Het eerste matchpunt!
Terwijl we vorig jaar nog succesvol begonnen met vier matchpunten uit twee
wedstrijden maakten we dit jaar een minder succesvolle start en stonden we na drie
ronden nog steeds op een akelige nul. Ronde 4, op 4 februari 2018 bracht daar
verandering in.
We speelden een gezamenlijke thuiswedstrijd en wij mochten aantreden tegen
Blerick 2. Zij waren, net als wij vorig jaar, als gepromoveerd team bijzonder goed
gestart, door in ronde 3 zelfs Maastricht te verrassen.
Ietsje later dan 13:00 gingen we van start. Jules was verhinderd vanwege het WK
veldrijden in Valkenburg, maar gelukkig kon Eric weer voor ons invallen!
Helaas heb ik niet alles meegekregen van de partijen, omdat ik het heb gepresteerd
om al na vijf zetten een slechte stelling op het bord te creëren, waarover later meer.
Dankzij Rob Zink komt er dan toch een verslag, want hij heeft een aantal partijen
geanalyseerd en van commentaar voorzien, en ik heb in aanvulling daarop een
sfeerverslag geschreven, voor zover ik mij na de carnaval nog iets kon herinneren.
Joost had een betere dag dan ik. Hij speelde met wit (bord 4) tegen Marc Kocur
(1857). Lange tijd was er voor beiden niet veel aan de hand en stond het
gelijkwaardig. De vlam sloeg in de pan nadat er tegengesteld gerokeerd werd! En
terwijl zwart netjes zijn stukken naar de koning van Joost bewoog (en daarmee ook
al zijn verdedigers bij de eigen koning weghaalde), sloeg Joost toe met een offer!

Bruin de,Joost - Kocur,Marc
DJZ 2-Blerick 2, 04.02.2018
Aantekeningen bij de partij: Joost

1.e2-e4 d7-d6 2.d2-d4 g7-g6 3.Pb1–c3 Lf8-g7 4.Lc1–e3 a7-a6 5.h2-h3 b7-b5 6.Lf1–d3 Pb8-d7
7.Pg1–f3 Lc8-b7 8.0–0 e7-e6 9.Tf1–e1 Pg8-e7 10.Pc3-e2 h7-h6 11.Dd1–d2 c7-c5 12.c2-c3 Dd8-c7
13.Ta1–c1 e6-e5 14.Pe2-g3 c5-c4 Beide kanten hebben normale ontwikkelingszetten

gedaan. Zwart zit alleen nog met zijn koning in het centrum. Het is lastig te zien waar
deze het veiligst zou kunnen staan.

15.Ld3-b1 f7-f5 Zwart breekt alles open met een nog niet gerokeerde koning. Dapper!
16.e4xf5 Lb7xf3? Optisch ziet dit er goed uit voor zwart, de pionnenstructuur van wit

is hierna niet mooi, maar zwart is alle controle over de witte velden kwijt.

17.g2xf3 e5xd4 18.c3xd4 0–0–0 19.b2-b3 g6xf5 Zwart ziet het gevaar nog niet.
20.b3xc4 b5xc4

21.Tc1xc4!! Dc7xc4 22.Te1–c1 Dc4xc1+ 23.Dd2xc1+ Kc8-b7 24.Pg3xf5 Dubbel uitroepteken!!

Dreigt stukwinst door te slaan op e7 of g7, dreigt matbeelden met slaan op d6, maar
er is niets aan te doen. Het paard mag namelijk niet geslagen worden.

24. ..Pe7xf5 Zwart slaat toch. 25.Lb1–e4+ Zwart gaat mat over de witte velden waar hij
alle controle over kwijt is geraakt door zijn loper te ruilen. 25. .. d6-d5 26.Le4xd5+ Kb7b6 27.Dc1–c6+ Kb6-a5 28.Le3-d2# 1–0

