
Bikkelen aan de Tegernsee

De laatste twee decennia ben ik zeer regelmatig te gast geweest bij het internationaal open Beiers 
kampioenschap wat jaarlijks werd georganiseerd in Bad Wiessee, een kuur-oord gelegen aan de 
Tegernsee , op ca. 50 kilometer ten zuiden van München. 

      

Na afloop van de editie van 2015 kregen de deelnemers te horen, dat het toernooi in 2016 voor de 
laatste keer in Bad Wiessee zou worden georganiseerd, omdat de ruime speelzaal in de 
“Wandelhalle” bij het Jodium-Zwavel bad niet meer beschikbaar zou zijn.  De gemeente had 
besloten het pand ten gelde te maken en dat betekende dat de twintigste editie van het toernooi – 
indertijd opgestart door import-Beier Arthur Jussupov, vooralsnog de laatste zou zijn.
De run op de laatste editie was zodanig dat het toernooi wat eind oktober wordt gehouden, in mei al 
volledig vol liep en ondergetekende er zodoende niet bij kon zijn. 

Een verheugend bericht aan de deelnemers in 2016 was de doorstart van van het toernooi in het 
nabij gelegen Gmund, ongeveer 5 kilometer noordoostelijk aan de Tegernsee gesitueerd.  Toch maar
een editie aangekeken, omdat de hotels in Bad Wiessee zijn en je vraagtekens kunt zetten bij de 
capaciteit van het plaatselijke openbaar vervoer als er plotseling 500 schakers op hetzelfde tijdstip 
willen of zelfs moeten reizen.  Wandelen is leuk, en het weer aan de Tegernsee wil in deze periode 
vaak nog bijzonder aangenaam zijn, maar op dagen is het ook wisselvallig, en je kunt daar a priori 
dus niet op vertrouwen.  De verhalen hadden echter een positieve klank, vorig jaar liepen al door de 
organisatie gecharterde bussen, en de organisatie maakte voor de editie van 2018 bekend dat men 
gelet de ervaringen van voorgaand jaar het vervoer nog verder zou verbeteren. 
Ik moet zeggen dat het goed geregeld was, en de uitzondering die de regel bevestigt was een 
heenreis waarbij een buschauffeur weg bleef en grote hoeveelheden schakers zodoende bleven 
staan. De latere bus kon een deel van deze spelers meenemen, en men heeft uitstekend 
geïmproviseerd door de ongelukkigen die nog bij de halten stonden zo spoedig mogelijk op te 



halen, en de partijen van deze spelers pas te laten beginnen zodra ze daadwerkelijk waren 
gearriveerd. Dat was eigenlijk het enige moment waarop het even mis dreigde te gaan. Verder hulde
aan de organisatie voor een uitstekend evenement. 

Omdat het de meeste dagen goed weer was, we met schaakvrienden Jeroen van den Bersselaar en 
Ludo Tolhuizen vertoefden in een vertrouwd hotel ( voor mij persoonlijk de 12e keer ) en je in Bad 
Wiessee de keuze hebt uit enkele uitstekende restaurantjes, was de trip als vakantie zonder meer 
geslaagd. 
De wandelpaden langs het meer en aan de voet van het gebergte boden de mogelijkheid om 
recreatief te wandelen en vooral Jeroen van den Bersselaar hield wel van een stevige wandeling 
zodat het voor de anderen af en toe bikkelen was, zeker als het pad enige tijd omhoog liep.

Bikkelen was het ook op het bord. De verslagen van mijn meest recente toernooi avonturen doen 
niet veel goeds vermoeden en de catastrofale gevolgen zijn zichtbaar op de huidige ratinglijsten. 
Inclusief de eerste partij in lange tijd voor de bondscompetitie had ik al 13(!) partijen op rij niet 
meer weten te winnen. Waren die tegenstanders dan zo sterk zal de lezer zich afvragen ?
Nee, dat waren ze niet, slechts drie opponenten die hoger worden gekwalificeerd, en die drie 
partijen werden remise. De tien partijen tegen grotendeels veel zwakkere tegenstanders resulteerden
geen enkel winstpunt maar wel drie nederlagen. 
Voor het toernooi had ik me voorgenomen om niets te forceren , met name met de zwarte stukken 
een verantwoord counter-schaak te spelen en te kijken waar het schip zou stranden. 
Het ging beter dan de voorgaande toernooien, maar het was ook bikkelen op het bord om de 
zuurverdiende punten bijeen te sprokkelen...         

