij 
zijn zet toch maar alvast uit. Daarbij 
drukte hij de klok in de pauzestand, 
wat Boris een sportief compromis 
vond.  
Een seconde later staarde Boris met 
een verslagen blik naar de stelling: 
zijn afgegeven zet was een groteske 
blunder! Boris betrapte zich toen 
heel even op een zeer kwalijke 
gedachte: 'Zou iemand het hebben 
gezien? Kan ik 'm nog  terugnemen?'  
Natuurlijk deed hij dat niet, goed 
opgevoed als hij was. Toen zijn 
tegenstander eindelijk terugkeerde 
zette Boris de klok pro forma weer 
in werking. 'O, had niet gehoeven 
hoor', lispelde zijn tegenstander met 
uitgestreken smoel, terwijl zijn hart 
ongetwijfeld een vreugdesprongetje 
maakte. 'Nee, dat begrijp ik', dacht 
Boris balend. De Jong voerde het 
vorkje du moment uit en Boris gaf 
op; er waren 13 zetten gespeeld… 

 



13 
 

Ronde 7: De Stamhouder wint 
De blunder in de 6e ronde was jam-
mer, maar had nog niet alles be-
dorven. Boris had een mooi toernooi 
gespeeld - nou ja, qua resultaten dan 
- en het kon nóg mooier eindigen! In 
de laatste ronde was hij gekoppeld 
aan Alexander Münninghoff (rat. 
1928, journalist, schrijver, colum-
nist). 
 

 
 
Boris had ooit 1x van Münninghoff 
gewonnen, en dit zou de 2e keer 
moeten worden, want Alexander was 
niet in vorm.  
En het ging inderdaad zoals Boris 
wilde: hij overrompelde de 
Stamhouder in de opening volledig. 
Nu ging het er alleen nog om de 
genadeklap uit te delen. Maar hoe?  
 

Stelling na 20.Pc6; zwart is overspeeld, 
maar hoe maakt wit het af? 

 
Boris zag het plan wel, maar kon de 
uitvoering niet vinden. Hij wilde met 
zijn paard naar f4, maar dat moest 
via e2, maar dan gaf hij ook de 
dekking op van zijn cruciale e-pion. 
De volgende vraag is dan: is dat erg? 
Boris rekende en rekende. Wat als 
zwart met de dame neemt? Wat als 
zwart met het paard neemt? Hij kon 
het niet uitrekenen.  
Hij zag het gewoon niet.   
 
Dieptreurig natuurlijk. Pe2 kon ge-
woon en was ook vrijwel winnend 
(+2,3).  De f-pion kan niet genomen 
worden.  Ook als hij het niet precies 
uit had kunnen rekenen, had Boris 
het gewoon moeten doen! Nu deed 
Boris uiteindelijk h4: nutteloos 
spierballenvertoon. Want ook hier 
zag Boris niet wat dit uit zou moeten 
richten. Hij deed maar wat. Omdat-ie 
wat moest doen. Daarna begon hij te 
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kloten met zijn dame en torens, om 
toch dat paard maar naar e2 te 
krijgen, zonder zijn f-pion te ver-
liezen.  Ondertussen kreeg de Stam-
houder alle tijd om zijn enige tegen-
plan te verwezenlijken: zijn dode 
loper en toren te bevrijden en een 
tegenaanval op de g-lijn. Boris zag 
het fout gaan, dacht nog een wan-
hoopsoffer te hebben, maar toen viel 
die f-pion toch en had hij niets meer.  
 