Paul: Joost vertelde mij achteraf dat hij niet alleen blij was dát hij gewonnen had,
maar vooral ook de manier waarop. Want eerlijk is eerlijk, dit is het soort partijen
waarvan we allemaal genieten en waarvoor we schaaksport beoefenen!
Naast Joost, op bord 3, speelde Peter met zwart tegen Niek Philipsen (1871). Hij
kreeg druk op een zwakke d-pion. Middels een kleine combinatie – kwaliteit offeren
en gedwongen terugwinnen – kon hij deze druk oplossen. Peter hield een
gelijkwaardige stelling over, maar had tegelijkertijd ook oog voor de stelling van
Joost. En omdat Peter het offer van Joost wél al gezien had, besloot hij remise aan te
bieden voordat het bord van Joost in brand stond. En zo stonden we in een mum van
tijd 1,5-0,5 voor.
Van de twee topborden heb ik helaas niet veel meegekregen. René (bord 1) maakte
in elk geval remise tegen Marco van der Linden (2036). Na een paar keer remise te
hebben afgeslagen, gingen de meeste stukken van het bord en bleef alsnog een
remisestelling over. 2-1

Linden vd,Marco- Snoeck,René
DJZ 2-Blerick 2, 04.02.2018

15.d4xc5 Tc8xc5 16.Ld3-h7+ Kg8-h8 17.Dc2-d3 Pd7-f6 18.Dd3xd8 Tf8xd8 19.Td1xd8+ Le7xd8
20.Lh7-c2 Ld8-a5 21.Th1–d1 Tc5-c8 22.Lf4-e5 Tc8-d8 23.Td1xd8+ La5xd8 24.e3-e4 Ld8-b6
25.Le5-d6 Pf6-d7 26.a2-a4 b5xa4 27.Pc3xa4 Lb6-d4 28.Lc2-d3 Lb7-c6 29.b2-b3 Lc6-b7 30.Ld3c4 g7-g6 31.Kb1–c2 Kh8-g7 en na nog 5 zetten werd de vrede getekend.

Zelf speelde ik deze ronde een slechte partij, op bord 7 met zwart tegen Bert Jacobs
(1620). Mijn tegenstander speelde een variant waar ik onbekend mee was. Diens 5e
zet was Lb5+ en mijn theorieboek zegt daar het volgende over: “White’s idea is that
after 5…Bd7 6 Bc4! the bishop is misplaced on d7.” Nou, ik speelde dus Ld7 en kwam
er vrij gauw achter dat ik het Pd7 had moeten spelen, precies zoals René achteraf zei
en het theorieboek ook bevestigde. Enkele zetten later maakte ik nog een grotere
blunder, omdat ik aasde op een tactische wending, die helemaal niet mogelijk bleek.
Gelukkig zag (of durfde?) mijn tegenstander dat niet en liet hij me nog even
worstelen in mijn slechtere stelling, die ik uiteindelijk verloor. 2-2
Met een gelijke stand en nog 4 borden aan het spelen leek het geluk ons te hebben
verlaten. Het leek erop dat Eric, Wouter en Mick allemaal iets slechter stonden en

mochten hopen op remise. Paul B. had lange tijd een werkelijk gelijkwaardige
stelling. Met 4 remises zou ik tevreden zijn geweest, maar het zag er niet naar uit dat
dat zou gebeuren.
In plaats daarvan verloor Eric zijn partij tegen Roland van Vliembergen (1918). Deze
partij kon ik moeilijk beoordelen, maar een misplaatst paard van Eric (die daarmee
ook de beweeglijkheid van zijn dame inperkte) was waarschijnlijk de reden voor
verlies. Hoewel ik het uiteindelijke slot dus gemist heb. 2-3

Brouwers,Eric - Vliembergen van,Roland
DJZ 2-Blerick 2, 04.02.2018
Stelling na 23. .. e7-e6

24.Pd5-c7? Het begin van de uiteindelijke problemen Lb7xg2 25.Kg1xg2 Dd8-d7 26.Dd1–c1 h6h5 27.f2-f3 Tb8-c8 28.f3-f4 Pe5-g4 29.e2-e4 Lg7-d4 30.Pc7-a6 Tc8xc2 31.Dc1xc2 Dd7-b7 32.Pa6c7 Kg8-f8 33.f4-f5 g6xf5 34.Kg2-f1 f5xe4 35.d3xe4 Ld4-f6 36.Ld2-f4 Kf8-e7 37.Lf4xd6+ Na Kd7
haalt zwart het paard op dus dan maar in troebel water vissen! Ke7xd6 38.Dc2-c5+ Kd6-d7
39.Pc7xb5 Lf6-e5 40.Kf1–g1 Db7xe4 41.Dc5-a7+ Kd7-c8 tijdnood voorbij, het enige schaakje 42
Da6 wordt met 42. .. Db7 beantwoord en daarom 0–1

