Correspondentieschaak (1)
Een partij om nooit te vergeten9
Oktober 1987, Remco moet ín dienst in Finland. We houden
schaakkontakt middels briefkaarten die om de week aan—
komen. Een heuse correspondentiepartij. De eerste 27
zetten worden gespeeld, Finland—Heerlen v,v. Daarna
reist Remco rond. Hij bezoekt de U.S.A, en zet overal de partij voort. Vanuit de U.S.A, stuurt Remco
deze kaart met de zet 28. Th2.
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Rond de 31ste zet is hij weer in Maastricht hei is dan
januari 1989. Daarna tot de 47ste zet gaat de partij
per telefoon. Hij blijkt nu veel trager te gaan. Soms
l
geven we analyses die de ander klakkeloos volgt. Meesta
kaart
per
zetje
1
bij
het
blijft
gaat dit niet op en
of telefoontje.
Ik heb ontzettend veel tijd in deze partij gestoken,
ook
soms analyseerde ik 12 uur op 1 zet. Ik kreeg dan
deze
nam
Ik
bord.
vaak de wildste varianten op het
, gepartij zeer serieus. Remco misschien iets minder
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~u~ge dit fragment: "Z~nd ook de hele partij of de
actuele stelling want die ben ik vergeten!" Zo'.n
pastij brengt iets extra's meen Niet alleen is het
bijzon~~r goedvoor je openingsrepertoire er ligt ook
veel gejoel in want als je slecht staat en Remco
doet een sterke zet dan voel je je niet 5 minuten
ongemakkelijk maar 2 weken, totdat de volgende kracht—
zeg ~n de bus valt, je sloft dan naar de voordeur.
Sta ~ e beter, 1íg je in bed en hoor ~ e de postbode
darn ~~l~~s je naar beneden.
Tijdverb~-uik Remco + 25 uur
Eric + 30 uur over 47 zetten!
Mgt schaakklok zullen we beide + 13.750 uur op de
~Clok ~od~g hebben gehad!
Een onzekere faktor is hulp van buitenaf. Ik weet bij—
~oo~beeld niet of Remco zet 28 Th2 met Fischer heeft
doorgesproken, omdat hij slechts enkele kilometers
~rarn hem vandaan zat. Ik heb in ieder geval af en toe
L.J. geraadpleegd, ook een sterk schaker. Ik wil hier
geern naam voluit schrijven, anders zou er binnen de
chub hierover een konflikt kunnen ontstaan tussen de
pennia~gmeester en de intern wedstrijdleider bij wijze
van spreken natuurlijk. Ook heb ik soms de computer
geraadpleegd. Deze begreep opmerkelijk vaak niets van
d~ s~e~ling. Mijn geduchte tegenstander zou het ding
dan ook met zo'n bedenktijd makkelijk oproken. De par—
~~j ~.s een lust voor hei oog gewordene

a3 — Lxc3

6.
7.

bxc3 — Pe7
a4 — b6 Remco had in Finland geen theorieboeken
Hij had geen zin in de consequenties van
7. Dg4. Hij vond in de plaatselijke bieb
een boekje over Fischer die spee~ide hier
7. a4 dus Remco ook. De zet is posi~ioneeJ.
en past beter bij zijn stij1 dan Dg4. De
zet b6 was nergens terug te vinden h~.j
ziet er evenwel logisch uit.
LbS+ — Ld7 Zwart wil natuurlijk zijn in het Frans
altijd slechte witte loper afruilen.
Let?! — Pbc6 Wit behoudt de sterke Loper maar vol—
gens mij kon zwart moeilijk op b5
slaan, omdat a7 altijd zwak blijft.
Pf3 — Dc7
Dd2! — h6!? Een rare zet, de dame blokkeert we~.—
liswaar de loper, maar deze moet toch
naar a3. De dame kan nu sterk naar f4.
De zwarte zet geeft wit aanknopings—
punten voor een latere koningsaanval.
Misschien was f6 sterker om het witte
centrum op te blazen.
h4± — cxd4 Om na Df4 geen last te hebben van een
eventueel g5. Ook komt h3 vrij voor iet
torentje op hl. Tevens wordt de opmars
g2—g4—g5 ondersteunt. 12. .. cxd4 is
noodzakelijk dichtschuiven, is zwak
voor zwart, omdat Ld7 in ademnood ~Comt.
cxd4 — Pa5
Ld3 — Pc4 Hier had Remco een omvangrijke fierplan—
ning in gedachten Dbl, Ld3, Pd2, c3 en
dan g2—g4—g5, omslachtig maar volgens
Euwe mag je niet zonder plan spelen!

i

8.
9.