En kijk, zo kennen we Boris weer!  
Uiteindelijk wist hij de ideale 
Sreklov-score (3 uit 6, 3,5 uit 7 de 
bye meegerekend) toch weer veilig 

te stellen. Hij hield er een nogal 
tweeslachtig gevoel aan over. Die 
TPR van 1833 was niet slecht, maar 
eigenlijk had hij gewoon veel geluk 
gehad en vooral de laatste twee 
partijen hadden zijn tekortkomingen 
meedogenloos blootgelegd. Tegelijk 
was er de bemoedigende gedachte 
dat hij dit jaar geen anonieme 
middenmoter was geweest; hij had 
tegen de top drie gespeeld en daar 
1,5 punt aan overgehouden! 'Dan kan 
je ook kampioen worden!' sprak 
Boris zichzelf moed in, zijn zakken 
nazoekend; helaas waren de con-
sumptiebonnen op.
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Analyse 

XXXX XXXX 

 

Toen ik afgelopen woensdag (21 
februari 2018) Kees zijn paard op f7 
zag offeren, had ik een déjà vu 
gevoel. Dezelfde tegenstander, 
XXXX XXXX, had tegen mij ook 
provocerend ...g5 ge-speeld, en ook 
ik wilde dit 'afstraffen'. 

 

XXXX XXXX – XXXX XXXX 

1.e4 c5 2.d3 e6 3.f4 Le7 4.Pf3 Pc6 
5.Le2 h6 

De voorbode van een ongebruike-
lijke flank opstoot. Dat de witte 
opzet niet zo tam is als zijn tweede 
zet misschien doet vermoeden, 
bewijst het volgende vlotte aanvals-
partijtje uit Tata 2016. 5...d5 6.c3 
Pf6 7.e5 Pd7 8.0–0 b6 9.d4 a5 10.f5 
La6 11.Pa3 Lxe2 12.Dxe2 c4 
13.fxe6 fxe6 14.Pxc4 dxc4 15.Dxc4 

Dc7 16.Pg5 Lxg5 17.Lxg5 Pf8 18.d5 
exd5 19.Dxd5 Dd7 20.Dc4 Tc8 
21.Tad1 Pxe5 22.Txd7 1–0 Dissel – 
Schilstra Wijk aan Zee 2016 
(22.Txd7 zwart gaat mat na 22...Pxc4 
23.Te7+ Kd8 24.Td1+ Pd7 
25.Tdxd7#). 

6.0–0 g5  

 

7.Pe5 d6 8.Pxf7 

Dit leek me een passend antwoord 
op zwarts provocatie. De zwarte 
koning wordt van zijn belangrijkste 
pion beroofd.  

Een minder impulsieve reactie is 
8.Pxc6 bxc6 9.Pa3± en de zwarte 
koning heeft problemen een veilig 
heenkomen te vinden (of 9.Lh5). 

8...Kxf7 9.Lh5+ 

Na 9.fxg5+ Ke8 loopt de koning weg 
naar de damevleugel. 
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9...Kg7 10.fxg5 Pe5 

Dekt het kwetsbare punt f7. Toch 
kon zwart een schaak op f7 toelaten.  

Na 10...hxg5 11.Tf7+ Kh6 12.h4 Pe5 
13.Txe7 Pxe7 14.Lxg5+ heeft wit te 
weinig compensatie voor het geïn-
vesteerde materiaal. 

11.gxh6+ Pxh6 12.c3 

Wits eerste prioriteit is het 
gecentrali-seerde paard te verjagen. 

12...Lg5 13.d4 Lxc1 14.Dxc1 cxd4 

15.cxd4 Phg4 

 

Zwart heeft op c1 geruild om zo veld 
g4 voor zijn paard te krijgen.  

Nu hangt wits loper, maar er dreigt 
bovenal ...Dh4. Sterker was echter 
het paard voor ruil te behoeden en 
druk uit te oefenen op wits centrum: 
15...Pc6. 

16.Lxg4 Pxg4 17.Df4 

Herinnert zwart opnieuw aan veld 
f7. 

17...Dh4 

Zwart kiest zelf voor de aanval. De 
zet is echter niet goed. De beste zet 
is wellicht 17...Ph6. Na 18.Pd2 heeft 
wit voldoende compensatie wegens 
de aanval op d6; Na 17...e5 18.Df7+ 
Kh6 19.Tf3 loopt de koning acuut 
gevaar: er dreigt Th3+ gevolgd door 
Dg7+. Zwart moet met 19...Dd7 
dameruil aanbieden om niet mat te 
gaan. Na 17...Pxh2 geeft zwart de 
dekking van f6 op en wordt achter 
elkaar mat gezet 18.Df7+ Kh6 
19.Tf6+ Kg5 20.Dg6+ Kh4 21.Tf4+ 
Pg4 22.Txg4#] 

18.Df7+ Kh6 19.h3 

Deze zet had zwart gemist. Nu het 
paard verloren gaat, blijft zwart met 
een onveilige koning zitten. 

