
Toernooi overzicht van het jaar 2022  ( Gerard Welling )

We hebben in de jaren 2020 en 2021 allemaal te maken gehad met de Corona pandemie en 
bijbehorende maatregelen, waardoor het spelen van schaakcompetitie of een schaaktoernooi een 
moeizame en meestal onaantrekkelijke bezigheid werd. Toen ik na anderhalf jaar lang 
schaaktechnisch 'op een droogje' te hebben gestaan een mogelijkheid vond een toernooi te spelen 
waar het dragen van een mondkapje tijdens de partij niet verplicht was wist ik dan ook niet hoe snel
ik mij moest aanmelden. Helaas werd het Open Beiers kampioenschap aan de Tegernsee een 
schaakvakantie om snel te vergeten. 

In Duitsland had iedere Landeskreis (een soort district) de mogelijkheid zijn eigen Corona 
maatregelen uit te vaardigen zodat rondom de Tegernsee waar ik vertoefde van de ene op de andere 
dag draconische maatregelen werden ingesteld (die 50 kilometer verderop weer niet aan de orde 
waren) en na een verscherping van de regels twee dagen voor het einde van het toernooi, moesten 
zelfs een zestig-tal deelnemers van hogerhand uit het toernooi worden gegooid omdat ze ineens niet
meer voldeden aan de eisen van Landeskreis Miesbach. Daaronder twee koplopers...  
Uiteindelijk bleek alleen achter het bord het FFP2 masker af te mogen, zelfs op de gangen van de 
hotels werd er gecontroleerd en je had het idee in een gevangenisregime te zijn beland in plaats van 
op vakantie.  Dat kwam de concentratie absoluut niet tegen goede en het eindresultaat was dan ook 
miserabel. Als 40e geplaatst kwam ik met 5 1/2 uit 9 niet verder dan een 59e plaats en scoorde een 
punt te weinig om aan de ratingeis te voldoen. Typisch voor het brekebeen-schaak in dat toernooi 
was het volgende fragment, tegen een speler die ik anderhalf jaar eerder nog spelenderwijs kon 
verslaan.     

Welling,G (2282) - Esswein,K (2067) 
24e OIBM Tegernsee Gmund (6), 04.11.2021
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Erg handig heeft wit het al niet gespeeld, de partij had al lang uit kunnen zijn, maar in plaats van nu 
even rustig te kijken speelde ik direct : 
38.g3?? 
Twijfelend tussen twee zetten en doe de zet die mat toelaat, totaal winnend was de andere variant 
38.h3 d1+ 39.f1! (39.xd1 xd1+ 40.f1 d8 41.g3 is beter voor wit maar wint niet zo 
makkelijk) 39...xh3 40.b7+ h6 41.gxh3 en zwart kan alleen maar opgeven.
38...d1+ 39.xd1 xd1+ 40.f1 h1+! 
40...xg3 41.fxg3 e3 42.f2 was de enige variant waar ik naar gekeken had; 40...d8 wint ook, 
daarom was de dame naar g3 zo'n rampzalige blunder
0–1

Dit toernooi waar ik al eerder aan gerefeerd heb zette een serie van slechte toernooiresultaten voort
die begonnen was in het pré Corona tijdperk en die ik tevergeefs hoopte te kunnen doorbreken.  
Het zou nu bijna een additioneel half jaar duren voordat eindelijk onder enigszins acceptabele 
omstandigheden kon worden gespeeld al was de vlieg- en busreis nog wat ongemakkelijk omdat 
nog niet alle beperkingen waren afgeschaft.  
Als schaakvakantie was deze trip een week voorafgaand aan Pasen 2022 , al weer bijna 'normaal' en
dat doet ook de gemoedsrust goed, zodat ik me daar in geval van opzichtig falen niet achter kan 
verschuilen. Erg goed speelde ik niet, op een enkele uitzondering na. Maar voor voor het eerst in 
langere tijd voldeed ik weer eens aan de verwachte score, en dat zelfs na een ineenstorting in de 
laatste drie ronden waarin ik slechts een halfje aan mijn totaal kon toevoegen. Met 4 1/2 uit 9 tegen 
een gemiddelde tegenstand die ongeveer van mijn eigen niveau was,  was het eindresultaat 
desondanks acceptabel.  Soms zat het tegen in dit toernooi, en soms zat het mee zoals in het 
volgende voorbeeld. 