Paul B. met wit trok de stand op bord 8 weer recht. In een stelling die lange tijd
gesloten was, bleek Marina van Vliembergen (1745) als eerste iets te kunnen
forceren en de koning van Paul werd daar niet gelukkig van. Een paar mindere
zetten van zwart werden zeer correct beantwoord en Paul besloot de partij met een
kleine combinatie die een stuk won, 3-3 en heel instructief om na te spelen!

Bokern,Paul - Vliembergen van,Marina
DJZ 2-Blerick 2, 04.02.2018

19.Pd5-e7+ Kg8-h8 20.Pe7-c6 Tb8-a8 21.Pe2-c3 f7-f6 22.Lg5-h6 g6-g5 23.Lh6xg7+ Kh8xg7 24.f2f4 e5xf4 25.g3xf4 Dd7-g4+ 26.Kg2-f2 Dg4-h4+ 27.Kf2-f3 Dh4-h3+ 28.Kf3-e2 Dh3xh2+ 29.Ke2-d1
Dh2xd2+ 30.Kd1xd2 en wit heeft weliswaar een pion geofferd maar krijgt nu goed spel met zijn
torens over de g- en h-lijn en hij bezit het sterke veld d5 voor een paard, dus compensatie!

Pb7-d8 31.Pc6-d4 Tf8-h8 32.Pc3-d5 Ta8-c8 33.Tb1–h1 Ph7-f8 34.Ta1–g1 g5-g4 35.Pd4-f5+

35. .. Kg7-f7 Het enige veld, op andere velden verliest zwart materiaal. 36.Th1–h2 Pf8-g6 37.Tg1–
h1 Pd8-e6 38.Kd2-e3 Pe6-g7 39.Pf5xg7 Kf7xg7 40.Th2xh5 c7-c6? Einde tijdnood maar nu verliest
zwart al een pion en komt er niet meer aan te pas!

41.Th5xh8 Pg6xh8 42.Pd5-e7! Tc8-c7 43.Pe7-f5+ Kg7-g8 44.b5xc6 sterker dan Pxc6! Ph8-g6?
[44...Ph8-f7 was beter maar dan doet wit 45.d3-d4 en daarna d4-d5 en heeft een gedekte vrijpion
op c6 met gewonnen stelling]

45.Th1–g1! Tc7xc6? Kost een stuk! [45...Kg8-f8] 46.Tg1xg4 Kg8-h7 47.Tg4xg6, Natuurlijk! De
pointe van het hele witte spel! Kh7xg6 48.Pf5-e7+ Kg6-f7 49.Pe7xc6 1–0

Nog steeds geen reden voor feest, want zowel Wouter als Mick stonden op het eerste
oog verloren. Beiden toonden echter enorme vasthoudendheid en vastberadenheid
en speelden door tot het gaatje! Mick stond twee pionnen achter in een
toreneindspel op bord 6, maar profiteerde van de actieve opstelling van zijn toren
en koning. De sympathieke Bill Kortenoeven (1828) wist niet hoe hij dit kon winnen,
en tot op heden weet ik nog steeds niet óf dit wel mogelijk was. In een eerder
stadium lag waarschijnlijk de winst. Hij wilde remise aanbieden, maar omdat
Wouters tegenstander nog niet zeker was van de winst, speelde Bill nog door.
Uiteindelijk probeerde hij te forceren en liep hij alsnog tegen remise. 3,5-3,5

Godding,Mick - Kortenoeven,Bill
DJZ 2-Blerick 2, 04.02.2018

1...Ta6-a3 2.Tb5xb6+ Ke6-e5 3.Tb6-b5+ Ke5-e4 4.Tb5xf5 Ta3xg3 5.Tf5-f4+ ½–½

Wouter speelde op bord 5 met zwart tegen Blericks teamleider Maarten Toll (1843).
In het middenspel kon ik er geen kaas van maken. Het ene moment rekende ik
Wouter voor een punt, het volgende moment dacht ik dat hij zou verliezen. Maar
zowel Wouter als Maarten waren niet zo snel klein te krijgen en verzandden in een
ingewikkeld eindspel, dat wederom moeilijk te beoordelen was. Er waren kansen
voor beiden, die niet gegrepen werden, (waar de tijd ook een kleine rol in speelde),
en uiteindelijk zag Maarten het niet meer zitten en bood hij ook remise aan. 4-4!!!

