Het andere Eerste, het bestaat echt!!
In deze periode, waarin vaak wordt getwijfeld aan het bestaan van Sinterklaas, is recent een
nieuwe discussie opgelaaid, bestaat er nog een ander eerste team? Dit seizoen lezen we in
de lyrisch proza van Hans A. over de verrichtingen van het eerste team in de eerste klasse
van de LiSB, maar was er niet nog een ander eerste team. Waren die geen kampioen
geworden in 3H en vervolgens op weg gegaan naar KNSB klasse 2D. Dat was in mei, nu een
half jaar verder is er niets meer van hen vernomen. Hoe zit dat nou?
Tijd voor een diepte onderzoek.
Het blijkt dat dit een strategische zet is van coach Ivan. Bij het bekijken van de indeling voor
dit seizoen zag hij dat we in de eerste 4 ronden drie van de vier ratingsterkste teams zouden
ontmoeten. Met gemiddeld meer dan 100 ratingpunten minder dan de tegenstanders was de
verwachting drie flinke nederlagen (~6-2) en mogelijk één gelijkspel tegen Dordrecht oftewel
een dramatische start met 1 punt uit 4 wedstrijden. Dit is natuurlijk iets wat zorgvuldig geheim
moest blijven en dus werd de spelersgroep een algeheel spreekverbod opgelegd. Maar
gezien de resultaten van de eerste vier ronden kan nu toch een en ander worden onthuld.
De eerste wedstrijd van het seizoen is altijd moeizaam en dat was ook nu zo. Het werd een
nipte 3.5-4,5 nederlaag tegen Eindhoven, maar niet de verwachte afstraffing. Voor coach
Ivan was dit het uitgangspunt voor een nieuwe aanpak en opstelling, een en ander werd op
een kladje gekrabbeld en rondgedeeld binnen de spelersgroep. Een werkwijze die later door
een andere coach succesvol werd overgenomen. De kern was dat Eduard zich zou opofferen
door zijn partijen te verliezen, maar daarmee de aandacht zou afleiden van de “zwakkere”
lage borden, die dan de punten zouden binnenslepen. Tegen Zuid Limburg 2, het vroegere
DJC, lukte dit gelijk en werd met 4,5-3,5 gewonnen. Dit werd herhaald tegen koploper
Dordrecht, hoewel daar wel hulp van de tegenstander nodig was, Ger stond verloren, maar
kreeg het punt in de schoot geworpen door zijn opponent, toen was de weg vrij voor Eduard
om zijn partij te verliezen en de 4,5-3,5 overwinning veilig te stellen.
Afgelopen zaterdag was de volgende kans om de strategie te testen, deze keer moesten we
in Tilburg tegen het sterke Stukkenjagers 2, terwijl we vorig jaar nog van Stukkenjagers 3
hadden verloren. Bij aankomst bleek dat Stukkenjagers in de val was gelopen, zij hadden
hun sterkste speelster, WGM Anne Haast, tegen Eduard gezet, maar dat punt hadden we al
weggegeven en op de laatste drie borden hadden ze drie invallers opgesteld in de
veronderstelling dat ze daar toch niets te vrezen hadden, de voortekenen waren gunstig.
Edoch, toen na een uurtje spelen de balans werd opgemaakt zag het er niet best uit.
Op bord 8 had Henri tegen het ongewone 1.Pc3 van zijn tegenstander vertrouwt op zijn
geheugen (en dat kunnen oude mannen beter niet doen) en snel de eerste zes zetten
gespeeld, maar die 6de zet was een enorme bok en met het door hem geplande vervolg had
hij zijn record zelfmat zetten, onlangs tegen Rob op 12 zetten gezet, kunnen terugbrengen
naar onder de 10. Gezien het teambelang zag hij af van deze recordpoging, maar moest
daarna wel met een pion en kwaliteit minder verder, een nederlaag diende zich aan. Op bord
7 had Paul vanuit de opening een redelijk ogende stelling bereikt, maar er zaten hier en daar
wat gaten en dat zou ook zo maar slecht af kunnen lopen. Op bord 6 voldeed Wolfgang wel
aan de verwachting, hij had een kansrijke stelling opgebouwd.

Ivan aan bord 5 zag het naderende onheil en besloot een solide afwikkeling naar een
remisestelling te omzeilen, maar dat leek wat later toch niet zo verstandig. Uiteraard hield
Eduard zich op bord 4 aan de stalorders en zijn stelling zag er zeer dubieus uit volgens al zijn
teamgenoten, hijzelf was natuurlijk tevreden over de bereikte rommelige positie met
“kansen”. Ger speelde op bord 3 en had net het winnende Tf7 gemist, waarna hij met twee
stukken moest opboksen tegen een toren en twee pionnen.
Op bord 2 kwam dezelfde opening op het bord waarmee Joost’s tegenstander Bram van den
Berg in de vorige ronde Bas van de Plassche had verslagen en waarmee hij de New-inChess-schoonheidsprijs had gewonnen. Bram dacht misschien dat Joost een sterk nieuwtje
met de computer had gevonden als verbetering op die partij, maar het bleek dat Joost hier
niets van wist, hij was er zo zeer vanuit gegaan dat Bram op het eerste bord zou spelen dat
hij zich niet op hem had voorbereid, consequentie was wel dat hij nu zeer moeilijk kwam te
staan. Guido op bord 1 leek de zaken wel goed op orde te hebben en hier kon voorzichtig al
aan een punt gedacht worden. Alles opgeteld, zat er een ruime nederlaag aan te komen.
Toen kwam de tijdcontrole en de eerste resultaten...
Bord 7: hier waren alle centrumpionnen van het bord verdwenen en met beide koningen een
beetje op de tocht werd besloten tot remise, ½ - ½
Bord 8: Henri’s tegenstander had onvoldoende doorgepakt en een paard in laten sluiten, met
beiden nog 1 minuut voor 5 zetten, werden de zetten herhaald en de vrede getekend, 1 - 1

