
 

   Scheelt je toch weer een tientje! 

 
In de eerste week van Juli vond de 14de editie van het ROC Nova College schaaktoernooi plaats. 

Een mooie gelegenheid om voor de fanatieke schaker het seizoen nog wat langer te maken. 

Met een redelijke maar niet fantastische externe score “3,5 uit 9 “ , degradatie van ons eerste en 

tweede en een mislukt Tata Steel in mijn achterhoofd “0 uit 3 “  ,was er reden te meer om het 

seizoen nog wat langer te maken.  Gretig op zoek naar een manier om deze teleurstellende 

resultaten te revancheren schreef ik me in voor het toernooi. Met mij verscheen ook clubicoon Chris 

de Saegher op vrijdagavond in de aula van het Nova om met nog circa 160 schaakliefhebber om 

19:30 te mogen starten aan de eerste ronde. Beide zaten we in de bovenste helft van onze groep wat 

als gevolg heeft dat je een tegenstander treft waar je in principe alleen maar van kan verliezen.  Met 

tegenstanders van bijna 500 en in Chris z'n geval 300 ratingpunten minder weet je natuurlijk wel dat 

je moet kunnen winnen, al gaat het nooit zo eenvoudig als dat je hoopt. Ik won al na 10 zetten 2 

pionnen door een afwikkeling die mijn tegenstander niet ver genoeg had doorgerekend en te snel 

het schijnoffer sloeg. Door de pionnenwinst kwam ik wel tussen de zetten 10 en 25 aan de 

verdedigende kant te staan , De B en C lijn waren immers semi-open in het voordeel van mijn 

tegenstander. Toen mijn stukken uiteindelijk weer ideaal geposteerd stonden kon ik mijn pionnen 

meerderheid laten opmarcheren en bleek zijn stelling rijp voor de sloop. Na 33 zetten was mat in 1 

niet meer te verhinderen, waardoor mijn tegenstander na enkele ogenblikken naar de stelling te 

hebben gestaard mij de hand bood. Beide witte paarders konden hierdoor opgelucht naar huis rijden 

om er achter te komen dat de voorspelling van Chris juist bleek te zijn, de Belgische euforie was 

uitgegaan als een nachtkaars ( 3-1 voor Wales).  

 

De volgende ochtend mochten we allebei direct aan de bak. Chris mocht het opnemen tegen FM 

Lars Vereggen 2369 en ik kreeg op mijn beurt een 22 jarige jongeman met een rating van 1832 wat 

momenteel al meer dan 100 punten scheelt in mijn nadeel. Ik zette met zwart mijn versnelde 

drakenstelling supersnel op waardoor ik vanwege de increment na acht zetten 2 minuten meer op de 

klok had staan dan aan het begin van de partij. Op zet 8 speelde wit echter een onnauwkeurigheid 

waardoor ik even goed na moest denken hoe ik daar het meeste voordeel uit moest halen. 

In bovenstaand diagram zien we de stelling na 8 Dd2, De juiste zet is Lb3 zodat de loper gedekt is 

en er geen trucjes in de stelling komen. Ik twijfelde over 8...- Pg4 of Pxe4 ( een schijnoffer). 

Uiteindelijk koos ik voor de meest spectaculaire van de twee.  

8  Dd2- Pxe4 ,  

9  Pxe4- d5 

10 Pxc6-bxc6 

11 Td1- Dc7 

12 Lxd5- xd5 

13 Pc3 – Lb7 

14 0-0   – Tfd8 



15   Lg5- Td7 

16 Tfe1- e5 

17 De2- f5 

In deze stelling had ik inmiddels  een prachtig loperpaar en een sterke pionnenketen opgebouwd. Ik 

had gezien dat na f5 het paard terug moest naar g3 of d2 waardoor ik ook nog e4 zou kunnen 

spelen. Dat moest ik kunnen winnen. In de partij werd het me echter makkelijk gemaakt en was het 

niet meer nodig toen mijn tegenstander blunderde en toch Pf6+  speelde. Die ik er uiteraard direct 

afsloeg en nadat hij had teruggeslagen met de loper speelde ik direct Dc6. Een dubbele aanval die 

zo in het stap 2 boekje kan. Hij speelde nog enkele zetten door maar de winst kwam niet meer in 

gevaar. 