19...Dg3 20.hxg4 De3+ 21.Df2 
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21...Dxf2+ 

Kiest voor het eindspel omdat de 
alternatieven het paard bij de aanval 
betrokken zou hebben. Bijv. 
21...Dxe4 22.Dh4+ Kg7 23.Df6+ 
Kh7 24.Df7+ Kh6 25.Tf6+ Kg5 
26.Dg7+; of 21...Dg5 22.Pd2 Ld7 
23.Pf3 Dxg4 24.Ph2 Dg6 25.Dh4+ 
Kg7 26.De7+ met beslissende 
aanval. 

22.Txf2 Kg5 

Na 22...e5 23.Tf6+ Kg5 24.Txd6 
exd4 25.Txd4 Lxg4± heeft wit twee 
plus-pionnen. Na 22...Ld7 23.Pd2 
heeft wit zowel Tc1–c7 bij de hand. 
Als zwart zelf 23...Tac8 speelt heeft 
wit sterk 24.Tf6+ en de f-lijn is voor 
wit. 

23.Pd2 Ld7 24.Pc4 

Eveneens sterk is 24.Tf7. 

24...Kxg4 

Na 24...Taf8 25.Txf8 Txf8 26.Pxd6 
Lc6 27.Tf1 wikkelt wit af naar een 
gewonnen eindspel met 27...Txf1+ 
28.Kxf1 Kxg4 29.Kf2. 

25.Pxd6 Th7 26.Taf1 Tah8 27.Tf4+ 

Kh5 

 

 

28.T1f3 

Een fraai, door Houdini 6 aange-
geven, mat ontstaat na 28.Pf7 Tf8 
29.g4+ Kh4 30.g5+ Kh5 31.g6 Kxg6 
32.Tg4+ Kh5 33.Tg5+ Kh4 34.Tf4+ 
Kh3 35.Tf2 Kh4 36.Th2#.  

Het paard op f7(!) vervult een 
cruciale rol in het mat. 

28...e5 

Geeft nog een pion om de loper bij 
de verdediging te betrekken. 

29.dxe5 Lg4 30.Tf2 

Hier was 30.Tg3 nog net iets sterker. 
Veel maakt het niet uit. 

30...Tc7 31.Td2 Kg5 32.Tf6 

Houdt de koning vast. 

32...Tc1+ 33.Kf2 Thh1 

Dacht zwart werkelijk nog iets te 
hebben? 

34.Pf7+ 

Dus toch Pf7! Zwart gaat geforceerd 
mat. 

34...Kh4 35.g3+ 

En opgegeven door zwart, want het 
is mat na 35...Kh3 (35...Kh5 
36.Th6#) 36.Pg5+ Kh2 37.Th6+ Lh3 
38.Txh3# 1–0 
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XXXX XXXX – XXXX XXXX 

1.e4 c5 2.Pc3 e6 3.f4 Pc6 4.Pf3 Le7 
5.Lc4 

Met de duidelijke bedoeling de 
Grand Prix variant van het Siciliaans 
te willen spelen. Volgens de online 
database van ChessBase is de 
volgende zet een nieuwtje. 

5...g5N 

 

In deze partij bereidt zwart het niet 
eens voor met ...h6. 

6.d3 

In de vorige partij had wit reeds 2.d3 
gespeeld en had zo veld g5 3x onder 
controle. Om die reden speelde 
zwart eerst ...h6. Nu zonder ...h6 had 
wit kunnen profiteren door onmid-
dellijk 6.Pxg5 te spelen. Na 6...h6 
7.Pxf7 Kxf7 8.0–0 dreigt Dh5+ en 

zit f5 in de stelling, een zet die wit 
sowieso graag speelt in de Grand 
Prix. Na 6.Pxg5 h6 is nog sterker 
7.Pf3; Na 6.Pxg5 Lxg5 7.fxg5 Dxg5 
8.0–0 staat het materieel gezien 
gelijk, maar is zwart hopeloos 
verzwakt op de donkere velden. 

