Adriaan Roland Holstschool - Bergen
NK schaken VO III (max. 1 clubschaker)
Ronde 1: Huygens Lyceum - ARH
Ik was meteen heel snel klaar; wat is schaken toch makkelijk, en kon dus goed bij de andere potjes
meekijken. Ook kwam ik hier op het plan een klein verslagje te maken. Wie weet wordt dit wel de
dag van ons leven, hé?
Mijn tegenstander speelde de caro-kann, en daar heb ik altijd wel een leuke variant tegen die lekker
agressief was, en hij was er zo door verrast dat hij mat blunderde op zet 13. Ik vond het een beetje
slechte 1ste-bord speler van de tegenpartij, maar blunderen is menselijk natuurlijk, en misschien is ie
eigenlijk best wel een goede speler, die mijn opening niet verwacht had. Ook nog een optie is dat ze
de stormram-tactiek hebben gebruikt, en het iemand is die eigenlijk op bord 4 thuishoort. Over
stormram-tactiek hebben wij als team ook best wel veel gediscussieerd, je geeft er een speler als het
ware mee op: je zet iemand op bord 1 die eigenlijk op bord 4 thuishoort, waardoor de borden 2, 3 en
4 eigenlijk een bord lager spelen, en dus meer kans hebben om te winnen. Maar het is wel een risico,
want je staat dan altijd al 1 punt achter, en het is natuurlijk niet zo leuk voor het “stormram”.
1-0
Lotte op bord 4 had een mooie pot gespeeld, het stond de hele tijd wel remise, totdat ze diep in het
eindspel een grote fout maakte, zodat haar tegenstander haar mooi mat kon zetten.
1-1
Matthias op bord 2 stond een pionnetje achter, en veel minder actief, zijn tegenstanders torens
waren diep binnengedrongen in zijn stelling. Maar hij weet zich er mooi uit te redden, en komt in een
toreneindspel terecht waar hij nog steeds een pion achter staat, maar wel net wat actiever met zijn
toren allemaal pionnen aanvalt. En, niet onbelangrijk, hij heeft zo’n 5 minuten meer. Dit
toreneindspel houd Matthias mooi remise, daardoor geholpen door zijn enorme voorsprong in tijd;
zijn tegenstander moet de hele tijd binnen 15 seconden een zet doen.
1,5-1,5
Birk op bord 3 had een lekkere aanvalsstelling, maar laat dan toe dat zijn tegenstander een gratis
pion kan pakken, en een vrijpion krijgt op de derde rij, terwijl we nog in het middenspel zitten. Birk
probeert deze te elimineren alleen dat gaat een beetje fout en hij ziet een mooie paardvork van zijn
tegenstander over het hoofd.
1,5-2,5 verloren. Jammer, want er had zeker een gelijkspel (en misschien wel meer) ingezeten!

Ronde 2: ARH - Calvijn College Goes
Matthias op bord 2 geeft al megasnel zijn dame weg, en hij speelt nog een beetje door maar verliest
uiteindelijk wel.
0-1

Ik win een soepele, maar wel langere pot van iemand die wel op bord 1 hoort. Het was een d4stelling, waarbij hij allemaal pionnen ging pushen op de koningsvleugel, waar ik al gerokeerd was.
Opzich een goed plan, maar hij liet me allemaal pionnen slaan op de damevleugel, en zelfs dames
ruilen. Zonder dames was zijn pionnenmassa niet meer gevaarlijk, en kon ik een van de pionnen die
ik op de damevleugel meer had, mijn c-pion, naar de overkant krijgen
1-1
Birk op bord 3 gaat redelijk snel al een toreneindspel in, na een moeizame opening. In dat
toreneindspel staat zijn tegenstander echt veel actiever. Birk probeert nog wel wat, maar zn
tegenstander krijgt 2 verbonden vrijpionnen en wint.
1-2
Dan Jochem nog: hij verliest in een moeizame opening waarbij hij zwart wel heel veel pionnen in het
centrum laat zetten, zijn belangrijkste stuk door een paardvork op koning en dame, en gaat daarna al
snel mat.
1-3, een pijnlijke nederlaag dus, we zouden misschien wat kans hebben gemaakt als Matthias en
Jochem hun dame niet hadden weggegeven. Nog effe inkomen en volgende ronde beter!?!

