
Schaken in de Dolomieten bij het Gardameer

Het najaar is in mijn persoonlijke schaakkalender gereserveerd voor deelname aan het open Beiers 
kampioenschap in Bad Wiessee (tegenwoordig het zeer nabij gelegen Gmund) maar na een dermate 
groot aantal deelnames kozen ondergetekende en schaakreisgenoten dit jaar voor afwisseling. 
Na een grondige studie van de alternatieven viel de keuze tenslotte op het toernooi in Arco, gelegen 
op een paar kilometer van de noordoostelijke punt van het Gardameer, en in bergachtig gebied waar
bergbeklimmen een intensief beoefende sport is, ook zeker door de toeristen. Dit toernooi zou in 
2019 voor de 41e maal worden georganiseerd en de populariteit betekent dat de organisatoren het 
goed doen. 

Voor cultuurliefhebbers is Arco eveneens een interessante plaats, niet in het minst door het kasteel 
op de nabij gelegen berg wat volgens de bordjes middels een stevige wandeling van 15 minuten kan
worden bereikt. Na dat kwartier waren we ongeveer halverwege en dat toont maar weer eens aan 
dat niet alles wat is geschreven ook de waarheid is. De wandeling met hoog stijgingspercentage was
de inspanning echter meer dan waard. In vroeger tijden huisde hier een adelijke familie met Beierse 
wortels, tegenwoordig is het cultureel erfgoed.  Ook , zo wist medereiziger Ludo Tolhuizen uit te 
leggen, zijn er in Arco een groot aantal historische kerken te bezichtigen en tenslotte kan men ook 
de botanische tuin bezoeken. 
Aan de rand van het centrum loopt een rivier die volgens de bordjes gevaarlijk snel kan aanzwellen 
tot buitengewone proporties en wandelaars wordt dan ook gewaarschuwd op te passen met het 
afdalen naar de oevers.  Tijdens het verblijf en de vele wandelingen aan beide zijden van de rivier is
daar weinig van gebleken. Het gevaar is eerder dat de rivier droogvalt, was mijn persoonlijke 
inschatting.  

Wat eveneens een positieve bijdrage aan deze schaakvakantie leverde was het Citta Palace hotel in 
Arco, een viersterren hotel met een rijke historie.  Dat was zichtbaar op de oude foto's die sterk 
vergroot op de muren zijn aangebracht.

Helaas was het seizoen min of meer voorbij en het zwembad op het plaatje net een aantal dagen 
tevoren gesloten.  Tijdens het verblijf moesten we meemaken dat het werd leeggepompt, dus 
baantjes trekken zat er echt niet meer in.  Met temperaturen van 20 tot 25 graden had dat misschien 
nog wel gekund...
De hotelkamers waren uitstekend en het eten – zoals meestal in Italië van bijzonder goede kwaliteit.
Voor een schaker die zich regelmatig bij een diëtiste moet melden een menukaart vol verboden 
verleidingen  :-(   Enige minpuntje was wellicht dat er enkele lawaaierige gasten waren, maar de 
overlast bleef gelukkig beperkt. 

En het schaaktoernooi dan, waar daar ging het natuurlijk allemaal om.  Bij aanmelding hadden wij 
lichte twijfel, want het toernooi was niet bijzonder sterk bezet, maar er stonden ook pas 50 spelers 
op de lijst. Dat werden er ca. 200, en het probleem was dat alle spelers die er in de tussentijd zijn 



toegevoegd, aan de onderkant van de ratinglijst bivakkeerden.  Schaken is het leukste als je het kunt
opnemen tegen spelers van een sterkte die niet al te veel afwijkt van je eigen spelniveau.  Ideaal is 
een spreiding van ca. 200 punten boven en 200 punten beneden je eigen rating. Maar dat lukt 
natuurlijk niet altijd, zeker niet als je in de bovenste regionen van het klassement staat.  
De laatste jaren doe ik – ongewild, dat moge duidelijk zijn – mijn uiterste best om mijn rating 
zodanig terug te brengen dat een dergelijk scenario wel tot de mogelijkheden behoort. 
Maar ondanks het gehavende getal, stond ik in Arco nog altijd op de tiende plaats geklasseerd van 
ca. 200 deelnemers. Wat jammer is omdat je met Zwitserse indeling op rating dan de helft van de 
partijen al moet hebben gewonnen voordat je een sterkere tegenstander kunt tegenkomen. 
En als de vorm ontbreekt, kan het zelfs zo zijn dat je alleen maar tegen spelers mag aantreden die 
veel lager zijn geklasseerd.  En dat is wat mij in Arco overkwam. 

Typerend voor het hele toernooi was de partij uit de allereerste ronde waar ik tegen een 12-jarig 
talent uit Slowakije moest aantreden. Met een lage rating maar zo hard in de lift dat deze al 
achterhaald is voor publicatie !  Ook in de latere ronden bleek dat uit zijn resultaten.

