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Schakers op glad ijs   
 
Dit artikel is in zijn geheel (met diagram) te lezen op www.eeuwigschaak.nbsb.org. 
Tijdens de laatste ronde van de B-manche van de interne competitie van Eeuwig Schaak was 
het buiten spekglad. Het leek echter wel of het op de schaakborden ook aardig glad was. In 
veel partijen zagen we tenminste opvallende uitglijders, waardoor sommigen hard onderuit 
gingen. Met name de zwartspelers hadden hier last van, de witspelers voelden zich kennelijk 
beter thuis in het besneeuwde landschap.  
Zo moest Ger van Aalst toezien hoe Wim Soeters met een paardvorkje zijn dame veroverde. 
De partij was daarmee feitelijk meteen uit. Cees Buurman wist de toren van Louis van 
Mechelen in te pikken. Louis wist nog aardig tegen te spartelen en de kwaliteit terug te 
winnen, maar kon de partij daarmee niet redden. En Matti Hurkmans vloerde John van Helden 
met een aftrekschaakje.  
De partij tussen Ab Witkamp en Albert Wittkampf was wellicht de meest spectaculaire van de 
avond. Beiden stuurden in een open stelling op een koningsaanval aan, maar beide koningen 
overleefden de strijd. Ab pikte wel 3 pionnen mee en dat leverde hem de winst op.  
Kees van Hogeloon zweette ondanks de kou hete peentjes in de partij tegen Joost Asselbergs. 
Zijn koning lag onder vuur en hij moest alle zeilen bijzetten om niet mat te gaan. Een 
tegenaanval bracht als donderslag bij heldere hemel alsnog de winst bij Kees. Jan Konings 
kwam slecht uit de opening tegen Ad Bruijns en daarmee was zijn vonnis meteen getekend. 
Bij een ander kun je nog hopen op een slordigheidje, zodat je terug in de wedstrijd kan 
komen, maar tegen Ad Bruijns kun je dat rustig vergeten. Ad won dan ook probleemloos.  
 
Uitslagen laatste ronde B-manche:  
Ad Bruijns – Jan Konings 1 – 0  
Wim Soeters – Ger van Aalst 1 – 0  
Joost Asselbergs – Kees van Hogeloon 0 – 1  
Ab Witkamp – Albert Wittkampf 1 – 0  
Cees Buurman – Louis van Mechelen 1 – 0  
Matti Hurkmans – John van Helden 1 – 0   
 
Eindstand B-manche aan kop:  

1. Ad Bruijns 133 
2. Kees van Hogeloon 98½ 
3. Jan Konings 81 
4. Cees Buurman 80½ 
5. Joost Asselbergs 74 
6. Wim Soeters 74 
7. Chris Bakker 67½ 
8. Matti Hurkmans 60½ 
9. Louis van Mechelen 58½ 
10. Ger van Aalst 55½ 

 
Stand clubkampioenschap:  

1. Ad Bruijns 267½ 
2. Ab Witkamp 175 
3. Kees van Hogeloon 153½ 



4. Joost Asselbergs 143 
5. Wim Soeters 142½ 

  
Iedere schaker doet wel eens zetten, waarvan hij al heel snel spijt krijgt. Zowel op hoog als op 
laag niveau. De volgende partij komt uit de Olympiade van 1960 in Leipzig, tussen de Duitser 
Gerhard Pfeiffer en de Libanees Salim Boutlani: 
 
1.d2-d4,d7-d5 2.c2-c4,c7-c6 3.Pb1-c3,e7-e6 4.e2-e3,f7-f5 5.Pg1-f3,Lf8-d6 6.Pf3-e5 (zie 
diagram)  











Iedere schaker weet dat f5 spelen in de opening link is en dat je dat alleen kan doen als je zo 
snel mogelijk Pf6 er achteraan kunt spelen. De zwartspeler was dit hier kennelijk even 
vergeten want hij ging verder met 6.Pb6-d7?? Met desastreuze gevolgen: 7.D1-h5+,Ke8-f8?? 
(8…,g6 9.Pxg6 en zwart staat ook straal verloren) 9.Dh5-f7 mat.  
Voor zulke blunders zouden we ons bij Eeuwig Schaak nog schamen. We houden het er maar 
op dat Boutlani kennelijk nog niet goed wakker was bij aanvang van de partij.  

 
 
 
 