                                        Fagernes, tijdens het toernooi was het meer nog bevroren...

Welling,G (2261) - Sorensen,Simen (2070)
Fagernes GM Open 2022 Fagernes NOR (5.20), 13.04.2022
1.d4 f6 2.f3 e6 3.e3 d5 4.d3 c5 5.c3  c6 6.bd2 d6 7.0–0 0–0 8.dxc5  xc5 9.e4 dxe4
10.xe4 e7 
In de afgelopen 40 jaar heb ik al vele malen 10...xe4 11.xe4 xd1 12.xd1 op het bord gehad
waarbij de zwartspelers zich niet realiseren dat de damevleugel nauwelijks te ontwikkelen is en wit
daarom een voordelige positie heeft.
11.e2 a5?! 
En nu haalde wit een psychologisch grapje uit, anticiperend op zwarts reactie op het aanvallen van
diens dame
12.b4
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Natuurlijk kan wit ook goed de loper naar g5 spelen met enig voordeel, maar ook de gespeelde zet 
is prima
12...h5? 
Zoals verwacht, zwart had een mindere stelling moeten aanvaarden middels 12...c7
13.g3.. 
En nu blijkt dat de dame op een vol bord gevangen wordt...
13..d5 14.d1..
Onafwendbaar dameverlies
14..d7 15.xh7+ xh7 16.xd7 xd7 17.a4  en zwart rommelde nog tot de 40e zet door en gaf 
pas op toen hij helemaal geen materiaal meer over had.
1–0 

De vijf toernooien die ik in het eerste na-Corona jaar heb afgewerkt waren niet allemaal 
schaaktoenooi. In mei zocht ik de zonnige Spaanse kust op om aan het damtoernooi (!) van Salou 
mee te doen. Ook daar bleek het moeilijk de concentratie problemen in mijn spel uit te bannen.  

                                                 De eerste ronde



Tevreden was ik echter over de partij tegen een sterk Utrechts speler in de laatste ronde

Welling,Gerard (1890) - Maijenburg,Erik (2024)
Salou Open 2022 (9.28), 30-05-2022
(De internationale rating is iets anders geëikt dan bij het schaken, ik schat in dat een speler als 
Maijenburg kan worden vergeleken met een schaker van ca. 2200 niveau) 

28.37-32!? 
Lang nagedacht, omdat wit eerst veronderstelde dat de zet niet kan wegens een damcombinatie. 
Maar de dam wordt direct afgevangen, en dan is zwarts lange vleugel een lek mandje. Hoe houdt de
zwartspeler wit van dam ?  
28..23-29 
Snel uitgevoerd 
29.33x15 4-10 30.15x4 13-19 31.4x22 17x46 
En gaat de dam onmiddelijk van het bord. 
32.42-37! 46x21 33.26x17 11x22

En begint wit met optimisme aan zijn doorbraak, de compensatie voldoet volledig. 
34.30-24! 19x30 35.35x24 
Hier begon zwart diep na te denken, begrijpelijk want ook 45 zal ingrijpen en voor je het weet is wit
er doorheen. 
35..3-9 36.24-20 8-13 37.45-40 7-12 
37...16-21 dan zijn zowel 38.40-35 als 38.38-33 afdoende. 
38.40-34 12-18 39.20-15 9-14 40.34-30 18-23 41.30-25 23-29 42.43-39 22-27 43.25-20 14x25 
44.15-10

zie diagram



44...13-18? 
44...25-30 loopt wel remise maar dit is gevaarlijk 
45.39-33! 29-34 46.10-4? 
Onverwachte kansen biedt 46.33-29! 34x23 , wellicht houdt 47.10-4 25-30 dan nog. 
46...27-31 47.36x27 34-40 48.4x22 40-44 49.22-4 44-50  Zwart biedt remise aan 
1-1 
De uiteindelijke score kwam uit op 8 uit 9 wat in schaaktelling 4 uit 9 is (een winst wordt met twee 
punten beloond bij onze dambroeders). 

