HSV 2 – Novelty Destroyers 2
Dat alles anders kan verlopen dan je verwacht, werd tijdens de externe wedstrijd tegen Novelty
Destroyers 2 op 15 januari snel duidelijk. Niet alleen onze opstelling die op het laatste moment nog
wijzigde, was anders dan gebruikelijk, maar ook de uitslag overtrof onze stoutste dromen. HSV 2 en
Novelty Destroyers 2 stonden na drie wedstrijden samen bovenaan in de competitie en gezien de
rating-verhouding van beide teams, zag het ernaar uit op dat wij een zware avond tegemoet gingen.
Het liep anders: Waar Jacques op bord een de week daarvoor nog
als laatste met een veilige remise bezig was, pikte hij dit keer als
eerste een vol punt van de Rijswijkers af! Een paard waar niet goed
voor werd gezorgd door de witte stalbaas, werd door Jacques
resoluut naar het slachthuis gebracht! De stelling was eigenlijk nog
niet eens superingewikkeld (zie figuur 1). Jacques speelt 21… b5 en
dreigt een pion te winnen. Wit had hier Tb1 kunnen spelen, om
tegenspel te krijgen, maar slaat cxb5??? Blunder!! Nadat Jacques
het paard met Dxb3 vakkundig had opgeruimd, gaf de witte speler
direct op! 1 – 0! Een cadeautje!
Een opsteker natuurlijk, maar dat de uitslag van de andere partijen ook zo fortuinlijk naar ons toe zou
rollen, was een verre illusie. Dennis, Willem en Dick vlogen kansloos van het bord! Het zou snel 1 – 3
worden.
Dennis speelde op bord drie tegen Derk Dekker en moest na 16
zetten opgeven. Een gesloten Siciliaanse opening waarbij, zoals
figuur 2 laat zien, na zet 11. Lg5 ogenschijnlijk nog niet veel aan de
hand is. De witte stukken staan wel veel beter ontwikkeld en
bewegen al richting koning. De zwarte stukken kunnen niet veel
doen. Waarschijnlijk uit angst voor de dubbele aanval op het paard,
verplaatste Dennis zijn dame 11…
Dc7 met de bedoeling om de
penning op te heffen. Dat werd
fataal… De zwarte dame kon nu
ook niet meer helpen om de koningsstelling te verdedigen. Volgens
Fritz zou Dd7 nog tegenspel kunnen bieden, maar gezien de vele
witte stukken die optrekken naar de zwarte koning gaat dit
uiteindelijk ook niet helpen. Derk speelde het zeer effectief uit en
gaf Dennis geen enkele kans: 12. Lh6 fxe4 13. dxe4 b5 14. Pg5 Ld4+
15. Kh1 bxc4 16. Lxf8 (zie figuur 3) f5 - Hier had verder spelen geen
enkele zin meer.
Ook Willem op bord zes had het zwaar te verduren onder de druk van zijn Franse tegenstander. De
partij duurde lang en werd steeds moeilijker. 30 zetten is voor Willem al heel wat! Tot de 26 e zet had
Willem weliswaar twee pionnen meer, maar in een voor beiden ingewikkelde strijd nam Willem hier
de verkeerde beslissing. Een zwarte pion sneed vervolgens de mogelijkheid af om op de

koningsvleugel aan te vallen en Willem werd gedwongen om zijn heil te zoeken aan de damekant.
Dat is niet Willems speelstijl en door mooie combinaties van zwart werd Willem gedwongen om op te
geven.
Bord vijf werd ingenomen door invaller Dick de Jong die het met
zwart moest opnemen tegen een speler met een torenhoge rating!