 

Ook Chris bleek een goede partij te hebben gespeeld. Hij was in staat gebleken  de FM van 200 

rating punten meer op remise te houden. Een knappe prestatie en dus een prima begin voor beide. 

 

De middagpartij was een taaie. Mijn Blackmar-Diemer werd gepareerd door 2...-e6 waardoor ik in 

het Frans belandde. De doorschuifvariant met een paard op e2 en een loper die niet meer naar d3 

kan en dus op g2 moet worden geplaatst. Leek me op voor hand  een speelbare opstelling, maar dat 

viel zwaar tegen. Uiteindelijk liet ik me ook nog verleiden om mijn zwartveldige loper te ruilen 

voor een paard en een dubbelpion aan zijn kant. Zoals u zult begrijpen kan dat alleen maar zorgen 

voor een hoop ellende, passiviteit en concessies. In onderstaand diagram is de stelling na 15 zetten 

al redelijk kritisch. Zwart heeft een goede druk op de geïsoleerde d-pion opgebouwd en kijkt ook 

nog eens met zwaar geschut richting f2. Waardoor ik op de volgende kamikaze zet kwam. 16 Pxe5 

 

Zwart kan een keer slaan en dan met het paard op d4 pakken. Ik kan dan wel Lxd5 en Lxf7 spelen, 

maar de problemen met zwakke velden is dan zo groot dat Fritz het al als plus 3 beoordeeld voor 

Zwart. Mijn tegenstander heet gelukkig net als ik geen Fritz en durfde het niet aan. Hij koos Dxd4 

wat ervoor zorgde dat ik wat af kon ruilen en daarna vrij eenvoudig remise kon binnen halen.  

 

Voor Chris bleek zijn mindere stelling tegen opnieuw een FM van 2323 niet te redden. Hij 

probeerde nog een soort gelijkwaardige kamikaze actie maar dit mocht in de A groep geen kans van 

slagen hebben. 



 

Voor de echte fanatiekelingen is er dan ook nog een 4de ronde die zaterdagavond gespeeld werd.  

De opkomst was echter door het affiche Duitsland-Italië historisch laag en ook de 2 witte paarders 

kozen ervoor om de zaterdagavond tot rust te komen met een bloedstollende penaltyserie. 

 

Op de zondag worden er dan nog 2 rondes gespeeld. In de ochtend partij kwam ik niet verder dan 

remise na een prima partij tegen Fred van Randen 1877. Hij koos voor een Grand-Prix aanpak tegen 

mijn Siciliaanse opstelling, waar ik in het afgelopen jaar al vaker mee te maken had gekregen. 

Hierdoor kwam ik er aardig uit. Nadat de dames waren geruild moest ik even achteruit met mijn 

stukken maar ik had al gezien dat het slechts van tijdelijke aard was. De partij eindigde op zet 25 

met een herhaling van zetten.  

 

Chris speelde een partij tegen wederom een FM. Hij was met een goedkoop trucje “eigen woorden” 

3 pionnen voorgekomen, al was er eentje van tijdelijke aard. Later moest hij er echter door een 

onnauwkeurigheid 1 teruggeven. Waardoor hij uiteindelijk met een niet te winnen Toren Koning 

tegen Pion Toren Koning  eindspel bleef zitten. De FM had uiteraard al aanzien komen dat er in 

deze specifieke stelling geen mogelijkheid was om te winnen. Hij had dan ook geen enkele moeite 

om het remise te houden. Op zich een domper voor Chris omdat hij met de winst op een FM van 

2250 aardig wat rating had kunnen pakken. 