Voordat de beheerder van onze club-site ingrijpt keer ik snel weer terug naar het ons vertrouwde 
schaakspel.  In de aanloop naar de zomer werd in het Italiaanse Acqui Terme het WK voor senioren 
gehouden en we schreven met een vijftal in voor de categorie 50+.  Van 23 deelnemende teams in 
deze categorie was ons team 10e geplaatst, zelf bezette ik het tweede bord achter de Amsterdammer
Piet Peelen, en de resterende teamgenoten waren  Jeroen van den Bersselaar (HMC den Bosch), 
Ludo Tolhuizen (Eindhoven sv.) en Pierre Smeets (HMC den Bosch). We speelden met vijf spelers 
op vier borden omdat het relaxter is, dan kan een speler desgewenst een keer rust nemen en is het 
geen ramp als er iemand ziek wordt. Er waren enkele viertallen die door Corona (nog steeds niet 
helemaal verdwenen) een paar dagen lang een bord moesten open laten. 

     Uit de Romeinse tijd

Het toernooi verliep voor mij (en ook voor het team) heel redelijk en we speelden lange tijd ruim 
boven verwachting. Zelf kwam ik in enkele partijen soepel tot scoren zoals in de eerste ronde. 



Welling,G. (2262) - Hickman,J. (1806) 
Acqui Terme Wch. T  50+ (1.1), 20.06.2022
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Wit heeft vlot opgebouwd en daarbij  nauwelijks tijd gebruikt en staat daarbij  al duidelijk beter.
Onder druk van de tijd laat zwart zich ook nog combinatoir verrassen na :
20...g6? 21.xh6! xh6
Na 21...e8 22.xf7! xf7 23.xd7 is het ook meteen verloren
22.xd7 e8 
Zwart kan niet nemen omdat dan f7 valt
23.xc7   Zwart geeft op
1–0

Ondat we in de loop van het toernooi een aantal keren als team de kop boven het maaiveld uit 
staken werden we onder meer ingedeeld tegen de grootmeesterlijke teams van Engeland I, Georgië I
en Italië I.  Tegen twee grootmeesters maakte ik vrij eenvoudig remise, maar tegen Nigel Short die 
ooit tegen Kasparov om het wereldkampioenschap speelde, zat er dat echt niet in. 

Short,N. (2617) - Welling,G. (2262) 
Acqui Terme Wch. T  50+ (7.2), 27.06.2022
1.e4 c6 2.d4 g6!? 
In de reguliere Caro Kann verdediging staat 2...d5 3.e5 f5 4.f3 e6 5.e2 bekend als de Short 
variant dus het leek me niet verstandig daar op in te gaan. 
3.c3..
Hier heb ik al de nodige ervaring opgedaan met de stellingen na 3.c4 d6 4.c3 g7 5.f3 d7 
6.e2 e5 7.0–0 h6!? en 3.c3 d5 maar Short geeft de stelling een eigen gezicht
3...g7 4.f4 d5 5.e5 h5 
Wit-veldrige blokkade strategie, zwart kan ook dynamische ageren met 5...h6 6.f3 f6
6.a3!? 
Een handige zetvolgorde waarmee hij voorlopig zijn paard op g1 laat, zodat zwart in verlegenheid 
wordt gebracht betreffende de ontwikkeling van zijn loper op c8. Na 6.f3 g4 is de ontwikkeling 
veel makkelijker.
6...h6 
Zelfs 6...h4!? lijkt speelbaar
7.c2