Ronde 3: de Passie – ARH

Na 2 keer verliezen stonden we 5e van de 6 teams. En het 6e team was….: de passie!!! Dit was HET
moment om een winreeks te beginnen; ik had hoop op eindelijk eens een teamoverwinning.
Ik kwam tegen een Franse verdediging te staan, een opening waar ik al een tijdje moeite mee heb. Ik
kwam er niet zo goed uit, want ik had weinig ruimte. Maar toen ik eenmaal toch het centrum een
beetje open kon maken door wat pionnetjes te ruilen, keken mijn lopers echt heel mooi naar de
koning van mijn tegenstander. Ik kon met mijn dame in zijn stelling binnendringen, en mijn toren
hield mooi zijn paard en loper op de damevleugel (die dus niks aan mijn dame konden doen) onder
schot. Doordat mijn dame helemaal zijn koningsstelling in kon dringen, moest zijn koning naar het
midden, en kon ik zijn dame pennen met mijn toren, en won ik!!!
0-1
Op bord 3 had Birk algauw een stuk voorsprong, zijn tegenstander was meer bezig met mat dreigen
dan zijn stukken. Birk verdedigde goed, en kon nog mooi een pionnetje meepikken omdat zijn
tegenstanders’ onderste rij erg zwak was, en zijn toren daar dus moest blijven staan. Hij kan zijn stuk
dat ie voorstaat ruilen voor een toren, en dan staat Birk een toren en een paar pionnetjes voor. Dit
was genoeg om zijn tegenstander goed mat te zetten. LEKKER GEDAAN!!!
0-2
We hadden al gelijk spel, dus ik ging snel bij Matthias kijken hoe die er voor stond. Hij had een
pionnetje geofferd in de opening, en er was een stelling ontstaan waar wit heel veel pionnen echt
heel ver had opgespeeld, en zwart ze bijna allemaal nog op de 6e of 7e rij had staan. Er waren dus
veel open lijnen en zwaktes waar Matthi van kon profiteren, en hij weet wits dame te pennen met
zijn loper. Daarna wint hij snel, door ook mooi met zijn toren te profiteren van het feit dat wit al zijn

pionnen die zijn koning eigenlijk moeten beschermen, helemaal naar de 4e en 5e rij heeft opgespeeld.
Net als Birk een solide, mooie partij!!!
0-3 (de win was hier al binnuuuuuh!)
Dan hadden we op bord 4 Lowie nog. In de opening zag hij niet dat er nog een loper ongedekt stond,
en kwam hij een stuk achter te staan. Toen had hij een mooi plan om mat te zetten door z’n loper
achter z’n dame te zetten en zo mooi een sterke batterij te vormen. Daarvoor moest hij wel een
toren voor een paard offeren, en dat doet ie dan ook, zodat ie nu een volle toren achterstaat, maar
wel een actieve dame heeft. Maar dan valt wit met zijn dame, Lowies zwarte dame aan, en verdedigt
hij zijn dame met zijn loper. Hij had toch zo’n mooi mat-idee? Een beetje zonde, want nu de dames
geruild worden werkt dat hele mat-idee niet meer. Hij staat een toren achter, maar blijft stug
doorvechten. Hij had nog ergens een kans een gratis loper te slaan, dan had ie nog maar een
kwaliteit (loper tegen toren) achtergestaan, en hij had ook wel een mooie vrijpion. Helaas ziet hij dat
niet, en dan weet hij zijn vrijpion toch nog om te zetten in een toren, en staat hij dus nu nog maar
een kwaliteit achter! Het enige nadeel is dat wit nog wel enorm veel pionnen heeft. Als wit zijn toren
met die van Lowie wil ruilen, doet Lowie dat ook. Eén tip; als je achter staat, moet je nooit stukken
ruilen, en wel pionnen. Want als je alleen nog maar pionnen overhoudt, heb je aan 1 pion meer vaak
wel genoeg om te winnen. Met alleen stukken, kan je wel een stuk achter staan, maar dan nog is het
vaak gewoon remise! Als Lowie zijn toren had behouden, was de partij nog wel een klein beetje
spannend geweest, maar nu gaat hij snel ten onder…
1-3, onze eerste overwinning! Super geweldig gedaan jongens!!!