 

In de laatste ronde speelde we dus niet meer echter voor de prijzen. Chris stond op 2,5 uit 5 en Ik op 

3,5 uit 5. Er kon dus vrijuit gespeeld worden. In mijn eigen partij kwam dit dan ook volledig tot zijn 

recht. Ik speelde tegen de nummer 2 van de plaatsingslijst met een rating van 1896. Het werd een 

schitterende aanvalspartij met een fantastisch resultaat, al daag ik de echte critici straks uit om een 

klein smetje op de partij te vinden. Ik speelde met zwart een kreeg een dame gambiet.  

1 d4-d5 

2 c4-e5  

Het Albin Counter Gambiet , iets waar de witspelers vast niet op zitten te wachten. 

3 xe5- d4 

4 e4 – pc6  

Wit speelt gebruikelijk Pf3, e4 is een zij-variant die Max Euwe z'n naam draagt. 

Het idee is dat wit daarna f4 en pf3 speelt om een blokje pionnen in het centrum te krijgen en de  

ruimte van zwart te beperken. De gebruikelijke batterij met Dd7 en Le6 ( standaard opzet in het 

Albin) kan dan gepareerd worden met f4-f5. 

5   Pf3- Pe7 

Wit had dus hier f4 moeten spelen, ik wist door de tekstzet dat hij dus niet al jaren het Albin 

bestrijdt met het Euwe systeem. Nee, hij speelt al volledig op gevoel. 

6 Lf4- Pg6 

7 Lg3- h5 

8  h3- Le6 

9  Ld3 – h4 

10 Lh2- Le7 

11 0-0 – Dd7 

12 Te1- 0-0-0 

13 a3- Tdg8 

14 b4- f6 

15 Da4- ….. 

 

 



 

Beide spelers hebben de kaarten volledig op tafel gelegd. Zwart heeft al zijn munitie op de 

koningsvleugel gericht met een aantal typische Albin zetten, terwijl wit tegenspel zoekt op de 

damevleugel.  

 

15 ….- Pxe5 

16  Pxe5- xe5 

17 b5   – Pb8 

Doordat ik op zet 15 koos voor Pxe5 krijgt wit de kans om de pion die hij terug heeft gegeven direct 

terug te winnen.. Dan wel met 18 Lxe5 of Dxh7. Na Dxh7 staat wit z'n dame echter volledig 

buitenspel  en is het onmogelijk om ook nog als verdediger te fungeren. Na Lxe5 volgt 18....- Th5  

19 f4- Lxh3 Mocht wit de loper terugslaan dan is het  zeer voordelig dat zwart zijn toren met een 

tempo al op h5 heeft kunnen zetten. Hierdoor is zowel Lxe5 als Dxa7 riskant. 

 

Wit kon de verleiding niet weerstaan en speelde toch: 

18  Dxa7- Lxh3 

19  xh3   – Dxh3  

20  Lf1  – Dg4+ 

21  Kh1-  Tf8 

22  Ta2 – h3!? 



 

22 ….-h3 dreigt Df3 en Th6-Tg6 wat over en uit betekend. Wit had echter met Lxe5 het veld h2 vrij 

kunnen maken voor zijn koning. Aldus Fritz 11 moet zwart dan of Lh4 of Th5 vinden om 0.00 over 

te houden. Al het anderen is aardig tot groot voordeel voor wit omdat de koning op h2 relatief veilig 

staat. Mijn tegenstander durfde dat niet aan en speelde de enige zet waarmee f3 direct te verdedigen 

was al kost dat dan weer veld f2.  

 

23 Pd2- Txf2 

 

Nu is alleen 24 c5 vervolgd met c6 het enige nog speelbare idee voor wit. Wit kiest voor een 

snellere aanpak en speelt direct 24 b6.      

 

    Speel de beste zet voor zwart! 
 

Na b6 heeft zwart een zet waarmee het over is en de stelling niet meer te verdedigen valt. 