zie diagram
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7...a5?! 
Geen handige zet, niet alleen omdat het een potentiële verzwakking kan zijn maar ook omdat direct 
7...a6 8.xa6 bxa6 prima speelbaar is voor zwart, bijv. 9.b4? a5! 10.xc6? b6–+. 
Daarentegen volgt na 7...f5 8.f3 en de loper op c8 kan niet meer naar g4 wat hij graag zou 
willen.
8.a4 
8.e3 a4 
8...a6 
Wederom valt 8...h4 te overwegen
9.e3 f5 10.d3 xe3 11.xe3 g4 12.f3
12.b3 d7 13.h3 f5 14.xf5 gxf5 15.f3 komt in aanmerking
12...e6 13.0–0 f8 14.d2 e7 15.fb1!? b8 
Hier kan zwart wellicht beter15...xf3 16.gxf3 c7 17.b4 axb4 18.cxb4 h4 spelen
16.b4 axb4 17.cxb4
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17...d7 
Waarom niet 17...xf3 18.gxf3 en dan d7
18.c2 f5 
Nu viel 18...xf3 19.gxf3 f8 te overwegen
19.xf5 gxf5 20.b5 c5 
Nemen en sluiten met 20...cxb5 21.xb5 b6 is een optie
21.dxc5 xc5 22.d4 
22.xc5 c8 23.a5 houdt het voordeel steviger vast



22...b6 23.c1 h4 24.h1 g8 
24...h3 25.g3 f8 is nog altijd niet zo slecht, de zwarte opbouw is nu eenmaal fundamenteel solide 
en wordt niet zomaar omver gelopen
25.d1 f8 26.a3 c8? 
Een blunder, na 26...h3 is het daarentegen nog altijd geen gelopen race.
27.xc8 xc8 28.a5 
Zeker zo sterk als 28.xf5 exf5 29.xb6 e6, zwart liet het zich niet meer bewijzen.
1–0
Helaas  speelden  we de  laatste  ronde onzeker  tegen een  op papier  zwak Pools  team,  en  kreeg
Engeland II een matchpunt kado tegen het Duitse team door een ongekende blunder van de vierde
bordspeler.  Om die reden grepen we nipt  langs  de 6e (en laatste)  prijs  en werden op een half
bordpunt achter Canada I 8e. Nog altijd twee plaatsen boven onze stand en konden we tevreden
terugkijken op dit evenement.  Zelf scoorde ik met 4 uit 7 een half punt boven mijn verwachte score
en leek de trend van de afgelopen jaren nu toch te worden afgebogen.  Dacht ik, maar helaas zou het
volgende toernooi anders leren... :-( 

         De laatste jaren doe ik graag mee aan het toernooi in Fagermes, ca. 200 km ten noorden van 
Oslo.  Een goed hotel, met uitstekend eten, mooie omgeving, goede speelomstandigheden, kortom 
alles voor een geslaagde schaakvakantie.  Omdat in de na-Corona periode zo veel belangstelling 
was voor zijn toernooi, besloot de hoofdorganisator naast het Paastoernooi (de week voorafgaand 
aan Pasen) in 2022 ook een toernooi in de herfst te organiseren. 
Wederom puik bezet met onder meer topspeler Praggnanandhaa..  Omdat het toernooi is opgeknipt 
in een sectie voor spelers >=2000 en een toernooi voor de andere spelers, stond ik enkele dagen 
voor de start van het evenement op de bijna definitieve deelnemerslijst precies in het midden, 
hetgeen zou betekenen dat ik de eerste ronde tegen de nummer 1 van de plaatsingslijst zou moeten 
aantreden, en dat was deze Praggnanandhaa !  Door wat verschuivingen op het laatste moment werd
dat echter de laatste speler op de plaatsingslijst, een jonge speler die eerder in het jaar het B-
toernooi won en ik was zodanig stroef dat ik die partij niet wist te winnen. Op het eerste bord vond 
echter een nog opvallender resultaat plaats want een 12-jarig Oekraïens jongetje met ongeveer 
dezelfde rating als ondergetekende wits overeind te blijven tegen Praggnanandhaa. Hij zou ook later
in de bovenkant van het klassement blijven meedraaien en mistte uiteindelijk alleen een IM-
resultaat omdat hij zich voor de laatste ronde ziek moest afmelden.  :-(    Door deze uitslagen en het 
feit dat er nauwelijks remises waren gevallen, kreeg ik de tweede ronde alsnog mijn horrorparing 
tegen Praggnanadhaa. In deze vorm, als je niet van een speler kunt winnen die vierhonderd punten 
zwakker is, is het een onoverkomenlijke taak om tegen een wereldtop speler te moeten aantreden 
die onlangs Carlsen nog herhaald heeft verslagen in het rapidschaak.  Helaas speelde ik nog slechter
dan de laatste tijd te doen gebruikelijk en stond – met wit notabene – al in een vroeg stadium 
volkomen hopeloos.  