Toll,Maarten - Smeets,Wouter
DJZ 2-Blerick 2, 04.02.2018

18.Df2-e2 Pc6-d4! Een eerste taktische verwikkeling! 19.c3xd4 Dc7xc4 [19...Le6xc4? Zowel
20.Tf1–c1 b7-b5 (als 20...Lc4xe2 21.Tc1xc7 Le2-a6 22.Pg3-f5 Le7-d8 23.Tc7-c3 zijn beter voor wit,
in deze laatste variant heeft zwart een probleem met pion d6) ] 20.d4-d5 Dc4xe2 21.Td2xe2
Le6-d7 22.Te2-c2 Tf8-c8 23.Tf1–c1 b7-b6 24.Tc2-c7 Pg8-f6 25.Le3-g5 Le7-d8 26.Tc7-b7

Tc8xc1+ 27.Pb3xc1 Ta8-c8 28.Tb7xa7 b6-b5 29.Ta7-b7 Ld7-e8 30.Pg3-f5 en nu komen er
combinaties in de stelling!

30. .. Pf6xe4!? 31.Lg5-e3? [31 fxe4 Lxg5 32 Pxd6 Txc1+ 33 Kf2 Tc2+ 34 Kf3 h6 35 Pxe8 Txb2
levert wit een heel goed eindspel op] g7-g6 32.f3xe4 g6xf5 33.e4xf5 Kh8-g7 34.Kg1–f2 Kg7-f6
35.g2-g4 Tc8-c2+ 36.Kf2-g3 Ld8-a5 37.h2-h4 La5-e1+ 38.Kg3-h3 Le1–d2 39.Le3xd2
Tc2xd2 40.g4-g5+ Kf6xf5 tijdnood voorbij, zwart zit wel met een slechte loper

41.Tb7-e7 Td2-c2 42.Pc1–d3 e5-e4 43.Pd3-e1 Tc2-c8 [43...Tc2xb2 44.Te7xe8 Tb2-e2 45.Pe1–
g2 Te2xa2 46.Te8-e7] 44.Pe1–g2 b5-b4 [44...f7-f6 45.g5xf6 Kf5xf6 46.Te7xe4 Le8-d7+ 47.Kh3h2 Tc8-c2] 45.Kh3-g3 Le8-b5 46.Te7xf7+ Kf5-e5 47.Tf7xh7 Ke5xd5 48.g5-g6 Kd5-d4
49.Th7-b7 Lb5-f1 50.Tb7xb4+ Kd4-e5 wit heeft 2 pionnen meer maar de vraag is hier welke
pion (g6 of e4) het eerst aan de overkant komt!!

51.Pg2-e3 Lf1–d3 52.Kg3-g4 d6-d5 53.Kg4-g5 d5-d4 54.Pe3-g4+ Ke5-d5 55.Tb4-b7 e4-e3
56.Tb7-e7 Kd5-d6 57.Kg5-f6 en nu laat zwart een grote winstkans liggen:

57. .. e3-e2? [57...Tc8-f8+ 58.Te7-f7 Tf8-e8 59.g6-g7 e3-e2 60.Tf7-e7 Te8xe7 61.g7-g8D e2-e1D
en zwart komt een toren voor maar moet wel uit de komende dameschaakjes lopen 62.Dg8-b8+
Kd6-d5 63.Db8-a8+ Kd5-d6 64.Da8-b8+ Kd6-c5 65.b2-b4+ Kc5-c4 66.Pg4-e5+ Te7xe5 67.Db8xe5
De1xe5+ 68.Kf6xe5 Ld3-c2 69.b4-b5 Lc2-a4 70.b5-b6 La4-c6 71.a2-a4 d4-d3 72.Ke5-d6 Lc6-e4
73.Kd6-c7 d3-d2 74.b6-b7 Le4xb7 75.Kc7xb7 d2-d1D en zwart wint] 58.g6-g7 Ld3-c4 59.b2-b3
d4-d3 60.Pg4-f2 Lc4-b5 61.Te7-e3 Kd6-c6 62.Pf2xd3 Lb5xd3 63.h4-h5 Kc6-b5 64.h5-h6
Kb5-b4 65.h6-h7 Ld3xh7 66.Te3xe2 Lh7-g8 67.Te2-d2 Kb4-a3 68.Kf6-e7 Tc8-c7+ 69.Td2d7 Tc7-c8 [69. .. Txd7+ 70 Kxd7 Kxa2 71 b3-b4 en wit wint omdat de zwarte loper de beide witte
b- en g-pionnen niet kan afstoppen]

70.Td7-a7+? En hier laat wit een winstkans onbenut!! [70.Td7-d8! Tc8-c7+ 71.Ke7-f8 Lg8-e6
72.Td8-d6 Tc7-c8+ 73.Kf8-e7 Le6-g8 74.Td6-d8 Tc8-c7+ 75.Ke7-f8 Lg8-e6 76.Td8-a8+ Ka3-b4
77.g7-g8D Le6xg8 78.Kf8xg8 en wit wint] 70...Ka3-b4 71.Ke7-d7 Tc8-b8 72.Ta7-a4+ Kb4-b5
73.Ta4-g4 Tb8-b7+ 74.Kd7-c8 Tb7-a7 75.a2-a4+ Kb5-a5 76.Kc8-b8 Ta7-e7 77.Tg4-g5+
Ka5-a6 78.b3-b4 Te7-b7+ en pion b4 gaat er af ½–½

Een zeer spannende, enerverende partij met wisselende kansen waar de verdediger (zwart) het
moeilijker heeft dan de aanvaller (wit) maar desondanks sterk verdedigd heeft! Wouter is de
enige speler van het 2e team die ongeslagen is dit seizoen (1 winst en 3 remise).

De inzet was in de eerste plaats: matchpunten! De winst zat er niet in, maar we
hebben wel ons eerste matchpunt binnen. Dat was hard nodig om weer vertrouwen
in de toekomst te krijgen! Achteraf baal ik (Paul) natuurlijk van mijn eigen gepruts,
want in een normale partij (eentje die niet na 5 zetten slecht is) had ik misschien
meer eruit kunnen halen. Maar al met al ben ik blij met dit resultaat en kijken we vol
goede moed en strijdvaardigheid naar de volgende wedstrijd op 4 maart, uit tegen
GESS 1.
Nadien hebben we nog met een groot aantal DJZ’ers gegeten bij Tinus. Het derde
team had ook reden voor een feestje, want zij wonnen knap van Voerendaal 4!
Helaas waren Voerendaal 3 en 5 te sterk voor DJZ 1 en 4.

Rond 20:00 uur reed chauffeur Robbie van Z zijn taxigasten Roy, Joost, Mick en
Tom K gehinderd door een sneeuwstorm de toeristische route van Noorbeek via
Mheer, Banholt (opgebroken wegen!!!), Margraten naar Maastricht en
uiteindelijk Oesch (lees: Oost-Maarland)! De taxigasten waren laaiend
enthousiast over deze site-seeing!!!
De persoonlijke uitslagen:
1. R. Snoeck
(1943)
2. E. Brouwers
(2028)
3. P. Mergelsberg
(1864)
4. J. de Bruin
(1819)
5. W. Smeets
(1800)
6. M. Godding
(1723)
7. P. Lemmens
(1598)
8. P. Bokern
(1608)

- M. van der Linden
- R. van Vliembergen
- N. Philipsen
- M. Kocur
- M. Toll
- B. Kortenoeven
- B. Jacobs
- M. van Vliembergen

(2036)
(1918)
(1871)
(1857)
(1843)
(1828)
(1620)
(1745)

Uw razende reporters uit het verre Noorbeek (bij Terlinden),
Paulus Lemmens en Robbie van Zinkenburg

½
0-1
½
1-0
½
½
0-1
1-0

