
Schaken in de Spaarne-stad

In Haarlem is het na tien edities ondertussen een goede traditie om jaarlijks een schaakfestival te 
organiseren, met een meestergroep en open A en B toernooien zodat voor schakers van iedere 
speelsterkte is voorzien.  De winnaar van de open A groep kan promoveren naar de invitatie- 
meestergroep van het volgend jaar mits zijn rating bij de start van het evenement tenminste 2200 zal
bedragen.                                                                                                                                     
Normaliter is dit artikel van het reglement niet echt aan de orde, in het verleden wonnen steevast 
spelers van hoofdklasse niveau of beter, maar dit jaar had de hoogste open groep een 
sprookjesachtige ontknoping.  Voor het toernooi werd ik aangesproken door de Amstelvener Renzo 
Finkenflugel, een speler die in 2018 aanwezig was in Bad Wiessee om daar zijn eerste 
internationale schaakervaring op te doen. Nog niet eens zo lang geleden had hij deelgenomen aan 
het Haarlemse toernooi en naar eigen zeggen geen enkele partij kunnen winnen. Zijn rating is in de 
tussentijd gestegen van een goede 1800 naar 2061 (12e geplaatst) maar gezien deze historie had hij 
heel wat twijfel moeten overwinnen voordat hij besloten had nog eens in Haarlem mee te doen.     
In de eerste ronde won Renzo zijn eerste partij in twee deelnames, en dit zou hem tot grootse daden 
inspireren. Een start van drie uit drie gevolgd door een pijnlijke nederlaag, maar daarna werd de 
draad weer opgepakt en uiteindelijk – na een bloedstollende partij in de laatste ronde (die hij had 
kunnen winnen maar remise was voldoende) – met 7 uit 9 alleen 1e voor Honkoop en IM Bosboom 
met 6 ½ , een TPR van 2266 en wie weet, volgend jaar de meestergroep ? 

Zelf ontving ik een uitnodiging voor de meestergroep, die ik na enig nadenken heb geaccepteerd.  
Twee nadelen waren me duidelijk :                                                                                                        
– het toernooi zat wel erg dicht op het door mij al geplande toernooi in Arco                                      
– een gesloten meestergroep is geen vakantie toernooi, met name de meesterkandidaten zijn 
gefocust op de eenmalige kans een meesterresultaat te bemachtigen.                                                   
Het is zodoende de vraag of je je als “schaaktoerist” in dit gewoel moet begeven, want als je niet 
dezelfde inzet toont ben je bij voorbaat kwetsbaar.  Van de andere kant is zo'n uitnodiging heel 
eervol, en dat gaf uiteindelijk de doorslag om te accepteren.

                                            De laatste ronde van de meestergroep 

                                          (foto : René Olthof)              

 Zoals ik al heb beschreven in een verslag over het toernooi in Arco laat de vorm de laatste tijd te 
wensen over. Maar ook de conditie kreeg een flinke deuk doordat ik tweederde van het toernooi 
verbleef in wat ik het “horror-hotel” heb genoemd.                                                                              
De vriendelijke en hulpvaardige organisatie had me ondergebracht in een hotel op 300 meter van de
toernooizaal, maar zich niet gerealiseerd dat (wat ik later van reguliere gasten vernam) dat er na een
eigenaarswissel het één en ander was veranderd in het etablissement. Het hotel had ook een café 
gedeelte waarin op vrijdag t/m zondagavond live muziek te beluisteren was. Leuk voor bezoekers 
wellicht, maar een drama voor hotelgasten die misschien ook nog wat nachtrust willen meenemen. 
De eerste nacht in het horror-hotel werd er pas om half drie (!) een einde gemaakt aan het 
luidruchtige optreden. De rustige kamer waarom ik had gevraagd en mij door het hotelpersoneel 



was toegezegd, was twee meter boven het podium gesitueerd, dus de overlast was maximaal.        
De volgende dag werd ik na bemiddeling van de toernooidirecteur naar de “rustige” vleugel van het 
hotel verplaatst, maar daarmee werd uiteindelijk de nachtrust niet echt geholpen. Verdere details zal 
ik de lezer besparen, de druppel was echter dat ik ruim halverwege het toernooi in de ontbijtzaal 
verscheen, er geen personeel te bekennen was, en dus niemand kon ontbijten of uitchecken. Dat 
duurde tot een uur of tien terwijl je er op rekent om 07.30 te kunnen ontbijten...  De laatste drie 
dagen heb ik daarom tussen Eindhoven en Haarlem gependeld. Niet ideaal, en ook wel vermoeiend 
maar nog altijd hemels in vergelijk met verblijf in het “horror-hotel”.  