6...g4 

Dwingt wit tot een verklaring. 
Objectief gezien was 6...h6 ver-
standiger. Speelt wit dan 7.Pe5 dan 
komt ook nu na 7...d6 8.Pxc6 in 
aanmerking. (8.Pxf7 is ook nu niet 
goed. Wit heeft simpel-weg te 
weinig materiaal bij de hand om het 
de zwarte koning lastig te maken. 
8...Kxf7) 8...bxc6 en wit heeft 
meerdere goede zetten tot zijn 
beschikking 0–0 of Lb3 dan wel 
Df3. 

7.Pg5 

Met de vaste bedoeling het paard te 
offeren. In 7.Pe5 had wit waar-
schijnlijk minder trek wegens 
7...Pxe5 8.fxe5 en wit is zijn f-pion 
als stormram kwijt. De stelling is 
echter erg goed voor wit. Hij heeft 
de half open f-lijn en de dubbele e-
pion houdt de zwarte stelling in 
toom. Omdat g4 hangt, moet zwart 
welhaast 8...h5 spelen. Na 9.0–0 kan 
zwart bijv. al geen 9...Lg5 spelen 
wegens 10.Pb5 en het dreigende 
Pd6+ brengt ook Txf7 al dan niet 
met mat in de stelling. 10...Le7 
11.Lg5 Lxg5 12.Pd6+ Kf8 13.Txf7#. 
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7...h6 8.Pxf7 

Er was geen weg meer terug. Ik ben 
benieuwd hoe vaak Punter Pxf7 
tegen zich krijgt per seizoen? Of zijn 
het alleen Rode Lopers die zich laten 
provoceren? 

8...Kxf7 9.f5 

Maakt gebruik van de loper op c4. 
Met 9.Dxg4 Pf6 zou wit een tweede 
pion gewonnen hebben voor het 
paard, maar vergeleken met de 
vorige partij heeft zwart hier een 
betere versie. 

9...Pf6 

 

Nu is 9...Pe5 met aanval op de loper 
sterker, na 10.fxe6+ Kg7 staat de 
koning veilig 11.0–0 (11.Lf4 Lh4+ 
en zwart neemt de aanval over) 
11...dxe6 12.Lf4 Lf6 13.Lxe5 Lxe5 
14.Dxg4+ Dg5 een derde pion 
winnen faalt 15.Lxe6 Dxg4 en de 
dame staat gedekt! 16.Lxg4 Lxg4. 

10.fxe6+ 

Te vroeg. Wit moet de penning in de 
stelling houden met 10.Lf4, dat 
houdt het paard van e5 af: 10...Ke8 
uit de penning en na 11.0–0 e5 
12.Le3 d6 heeft wit slechts een pion 
voor het paard.  

Het witte nadeel is volgens Houdini 
6 slechts een pion. Dat zwart op 
moet passen blijkt uit de volgende 
variant: 13.a3 Pa5 14.Le6 Lxe6 
15.fxe6 en wit staat al aanmerkelijk 
beter! Er dreigt Pd5 en zwart moet 
deze al ruilen omdat anders Txf6 aan 
de orde is.  

De pion op e6 in combinatie met het 
ge-centraliseerde paard houdt de 
koning vast. 

10...dxe6 11.0–0 Dd4+ 

Een overbodig schaakje; 11...Kg7 uit 
de penning is veel sterker. 

12.Kh1 a6 

Te traag. Ook nu had de koning opzij 
moeten stappen. 

13.Pe2 

Waarom niet een tweede pion gepakt 
met 13.Dxg4. Met de tekstzet wordt 
Dxg4 onmogelijk. 

13...Dd8 14.a4 Kg7 15.Pf4 e5 
16.Pe6+ Lxe6 17.Lxe6 

De witte stukken werken niet goed 
samen. 