Ronde 4: Cygnus Gymnasium – ARH
Ik had een megamoeilijke pot tegen een caro-kann, weer. Ik speelde de opening echt slecht, zodat ik
2 pionnen achter stond, maar kon er met een aftrekaanval weer eentje terugwinnen. Toen stond ik
een pionnetje achter, maar had wel een megamooie loper op b2 die het hele lange diagonaal mooi
afkeek, in de richting van de koning van de tegenstander. Hij had g6 gespeeld, het was dus een
kwestie van mijn dame voor mijn loper zetten en dan was het ondekbaar mat. Ik ruilde alle torens, en
toen moest ik alleen nog maar de paarden van mijn tegenstander uitschakelen, want die dekten
elkaar mooi en eentje stond echt heel mooi op d5. Ik had het loperpaar, dus ik kon met een van mijn
lopers het paard op d5 eraf meppen, maar dat kon ik pas ECHT doen als de paarden elkaar niet meer
dekten, want anders kwam er weer een nieuw paard op d5. Ik joeg dus het paard dat d5 dekte weg,
waardoor ik wel een pion verloor, maar daarna sloeg ik op d5 met m’n loper en hield ik m.n. dame en
loper op diagonaal a1-h8 over, die echt megasterk waren. Hij moest zijn overige paard opgeven, om
niet mat te gaan, en daarna was het easy game: gewoon nog wat pionnetjes snoepen met schaak,
dames ruilen, vrijpion blokkeren en daarna elimineren, en met mijn vrijpionnen naar voren
marcheren.
0-1
Matthias op bord 2 wist mooi een verzwakking te creëren op b2 door Db6 te spelen, om pion b2 te
dekken was wit genoodzaakt b3 te spelen, en nu stond het paard op c3 niet meer door b2 gedekt.
Dat ziet wit even over het hoofd en Matthi staat een paard voor. Mat wint een pion, ruilt dames, en
doordat wit zijn pionnen bij zijn koning helemaal opspeelt, ontstaan daar allemaal zwaktes, en weet
Matthi met zijn 2 torens en paard de witspeler op mooie wijze mat te zetten!!! Goede pot, en:
0-2

Toen ik nog bezig was, hoorde ik Birk in de zoom (hard) juichen, dus ik wist dat het een mooi
resultaat geworden was. In de opening stond hij algauw 1 pion voor, en had hij een op het oog
superieure stelling. Dan wordt zijn paard aangevallen, en neemt hij de in mijn ogen juiste beslissing
om hem terug te zetten. Je hebt ook mensen die die 1 pion voorsprong zo graag willen houden dat ze
het aangevallen paard dekken, om het daarna te verliezen. Maar goed, Birk ging het middenspel in
met iets actievere stukken, maar wel een zwakke pion op de 5e rij, het enige overblijfsel van alle
stukken in het centrum die Birk na een paar zetten had. Hij weet met een mooie dubbele aanval een
kwaliteit te winnen, en zijn stukken zijn ZO enorm actief dat er snel nog een gratis loper aan
toegevoegd wordt. Dan bereikt zijn pion die ik eerst nog “zwak” noemde de overkant en heeft Birk
een dame en een toren meer. Dan geeft zwart op, het heeft niet veel zin meer. Weer een
overwinning van Birk, LEKKER!!!
0-3
Lotte laat toe dat haar tegenstander een heel sterk centrum krijgt van allemaal pionnen, die haar
paarden verdrijven van hun positie. Paarden zijn niet zo flexibel, en als je tegenstander mooie
pionnen in het centrum heeft, raken ze al snel ingesloten. Zo was hier dus ook het geval, en ze staat
een paard achter. Ze ruilt dames (nooit stukken ruilen als je achter staat), en als ze net lekker bezig is
met aanvallen, ziet ze niet dat ze een toren op een plek zet waar haar tegenstander z’n loper hem
kan slaan… Ze heeft wel heel veel pionnen, dus ze speelt door. Maar ze verliest nog een toren door
een mooie aftrekaanval van haar tegenstander, en dan is het gedaan.
1-3, YES, weer gewonnen, echt mooi!!!