                                         De missie in de eerste ronde



                                 
In de derde ronde leek er toch sprake van een heropstanding, omdat ik naar mijn gevoel een goede 
strategische partij speelde tegen een generatiegenoot, een Fide-meester die de laatste jaren ook wat 
is afgezakt maar nog een geducht tegenstander is.  

Bjerke,R - Welling,G 
Fagernes GM-Gruppe (3), 11.10.2022
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.d3
De gevaarlijke Panov variant 4.c4.. kan worden bestreden met het originele 4..f6 5.c3 e6 wat 
ik ooit gespeeld zag worden in een partij van de onlangs overleden Britse meester Mike Basman , 
een legende van het Britse schaak. Dat had ik deze dag wel willen kopiëren.
4...c6 5.c3 f6 
Hier placht Basman 5...g6 6.f4 f5 te spelen en dat was in de 80er jaren ook mijn vaste keuze 
maar tegen de gevaarlijke aanvalsspeler Bjerke koos ik voor een wat rustiger benadering.
6.f4 g4 7.b3 d7 8.d2 e6 9.gf3 d6 10.xd6 xd6
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11.0–0 
Als wit de pion neemt heeft zwart goede compensatie na 11.xb7 0–0, bijvoorbeeld 12.b3 e5 , 
met aanvalskansen.
11...0–0 12.fe1 
En nu 12.xb7 fb8 13.a6 b6 14.a4 (14.a3 xa3 15.bxa3 en de extra pion is waardeloos) 
14...xb2. Zwart ruilt nu een paard voor zijn loper om twee redenen :
- wit's potentiële aanvalskansen op de koningsvleugel worden ingedamd
- met een pionnenketen op de witte velden heeft de loper van de witte velden geen toegevoegde 
waarde meer
12...xf3! 13.xf3 ab8 14.a4 c7 15.c2 fc8 16.e2 a6 17.e5 xe5 18.dxe5 d7 
19.ad1?! 
19.a5 is wellicht een optie
19...f8!? 
Op zekerheid gespeeld, na 19...c5 20.c2 b5 21.axb5 axb5 22.d4 g6 23.h4 kan wit proberen wat
aanvalskansen te creëren die er helemaal niet meer zijn na ..f8
20.b1?! c4! 21.c2 b5 22.axb5 axb5

zie diagram
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De minderheidsaanval met ..b5-b4 is een bekende strategie in dergelijke structuren. 
23.e3?! 
Een aanvalszet die gedoemd is te mislukken, 23.d4 is een betere kans bijv. 23...c5!? (23...xd4 
24.cxd4 xc2 25.xc2 b4 26.b3 g6 27.c1 h4 28.f1 f5 29.d1 f8 30.e2 a8 31.d3
e7 en zwart heeft geen vooruitgang geboekt ) 24.d2! =+ en zwart staat wel wat beter maar wit 
houdt stand.
23...b4 
Nu heeft zwart de stelling volledig onder controle.
24.b3 a6 25.d2 bxc3 26.xc3 xc3 27.xc3 e2! 28.c1 
28.e1? faalt op 28...xb3 29.xe2 xc3 30.e1 g5
28...b5 29.c2 b4! 30.c7 
30.xb4 xb4 31.a1 g5 en wit heeft grote problemen in verband met de zwakte van pion e5.
30...a8 31.g3 d2 32.f1 a2 33.d1 b2 34.c8 d4 35.c4
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35...g6 
35...c3 werd enige tijd overdacht en lijkt eveneens goed, maar waarom niet een neutrale 
voorbereidende zet ? 
36.h4 h5 37.f3 c2 
37...c3 is ook goed.
38.b5 c3 39.d1 b2 40.e8 d3 
De koers is gelopen, de laatste zetten van wit voor de tijdcontrole werdem gemaakt in hevige 
tijdnood.