Tussendoor heb ik Dick nog horen zeggen dat hij halverwege de
avond remise heeft aangeboden… Zeer moedig natuurlijk, maar
waarschijnlijk niet erg realistisch. De partij begon met een Siciliaan
en tot de 7e zet ging alles volgens theorie. Na 8. Kd3 week Dick af en
in plaats van a6, antwoordde Dick met e5(?). Figuur 4 laat de stelling
van dat moment zien. (h3 is een gokje van mij. (hc)) De pion op d6
bleef hierdoor verzwakt achter als “hangende pion” en zou later de
achilleshiel worden van Dick. Het middenspel draaide voortdurend
om het aanvallen en verdedigen van dit kritieke punt in de stelling. De partij had verder een
strategische voortzetting, zonder dat een van de spelers grote fouten maakten. Een voor zwart
ongunstige afruil bleek het Waterloo voor Dick te zijn. Een vol stuk moest geofferd worden om direct
mat te voorkomen! Daarna was het “watertrappelen met lieslaarzen aan”. Al met al was het een
boeiende partij! Het feit dat de speler van Novelty Destroyers zo veel ratingpunten meer had, bood
enige troost.
Plotseling werd het lot ons na vier gespeelde partijen weer gunstig
gezind. Patrick speelde, ook als invaller, op bord twee en kwam daar
met een fantastische partij uit het startblok. Superdegelijk en geen
enkele fout! Het was een partij met
Hollandse verdediging en Patrick
kwam een fractie beter uit de opening
dan zijn tegenstander met iets
actiever spel. Echter, geleidelijk begon
het openingsvoordeel van de
witspeler te kantelen. Zwart
probeerde door ruilen het nadeel van
zijn minder gepositioneerde stukken
slim ongedaan te maken en dat lukte.
Zie figuur 5, 21… Dxf6. Ook de torens
gaan er kort daarna af. Dat levert de
situatie op zoals weergegeven in
figuur 6. 27. Txd8 Kxd8. Licht voordeel
nu voor zwart. Een eindspel werd
onvermijdelijk, maar na 31. Kb6
keerden de kansen opnieuw! Zie
figuur 7. De zwarte koning raakt te ver
weg van de pionnen die gaan lopen op de f- en g-lijn. De witte koning
rukt sterk op! Zwart geeft op in de stelling van figuur 8. Het is
duidelijk dat zwart de pionnen niet meer tegen kan houden, zonder

dat hij daarvoor moet betalen met zijn loper. Wit wint! Complimenten Patrick, goed gespeeld!
Hierna hadden we nog een HSV-troef in handen. Fred speelde, ook als plotseling opgestelde invaller,
op bord vier en deed dit met verve! In het begin maakte Fred een klein foutje en had pardoes twee
lopers van dezelfde kleur op het bord staan! Onreglementaire zet! De
dienstdoende wedstrijdleider loste dit vakkundig op door Fred een
strenge tijdstraf van twee minuten op te leggen. Zo kon het spel na
een moment van schrik weer verder. Petroff verdediging! (Ik lees het
ook maar op…) Voor mij zag het eruit
als ingewikkeld gemanoeuvreer en
het leek erop dat de beide spelers
niet verder kwamen. Een remise was
het hoogst haalbare. Fred heeft dat
dan ook aangeboden, maar de
tegenstander weigerde… Verder spelen dan maar… Tot!!! … Een
blunder! De tegenstander speelt 31… g5! Dit kost ‘m een pion en
met de overgebleven vrije pion op de h-lijn is zijn positie in duigen
gevallen. Zie figuur 9. Fred weet, als
ervaren rot, dit voordeel knap uit te
buiten en op de 37e zet is de stelling
als in figuur 10. Zwart koos ervoor
om de koning richting de pionnen op
de f- en g-lijn te spelen, terwijl Fred al
lang wist dat de winst aan de andere
kant van het bord was te halen!
Zonder vrees liep de witte koning
naar het westen (42. Kb5), terwijl de
zwarte koning vertwijfeld en
machteloos achterbleef. Zie figuur 11. De partij ging naar HSV! Dat
kon niet meer uitblijven! De eindstelling zie je in figuur 12. Zwart
geeft op!
3 – 3! Het wordt nog een interessante avond! Met nog twee partijen te gaan was er misschien toch
nog iets mogelijk.
