
De macht van torens op de 7e rij
Twee witte torens op de 7e rij (of zwarte torens op de 2e rij) zijn een machtig wapen. Ze richten een 
ravage aan in de stelling van de tegenstander, zetten de koning klem en soms leiden ze zelfs een 
succesvolle mataanval in. Vorige week werden er in de interne competitie van Eeuwig Schaak twee 
partijen beslist door witte torens op de 7e rij. Ad Bruijns besliste er zijn partij tegen John van 
Helden mee, nadat Ad trouwens ook al een stuk had gewonnen. Ook Kees van Hogeloon wist tegen 
Toon de Rooij twee witte torens op de 7e rij te krijgen en ook hij won eenvoudig de partij. Beide 
partijen waren al voor half tien, dus na ruim een uur spelen, al klaar en dat gold voor alle partijen op 
één na. Er werd dus in snel tempo gespeeld, maar het spreekwoord “haastige spoed is zelden goed” 
is niet uit de lucht gegrepen. Zo verspeelde Joost Asselbergs tegen Matti Hurkmans in de haast zijn 
dame en weg was zijn partij. Wim Soeters graaide tegen Ger van Aalst twee pionnen mee en kwam 
in een gewonnen eindspel, maar Ger knokte zich terug, won zijn pionnen terug en sleepte nog een 
remise uit het vuur. 
De enige partij waarbij de spelers wel hun bedenktijd gebruikten was die tussen Cor Lazeroms en 
Jan Rijkse. Dat waren die avond de “echte mannen”. Het werd zowaar nog een partij op zeer goed 
niveau ook. Jan won de kwaliteit, maar Cor gaf zich niet gewonnen en gooide de trukendoos open, 
die Jan vervolgens met veel vernuft wist te omzeilen. Zo sleepte hij het dikverdiende punt binnen, al 
had Cor ondanks het verlies ook een voortreffelijke partij afgeleverd. Maar ja: er valt in een partij 
nu eenmaal maar één punt te verdelen, ongeacht het niveau van die partij. 

De stand na 2 ronden aan kop in de C-competitie is nu: 

1. Ad Bruijns 64
2. Jan Rijkse 53
3. John van Helden 40
4. Kees van Hogeloon 38
5. Cees Buurman 37

Een mooi fragment met torens op de 7e rij komt uit de 1e partij in de tweekamp tussen Veselin 
Topalov en Viswanathan Anand om de wereldtitel, gespeeld op 24 april vorig jaar. In de volgende 
stelling staat Topalov met wit een stuk achter, maar hij heeft torens op de 7e rij en Anands stukken 
staan er voor Piet Snot bij.
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4t+nL +t+5
4O R + +r5
4 O + + +5
4Jb+ +pO 5
4 + Ow+ +5
4+ + + + 5
4p+ Q +p+5
4+ + + K 5
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Topalov maakt het hier artistiek af met 30.Tc7xc8+, waarna Anand meteen opgeeft. Op 30...,Kxc8 
volgt 31.Dc1+,Pc6 (anders heel snel mat) 32.Lxc6 en wit wint de toren op a8 en staat gewonnen. Na 
30....,Txc8 zijn de gevolgen nog desastreuzer: 31.Td7+,Ke8 32.Txd4+ met damewinst. Het zou later 
nog goed komen met Anand, want hij zou ondanks deze nederlaag de tweekamp uiteindelijk 
winnen. 