41.b8 e2! 42.d8 xe5 43.f6 h7 44.f4 e1 45.g4 d2 46.gxh5 d3
0–1

Helaas was deze prima partij geen opmaat voor wat er in de resterende ronden nog zou gebeuren. 
Het lukte me niet meer om op papier (veel) zwakkere tegenstanders te verslaan, op één uitzondering
na, en ik verloor nog wel tweemaal, zodat de magere score van 4 uit 9 uiteindelijk een onderscore 
van maar liefst twee punten betekende.  Had ik de signalen van schaaktechnisch herstel tot dusverre
in 2022 dan helemaal verkeerd begrepen ?  

          In het laatste toernooi van 2022 wat ik nog op mijn kalender had gezet, het WK senioren 
individueel in de categorie 50+ in Assisi besloot ik om serieuze voorbereiding en analyse van de 
gespeelde partijen helemaal te laten zitten en er een echte vakantie van te maken, met wandelingen 
in de omgeving van Assisi en een toeristische trip naar Siena op de rustdag. En verder relaxed 
spelen en zien waar het schip strandt.  De eerste ronde was een valse start, want onmiddelijk wist ik 
een partij die na 15 zetten volkomen gewonnen stond nog zo te verzieken dat ik blij mocht zijn 
uiteindelijk niet te verliezen van een ruinschoots zwakkere opponent.  Er waren sowieso wat 
opstartmogelijkheden maar gaande het toernooi werd het spel en de resultaten beter.  Na de 
volgende tevredenstellende overwinning  had ik weer aansluiting gevonden met de spelers die om 
de prijzen vochten.  

                                        Assisi

Grant,Jonathan (2154) - Welling,Gerard (2255)
30th World Senior Chess Championship  Assisi (9.18), 24.11.2022
1.c4 c6 
Jonathan opent altijd met 1.c4.. en schaakvriend Jeroen van den Bersselaar was al eens succesvol 
tegen hem met 1...e5 2.c3 b4 waardoor ik concludeerde dat hij nu klaar zou zijn voor die 
bestrijding. 
2.c3 d5 3.e3 f6 4.f3 g6!? 
Opteert voor een Schlechter-opstelling in de Slavische verdediging. Meestal speelt men hier 4...e6 
en is 4...bd7!? De zet die wordt afgeraden vanwege 5.cxd5 maar het blijkt de eerste keuze van 
Stockfish 15 en kennelijk gelijkwaardig na 5...cxd5 6.d4 e6. Iets voor een volgende partij ? 
5.b3 
5.d4 g7 6.e2 0–0 7.0–0 a6!? is een oude suggestie van grootmeester Murey die ik in vele partijen
heb gespeeld. 
5...g7 6.b2 0–0 7.e2 g4 
7...e4 is wellicht gelijk maar saai, indien 8.d4 f5=



