
Watertoren is een maatje te groot
Er zijn twee soorten verliespartijen. Verliespartijen die je had kunnen winnen, maar verliest, 
omdat je zelf wat doms gedaan hebt. Dat zijn de ergste verliespartijen, waar je dagen over 
kunt blijven tobben. De andere soort verliespartijen zijn partijen waarin je zelf helemaal niet 
zo slecht gespeeld hebt, maar waarin de tegenstander gewoon beter was. Met die verliespar-
tijen kun je doorgaans goed leven. In de laatste categorie vielen de partijen van het Avond-
competitieteam van Eeuwig Schaak in de thuiswedstrijd tegen De Watertoren uit Almkerk. 
De cijfers waren duidelijk: 0-4 en ook de partijen lieten qua krachtsverhoudingen niets te 
raden over. Watertoren was gewoon te sterk. Alleen John van Helden wist het zijn tegen-
stander nog behoorlijk moeilijk te maken, wat op zich al een prestatie was. Almkerk is maar 
een klein plaatsje, maar schaakvereniging De Watertoren trekt schakers uit de wijde omge-
ving, inclusief het nabijgelegen Gorinchem. De club is twee keer zo groot als Eeuwig 
Schaak en heeft diverse behoorlijk sterke schakers in de gelederen, zoals wel bleek in het 
onderlinge treffen met Eeuwig Schaak. 

De watertoren van Almkerk

Helaas hebben we (nog) geen partijfragmenten uit de wedstrijd tussen Eeuwig Schaak en 
Watertoren tot onze beschikking, maar op de website van De Watertoren is wel een leuke 
partij te zien die uitstekend illustreert waarom zwart de f-pion in een e4-opening nooit op 
moet spelen, ook al lijkt het op het eerste gezicht nog zo'n goed idee. De acteurs in dit kort, 
maar hartstochtelijk drama heten Arjo Schreuders (de witspeler) en Han Schouten (de 
zwartspeler).
De partij ging als volgt: 1.e2-e4,b7-b6 2.d2-d4,Lc8-b7 3.Lf1-d3,f7-f5? 4.e4xf5,Lb7xg2.



Waarschijnlijk zat de zwartspeler hier met een “big smile” achter het bord, in de 
veronderstelling een toren te winnen. Het lachen vergaat hem echter snel. 
5.Dd1-h5+,g7-g6 6.f5xg6. Als zwart nu de toren op h1 pakt, staat hij met 7.gxh7# of 7.g7# 
mat. Dus besluit hij eerst de dame weg te jagen en speelt 6...,Pg8-f6. Maar wit maalt niet om 
een dame meer of minder: 7.g6xh7+,Pf6xh5 8.Ld3-g6#. En zo wordt het opspelen van de f-
pion weer eens hardhandig afgestraft. Met een dame-offer zelfs, dit keer!

Arjo Schreuders