10.
11.

12.
De a~aalyses van de partij waa-en in handen van Maurice,
Remco en Eríc.
Remco —. Eric

Frans

lo

e 4 — e6

2.
3.
4e

d4 — d5
ác3 — Lbo
e5 — c5 Vandaag de dag speelt Remco meestal Ld2

Ik had Remco 6 openingen voorgesteld op
e4 hij koos deze.
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Ook hier is Ld2 een goede mogelijkheid
omdat op cxd4 6. Pb5 volgt met voordeel
voor wit. Wit voorkomt hiermee een ver—
zwakking in de pionnenstructuur zie de
partij.

S.

13.
14.

2~.

15. Db4?! - Pech

22. LxfS? - exf5

Hier blijkt hei nadeel van een korrespondentiepartij. Remco speelde
naar mijn smaak 4 zetten om Df4 voor
te bereiden en speelt dan Db4. Df4
ziet er veel sterker 9 uit zelfs in
combinatie met Remco s plan.

16. Dbl - P6a5
I7. Pd2 - 0-0 Eric: voor zo°n zet is geen teken, het
~s gewoon bloedlink 0-0-0 had ook
gekund.
Remco: 0-0??~o dacht ik toen ik deze zet
kreeg. Ik wist dat Eric een com18. g4I - f6p
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20. g5 - hxg5
21. hags?! - Tf5?

23. Pf3 - áe8+
24, Kfl - f4~ De zware zet bepekt Lcl sterk in zijg
mogelijkheden, terwijl Ld7 opbloeit.
25. c3 - áe4 Wit dreigde Dh7+ met vernietíging9 weer
sluit een toren de belangrijke diagonaal
af.

Volgens Maurice was 19. f4 te roekeloos ~a lbo oo.fxe5, 20. dxe5 Pea
21. Pb3 Pg2~D 22. Kdl. Ik vond f4 geheel in stijf maar de koning blijft
zo naakt als ~n Pleeboy.
De witte zet ligt voor de hand
21. Lh7+ was volgens Maurice zeer
stek want na Kxh7? 22. hx~5+ verliest zwart een kwaliteit ~n een
slechte stand. Remco zegt het valgende over deze zet: deze zet werd
alom bekritiseerd. Na 21. Lh7+ moet
zwart Kf7 doen waarna hij na 22. hxg5
Pxd2, 23. Lxd2 TfS, 24. LxfS exf5
kansen krájgt. Dit hebben we later
gekontroleerd en het bleek dat wit
na 25. LxaS bxa5, 26. Dd1! de beste

26, Th4 - Pd6I?

~

kansen behoudto Tf5! gedwongen en sterk. F
~
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bxa5~ 26a Lh7+ Kf7, 28. Tfl wint voor
wit. dat moet zwart anders spelen b.v.
22, o~,Taf8, 23. PxaS bxa5 (23...Txf2,
24a áh7+ Kh8, 25. Db3 + -)
24. Db3+ 22• ...d5 geeft misschien het beste
spel. 22. Pf1 P zou ook zeer stek zijn o

puter fiad en die hebben geen gevoel voor gevaar.
Remco speelt op aanval zoals gewoonlijk.
Eerst richtmg andere koning en dan pas
~~jken of de eigen koning geholpen
moet worden. oo.f6 dw~ng~ wit tot een
verklaring en tast het centrum aan.

19. eaf6 - Txf6

De witte zet ~s zeer voor de hand
~íggend. Maar de toren loopt niet wei
anders wordt de diagonaal bl-h7 dodeLijk geopend. Naar onze smaak was
22. Pb3! beter. En zwart heeft geen
echt goede zetden. Brutaal 22... ~xf2
23. Kxf2 TfB+, 24. Kg2 e5, 25. PxaS

26. g6 is niet hoed wegens Lg4.
27. Db4 (met de dreiging ~h8~ en áf8
mat) Pd6, 28. Pe5 Let+, 29. Kgb ~3,
30. Th7?~ Pc6, 31. Pxcó Dx~6, 32. ~5
p~7tr met prachtige winst voor zwarto
Aldus Maurice.
Op 26. Pd2 zou Pxd2 volgen, 27. Lxd2
Pc4, 28. Dcl Lg~, 29. Th4 Let+, 30. Kgb
f3, 31. Txe4 dxe4, 32. Lf4 Dd7, 33. ~~2
Dg4, 34. Dgl (Lg3? gaat mat na DhS+
Kgl Dh3) Dxf4+ en zwart moet winnen.
Ik speelde Pd6 met het idee 27. Lxf4
Dc4+, 28. Kgl PfS, 29. Tg4? Pd6 remise.
Ik dacht namelijk dat ik erg slec~~
stond. Wit kan beter en speelt 29. Pd2!
dan bomt Del, 30. Pxe4 Pxh4, 31. Pd2
met maximaal remise.
~p 27, Txf4 had ik Dc4+, 28• Kgl Lg4?
(Pe5? veriest nu op Tel), 30. Rh2 D~1
en wit loopt altijd mat, dus 27. Lh3+

29.