Mijn partijen in het toernooi waren om meerdere redenen niet interessant voor de naspeler.  Om te 
beginnen maak ik mij tegenwoordig zorgen om details in de partij waarvan ik in het verleden het 
bestaan niet eens onderkende. Bevestiging van het feit dat grotere kennis niet automatisch leidt tot 
beter spel. Voor hen die mij al langer kennen speelde ik passief en futloos.  Tevens ademde het spel 
een zekere vermoeidheid uit, wellicht omdat ik afgelopen jaar wel erg veel (te veel ?) gespeeld heb 
voor mijn doen – en wellicht ook vanwege de situatie in het “horror-hotel”.  

Ondanks de ongemakjes en de nauwelijks toonbare partijen bleef ik het grootste deel van het 
toernooi toch in de buurt van de op grond van mijn rating verwachte puntenaantal. Tot de laatste 
ronde, met opnieuw een karakteristieke partij.  Met wit had ik nog niets verloren maar in de partij 
Gerard Welling(2302) –  Rik Lahaye(2414) speelde ik wel heel apathisch tegen Rick's creatieve 
opbouw.  Eigenlijk vanaf de openingsfase zat ik in de verdedigingsmodus, speelde ook nog eens 
slordig maar de zwartspeler wist geen beslissende bres te slaan. 

In de diagramstelling is zwarts voordeel grotendeels verdampt. Daar komt nog bij dat ik nog over 
zeker drie kwartier tijd op mijn klok beschikte en de zwartspeler de vijf minuten begon te naderen.  
Hoe langer je kijkt hoe meer het lijkt nu remise te moeten worden en vandaar dat ik met het 
uitvoeren van mijn volgende zet een aanbod van die aard deed.
42.Da2!..
Nu is 42.Txd2 kansrijk voor zwart na 42..cxd2 43.Txc6 d1D!+ een zet die meteen op de radar 
kwam en 44.Dxd1 Dxa3+ 45.Kb1 Kxc6 leek me tijdens de partij ongewenst.         
De zet 43..d1D+ was me - in tegenstelling tot vele andere zetten in het toernooi - niet ontgaan. De 
Duitse grootmeester en trainer Henrik Teske beveelt bij het onderzoeken van kandidaatzetten aan de
methode aan die de arts toepast om een diagnose te stellen ( zijn beide ouders waren arts) :          
sluit de problemen uit in volgorde van potentiële ernst. Toegepast op het schaakspel betekent dat, 
kijk eerst naar de (tussen)schaaks, vervolgens naar de slagzetten (van meest waardevolle naar minst 
waardevolle stuk) en tenslotte naar de dreigingen (wederom in genoemde volgorde). Volgens Teske 
zul je op die manier veel blunders vermijden. 



42...De7!?
Beoogt wit met ..a4 verder in te snoeren dus wit moet nemen . Ik had vooral gerekend met 42...Pe4 
43.Db3 (43.Dxd5 Dxa3+ 44.Da2 Dd6 lijkt erg riskant)
43.Txc3 Txc3 44.Txc3 De1+ 45.Kb2 De4!?
45...Pc4+ was hier natuurlijk al mogelijk
46.Kc1 De1+ 47.Kb2
47.Kc2 Pc4 komt allemaal op hetzelfde neer, zwarts stukken zijn zo optimaal dat wits materieel 
voordeel geen enkele waarde heeft (behalve dat hij materiaal kan terugofferen..)
47...Pc4+ 48.Txc4
Gedwongen : 48.Kb3 a4+ 49.Kb4 b5 verlamt de witte stelling, bijv. 50.Dc2 (50.f5 en de engine 
suggereert nu 50...Kb6 51.f6 De4 en zwart wint) 50...De7+ 51.Kxb5 Dd7+ 52.Kb4 Dd6+ 53.Kxa4 
Da6+ 54.Kb4 Da5+ 55.Kb3 Dxa3#
48...dxc4 49.Dxc4 Dxf2+ 50.Kc1
50.Dc2 Dxg3 51.De4+ met remise, de koning kan niet ontsnappen
50...Dxg3 

51.Df7+?
Door alle goede geesten verlaten wijkt wit af van zijn oorspronkelijke bedoeling 51.Dd5+ Kc7 
52.De5+ Kc6 53.d5+ Kc5 54.d6+ Kc6 55.De4+ Kxd6 56.Dd4+ met eeuwig schaak
51...Kc6 52.De6+ Kb5
Om onopgehelderde redenen was me bij het uitvoeren van de 51e zet niet opgevallen dat zwart nu 
ook over veld a4 beschikt, hiermee is wit in groot verliesgevaar gekomen.
53.Kb2?
Ofwel 53.De8+ Kc4 54.Da4+ Kd5 55.Dd7+ Ke4
53...Dg2+ 54.Kc3? Dc6+  0-1

Een minder gelukkige finish van een toernooi wat toch al niet lekker liep waardoor ik met 3 ½ uit 9 
zelfs een half punt onder verwachte score bleef. 

Gerard Welling 


