De wedstrijd tegen Goes in de vijfde ronde van de landelijke schaakcompetitie is in een gelijkspel
geëindigd. Opvallend was dat geen enkele partij in remise eindigde.
Onderweg naar de speelzaal in de auto vertelde Bert nog dat hij niet tegen Sven Stange zou
kunnen spelen aangezien deze nooit aan bord 6 plaatsneemt. Bij het uitwisselen van de
teamopstellingen kreeg Bert geen gelijk en mocht hij zowaar tegen Sven aantreden. Later meer
over deze partij.
We begonnen goed aan de wedstrijd want Rogier was snel klaar met Joey. Hij had gehoopt tegen
de grote Joey te spelen, maar kwam aan bord 2 tegen de kleine Joey te zitten. Vanuit de opening
kreeg Rogier een tempo en verdwaalde wit met h4. Deze pion stond daar ziels alleen en was ten
dode opgeschreven. Zwart ging lekker richting de damevleugel waar de witte koning was
geposteerd. Joey deed nog een alles of niets poging, maar dat haalde niets meer uit. Een soepele
overwinning voor Rogier die zich ook erg tevreden toonde met zijn partij.
Lang konden we niet genieten van de 1-0 voorsprong, want Paul van Rooijen kon het niet
bolwerken tegen Rinus Burgerhoff. Henrik moest zo nodig naar de zon toe en zat ergens bij
Barcelona te schaken bij een leuk toernooitje en daarmee mocht Paul zijn rentree maken bij de
mannen van het eerste. Paul kwam volgens mij nog best goed uit de opening, maar Lh7 leek me
wat minder. De witte dame is aan de loper gebonden terwijl zwart vrijuit verder kan. De e-pion
van zwart was een kwetsbare en het leek er toch op dat Paul daar een aanknopingspunt had. Het
ging anders en Paul raakte het centrum kwijt. Toen een blunder volgde vloog er een stuk af en was
de tussenstand prompt 1-1.
Toch kwamen we weer op voorsprong. Teamleider Roeland boekte een mooie overwinning op
Louis Nieuwenhuijse, waar hij in de laatste onderlinge confrontatie nog duidelijk van verloren
had. De stelling was behoorlijk rommelig, waar de beide heren het ook wat handiger hadden
kunnen doen. Desalniettemin is Roeland niet echt in de problemen gekomen en sloeg een aanval
in het middenspel door. Louis zijn vlag viel, maar er was op dat moment toch al geen redden meer
aan.
Hierbij het slot van de partij. Louis had hier 20. ?Dc5 gespeeld en dat bleek uiteindelijk de
beslissende fout. Wit staat al prettiger, maar wat volgt is een nare aanval op de zwarte koning.

21. f5!
Het zwarte paard moet weg, maar waarheen? Als 21. Pc7 wordt gespeeld volgt 21. ? Lf3 en het
paard op h5 staat in. Na 22. Th8 volgt 22. Txg6+ Kf7 23. Tdg1. Het gespeelde Pg5 geeft ook geen
uitkomst meer.
21. ? Pg5 22. Pxg5
Is ook voldoende voor de winst. 22. Pd4! Is nog directer. Er dreigt Pxg5 en Pe6+. Na bijvoorbeeld
22. ? Kg8 volgt 23. Pxg5 fxg5 en 24. Pe6 met winst.
22. ? fxg5 23. Dxg5 Tf6
23. ? Dxc2+ 24. Ka1 heeft zwart ook niets meer. 24. ? Dxe2 is dodelijk met 25. Dxg6.
24. Lf3 Th8 25. Lxh5 Lxe4 26. Lxg6
De beste zet, want 26. ? Lxc2 haalt niets meer uit.
26. ... Dxc2+ en vlag.
Na 27. Ka1 dreigt Lh5+ met mat op g7. En bovendien kan wit nog gemakkelijk switchen naar de
andere kant met Tc1.
Helaas was de stand halverwege weer in evenwicht. René wilde graag tegen Joey Grochal spelen
en volgens mij vond Joey een wederzijdse confrontatie ook niet zo erg. De partij was lang in
evenwicht met her en der een klein plusje voor een van de twee heren. René had in zijn heenreis

nog gezegd dat er wel eens een onverklaarbare bok geschoten werd. Nu overkwam het hemzelf.