Henk, met zwart op bord zeven, nam het damegambiet in de opening direct aan. Het slaan is niet al
te sterk voor zwart, maar kan het voordeel hebben dat wit erdoor verrast wordt. Zo ook hier… De
tegenstander dacht lang na en zette bij zet drie agressief e4! Henk ving dit goed op. Op het bord
ontwikkelde zich voor het damegambiet een klassiek patroon, waarbij wit een doorgebroken pion
had en zwart een pion meer op de damevleugel. De kunst is nu voor zwart om de doorgebroken pion
te neutraliseren. Dit leidde tot een interessante partij waarbij de strijd om de vrijpion op f6 werd
afgewisseld met matdreigingen en aanvallen op de damevleugel over en weer. In het eindspel
verschalkte Henk de loper die de vrijpion dekte. Vervolgens viel ook de vrijpion. Op het bord bleven
twee in elkaar verstrengelde pionketens over. Hartstikke Remise. Bravo Henk! 3 ½ - 3 ½ .

Dat alles anders zou zijn deze avond, bleek ook uit het feit dat
Selahattin als laatste zijn partij aan het spelen was. Vorige keer als
eerste klaar en nu strijdend om het laatste punt. Het lot van het
team lag in zijn handen. …Even snel naar huis gebeld dat het laat zou
worden… Trouwens, nog niet eerder heb ik een partij gezien die zo
veel wisselende situaties kent. Fritz slaat herhaaldelijk uit van +6
naar -6! En zelfs verder! Het valt ook
niet mee, als er zo veel druk op jouw
schouders ligt; iedereen kijkt mee en
de overwinning van jouw team valt
of staat met jouw prestatie. Zwart had zeker in de eerste helft van de
partij de beste kansen, maar verzuimde steeds om deze te benutten.
Figuur 13 laat zien dat de moeilijkheden voor Selahattin zich
opstapelen; 10. Pbd2 Pc3 11. Dc1 ziet er slecht uit. Na vele aanvallen
en ontsnappingen was het geluk ineens aan de kant van Selahattin.
Na 30. Da2 Lf2 kon zwart de loper inleveren. Zie figuur 14 De partij
ging meteen helemaal op z’n kop, want wit had nu een vol stuk meer
en kon ook zijn koning goed verdedigen. Zwart besefte het verlies
van de loper waarschijnlijk nog niet goed en ging gewoon door met
zijn aanval. Kansloos! Figuur 15 laat zien dat schaak met het paard
geen zin heeft. Selahattin antwoordde met 34. Kb2, maar slaan met
de toren was veel beter geweest. Txb2 Txb2, Pe7+ enz. Zelfs na Kb2
was de partij ruimschoots gewonnen.
Toch wist Selahattin onder de
gigantisch druk, ook weer na een
fout, opnieuw in een verloren positie
terecht te komen. Zie figuur 16. Zwart speelde hier gelukkig 41… Lc8,
maar Tc8 was veel beter geweest en had de partij gewonnen. De
fouten gingen voortdurend over en weer. Er was uiteindelijk niet veel
materiaal meer over en een gelijkspel zat eraan te komen. Eeuwig
schaak was mogelijk. Zie figuur 17. Dat het in velerlei opzichten een
bijzondere avond was, kwam als klap
op de vuurpijl tot uiting bij de laatste
blunder van zwart. Na 48. Pe5 valt zwart het paard aan met f6(!!!)
Schaak met de dame op d5 beëindigt de partij! Wat een climax!
Gewonnen met 4 ½ - 3 ½ . Dat is meer dan waar we op gehoopt
hadden aan het begin van de avond. Eerlijk is eerlijk, we hebben hier
en daar behoorlijk mazzel gehad. Dat hoort er nu eenmaal bij. De
partijen die Novelty Destroyers heeft verloren, heeft het aan zijn
eigen fouten te danken.
Met al weer snel de volgende wedstrijd voor de deur, staan we nu bovenaan in de competitie. Laten
we hopen dat we het er in de resterende wedstrijden ook zo goed af brengen!
Hans Coenders