Ronde 5: ARH – Bataafs Lyceum
Ik had hier echt mijn leukste pot van het hele toernooi, miljoenen offers, en een lekkere
koningsaanval. Ik speelde met zwart tegen een koningsgambiet, en al heel snel kon ik mijn
tegenstander zijn paard insluiten, net zoals bij Lotte gebeurde, door gewoon veel pionnen in het
centrum te zetten. Hij offerde zijn paard dan maar op f7, heb je nog een pion en een open koning
voor je paard. Ik viel een van zijn pionnen aan, en hij zag een manier over het hoofd om die te
dekken terwijl hij ook een van mijn pionnen sloeg. Dus ik krijg een gratis pion EN (nog belangrijker)
zijn koning moet naar het midden, en kan dus niet meer rokeren. Ik sta al een paard voor, en was
effe lekker in de yolo-modus, dus ik offerde nog effe een paardje, dat hij wel met zijn pion kon slaan,
maar dan was er een lijn geopend, waar ik met mijn toren heel mooi zijn koning naar het midden kon
drijven, en dat kan nooit goed gaan… Ik had over het hoofd gezien dat ik met mijn paard mijn dame
blokkeerde, en die dame een loper dekte. Dus ik verloor een loper, maar op zich allemaal niet zo
boeiend. Ik offerde nog een pionnetje, om zijn koning het open veld in te lokken, en ik probeerde nog
meer lijnen te openen. Als je paard je dame blokkeert, en je dame dóór het paard heen nog steeds
naar de plek van mijn wijlen loper kijkt, waar nu een toren staat is het resultaat: als je paard weggaat,
valt mijn dame zijn toren aan. Ik kon het paard wegzetten met schaak, en hij zet zijn koning weg. Hij
had nog een betere zet, maar goed, ik sta nu weer een toren voor. Hij had dames kunnen ruilen, doet
dat niet, en ik activeer mijn torens rustig. Als al mijn stukken goed staan ga ik weer in de aanval. Ik
speel mijn dame terug, zodat ik op het diagonaal van zijn koning terechtkom, en er alleen nog een
pionnetje tussen staat. Dat pionnetje wordt geëlimineerd en dan geef ik een paar schaakjes met mijn
paard, en offer ik mijn loper. Hij slaat hem, en dan kan ik met schaak mijn andere paard erbij
brengen. Ik dreig mat met mijn dame, en hij moet een toren weggeven om nog wat schaakjes te
geven. Door dat schaakjes geven kan hij nu het matveld wel dekken, maar dan offer ik mijn paard en
moet zijn loper hem slaan. Nu de loper weg is, ligt de hele onderste rij open, en kan ik schaak geven

met mijn toren, op die onderste rij. Hij kan er nog wat dingen voor zetten, maar het heeft allemaal
geen zin meer; hij gaat mat, en hij geeft op.
1-0
Birk speelde een prima opening, pionnetje geofferd, er best wel wat activiteit voor teruggekregen, en
als hij het pionnetje ook nog terug weet te winnen is er al helemaal niks meer aan de hand. Zou je
denken... Birk z’n tegenstander geeft een paard weg, tenminste, zo lijkt het, want als Birk hem slaat
met zijn loper, kan wit een aftrekaanval maken, en zo wint de witspeler zijn stuk weer terug. En nu
heeft Birk zijn loper, die echt veel actiever was, geruild voor wits paard, dat echt op een slechte
positie stond. Ze ruilen dames, en komen in een eindspel terecht. Birk heeft een pionnetje op d4 dat
door wit makkelijk aangevallen kan worden. Als dat dan ook gebeurt, dekt Birk die pion met zijn
paard, terwijl hij dat ook met zijn pion gewoon had kunnen doen, ik zie niet wat daar het nadeel van
is. Hij doet het met zijn paard, en het nadeel daarvan is dat het paard nu dus vastzit aan zijn taak om
de pion te dekken. Wit valt Birks paard aan, zwart dekt het met een pion, en wit ruilt zijn loper voor
Birks paard. Nu heeft Birk een irritante dubbelpion, en nog steeds de pion op d4 die wit kan slaan. Ze
komen in een toreneindspel waarin wit een pion meer heeft, en zwart ook nog eens een slechtere
pionnenstructuur heeft, het nadeel van dubbelpionnen is namelijk dat ze elkaar niet dekken, en ze
makkelijk door een toren opgegeten kunnen worden. Torens worden geruild (nooit stukken ruilen als
je achter staat, maar er was eigenlijk ook niet heel veel meer aan te doen) en Birk verliest, jammer.
1-1
Dan zit ik vol spanning naar Jochem en Matthias te kijken, en bij Jochem was het wel interessant: In
de opening speelde hij het niet op z’n best, en verloor hij 2 pionnetjes. Dan valt hij zwarts loper aan,
en dat ziet zijn tegenstander niet!!! Nu is de verhouding opeens een heel stuk anders: loper tegen 2
pionnen voor! Jochem dreigt een keertje mat, speelt prima zetten, valt dames en pionnetjes aan, en
kan er hier en daar ook eentje slaan (geen dames, maar die pionnetjes natuurlijk. Als Jochem dan ook
nog mooi met zijn loper de toren van zijn tegenstander weet te pennen, is het helemaal gedaan:
Jochem staat een toren voor!!! Jochem speelt het goed uit: elimineert pionnen, ontwijkt eeuwig
schaak, en wint dan de dame van zijn tegenstander op een mooie manier: hij geeft schaak, zodat de
koning opzij moet, en wat staat er achter die koning? De dame! Jochem wint, supergoed gedaan!!!!
2-1
Alle ogen zijn nu op Matthias gericht, remise is genoeg voor de teamoverwinning. Ik dacht er nog aan
om het hem nog effe te zeggen, maar wist niet goed hoe, en hij had nog maar 1,5 minuut op zijn
klok, dus ik dacht; laat hem maar effe doorspelen, want het zag er best wel remise uit, als hij geen
fouten meer zou maken. Maargoed, laten we aan het begin beginnen; In de opening had hij al snel
een pion geofferd op e4. Daar is in principe niks mis mee, maar als je dat doet, moet je van tevoren
altijd even kijken; wat krijg ik er nou precies voor terug, en heb ik daar een pion voor over??? Op zich
was het pionoffer zelf niet heel slecht, maar Matthias probeerde daarna de pion weer terug te
winnen, en moest zich daarvoor in allerlei bochten wringen, en dat ging niet zo goed. Hij had gewoon
vol door moeten gaan met f3, de pion op e4 slaat op f3, en dan kan je met je paard op f3 terugslaan.
Dan heb je wat open lijnen voor de pion, en dat is weliswaar geen pion waart in mijn ogen, maar
minder slecht dan wat ie wel deed… Zwart kreeg een paar zetten later een sterke pion op f3 - Matthi
had g3 gespeeld - en nog een pion extra pion cadeau. Onze altijd veerkrachtige 2e-bordspeler weet
weliswaar een pionnetje terug te winnen, en krijgt zelfs een mooie vrijpion. Hij weet die vrijpion in te
ruilen voor een koningsaanval, en kan allemaal schaakjes geven met zijn dame, en ook nog een
pionnetje snoepen. Mat ruilt dames, in principe een goed plan, want hij staat 2 pionnnen voor, maar
hij doet het net op zo’n manier dat z’n tegenstander meteen heel actief zijn toren op de 2e rij kan

