
Geïnspireerd door een bitterbal

Het klinkt wat vreemd om te stellen dat Jan Rijkse in zijn partij van vorige week tegen Ben 
Seleski hulp kreeg van een bitterbal. Toch leek het er verdacht veel op. Jan stond beter, 
stond klaar om de koningsstelling van Ben te bestormen, maar hoe dat aan te pakken? Juist 
toen Jan daarover zat te piekeren, werd er langs gegaan met snacks en werd Jan een bitterbal
aangeboden. “Dat is precies wat ik nodig heb!”, riep Jan enthousiast en warempel: met de 
bitterbal nog in zijn handen zag hij de juiste combinatie en won hij de partij. 
“Zo zie je maar”, sprak Jan triomfantelijk, “als het moeilijk wordt in de partij, neem een 
bitterbal. Maar dan moet je hem wel in de handen houden en niet opeten.”
“Waarom?”, vroeg iemand. “Werkt het dan niet als je hem opeet?”
“Nee, als je hem meteen opeet verbrand je je mond”, was Jans antwoord. 

De rest moest het zonder hulp van een goed getimede bitterbal doen, maar overal kwamen 
wel interessante partijen op het bord. Ad Bruijns wist tegen Cees Buurman in de aanval op 
de koningsstelling een stuk te winnen. Gerard Snoeijs wist met een familieschaakje Toon de 
Rooij een stuk afhandig te maken. Voor Ad en Gerard was dat voldoende om de partij te 
winnen. Wim Soeters won tegen Cor Lazeroms de kwaliteit en 2 pionnen en sleepte even-
eens het punt binnen.  
De partij tussen Kees van Hogeloon en Patrick Heijnen was bijzonder spannend en de 
kansen golfden voortduren heen en weer. Patrick won een pion, Kees won die weer terug, 
Patrick offerde de kwaliteit om erger te voorkomen, Kees moest later hetzelfde doen en toen
Patrick bezig was met een mataanval was Kees hem voor en zette Patrick mat. In zo'n partij 
is het jammer dat er maar één punt verdeeld mag worden. Door de winst op Patrick behield 
Kees zijn voorsprong op Ad Bruijns en won hij de A-manche

Eindstand aan kop A-manche: 

1. Kees van Hogeloon 104½
2. Ad Bruijns 89
3. Jan Rijkse 84½
4. Hans Otten 66
5. Patrick Heijnen 63



Intussen is in New York de tweekamp om de wereldtitel begonnen tussen de Noor Magnus 
Carlsen en de Rus Sergei Karjakin. Toch is in Rusland niet deze tweekamp het gesprek van 
de dag, maar een vriendschappelijk partijtje tussen Anatoli Karpov en Michail Osipov. De 
eerste is voormalig wereldkampioen, de laatste is 3 jaar oud. De 3-jarige peuter sloeg een 
remise-aanbod van Karpov af en ging daarna door de vlag. Indrukwekkend was zijn volwas-
sen spel. Na afloop van de partij kreeg de 3 jarige Michail nog een paar schaakproblemen 
voor de kiezen. Eén ervan was deze. 

De opgave is: wit geeft mat in 3. Probeert u het eerst zelf even, voor u verder leest. De op-
lossing is: 1.Pf4-h3+,Kg8-f8 2.Df6-h8+,Kf8-e7 3.Ph3-f4#. Michail schudde de oplossing zo 
uit zijn mouw, wat sterk doet vermoeden dat hij deze opgave niet voor het eerst zag. Niette-
min: voor een kind van 3 een uitzonderlijke prestatie. De video is te zien op 
www.schaaksite.nl. 

Michail Osipov
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