20 
 

Merk het verschil op met de vorige 
partij. Toch krijgt wit een nieuwe 
mogelijkheid. 

 

17...h5 

Dekt de pion, maar geeft wit toegang 
tot veld g5. Zwart deed er 
verstandiger aan de pion op h6 te 
houden en pion g4 weg te geven.  

Bijv: 17...Dd6 18.Lxg4 Pxg4 
19.Dxg4+ Dg6 en zwart heeft het 
heft in handen. Na 20.Dd7 Thd8 
21.Dxb7 De6 dreigt damewinst na 
...Tdb8 Dc7 en ... Ta7 22.h3. 

18.Dd2 

Natuurlijk! 

18...De8 19.c3 

Ontneemt zwart veld d4. Sterker was 
het overbrengen van de toren met 
19.Tf5 en er dreigt mat!  

Stel zwart doet 19...a5 dan volgt 
20.Dg5+ Dg6 21.Dxg6+ Kxg6 

22.Tg5+ Kh7 23.Lf5+ Kh6 24.Tg8#; 
19.Tf5 Pg8 20.Tf7+ Kg6 21.Df2 
dreigt Df5 mat. Zwart kan dit zowel 
met Ph6 als Pd4 tegenhouden.  

Dat dacht-ie!  

In beide gevallen volgt Df5+ en na 
slaan geeft de e-pion mat! 21...Ph6 
22.Df5+ Pxf5 23.exf5# idem met het 
andere paard. Prachtig!; 19.Tf5 Pg8 
20.Tf7+ Dxf7 noodzaak! 21.Lxf7 
Tf8 de loper gaat verloren: er dreigt 
anders een onderste rij mat 22.Dc3 
Txf7 23.Le3. 

Houdini geeft zwart nog steeds een 
plus(je). Het voordeel is echter aan-
merkelijk minder dan het geweest is. 

19...Td8 20.De3 Td6 21.Lf5 

De loper kon beter naar c4, veld f5 
zou dan voor de toren geweest zijn. 

21...Pg8 

Met 21...Pd7 dek je c5. 

22.Dxc5 Txd3 23.Dc4 Td6 24.Le3 
Ph6 25.Lxh6+ 

Beter 25.Le6 Wit moet zoveel 
mogelijk stukken op het bord 
houden.  

Na de tekstzet komt wit niet meer tot 
serieus tegenspel. 

25...Thxh6 26.b4 Thf6 27.b5 Pa5 
28.Dc7 Dd8 29.Dc5 Pb3 30.De3 
Pxa1 31.Dg5+ Tg6 32.Dxh5 
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32...Dh8 

Nog een grote fout van zwart in 
gewon-nen stelling: 32...Pc2 zou wit 
zonder spel gelaten hebben. 

33.Dxg6+ 

Ai, dit kost definitief de partij.  

Na 33.Lxg6 moet zwart vooral de 
loper niet slaan. 33...Txg6 34.Tf7+ 

Kxf7 35.Dxh8 en wit hoeft dit zeker 
niet te verliezen.; 33.Lxg6 Dxh5 
34.Lxh5 wit lijkt er vanaf te komen 
met 3 pionnen voor het stuk.  

De zwarte stukken zijn echter 
sterker. Bijv. 34...Pb3 35.bxa6 bxa6 
36.Lxg4 Pc5 en zwart wint er een 
terug. 0–1 

 

 

 

 

 

Henk leverde deze bijdrage aan als 
PGN na de analyse gemaakt te hebben 

in ChessBase.  

 

Dat moeten meer Rode Lopers kunnen 
met hun partijen!
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Battle of Soerendonk 2018 
Count Vermeulen of Utreg 
 
On the evening of January 5th 2018 
AD two giant armies clashed in the 
rural surroundings of Weert. The 
cause of the battle was a discussion 
about a cup with little ears which 
unfortunately lead to an insulted 
Count Vermeulen of Utreg. Who 
therefore raised his army in the 
middle of winter and in full haste 
moved this army to Brabant. 
 
