Het andere Eerste; Veni, Vidi, Vincunt
15 december stond al maanden rood omcirkeld in de agenda van coach Ivan, dat was de
datum dat angstgegner Dubbelschaak de Roer zou oversteken om het castrum van het
Pionneke te vernietigen. Uiteraard had hij zijn voorzorgsmaatregelen genomen en was hij
direct na het kampioenschap van vorig seizoen al begonnen met de voorbereiding. Zo
benaderde hij zijn goede vriend, de voorzitter van Voerendaal, om Camiel Peerlings een “offer
he can’t refuse” te doen en hem in te lijven bij het nieuw te vormen Zuid Limburg. Verder had
hij zijn connecties in laten praten op Peter Boll om het wat rustiger aan te doen en lekker in het
tweede team van Dubbelschaak te gaan spelen. Tenslotte had hij met de wedstrijdleider van
de KNSB geregeld dat de wedstrijd zou plaatsvinden op de verjaardag van Guido Jansen,
zodat deze thuis zou blijven om gezellig met zijn familie zijn verjaardag te vieren. Een
meesterlijk plan, het zou in één klap drie 2100+ spelers uitschakelen en hiermee zouden we
een kansje kunnen hebben. De voortekenen op de website van Dubbelschaak wezen er op
dat het plan was geslaagd.
Om het eigen team te motiveren had hij van het Pionneke bestuur gedaan gekregen dat er na
afloop van de gewonnen wedstrijd een Winterkampioensmaaltijd op kosten van de vereniging
kon worden genuttigd bij de plaatselijke Griek. Zelfs Guido, die eigenlijk niet wilde spelen,
reisde hiervoor speciaal af van Gouda naar Roermond en de reserve spelers volgden de
wedstrijd via de groeps-App om zo tijdig voor de maaltijd aan te kunnen schuiven.
Edoch, de aanvoerder van Dubbelschaak had de snode plannen doorzien en toen Ivan de
speelzaal binnenkwam (veni) zag hij de tegenstander (vidi) en zakte hem de moed in de
schoenen. Dubbelschaak was op volle oorlogsterkte de Roer overgekomen en hadden zich tot
op de tanden bewapend met openingsnieuwtjes en dubbelschaakvalletjes.
De gevolgen waren natuurlijk evident, Ivan, gedesilusioneerd, speelde snel remise en
beperkte zich verder tot het appen met de reserves. Hierdoor kreeg de moraal van de troepen
een knauw en Paul was de eerste pion die omviel onder de aanvalslust van de vijandelijke
aanvoerder. Er gloorde weer enige hoop toen onze duitse huurling na een wat optimistisch b5
keihard terugsloeg met Pc5 en ineens gewonnen leek te staan, ook Eduard had een goede
stelling en winstkansen. De rest leek remise-achtig, dus misschien, met een beetje geluk, ....
Helaas, Ger deed zijn partij kado aan jarige job Guido, die het presentje graag aannam. Henri
speelde wel remise en daarmee kwam de stand op 1-3, kon het tij nog gekeerd? Wolfgang
zette zijn voordeel om in een overwinning en versterkte zijn positie als topscoorder en Joost
wist het gelijke-loper eindspel tegen grootmeester correspondentieschaak Peter Boll zo waar
te winnen, waarschijnlijk door het snelle speeltempo. Het ging aankomen op de partijen van
Guido en Eduard, die beiden van héééééél lange partijen houden om zo de tegenstander
volledig te slopen, ze gingen er nog eens lekker voor zitten.
Onderwijl werd de bevoorradingsroute van de tegenstander gesaboteerd door de biervoorraad
van de beheerder te verstoppen, zodat de vijandelijke troepen smachtend naar een lekker
pilsje uitgedroogd verder moesten, terwijl wij nog voldoende waren voorzien.
Hielp het?

NEEN, Guido had lang de engelse aanval van zijn tegenstander kunnen weerstaan, maar
miste in de “uitvlugger” fase een geniepig paardvorkje 3-4, het eerste matchpunt was verloren
gegaan.
Eduard’s partij karakteriseerde de wedstrijd, het ging bijna goed, maar toch helemaal mis

Na Lh8! wint zwart, wit kan
niet voorkomen dat pion f6
valt en de loper vrijkomt met
zware dreiging tegen b2

Na het loperoffer is het Dame
eindspel met pluspion remise
wit blijft schaak geven, hierdoor
komen de pionnen niet verder

Om zijn pion te promoveren
heeft zwart alles geofferd en
wit ook nog een extra Dame
laten halen, nu wint wit
Ziet U het mat in 4?

1. Dh4+ Dh3, 2. Dg3+ Kh1, 3. Dxh3+ Dh2, 4. Dxh2++

Na deze 3-5 nederlaag volgde nog het galgenmaal, maar met een gezonde dosis Ouzo en
galgenhumor bleef het toch nog lang onrustig in de griekse taveerne. Volgend jaar gaat het
weer verder in de jacht op klassebehoud, ik houd U op de hoogte.

Voor de puzzelaars nog wat partij fragmenten:
Joost (wit) heeft zijn tegenstander helemaal
teruggedrongen, met welke zet maakt hij het uit?
(ik vraag niet om het computermat in 20, maar de
menselijke oplossing)

1. b6! axb6
2. a6! 1-0
immers, de witte koning stopt de b-pion,
de witte loper eet de g- en h-pionnen waarna of de a- of de
h-pion promoveert

Paul (wit) is niet zo lekker uit de opening
gekomen, maar hij ziet een trucje, U ook?

1. Pxe4 wint een pion, na
1. dxe4 2. Lc7 Dd5 3. Lxb6
Helaas is de resulterende stelling nog steeds niet best voor
wit en alhoewel Paul’s opponent niet sloeg op e4, had hij
toch geen moeite om dit in winst om te zetten.

Uw Zwart-Wit Reporter

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.
NB. NB. NB Voor de ander kant van het verhaal, zie verslag op de website van Dubbelschaak