28. Kgl Txf4!, 29. Lxf4 Df7 mei winst
voor- zwart
2~ o T~á~2`~ - Pf5 Wit had met Da21 veel beter spel gehouden d5 en f4 hangen nu. Wit dekt
welliswaar c3 maar deze pion is onbelangrijk. De loper blijkt hier heel
slecht te staan.
28. Th2 - Pac4 De zwarte stukken beheersen het bord.
29. Db3?a - Pg3+to
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Wik pent Pc4 omdat d5 met schaak
geslagen wordt, maar de dame bevindt
rich op een zeer ongelukkig veld.
pg3+?P onweer bij heldere hemel na
30o fxg3 fxg3, 31. Tg2 is Pxd2+
32. Pxd2 en Df4+ met winst voor zwart.
Dus lijkt 31. Tel de aangewezen
zet. Dan komtLh3+, 32. Kel Txe2+,
33. ~xe2 Lg4, 34. Tfl levert na g2
35a Tg1 Lxf3 niets op voor wit.
Dus 34. Dat Del+, 35. Kdl Lxf3+,
36. Kcl g2 en de g-pion promoveert
is dus niet goed voor wit.
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Beter 35. Kfl Lxf3,. Nu verliest 36.
Lf4 Deb, 37. Lxg3 Dh3+, 38. Rel Dhl~9
39. Kf2 Dg2+, 40. Kef en Dgl mat.
3b. Tel helpt ook niet wegens Dd7!
omdat tegen Dh3 - hl mat niets te doen
is. Begrijpt U nu waarom je zo'n 1~
uur op 1 zet kan "zitten".
30. I{g2 - Lg4!! Er dreigt nu simpel Lxf3+ en Pxd2+
met vork en mes. Het paard is weer
taboe 31. fxg3? fxg3, 32. Thhl Lxf3
en wit kan het schudden.
31. Pe5?? - Pet?? Tdl was beter. Pet ziet er goed uit
doch hoe wonderschoon was 31...~xe5!!
32. dxe5 Lf3+, 33. Kgl Pe2-~-, 34. ]~fl
Pxd2+ met winst.
32. Db5
Op 32. Pxc4 zou nu een schitterend mat
volgen 32...fá+, 33. ~fl? Dxh2 en mad
op gl of hl dus 33. Khl Dxh2+!!, 34. Kxh2
nu doet zich het grappige feit voos
dat Lf5!, Le6!, Ld7i en Lc~! vernietigend
.
zijn in combinatie met de zet áh4 mat!
Wit wordt gehalijnd.
32. op Pxg4 komt f3+, Kfl? of ook
33. Kxf3 falen op het gruwelijke Pxd2+.
33o Khl Txg4, En nu moet de h-oren
spelen, anders volgt weer Dxh2-~ gevolgd
door Th4 mat, 34. Thé, Th7, Th4 zi~~
sowieso nets op 34. Th3 komt Dd7p met
de dreig~.ng Tgl+ en Dxh3 maL. Ida 35. ~g~+
helpt 36. I~h2 evenmin wegens Tg2+
37. Khl en Dxh3 mat. Het beste na Dd7
is nog Th2 maar dan slaat zwart ~envoudig op d2 en wint. Ook 35. Txf3 verliest wegens Pxd2i Dus 34. T'h5 P~3~35. fxg3 Dxg3, 36. Th2 Th4? era iet
mat is niet te voorkomen.
De laatst mogelijke zet is 32. f3 TxeS!?p
33. dxe5 verliest wegens Lxf3+

32.

33a
34.

35.