Viscount Coenen of Stamproy got 
notice of his arriving nemesis so he 
also deployed his host and moved to 
intercept the enemy forces. 
Finally, at the evening of the 5th of 
January the forces met close to the 
hamlet of Soerendonk in a nearly 
perfect squared flat meadow.  
 
At the battle front the leaders found 
out that their forces were very 
closely matched. Even the army 
compositions were extremely 
similar. Both forces consisted of 
about 8000 infantries, 2000 cavalry 
and a few hundred pieces of both 
light and heavy artillery.  
 
Furthermore, both noblemen brought 
their body guards which were a 
cumbersome slow melee unit and an 
elite force with an extreme firepower 
and on top of that highly mobile. 
Both armies were deployed on the 
battle field in the same manner: all 
infantry in a long line in front. 

Behind this line were at the sides the 
cavalry and artillery and in the 
middle the bodyguard and the elite 
unit. One thing was really odd, as 
like the generals had made some 
arrangement how to keep their forces 
apart in the midst of the fight all 
forces from Vermeulen were clad in 
white and all the Viscounts forces 
were dressed in black. 
 

 
 
The whites began by moving up a 
few units of infantry at the right 
flank while slightly advancing a 
piece of light artillery which fired to 
the middle of the battle field. Black 
reacted by advancing his central 
infantry almost to the white lines and 
setting up a phalanx formation to 
thwart the enemy artillery fire.  
 
White now also advanced with his 
infantry in the centre and the 
infantry of both sides clashed which 
lead to a few thousand casualties.  
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After this initial skirmish white 
moved his elite forces up to the front 
at the left to put pressure on the 
centralized infantry of the blacks and 
also directing fire at the infantry 
units directly in front of them. Black 
responded with slightly advancing 
his elite fore to provide covering 
fire. 
 

 
 
Now more infantry units in the 
centre from both black and white 
were directed to the battle line and 
started melee fights in close quarters. 
Also, the cavalry engaged and 
white’s elite force came under such 
heavy pressure that it had to pull 
back to its original position. 
 
The skirmish in the centre lead to 
several casualties. Both hosts lost 
half their cavalry and white’s central 
infantry was obliterated. 
 

 
 
Black’s light artillery rushed forward 
and sniped white’s last cavalry. 
However, it was engaged soon 
thereafter by some infantry unit 
which was kept behind, which dealt 
such have casualties that the light 
artillery was inoperable. Most of 
these latter engagements had taken 
place on white’s left flank. For his 
own safety, the white general fled to 
the right, closely coordinating this 
manoeuvres with a unit of heavy 
artillery which now moved more to 
the centre. 
 
Black’s elite force lashed out to 
white’s left flank and fired some 
heavy shots at white’s general who 
fled even more to the right. In the 
confusing afterwards it engaged and 
crushed an infantry unit.  
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1 
 
White had in the meantime pushing 
forward with his infantry on the right 
flank, threatening to overrun a unit 

                                                            
1 

  " De tekeningen bij dit verslag komen uit 
het eerste schaakboek van Count Vermeulen of 
Utreg 

of light artillery which had to pull 
slightly back.  
 

 
 
At this stage of the battle white had 
lost all his cavalry and half of his 
infantry. Black lost a light artillery 
and a cavalry unit but still had most 
of its infantry. 
 

However, both white’s units of 
artillery both heavy and light started 
pushing pressure on black’s last line. 
Even the black general came under 
heavy pressure and had to seek 
shelter behind a cavalry unit, which 
blindly moved forward to protect the 
general. 
 
White’s elite force well rested after 
being kept in reserve after the initial 
skirmish now rushed forward really 
threatening to obliterate the cavalry 
unit which was standing in the line 
of fire of white’s heavy artillery. 
Black moved in infantry to provide 
cover fire supporting that cavalry. 
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White’s elite unit now did not 
engage the cavalry but moved 
further to attack black’s general.  
Black’s own elite force was 
outmanoeuvred and also the light 
artillery was misaligned. Under 
cover of a light piece of artillery 
which fired with remarkable 
accuracy. White’s elite forces 
crashed into the general’s 
bodyguard, slaughtered these and 
captured the enemy general. This 
ended the battle. 
 