8.0–0 xf3 9.xf3 
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9...e5! 
9...e6 is thematisch, en vervangt de geruilde loper door een pionnenketen op dezelfde kleur maar als
zwart actief wil spelen dan is er meer nodig. 
10.g3 e8 
Flexibel, na enige tijd 10...e4 11.g2 a6 te hebben overwogen.
11.g2 a6 
11...d4 is een poging waard
12.cxd5 cxd5 13.d3 d7 14.d4?!
14.c1 en de stelling zal ongeveer in evenwicht zijn. De gespeelde zet is niet flexibel en legt de 
structuur vast zodat zwart weet hoe hij zijn stelling moet organiseren. 
14...e4 15.a3 c7 16.e2 h5!? 
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 Alpha Zero inspiratie, met gering risico en kan later van pas komen
17.ac1 ac8 18.c2 e6 19.fc1
19.h3? faalt op 19...xd4
19...c6 20.a4 xc2 
20...ec8 is nauwkeuriger
21.xc2 
21.xc2 g5!? was zwarts intentie, bijv.  22.c7 (22.c5 g4 23.d1!? f3+ 24.xf3 exf3 
25.xb7 h4!) 22...h3+ 23.f1 b5+ 24.e1 xf2 25.xf2 g4+ 26.g1 xb3 27.e1 b5–+
21...b6 22.c3 c8 23.a2?! xc2 24.xc2 g5 
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 Ondertussen doemt het gevaar op dat zwart echte aanvalskansen op de koningsvleugel ontwikkelt.
25.e2 f5 26.c3 f3+ 27.xf3 
27.h1 h4 met sterke aanval
27...exf3 28.d1 h4 29.b1
29.b1 h5
29...hxg3 30.hxg3 e4 31.c3 g5 
Wit's koning blijft in een netelige situatie verkeren
32.b1 h3 33.f1 h5 34.b1 
34.b5 h7
34...h6! 35.a4 
35.xd5? h3+ 36.f1 xd5
35...f8 
De oorspronkelijke bedoeling was 35...h3+ 36.f1 xe3!! 37.fxe3 g5 38.e1 e4 en dat 
functioneert, bijv. 39.d1 h1+ 40.c2 g2+. Maar op het laatste moment besluit zwart om het 
niet op zijn berekening te laten aankomen en kiest een veiliger weg.
36.c1 h3+ 37.f1 
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37...f4 
Zwart overwoog ook37...b4 38.xd5 xd5 39.c8+ f8 40.xh3 (40.a3 leek een storend 
detail maar 40...xb3! 41.xf8+ h7 42.e1 c3+ is direct beslissend ) 40...xb3–+
38.g1 d3 39.f1 
39.b1 xb2 en dan volgt na 40.xb2 h3



39...xb2 40.b5 a5 41.c7 f5 42.b5 b1+ 43.f1 
43.h2 e1–+
43...c2 44.xd5 b4! 
Wit's laatste hoop was 44...d3? 45.f6+ g7 46.e8+ h7 (46...h6 47.h3+ g5 48.h4+ 
f5 49.h3+ g5 50.h4+=) 47.h3+ g8 48.f6+=
45.b5 
45.xb4 axb4 46.b5 d3 47.e8+ g7
45...d3 46.f6+ g7 47.h5+ 
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Een goedkoop grapje..
47...h6 
47...gxh5?? 48.g5+= is nog remise door eeuwig schaak
48.h2 xf2+ 49.h3 g2+
0–1

In de voorlaatste ronde van het kampioenschap deed ik mijn uiterste best de stelling te verscherpen 
met maar liefst twee pionoffers maar na een pijnlijke misrekeningen bleef ik zitten met een verloren
stelling, met minder materiaal en positienadeel.  Uiterst onaangenaam maar te vroeg om op te 
geven. 

Soms kun je echter inspiratie putten uit eigen werk, in 2021 schreef ik samen met de Brit Steve 
Giddins het boek 'The Lasker method to improve in chess', een compendium voor de gemiddelde 
clubschaker om te leren van de spelprincipes van Lasker.  In het hoofdstuk over verdediging staan 
een aantal wijze uitgangspunten zoals het principe van de overdracht van de bewijsvoering.  Als je 
zo slecht staat dat reguliere verdediging (het beschermen van de zwakke plekken in de stelling) niet 
meer voldoende is, dan is het belangrijk om de bewijsvoering aan de tegenstander te laten. 
Niet mokken maar proberen zijn directe dreigingen op te vangen en vol te houden. Ook al is dan 
misschien objectief uiteindelijk vruchteloos, je hebt niets te verliezen en een tegenstander die met 
taai verzet wordt geconfronteerd kan gefrustreerd raken en mis grijpen. 
Het volgende voorbeeld tegen een geducht Hongaars internationaal meester (hij won het 
snelschaaktoernooi) is een geslaagde toepassing. 