Stelling na 34. b4
Met b4 was zijn partij eigenlijk meteen ten einde. Als er op b4 geslagen wordt dan staat de zwarte
loper in, maar na slaan is de loper op c1 ook niet meer gedekt. Na nog wat doormodderen werd
snel duidelijk dat Joey de partij zou gaan winnen en de stand dus weer gelijk getrokken werd.
Robin zette ons weer op voorsprong. Remco van de Braak was al niet blij dat de opstelling der
team hem aan onze Bosters gekoppeld had en daarmee stond hij eigenlijk al voor. De opening was
vrij rustig en er leek weinig aan de hand. Zwart had al zijn stukken ontwikkeld, maar blijkbaar
stonden ze toch minder handig dan gedacht. Robin maakte hier dankbaar gebruik van en greep de
zwarte koning bij zijn strot. Overigens gaf de computer nog een hele vage variant aan dat wit nog
wat gemakkelijker wint.
Met Lxh6 moet het ook erg goed zijn. Dit omdat de zwarte paarden aan elkaar verbonden zijn.
Zwart had hier 19. ? Tfe8 gespeeld Robin volgde met 20. Lb3

20. Lxh6! had meteen winnend voordeel gegeven. En volgt 20. ? gxh6 21. Dg4+ Kf8 (21. ... Pg6
is geen optie na 22. Txd5) 22. Dh5 Kg8 23. Dxh6 f5 24. Dg5+ Kg7 25. Pxf5 Tf8 26. Lb3 met een
kale zwarte koning.
20. ... Pf4 21. Lxf4 exf4 22. Dh5 Pc6 23. Pf5 Le5 24. Dg6!
Dit is allemaal erg vervelend en zwart ziet er geen heil meer in.
24. ? Kf8 25. Dh7 g6 26. Dxh6+ en opgave.
Na 26. ? Kg8 27. Dxg6+ Kf8 28. Dh6+ Kg8 29. Dg5+ Kf8 30. Ph6 Lg7 31. Pxf7 wordt de zwarte
koning kaal gevreten.
Daarna werd het zowaar 4-2 voor Souburg. Corné was in de tijdnood koelbloediger dan zijn
tegenstander. Vanuit de opening was er nog niet zoveel aan de hand, maar daarna verloor Corné
de controle en een pion. Een baggerstelling bleef over. Een pluspuntje was dat tegenstander
Maxim le Clercq wel erg veel tijd verbruikt had. Maxim raakte de draad volledig kwijt en Corné
kon opeens binnenkomen in de defensie van de witte koning. Het leverde ons een 4-2 voorsprong
op.
Bert en Jeroen nog bezig. Bert was al lang aan het keepen, maar Jeroen had na een moeilijke fase
juist wat lucht gekregen van tegenstander Jos van der Kaap.

Jos heeft zojuist 39. Pxg6+ gespeeld en daarmee een pion gewonnen. Jeroen volgde met 39. ? Ke8
?.
Na 39. ? Lxg6 40. Txg6 lijkt zwart weliswaar een pion meer te hebben, maar staan de witte
pionnen zo versplinterd uit elkaar dat Jeroen vrij eenvoudig naar remise had kunnen spelen. Na
40. Txg6 volgt bijvoorbeeld 40. ? Txh4 41. c6 Tc4 met een puntendeling tot gevolg. Nu ging het
mis.
40. Ph8 Kf8 41. Pg6+ Ke8
Nu is slaan niet meer goed aangezien e6 dan ook in staat en dat geeft wit prima mogelijkheden om
naar een goed eindspel te gaan.
42. Tg5 Tc4 43. Ph8 Txh5?
De beslissende fout.
44. Tg7!
En de loper gaat reddeloos verloren. Jeroen speelde nog even door, maar Jos maakte geen fouten
meer en maakte er helaas 4-3 van.
Bert moest uit zijn mindere stelling nog een halfje weten te persen tegen Sven Stange. Hij tastte in
het middenspel mis en Sven kon zo door de zwaktes van zwart binnenkomen. De stukken van

Bert stonden vast terwijl de stukken van wit erg actief waren. Het moest ergens eenvoudig
gewonnen zijn dacht ik, maar wit kon de winst niet zo één, twee, drie vinden. De afwikkeling
naar het eindspel hield Bert nog in leven al was het moeilijk om deze stelling te keepen.
Uiteindelijk was het witte paard ook veel handiger dan de loper van zwart en moest Bert
uiteindelijk capituleren.
Zo was er een beslissing op elk bord, maar bleef de wedstrijd onbeslist. We hadden eigenlijk wel
moeten winnen, maar al met al is een 4-4 gezien het spel op de borden misschien ook wel terecht.
Voor een duidelijk en uitgebreid verslag van Goese zijde verwijs ik je door naar de site van Goes.
Joey heeft daar een objectief verslag neergezet. https://www.svgoes.nl/index.php/seniorenteams/104-goes-1/1219-bloederig-gelijkspel.
Verdere uitslagen zijn te vinden op de site van de schaakbond.
https://knsb.netstand.nl/rounds/view/594
Goes-Souburg 4-4
1. Joey Grochal (2321)-René Tiggelman (2163) 1-0
2. Joey van de Braak (1837)-Rogier van Gemert (1879) 0-1
3. Remco van de Braak (1948)-Robin Bosters (2102) 0-1
4. Jos van der Kaap (2182)-Jeroen Hekhuis (2084) 1-0
5. Louis Nieuwenhuijse (1913)-Roeland Alders (1941) 0-1
6. Sven Stange (2147)-Bert Henderikse (1894) 1-0
7. Rinus Burgerhoff (1920)-Paul van Rooijen (1885) 1-0
8. Maxim le Clercq (1952)-Corné Boogaard (1843) 0-1