34.-Kxf3 faalt weer op Pxd2+, 34. Kf2
lijkt ook niks na DcS+, 35. ~C`~1 of Kfl is
mat doter Dg l du;> wordy ~.t gedwongen tot
de steeds weer verkiezende zet Kxf3.
Na 34. áh3 komt Dc8+ en mat op g4.
33. fxg4 is ook niet goed wegens f3-á,
34. Kf2 Pxd4g9. En zwart kan na 35. cxd4
Tel+, 36. Kxf3 Dxh2, 37. Lel Pd2+, 38. Lxd2
Df2 mat met gerust hart nog een pilsje
drinken.
Na de zet 32. f3 Txe591 helpt 34. Tat
evenmin na 34...TxgS, 35. fxg4 f3+ (36.
Kfl gaat na Dxh2, 37. LxgS? mat door Dgl).
Dus 360 ~xf3 Dxh2 (37. LxgS?? Pgl mat9)
37. Lea Te5!! (38. dxe5? PxeS mat) dus
38. Txe2 Txe3+ 39. Txe3 Pd2 mat alle
varianten zijn enerveren!
- ~xe5!? Het 2e kwaliteitsoffer tevens is Deb
mat verhinderd. Zwart beheerst de belangr~.jkste velden.
dae5 - ~xe5
Lel - Pd6!! Dit loperzetje ziet er triest uit maar
is wenselijk. 34. f3 lijkt ook te
kunnen maar dan komt Pxd2 35. fxg4 en
het mat is onvermijdelijk19 35...De4+,
36. Kh3 Dei+, 37. Kh4 Dg3+ 38. Kh5
Dxh2, 39. Kgb Dh7 mad. Ook 3b. Kf2
gaat na Dei+ 37. Kel Pxc3, 38. Tel
of Del Pia+, 39. Kfl Dg~ mat!
Pd6 is zeer sterk. De zwarte dame heeft
nu vrij spel omdat e8 nu door het paard
beschermd wordt. Kf7?!l had misschien
ook gekunde
Db4! - DxgS! 35. Dc6 is niet goed wegens Lf3+
36. Kfl DxgS en het mat is niet meer
te voorkomen, of 36. Kh3 DfS+ en mat
op g4. Blíjft over 36. Kxf3 De4+
37, Kg4 f3+, 38. Kh3 Pgl+, 39. Kg3
Pf5 mat!. 38. Kh5 gaat ook mat na g6+.

3~.

36. Dxd6 gaat niet wegens Lxf3+!
37. ~xf3 PgI. mat of Kh3 Pgl mat.
Kf2 - Pgl! Dreigt mat op g3. 37. Kxh3?? Pgl mat.
Txh3 - Pxh3+
Keg - Dg2+
Kdl - nxf3+ 40. of Kd3 Dxf3+, 41. Kd4?? De4+
Kc2 - Pc4
Del? - Dg2+ Wit dreigt eeuwig schaak. Zwart had
hier ook De4+ kunnen doen op Dxe4
dxe4 krijgt hij 3 wonderpionnen (wit
heeft dan wel meer kansen dan in
de partij)
Kd3 - Kh7! Na Dh4+ Kgb zijn de schaakjes op.
Deb! - Df3+ Met weer eeuwig schaak dreigingen.
Kc2 - Pf2!
á{b3 - Pe4 46. Lxf2? gaat altijd mat
Dd8 - De2!!
O - ~.

36. f3! - Lh3 ++
37.
38.
39.
40.
41.
42.

43.
44.
45.
46.
47.
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Hier slofte Remco nog 1 keer naar de telefoon om op te geven. Met het oog op de
volgende varianten: 48. DxdS ác5+, 49.Kb4
a5+, S0. I~bS Pea+ en zwart wint de dame.
48. Tat Ddl+, 49. Tc2 Dbl+ en mat op b2
of 49. Kb4 Dbl+, S0. Tb2 Dxb2+

~~.

48. Tbl a5 op 49. DxdS komt PcS+ en wit
verliest de dame. Op 49. Lf2 komt Ped2+
S0. Kc2 gaat mat na De4+ en S0. Ka2 verliest
na Pxbl.
48. Dh4+ Kgb is slechts uitstel van het
vonnis.
Een spektakelstuk van de eerste orde!!
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Bij het schaken zij n er altij d mensen die
rare dingen bedenken. Soms worden er wereldrecords gevestigd. Ik. wilde even begánnen
met een clubrecord.
RECORD: ZOVEEL MOGELIJK KONINGEN MAA ZE`~TEN
IN 1 ZET.
Er zijn 2 regels: Je mag maximaal de 16
witte stukken gebruiken.
Geen van de zwarte koningen
mag voor de mestzet schaak
staan.
Ik verzon de volgende stelling;
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Pe4—f6+++++f e

,~..

,~oó~ : ~ - 72 -X99 ~

Met de zet Pe4-f6! gaan dan 6 koningen
tegelijk mat.
Wie verbetert dit?
Inleveren voor S december bij Nanny of Eric.

~~

3~ ,