 
 
Later though, unconfirmed reports 
suggested that the general was 
ransomed for a BAV. 
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Paard wint van Leeuw 

XXXX XXXX 

 
In het wild zal je het nooit tegen 
komen: een gevecht van leven op 
dood tussen een paard en een leeuw 
(en ik vermoed dat dan de leeuw zal 
winnen).  
Hoe anders is het op het schaakbord!  
Bijvoorbeeld op de laatste dag van 
Januari 2018: ik mocht met wit tegen 
XXXX XXXX.  
Op zich is dat al bijzonder, want om 
de een of andere reden heeft XXXX 
vaak wit als we elkaar treffen.  
We spelen dan altijd de Afruilvariant 
van het Frans (geeuw!), waarbij 
XXXX vaak aan het langste eind 
trekt.  
 
Maar nu dus de strijd tussen een 
notoire paarden-liefhebber tegen een 
fan van de Leeuw. 
 
XXXX XXXX – XXXX XXXX 

 
1.Pc3 Pf6 2.e4 d6 3.d4 Pbd7 4.f4 e5 
5.fxe5 dxe5 6.dxe5 Pxe5 7.Dxd8+ 
Kxd8 8.Lg5… 

Volgens zwart staat dit theoretisch te 
boek als een remise-variant en wordt 
in Leeuwkringen ook wel de “Geeuw 
van de Leeuw” genoemd!  
Vreemd genoeg wordt deze variant 
op de site van Jerry van Rekom (een 
van de schrijvers van het boek over  
de Leeuwenkuil genoemd! Voor de 

Geeuw verwijst hij naar het boek. 
Zou dat betekenen dat die variant 
niet echt reclame is voor de Leeuw? 
Op die site wordt het diepst ingegaan 
op de variant waarin wit 8.Lf4… 
speelt, wat volgens mij minder goed 
is dan 8.Lg5… Onwetend van enige 
Leeuwtheorie, koos ik voor deze 
opzet omdat die volgens mij een 
langdurig wit initiatief geeft en de 
gebaande Leeuwopzet ontloopt. 
8...Le7 
De zwarte remisehaven kan alleen 
bereikt worden met 8...c6, zoals een 
paar borden verderop Mitchel tegen 
Mike speelde! Ik was daarop 9.0-0-0 
Kc7 10.Lf4… van plan. 
9.0–0–0+ Ke8 
Beter is toch 9...Ld7, al ziet dat er 
niet echt geweldig uit. Wit heeft een 
aantal optimale zetten gespeeld en 
moet nu een plan vinden. En dat is 
nog niet zo eenvoudig, want behalve 
de open d-lijn zijn nog geen concrete 
aanknopingspunten in de zwarte 
stelling. Ontwikkelen dan maar! 
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10.Pf3 Peg4 
Met 10...Pxf3 11.gxf3… zou de witte 
voorsprong in ontwikkeling door 
zwart verder geholpen zijn. Maar in 
zekere zin doet hij dat nu ook, want 
wit wordt min of meer gedwongen 
tot: 
11.Td2… 

waarna een verdubbeling op de open 
d-lijn in het verschiet ligt. Ik heb een 
tijdje zitten kijken naar 11.Pb5… 
maar dacht dat zwart met 11…Ld8 
12.e5 Pd7 13.Lxd8 Kxd8 de zaak bij 
elkaar hield. 
11...h6 12.Lf4 c6 13.h3 Ph5 14.Lc7 
Het is zaak om de loper controle 
over f4 en g3 te laten houden, 
bovendien dreigt er nu ook soms 
Td8. 
14…Pe3 
 

 
 
Typisch een stelling waarbij je direct 
gaat kijken of een van de zwarte 
paarden te vangen is! Dat zou 
kunnen met 15.Ld3… met de sterke 
dreiging Te2 en dan 15...Le6 16.g4… 
Maar het afsluiten van de open d-lijn 
met mijn loper stuitte me tegen de 
borst, beter leek het mij die loper 
(die nog niet bewogen had) te laten 
ruilen tegen een paard dat daar vijf 
zetten over zou doen: 
15.g4 Pxf1 16.Txf1 Pf6 17.Tfd1… 