Een pracht zet met meerdere functies die ik helaas niet heb gevonden tijdens de partij. 

Ik ben erg benieuwd wie het wel ziet! Ik verklap dus niets over bovenstaand diagram. 

Uiteraard zijn inmiddels meerdere zetten goed genoeg al werd het na mijn 24 ….- Th6 nog even 

lastig.  

 

25 bxc7 – …. 

 

 

 



Opeens was ik niet meer zo zeker en heb ik ruim een half uur besteed aan de stelling omdat ik na 

25....- Pc6  26 Da8+ -Kxc7  27 Tb2 niet zag hoe ik b7 kon verdedigen.  

 

    Wat te doen tegen Txb7 of Dxb7? 

 

Ik had nog gezien dat nu 27.... – Txf1 28 Pxf1- Df3+ 29 Kg1- Tg6+  werd beantwoordt met of 30 

Pg3 of 30 Lg3 en dat  30 … Txg3  31 ..xg3 -Dxg3 Kf1 veel te weinig voor me was.  

Echter kun je na 30 Lg3 – h2+! Spelen. Deze moet geslagen worden door de Toren.  

Na Kxh2 volgt Th6+ en Th1 mat. En na Pxh2 volgt Txg3 en Dg2 mat.  

Dus 31 Txh2 – Txg3 32 Pxg3 – Dxg3 en 1 van de twee torens gaat verloren, makkelijk gewonnen 

voor zwart dus. (zie diagram hieronder) 

Uiteraard kan wit ook kiezen voor 30 Pg3 maar dan is de F-lijn door de zwarte dame verdedigt en 

kan er niet meer met de zwartveldige witte loper op e5 ingeslagen worden , wat steeds een 

gevaarlijke dreiging is waar zwart rekening mee moet houden. Hierdoor beantwoordt zwart 30 Pg3 

met 30 …. – Lc5!  31 Txb7 of Dxb7 - Kd6 en de schaakjes zijn al op. Wit zal hier zijn dame moeten 

geven voor de loper op c5. Na d3! is het immers over. 

        



   Wit heeft hier niets beters dan Db5 -d3 Dxc5! 

 

Uiteraard kreeg ik het niet voor elkaar om al deze diepe varianten volledig kloppend te krijgen en 

speelde ik na een tijdje maar 25 Pc6 immers waren er geen echt andere logische zetten voor handen.  

 

Tot mijn grote opluchting bleven alle lastige varianten me bespaart toen mijn tegenstander zijn c7 

pion niet wilden opgeven en in plaats van het lastige 26 Da8+  koos voor 26 Db6.  

Vluchtig speelde ik 26...- Tg6 waarop mijn tegenstander uiteindelijk opgaf. 

     

 

   Slotstelling waarin Txh2- Kxh2  Dg1+ Kxh3 en Th6 mat  

    niet meer voorkomen kan worden. 
 

Een schitterende aanvalspartij die ik dus voor me gevoel nog uit handen ging geven. Dat bleek 

uiteindelijk niet aan de orde waardoor ik met 4,5 uit 6  als 5de eindigde van de meer dan 100 

deelnemers in de B-groep. Doordat ik met nog 7 anderen 5de werd 

( al had ik wel de hoogste TPR) bleef het prijzengeld minimaal, al leverde dat me wel een aardige 

titel op voor dit stukje.  

 

Chris eindigde zijn toernooi ook naar tevredenheid en mocht in de laatste ronde een knappe snelle 

overwinning bijtekenen. Waardoor hij met 3,5 uit 6 mooi boven de 50% bleef in de super sterk 

bezette A-groep. 

 

Binnenkort verschijnen alle partijen van het toernooi op de website van het Nova schaaktoernooi. 

Mocht je na dit verslag nog niet genoeg gehad hebben, dan is het zeker de moeite waard om op de 

website te kijken. 

 

http://www.novacollegechess.nl/ 

 

        

Robin Mandersloot 

 

 