Welling,G (2297) - Helmschrott,O (2031) 
22nd OIBM 2018 Tegernsee GER (2.48), 28.10.2018
[GW]

XABCDEFGHY
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In een partij waar al van alles gebeurd is en ik na toch weer in de aanvangsfase te hebben gefoceerd 
lange tijd een miserabele stelling moest verdedigen , is wit er toch met een goed eindspel en een 
actieve koning uit gekomen. In tijdnood en met nog drie zetten te gaan moet zwart nu een beslissing
nemen en hij speelt waar ik op hoopte : de pion achterstand terugnemen met overgang naar een 
pionnen eindspel. 
38...¦xd6? 
Zwart moet afwachten met 38...¦g8 of 38...¦c8 en dan is het niet duidelijk hoe wit 
winstkansen moet genereren omdat zijn torens gebonden zijn aan de dekking van de d-
pion. Als wit de d-pion loslaat verdwijnt d6 en met beiden een toren op het bord is zwart 
veel beter af dan in de partij, want het pionnen eindspel is door wit's ruimtevoordeel 



kansloos verloren.
39.¦xd6+ ¦xd6 40.¦xd6+ ¢xd6 41.¢f5+– ¢e7 42.e4 
Ook 42.b4 is winnend
42...¢f7 
42...b4 faalt op 43.e5 fxe5 44.¢xe5 h6 45.¢d5+–
43.b4 
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43..¢e7 44.e5 fxe5 45.¢xe5 h6 
Uitwijken met 45...¢d7 is kansloos. Een voorbeeldvariant : 46.¢f6 ¢d6 47.h4 ¢d5 48.¢g7
¢c4 49.a3 h5 50.¢g6 ¢b3 51.¢xh5 ¢xa3 52.¢g6 ¢xb4 53.h5 ¢a3 54.h6 b4 55.h7 b3 
56.h8£ b2 57.£c3+ ¢a2 58.£c4++–
46.¢f5 ¢f7 47.h3 ¢g7 48.h4 ¢f7 49.h5 ¢g7 
49...¢e7 50.¢g6 ¢e6 51.¢xh6 ¢f6 52.a3 ¢f7 53.¢g5 met eenvoudige winst. 
50.¢e6 ¢h7 51.¢f7  Zwart geeft op
1–0

Tot en met de laatste ronde bleef het bikkelen, geen makkelijke punten en er werd het 
nodige gevraagd van geduld en verdediging.  

Rueberg,J (2101) - Welling,G (2297) 
22nd OIBM 2018 Tegernsee GER (9.39), 04.11.2018
[GW]

1.e4 g6 2.d4 ¥g7 3.¤f3 
3.¤c3 c5 kreeg ik twee ronden eerder op het bord met een Schmid-Benoni structuur na 
4.d5.. waardoor de partij een dynamisch karakter kreeg.
3...d6 
Graag zou ik ook hier 3...c5 hebben gespeeld maar enkele jaren geleden speelde huidig 
grootmeester Leon Mons 4.dxc5 £a5+ 5.c3 £xc5 6.¤a3! tegen mij en dan is het avontuur 
6..¥xc3+?! 7.bxc3 £xc3+ 8.£d2 £xa1 9.¤b5± uitermate dubieus. Ik speelde beter 6..¤f6 
maar kwam er desondanks niet goed uit.
4.h3 ¤d7 
Achteraf bezien is overgang naar de Pirc-verdediging met 4...¤f6 5.¤c3 0–0 verstandiger 
en na 6.¥e3 kan zwart bijvoorbeeld 6..d5!? spelen.
5.¥d3 ..



In geval van 5.c4 e5 6.¤c3.. had ik me voorgenomen geen Koningsindisch te spelen maar 
experimenteel 6..¤h6!? waarmee ik eerder in het toernooi tegen een grootmeester heel 
speelbaar spel had gekregen.
5...e5 6.c3 ¤gf6 7.0–0 0–0 8.¥g5 h6 9.¥e3 
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9...£e7?! 
Zwart kan met 9...d5!= het spel zonder problemen egaliseren maar is enigszins bevreesd 
dat dan de dynamiek uit de stelling zou verdwijnen. 
Dat is misschien wel zo, maar objectief moet zwart nu de rol van verdediger op zich 
nemen.
10.¦e1 b6 11.c4!? exd4 12.¥xd4 ¤e5 13.¤c3 ¤fd7 14.¤d5 £d8 15.¥e2 ¥b7 16.£d2 
a5?! 
Beter is 16...¤c5 met als pointe 17.¤xe5 ¤xe4! 
17.¦ad1 ¢h7 18.¥e3 
Psychologie speelt een grote rol zeker als er een aanzienlijk verschil in rating is tussen de 
twee spelers. Wit blijft voorzichtig daar waar hij met wat ondernemender 18.¤xe5 ¤xe5 
19.f4 ¤d7 20.¥f3 zich een goede stelling kan garanderen waar zwart nog duidelijker in de 
rol van verdediger is gedrukt.
18...¦e8 19.¤d4 ¤c5 20.f3 c6!? 21.¤c3 £e7 22.¤b3 ¦ad8 23.£c1?! 
Zwart heeft wat teruggedaan maar dat is niet zonder risico want zijn structuur is daardoor 
wat verzwakt. De witspeler gelooft de zwartspeler opnieuw op zijn onschuldige ogen maar 
had het zwarte spel aan de kaak kunnen stellen met
23.f4 ¤ed7 24.£xd6, wellicht kon hij de complicaties na  £xd6 25.¦xd6 ¥xc3
niet beoordelen. Er kan volgen 26.¤xc5 ¤xc5 27.¦xd8 ¦xd8 28.bxc3 ¤a4 29.¥xb6 (Voor 
de hand liggend , maar wellicht biedt 29.c5!? betere kansen) 29...¤xb6 30.¦b1 c5 31.¦xb6
¥xe4² , wit staat nog altijd iets beter maar zwart lijkt het ergste achter de rug te hebben.  
23...¥a6 