Bord 6: Wolfgang had het onderstaande toreneindspel
bereikt
Het is helder dat zwart gewonnen staat en de computer
kondigt hier mat in 24 aan. Aan U om dit te vinden.
Wolfgang koos voor de menselijke route
... Td1 ; Kxc4 Td2 ; f3 Txh2
En dat was wel voldoende 1 - 2

Bord 5: Ivan was in een dame eindspel terechtgekomen en
moest hopen op remise door heel veel schaak.
Maar soms krijg je een buitenkansje, zie U het ook?

Df2!! En op slag remise, immers sla je de dame staat wit
pat, sla je niet en speel je d2, d1D, dan verlies je de Dame
op b6. 1½ - 2½

Bord 1: Guido stond een kwaliteit voor, maar hoe breek je
door zo’n pionnenmuur?
Met zijn laatste zet Kf7 laat zwart Dame ruil toe, daarna
wordt het gemakkelijk.
Dxe7 Kxe7 ; Kd4 La4 ; g4 hxg4 ; hxg4 Kf7 ; Th1 Kg7 ;
g5 Lb5 ; Kc5 en zwart geeft op, hij kan alle dreigingen van
de binnenkomende koning en toren niet pareren 1½ - 3½

Bord 4: bij Eduard was afgewikkeld naar het nevenstaand
eindspel
Zwarts koning is afgesloten van de pionnen, zijn dubbele a
pionnen lijken voor het oprapen en wits pionnen lijken zo
door te marcheren.
Maar toch, Eduard bleef stug verdedigen en sleepte er nog
remise uit, weliswaar tegen de stalorders, maar hij kon er
ook niets aan doen dat wit de winst niet vond 2 – 4,
Het eerste matchpunt is binnen
Bord 3: Ger heeft een paard geofferd om de laatste zwarte
pion van het bord te krijgen en moet nu proberen niet mat te
gaan en bij voorkeur een van de torens te ruilen.
Geen eenvoudige opgave, maar haalbaar, echter hier
speelde Ger onoplettend Kd1, ziet U hoe zwart wint?
... Th1+!! ; Kd2 Txe2+ ; Kxe2 Th2+ ; Kd1 Txb2
Zwart speelde echter eerst .. Ka3 en na Tc2 volgde de
bovenvermelde zettenreeks, maar nu staat na Kd1 de toren
op c2 gedekt en dus remise 2½ - 4½ , de winst was binnen.
Bord 2: Joost werd deze middag het langst op de proef
gesteld, zijn tegenstander probeerde nevenstaand eindspel
te winnen, door steeds vele random paardzetten af te
wisselen met een geniepige zetje hoopte hij Joost die
slechts 1 minuut had op een missertje te betrappen en om
de 50 zetten regel te ontwijken werd af te toe een pion
verschoven, zodat het weer even verder kon. Joost bleef bij
de les en wit kwam niet verder.
Tegen zes uur kwam de beheerder aankondigen dat de
zaal ontruimd moest worden, toen gaf wit zijn pogingen op
en werd de eindstand op 3-5 bepaald.

Een zeer fortuinlijke, maar belangrijke overwinning, en ook nu bleek maar weer dat de remise
marges in het schaken erg groot zijn, soms lijkt het wel dammen. We staan nu nog steeds op
de gedeelde eerste plaats met zes punten, net achter de Pion en Krimpen aan den IJssel, die
meer bordpunten hebben.
Het moge duidelijk zijn dat de sfeer op de terugweg bijzonder goed was en regelmatig viel
het k-woord (klassebehoud voor de optimisten en kampioenschap voor de dromers), maar
coach Ivan is duidelijk, niet te veel vooruit kijken, maar concentreren op de eerstvolgende
tegenstander Dubbelschaak. Belangrijk is om ook dan weer wat matchpunten te halen, 7 of 8
punten moeten volstaan om in de tweede klasse te blijven en dat is een mooie positie om de
winterstop in te gaan.
Die tijd kan Ivan dan weer gebruiken voor het uitwerken van een nieuwe strategie, hoe die er
uit ziet, geen idee, komen Eric en Narcis weer in actie? En hoe gaat hij gebruik maken van
het Trojaanse paard dat hij in de vorm van oud-pionneke Jan van Mechelen bij koploper de
Pion naar binnen heeft gewerkt, let goed op rondslingerende kladjes, ...
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NB: Het zou kunnen dat in dit bericht gebruik is gemaakt van fake-nieuws en verzonnen data
om het verhaal wat op te leuken, hiervoor kan de auteur niet aansprakelijk worden gesteld.
NB.NB. De hier gepresenteerde stellingen zijn verzonnen en elke gelijkenis met de echte
stellingen is puur toeval en dit kan niet worden gebruikt om bezwaar tegen de uitslag aan te
tekenen.