Andraz Gregoric – Gerard Welling,G 
41st Arco Open 2019 ITA (1.9), 04.10.2019
[GW]
1.e4 g6 2.d4 g7 3.c3 d6 4.e3 a6 5.a4 b6 6.c4 e6 7.ge2 e7 8.f3 d7 9.d2 h6 
10.b3 b7 
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Doordat wit de beoogde expansie met ..b5 middels 5.a4.. een halt heeft toegeroepen restte zwart 
weinig anders dan een flexibele “Nijlpaard-opstelling” in te nemen. Wit heeft meer ruimte maar 
zwart kan zijn reactie aanpassen aan de opbouw van de tegenstander. Wit staat objectief natuurlijk 
wat beter maar het is niet makkelijk dat theoretisch voordeel aan te tonen. En het is wèl makkelijk 
als witspeler te ver te gaan..
11.d1 c5 12.c3 d5 13.f2 
Indien 13.e5 f5 14.f2 en dan wellicht g5!? 15.xg5 hxg5 en zwart heeft zeker geen slechte 
speelkansen. 
13...cxd4 14.cxd4 dxe4 15.fxe4 f6 16.g3 
Meer voor de hand ligt 16.c3 en dan kan zwart brutaal rocheren , 16..0–0!? want wits centrum is 
kwetsbaar, bijv. 17.xh6 (17.e5 fd5 18.xh6 xh6 19.xh6 f5 20.d2 de3–+) 17...xh6 
18.xh6 xd4.  
16...h5!? 
Een reactieve maatregel tegen het paard op g3, na 16...0–0 17.e5 zou wits stelling de voorkeur 
hebben.
17.h4 
Indien 17.e5 g4 



17...c6 18.e5 g4 19.xg4 
Zwart moest zijn voorgaande zetten goed inschatten en zien dat 19.ge4 f8! het witte gevaar 
neutraliseert vanwege de tegendreiging naar b4 te komen. 
19...hxg4 20.h5 f8 21.0–0 
Tijdens de partij realiseerde ik me niet dat 21.f2!? wit misschien wel voordeel waarborgt, maar de
zet ligt dan ook niet voor de hand.
21...h4 22.f2 
Een betere zet is 22.f2 en na het wat chaotische verloop 0–0–0 23.fc1 b8 24.d5 exd5 25.xb6 
d7 zal het ongeveer gelijk staan.
22...0–0–0 
Zwart mist hier een betere kans met 22...h6! 23.c3 f4!
23.f4 
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23...b8 
Zwart kan toeslaan met 23...xd4! 24.xd4 xd4 25.xd4 xg3 hoewel het ook nu chaotisch 
blijft na 26.ac1+ b8 27.f2 xb3 28.xf7.. middels d5 29.xd5 xd5 30.hxg6 g8 kan 
zwart consolideren en staat dan wat beter. Maar zie en beoordeel dat maar eens tijdens een partij...
24.ad1?! h6 25.xf7 df8 
In eerste instantie beoogde ik hier 25...hf8! 26.xg6 xf2! 27.xf2 f4 wat er inderdaad heel 
goed uitziet, maar na het alternatief 27.xh6 lukte het me niet goed om de gevolgen van xg2+ 
28.xg2 xd4+ goed te visualiseren. Het is echter direct voorbij : 29.f2 h2+ –+  Door de loper
gedekt te houden ontstaat er echter een defekt in zwarts plan.  
26.xe6 xf2? 
Zwart staat nog altijd goed maar moet hier anders spelen : 26...e3! 27.xe3 xg3 28.xf8+ xf8 
29.d6+ a7 30.xf8 xe3+ 31.f2 xb3 32.e1 gxh5
27.d6+? 
Een ongelukkig tussenschaak, 27.xf2 f8+ 28.e2 d8 ziet er weliswaar dreigend uit maar de 
ijskoude douche is  29.f5! gxf5 30.xh6 xd4+ 31.xd4 xd4 32.xb6
27...a7 28.xf2 e3+ 
Nu is alles weer op het juiste spoor voor zwart, ook heel sterk is 28...f8+ 29.e2 xg3 30.xf8 
e3+ 31.f1 xb3 32.e1 xf8 33.xf8 gxh5
29.xe3 
29.e2 xg3 30.f7 oogt dreigend maar d8! haalt er alles uit
29...xg3+ 30.e2 xb3 31.d5 c2+ 32.e3 a5 33.xg6 