zie diagram 

Objectief is 23...¤ed7 beter maar zwart heeft goed ingeschat dat de witspeler mentaal in 
de verdedigingsmodus is geraakt.
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24.¤xc5?! 
Geen moment dacht wit na over 24.¤d4! waarna hij na 24..£c7 25.b3 ¤ed7 nog altijd iets 
comfortabeler staat. Als zwartspeler voelt men na zo'n zet dat de partij op kantelen staat.
24...dxc5 25.b3 g5!? 26.¤a4 £c7 27.¢f2? ¤g6 28.g3 ¥c8 29.¢g2 f5!? 29...¥e5 is een 
goede zet, maar zwart probeert het spel nu zoveel mogelijk te dynamiseren omdat wit 
duidelijk onzeker ageert.
30.¦xd8 ¦xd8 
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31.£c2?.. 
Nu is het echt mis, beter was 31.exf5 ¥xf5 hoewel zwart dan een duidelijk initiatief heeft, 
met mogelijkheden als ..¤e5
31...f4 32.¥f2 
32.gxf4 ¤xf4+ verliest na het gedwongen 33.¥xf4 £xf4 bijv. 34.£c1 ¦d2–+
32...fxg3 33.¥xg3 ¥e5 
Neemt de zwarte velden in wits kamp volledig over met een winnende koningaanval als 
gevolg.
34.¥xe5 £xe5 35.¥f1 ¤h4+ 36.¢h1 £g3 37.¦e3 ¥xh3 38.e5+ ¢g7 
38...¥f5 39.£h2 houdt nog even vol
39.¥d3 
Zwart stond klaar voor 39.£e2 ¦d1!
39...¥g2+  Wit geeft op
0–1



Is dit een terechte overwinning ?  En won de witspeler verdiend in het eerder getoonde eindspel 
Welling-Helmschrott ?  
In de vele jaren van toernooischaak die ik ondertussen heb opgebouwd is me duidelijk geworden 
dat schaken niet alleen techniek en correcte spelvoering is. Psychologie speelt een grote rol, 
provocaties kunnen het spel van de tegenstander ontregelen.  Niemand, behalve de grote schakers 
die om het wereldkampioenschap spelen, kan een volledige partij foutloos spelen, bij de meeste 
spelers gaat van alles door het hoofd wat de zetkeuze en het resultaat beïnvloedt. 
Natuurlijk zal ik niemand aanraden om incorrecte zetten te spelen, maar het is opvallend hoe vaak 
een beetje bluf en branie op het bord – zonder daarbij de grenzen van het schaaktechnisch 
betamelijke te overschrijden – uiteindelijk tot positief resultaat leiden. “Speel het bord, en niet de 
tegenstander” is een wijze raad, maar “Speel de tegenstander” is af en toe best practisch !  

Overigens, het bikkelen leverde een bescheiden positief resultaat op zodat ik op de volgende 
ratinglijst weer boven 2300 mag bivakkeren.

Eindstand  22e Offene Internationale Bayerische Meisterschaft 2018, Tegernsee  

1/3  GM Kovalenko 2646 , GM Papp 2591  GM Firouzja 2600   7,5 pt.
4/13     GM Hovhannisyan 2621 , GM Nisipeanu 2667 , GM Santos Latasa 2572
       GM Iturrizaga Bonelli 2636, GM Moiseenko 2648 , GM Stefansson 2502
       GM Demchenko 2679 , GM Sandipan 2535 , GM Fier 2558 , IM  Zanan 2514   7 pt. 
14/32  o.a. GM Gopal 2578 , GM Halkias 2544, GM Banusz 2606 ,   GM Repka 2494,  
             IM Bellia 2448,  GM Kulaots 2546, GM Petrosyan M. 2574 etc. 
33/55  o.a.  GM Sanal 2487, IM Stark 2374 , IM Baldauf  2472,  IM Perske 2454, 
             IM Welling 2297, IM Slugin 2362 etc. 
56 ev.   o.a. IM Carow 2439, IM Jarmula 2492 , IM Maier 2275 etc. 

496 deelnemers

Gerard Welling 