Klaar voor Td8. 
17...Le6 18.Pd4 Tc8 19.Lg3 Lb4 
20.Pf5 g6 21.Pd6… 

Hier heb ik ook een tijdje zitten 
rekenen aan de gevolgen van 
21.Le5… maar ik kon de 
consequenties van bijvoorbeeld 
21.Le5 Lxc3 22.Pd6 (22.bxc3 Pxe4 
23.Lxh8 gxf5) 22...Ke7 23.Lxc3… 
niet goed inschatten. Voor nu leek 
het mij verstandig om de dreiging 
achter de hand te houden. Bovendien 
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zocht ik een methode om mijn 
trouwe paard op c3 in leven te laten. 
21...Lxd6 22.Lxd6… 

En weer is Le5 een sterke dreiging. 
22...Ph7 23.e5 Pg5 24.h4… 

 

 
24…Pf3 
Beter was weer terug te gaan. 
25.Tf2 Pxh4 26.Pe4 f5? 
Zwart gaf na afloop aan dat hij het 
en passant slaan niet had 
meegenomen in zijn overwegingen; 
beter is 26...Kd8, maar ook dan 
houdt wit een sterk initiatief, 
bijvoorbeeld door het omspelen van 
zijn loper (met aftrekschaak) via b8-
a7 naar c5. 
27.exf6 e.p. 
Nu heeft wit ook nog een vrije f-pion 
als troef in handen. 
27...Kf7 28.Le7 Lxg4 
Met 28...g5 29.Pd6… had de Koning 
nog naar g6 kunnen vluchten, maar 
veel zou dat niet schelen. 
29.Pd6 Ke6 30.Te1+ Kd7 
31.Pxc8… 

En hier vond Peter het welletjes: 1–0 
De afbeeldingen op internet die ik 
vond naar aanleiding van het thema 
“Paard vs Leeuw” doen alle 
vermoeden dat het met het paard niet 
goed afloopt: 
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Maar de laatste afbeelding uit onze 
partij geeft een “Eind goed, al goed” 
gevoel: 
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Een schaak record (2) 
Jos Heesen (van chess.com) 
 
Vorige keer hadden we over het 
record van het grootste aantal aan-
eengesloten overwinningen, dit keer 
over het grootste aantal partijen on-
geslagen (dus gewonnen of remise 
gespeelde partijen). 
 
En dan komen we uit bij: 
 
Mikhail Tal – 95 partijen aan één 
stuk door ongeslagen! 
 

 
Mikhail Tal 

 
Dat zou voor ons als Rode Lopers 
betekenen dat we zo ongeveer 3 
seizoenen lang geen enkele interne 
partij verliezen!  
Ik geloof niet dat er een dergelijke 
Rode Loper bestaat (Henk, kom er 

maar in 😊) 

 

Het is ook frappant dat Tal dit record 
heeft, want hij stond bekend om zijn 
creatieve en aanvallende stijl waarbij 
onduidelijke offers niet geschuwd 
werden. Een stijl waarbij het ook wel 
eens verkeerd kan aflopen. 
 
Zijn oorspronkelijke stijl was voor 
een breder publiek goed zichtbaar in 
zijn WK match in 1960 tegen 
Mikhail Botvinnik. Door die match 
te winnen, werd hij op 23-jarige 
leeftijd de jongste Wereldkampioen 
schaken ooit (nog een record!). Maar 
dat record raakte hij kwijt aan Garry 
Kasparov die in 1985, 22 jaar oud, 
Anatoly Karpov versloeg in een WK 
match. 
 
De 95 partijen waarin hij ongeslagen 
bleef, speelde hij van 23 Oktober 
1973 tot 16 Oktober 1974. 

 
Andere eervolle vermeldingen: 

 Mikhail Tal (opnieuw!) – 85 
partijen van Juli 1972 tot April 
1973 

 José Raúl Capablanca – 63 
partijen van 10 Februari 1916 tot 
21 Maart 1924. 


