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Waarom f6 toch echt geen goed idee is 
De zet f7-f6 spelen in de opening is meestal vragen om problemen. Toch blijven er schakers in de 
verleiding komen om na 1.e4,e5 de pion op e5 te dekken met f6. Het loopt vrijwel altijd verkeerd 
af... Jan Konings weet het intussen ook. In zijn partij tegen John van Helden durfde hij het aan de 
vermaledijde zet te spelen. Na 1.e4,e5 2.Pf3,Pc6 3.Lc4,Lc5 4.a3,a6 5.d3,f6 was er inderdaad weinig 
aan de hand voor zwart en leek het nog wel safe. Maar dat veranderde al snel. Na 6.Pc3,d6 
7.h3,Pge7 8.o-o,h6 9.b4,Lb6 10.Ph4,Pd4 11.Dh5+,Kd7 12.Ta2,Pe6 13.Dg4,g5 stond de volgende 
stelling op het bord (zie diagram). 
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Er is nog altijd geen stuk of pion geslagen, maar zwart staat nu al finaal verloren. Sterker nog: het is 
geforceerd mat! Wit speelt 14.Lxe6+ en vervolgens zijn er 2 varianten: 
A. 14...,Ke8 15.Dh5+,Pg6 16.Dxg6+,Kf8 17.Df7 mat
B. 14...,Kc6 15.Ld5+,Pxd5 16.exd5 mat.
Jan Konings ging mat met variant B met enkele tussenzetten en zal waarschijnlijk een volgende 
keer wat minder gretig zijn om zijn koningspionnen naar voren te jagen. 

Een andere mooie aanvalspartij was die tussen Jan Rijkse en Toon de Rooij. Toon stortte zich vol 
enthousiasme op de koning van Jan en had daarmee succes. Een vorkje, waarmee hij Jans dame 
veroverde was de doodssteek. Ad Bruijns won tegen Cor Lazeroms een stuk en gaf dat voordeel niet 
meer uit handen. Cor is er een meester in om stukverlies met aanvallend spel weer recht te trekken, 
maar tegen een “crack” als Ad Bruijns lukt dat toch echt niet. Louis van Mechelen won tegen Matti 
Hurkmans 2 pionnen en kreeg 3 verbonden vrijpionnen in het centrum. Louis leek de winst voor het 
grijpen te hebben, maar Matti knokte zich terug in de wedstrijd en slaagde erin de gevaarlijke 
pionnen onschadelijk te maken. Toen Matti daarna ook nog een toren wist te winnen ging de winst 
alsnog naar Matti. Kees van Hogeloon brak niet door de verdediging van de foutloos spelende Wim 
Soeters en moest genoegen nemen met remise. 

Uitslagen 2e ronde: 
Wim Soeters – Kees van Hogeloon ½ – ½ 
Cor Lazeroms – Ad Bruijns 0 – 1 
John van Helden – Jan Konings 1 – 0 
Jan Rijkse – Toon de Rooij 0 – 1 
Louis van Mechelen – Matti Hurkmans 0 – 1 