zie diagram
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33...xb2 
Als met het klimmen der jaren de rekenvaardigheid afneemt, is het niet meer zo makkelijk om 
concrete varianten goed te doorzien, hier bijvoorbeeld 33...c4+ 34.d4 xb2+ 35.xc4 a2+ 
36.d3 xd5+ 37.e2 xe5+ –+
34.d4? c8 
34...xg2 is nog effectiever
35.b1 c3+ 36.d3 c4+ 37.f4 f2+ 38.g5 xd3 
Sterker is 38...xe5!
39.xd3 xe5 40.f5 e3+ 41.f6 c4 42.d1 c3+ 
In aanmerking komt 42...d6
43.g6 d6 44.f2 
Met 44.d3! kan wit zich taaier verdedigen 
44...c8 45.f1 
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45...f5+? 
Een ongelofelijk moment. Zwart wint soepel na 45...d3+ 46.h6 f5+ 47.g5 xd5 maar wie 
kijkt daar nu naar als je een dame kunt winnen ?  
46.xf5 xf5 47.xf5..
Met stijgend afgrijzen bekeek ik deze stelling, dame tegen toren voor maar wint het eigenlijk wel ? 
De samenwerking van actieve koning, ver opgerukte pion en toren is moeilijk te weerstaan. 
47..b5 
Het passieve 47...h8 zag ik helemaal niet zitten en terecht, want na 48.f7+ b8 49.h6 b5 
50.axb5 axb5 51.h7 b4 52.g7 e8+ 53.f6 d8+ = moet zwart remise houden



48.a5? 
En nu mist wit zijn kans, 48.f7+ b6 (48...b8 49.f8+ b7 50.h6) 49.f6+ a5 50.h6= zou 
nog voldoende zijn voor remise !
48...b4 49.h6 b3 50.h7 b2 51.f7+ b8 52.f8+ c7 53.d6+ xd6 54.f6+ e7 
Ofwel eenvoudig 54...xf6+ 55.xf6 b1 en wit kan niet promoveren 
55.h8 b1+ 56.g5 e5+
0–1

Heel chaotisch en vol fouten, hoewel veelal niet makkelijk te zien. De moderne generatie 
schaakspelers zijn opgegroeid met de computer en spelen een concreet schaak. Een zet werkt, of 
werkt niet.  De eerdere generaties spelen op gevoel, dat met ervaring is gevoed.  Wanneer echter 
ingewikkelde “straatgevechten” ontstaan zoals in deze partij, dan hebben wij het moeilijk, zelfs 
tegen spelers die ruimschoots lager zijn geklasseerd.  

In de volgende ronden van het toernooi ging het niet op rolletjes.  Niet alleen waren het lastige 
partijen, maar in twee gevallen werd ik het slachtoffer van excessieve voorbereiding.  Tegenstanders
die uit eerdere toernooien die ik dit jaar speelde partijen hadden gepikt en met uitgebreide computer
analyse verbeteringen hadden klaargestoomd. In één partij liep het nog goed af, omdat het een 
strategische stelling betrof en ik deze in het vervolg langzaam kon omdraaien totdat het 
uiteindelijke toch in mijn voordeel afliep. Maar in de andere partij betrof het een dynamisch 
stukoffer wat aan het bord nauwelijks te pareren was.  Er was veel inspanning en een dosis geluk 
voor nodig om in dat geval met remise weg te komen. En het had veel energie gekost, wat zichtbaar
was in de volgende partij waarin ik na het nemen van een pion het initiatief uit handen gaf en vrij 
snel en weerloos verloor. Van een opponent die me op papier niet al te veel moeite had moeten 
geven. Hiermee was voor het toernooi goed en wel halfweg was de schade al aangericht.  
Sterke tegenstanders zijn niet meer te verwachten, en zelfs bij winst van alle resterende partijen is 
slechts een fractie van de gemorste ratingpunten terug te halen. 
Dat ik uit goede stelling nog een remise zou toestaan, en in een andere partij op de 12e zet pardoes 
een dame weggaf maakte het er nog slechter op.  In het laatste geval vooral omdat ik na die 
onfortuinlijke blunder nog drie stukken voor de dame wist op te rapen en de tegenstander nog in 
grote praktische problemen wist te brengen. Helaas, het bleef in deze partij niet bij één fout.. 
Uiteindelijk eindigde ik met 6 punten uit 9 punten op een gedeeld 15e plaats wat er nog redelijk 
uitziet, maar het niet is.  Want op weerstandspunten was het slechts 25e en de verwachte score tegen
dit veld was maar liefst anderhalf punt meer. 

Eindstand 
1.GM Nikita Petrov Nikita 2586  8
2/3. GM Stelios Halkias 2530, GM Csaba Horvath 2503 7,5
4/6. FM Noah Fecker 2240, IM Paolo Vezzosi 2235, Nicolas Curien 2261 7
7/14. IM Justin Sarkar 2350, IM Elena Sedina 2294, Wilfried Schroeder 2195
        FM Roland Fritz 2258, GM Jozsef Horvath 2450 , Richard Scheftlein 2236
       FM  Bifulco Michel 2261 ,  IM Llambi Qendro 2312
15/.. oa. IM Bela Molnar 2305, IM Manfred Glienke 2235, IM Gerard Welling 2302

De klassering van de overige Nederlanders (eindstand en plaatsingsnummer)

Jeroen van den Bersselaar 2175 5    54  (30)
Ludo Tolhuizen         2102 5    66  (48)
Arjan Plug                         1847 4    124 (117)
Jeroen Frijling           1730 3,5 157(154)

Gerard Welling