zetten, waar hij heel veel pionnen aanvalt. Zo verliest Matthi een pionnetje, maar in principe kan hij
het nog steeds proberen te winnen, het is alleen heel wat moeilijk dan als hij de dames op een ander
(beter!) moment geruild had. De toren van zijn tegenstander staat nog steeds heel actief, en een tip
is dan, om in plaats van heel erg te verdedigen, gewoon in de tegenaanval te gaan! Wel op het goede
moment, maar dat is veel beter dan passief te verdedigen. Nouja, Matthias verliest nog een
pionnetje, en nu staat het qua materiaal gelijk, en is zwart nog steeds actief aan het aanvallen! Zwart
wint nog een pionnetje, er worden torens geruild, en dan is het zwart die eerder aan de overkant is
met zijn pionnen. Enorm zuur voor Matthias, als hij op een beter moment dames geruild had, of
sneller in de tegenaanval was gegaan met zijn toren, had hij gewoon nog goede winstkansen
gehad!!!
2-2 een jammerlijk gelijkspel, waarin Matthi had kunnen winnen, en enorm goed gedaan door
Jochem!!!
Volgens de tornelo-stand staan we dan 2e – 2e van heel NEDERLAND!!! - en Matthias is enorm
opgelucht dat zijn verlies niet zo’n grote gevolgen heeft, MAAR… tornelo rekent zijn stand uit op
bordpunten, en op bordpunten waren we inderdaad 2e. En laat de KNSB nou net de échte eindstand
berekenen met MATCHPUNTEN… Niet hoeveel de teamleden bij elkaar opgeteld gewonnen hebben,
maar hoeveel het team bij elkaar gewonnen heeft… En daarop worden we nipt derde…
ALS Matthias gewonnen of remise gespeeld zou hebben, zouden we met het team ook gewonnen
hebben, en waren we gelijk geëindigd qua matchpunten met de nummer 2. Maar wij hadden dan
weer meer bordpunten, en dan waren we gewoon 2e van Nederland!!!
Maar achteraf praten is makkelijk, en als je van tevoren had gezegd dat wij 3e zouden worden
(weliswaar in de minst belangrijke divisie, maar toch) had ik er sterk aan getwijfeld. Eigenlijk zou het
geen roet in het eten moeten gooien dat we dan 2e HADDEN KUNNEN worden, maar het voelt toch
een beetje slecht…
Maar wees blij, 3e van de Nederlandse scholen die maar 1 clubschaker in het team hebben, is toch
hartstikke goed?!

Lekker gedaan jongens en meisje!!!!