zie diagram



Welling,Gerard (2255) - Krizsany,Laszlo (2371) 
30th World Senior Chess Championship 20 Assisi (ITA) (10.9), 25.11.2022
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Wit heeft weinig keus, terugslaan van een pion verliest niet direct dus : 
27.xg6 hxg4 28.f7 f8 29.xf8 xf8 30.xg4 f5 31.g8 e5 32.g2 
Wit in in tijdnood, maar maakte zich weinig zorgen omdat hij niets te verliezen heeft. De stelling is 
namelijk al enige tijd objectief verloren. Ondertussen probeert zwart zo efficiënt mogelijk te 
winnen, maar raakt zenuwachtig omdat hij nog steeds niet heeft gewonnen.
32...f6 
32...f3 wint, omdat het 33.f2 (33.g4+ xg4 34.xg4 d2) 33...xe3 34.xf8 min of meer 
afdwingt em dan beëindigt 34..d2 de partij. Verder lijkt 32...d2 d3 33.xd2 e3 34.e1 ook erg goed,
maar honderd procent duidelijk is het niet als je naar sluitende winst zoekt.
33.d5+ c7 
33...e8 34.a8+ f7 35.d5+= maakt remise
34.h4 g6 35.xg6 xg6+ 36.h2 d6 37.c4+ d7 38.a4+ e6 39.c6 
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Het is gelukt, zwart blijkt niet meer te kunnen winnen zoals me na analyse achteraf is gebleken. 
Zweetdruppels voor de zwartspeler die nog steeds naar winst zoekt – visueel oogt zijn stelling nog 
steeds goed. Dat zijn de momenten waarop een catastrofe niet ver weg is..
39...f6 40.xe4 
40.c4+
40...f7? 
Beseft zich niet dat hij met 40...f5= naar remise moet zoeken 



41.g4+ 
Nog sterker is 41.c4+ f6 42.xd3
41...f5 42.c4+ e7 43.g5+ f8 44.d5 g6 45.g2!
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45...e4?? 
Wit speelt al voor meer na 45...g7 46.f3; of 45...e8 46.b4; dan wel 45...e7 46.xe5 maar nu 
verliest zwart direct. Hij viel in de psychologische valkuil en realiseerde zich niet dat hij deze partij 
nog zou kunnen verliezen.
46.h5
1–0

Door deze onverwachte ontwikkelingen behoorde zelfs een podiumplaats theoretisch nog tot de 
mogelijkheden.  Tegen de Duitse grootmeester Holtzke speelde ik goed en heb de kans gekregen de 
partij te winnen, wat een gedeeld 3e t/m 8e plaats zou betekenen.  Maar er waren meerdere winnend
ogende zetten en zodoende liet ik mijn grootmeesterlijke opponent tenslotte met remise onsnappen. 
Met 7 1/2 uit 11 , een punt overscore en gedeeld 9e t/m 19e (als 31e geplaatst) mocht ik echter 
allerminst klagen. Vergeet de miraculeuze ontsnapping uit de voorlaatste ronde ook niet, geluk en 
pech waren nu toch enigszins redelijk verdeeld.  
Het resultaat biedt hoop voor de toekomst, voor het eerst in een jaar of vier (!) is het gelukt een 
behoorlijk overscore op de verwachte score te maken. Met de laatste twee bondscompetitie partijen 
erbij is de grote schade van het toernooi in Fagernes in de herfst volledig weggepoetst.  
Voor 2023 is er alle hoop dat de neergang een halt is toegeroepen !

Gerard Welling


