
Een nieuwjaarstoernooi met traditie

Al 32 jaar lang wordt in de eerste week van het nieuwe jaar, van 2 t/m 6 januari, een open 
schaaktoernooi georganiseerd in een onvergelijkbare ambiance. 

 (Bron : toernooi site)

Het toernooi wordt georganiseerd in het Congrescentrum in het stadpark van Schwäbisch Gmünd, 
een stadje gelegen op een goede 50 kilometer ten oosten van Stuttgart. Het toernooi kent de laatste 
jaren een explosieve groei van deelnemers, waar een jaar of tien geleden een deelnemersveld van 
250 tot 300 spelers nog normaal was is het aantal nu ruimschoots de 500 gepasseerd en vreest men 
volgend jaar niet meer alle geïnteresseerden te kunnen herbergen. Tussentijds zijn twee additionele 
zalen in het congrescentrum toegevoegd als toernooizaal, maar meer ruimte is er niet ! 

Er werd deze keer een lijst gepubliceerd met de statistieken van spelers met de meeste deelnames. 
Er is nog één speler met 32 speelbeurten en één met 31 (alleen de eerste editie gemist) en die lijst 
gaat tot en met 10 deelnames. Zelf sta ik daar nog niet op maar ik heb het vermoeden dat ik er 
ondertussen dicht in de buurt moet zitten.
Dit jaar kreeg ik geen Brabantse schaakvrienden zover om het Staufer open te spelen dus heb ik de 
reis maar in mijn eentje ondernomen. Natuurlijk kom je bij zo'n evenement als regulier 
toernooispeler toch vele bekenden tegen. Dus er was geen beletsel om de dagen na Nieuwjaar een 
schaak-invulling te geven.

Laat ik maar meteen naar mijn eindscore springen, die was in het A-toernooi (>1800) 6 uit 9 met 4 
overwinningen, 4 remises en één nederlaag. Dat lijkt heel redelijk maar was een fractie onder 
verwachting. Enerzijds ben ik tevreden over mijn toernooi, anderzijds heb ik ook belangrijke 
kanttekeningen.  Met de witte stukken scoorde ik namelijk 4 uit 5 en dat kwam neer op een 
prestatierating van ruimschoots 2400, maar met de zwarte stukken 2 uit 4 en dat bleef steken op 
ca.2100. Er was dus een aanzienlijke kloof tussen mijn prestaties met wit en met zwart !  
Dat is een interessant aandachtspunt voor de toekomst, uit de witpartijen blijkt dat ik bij tijd en 
wijle nog steeds goed kan presteren maar de zwartpartijen spreken dat tegen. Mijn eerste 
voorzichtige analyse heeft al bruikbare conclusies opgeleverd, en die liggen op het gebied van de 
schaakpsychologie. Tegen zwakkere maar solide tegenstanders laat ik me regelmatig verleiden tot 
onverantwoorde provocaties in de hoop daarmee winstkansen te creëren. Maar in dit toernooi bleek 
dat in diverse gevallen eerder geslaagde schaakzelfmoord dan iets anders. De discipline om ook met
zwart verantwoord te spelen moet in de toekomst worden herwonnen. 
Als illustratie twee partijen tegen jonge talentvolle spelers (een jaar of 15,16) met een rating van 
een goede clubschaker, die echter in dit toernooi al in staat bleken sterkere spelers te verslaan.  Het 
is belangrijk tegen dat soort spelers de controle te houden.



Englert,Jon (2106) - Welling,Gerard (2289) 
32. Staufer-Open A Schwäbisch Gmünd (2.40), 02.01.2020
[GW]
1.d4 g6 2.c4 g7 3.e4 d6 4.f3 e5!? 5.d5 
Wit kan ruilen met 5.dxe5 dxe5 6.xd8+ xd8 maar dat soort stellingstypes zijn in de praktijk 
prettig voor zwart die met ..c6 en ..c7 een veilig heenkomen voor zijn koning creëert en in het 
verloop kan proberen van de verzwakking van veld d4 te profiteren.
5...f5 6.c3 d7 7.e3 h6!? 
Een puur positionele keuze, zwarts pionnenketen staat op de zwarte velden en zodoende probeert hij
zijn loper van de zwarte velden te ruilen.
8.xh6 h4+ 9.g3 xh6 10.d2 xd2+ 11.xd2 gf6 12.h3?! 
Tot dusverre een vrij logisch verloop maar hier verdient 12.exf5 gxf5 13.h3 f8= (13...b6) 
de voorkeur. Want nu wordt pion e4 als zwakte gefixeerd en hoewel dat nog verre van ernstig is, 
blijkt al spoedig dat wit spel daardoor wordt gehinderd.
12...fxe4 13.fxe4 c5 14.xc8?! xc8 15.e1 a5 
Zwart staat al heel prettig en moet nu proberen verdere aanknopingspunten in de witte stelling te 
vinden. Met zijn volgende zet vergemakkelijkt wit deze taak.
16.h3?! 0–0 17.g4 f7 
Wit kan weinig ondernemen en zwart verbetert de positie van zijn stukken in de hoop op termijn 
wits stelling binnen te dringen. 
18.e3 cf8 19.ge2 h6! 20.b3 h7 21.h4 
Tegen de mogelijkheid ..g5 gericht maar het zal duidelijk zijn dat de pionnen nu kwetsbaarder 
zijn dan toen ze op h2 en g2 stonden. De infiltratie begint.

XABCDEFGHY
8-+-+-trk+(
7+pzp-+r+n'
6-+-zp-+pzp&
5zp-snPzp-+-%
4-+P+P+PzP$
3+PsN-tR-+-#
2P+-mKN+-+"
1+-+-+-+R!
xabcdefghy

21...f1! 22.hh3 8f2–+ 23.c2 g2 24.hg3 xg3 25.xg3 
Ook 25.xg3 f4 verliest materiaal
25...f6 26.g5 hxg5 27.xg5 
27.hxg5 fxe4 
27...f7 28.g3 f2+ 29.d1 h2 
En zwarts doel is bereikt, er gaat een witte pion verloren. In zo'n geval wordt altijd makkelijk 
gezegd dat de rest techniek is, maar blijven opletten is het devies. In mijn trainingspraktijk vergelijk
ik een partij met het beklimmen van een berg en als je een gewonnen stelling hebt waarin nog 
techniek is vereist, ben je ..halverwege ! 
30.h5 xh5 31.xh5 gxh5 32.e1 c2 
Ook plausibel is 32...h4 maar zwart stuurt na enig nadenken aan op een afwikkeling.
33.b5 xe4 34.xh5 



XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+pzp-+k+-'
6-+-zp-+-+&
5zpN+Pzp-+R%
4-+P+n+-+$
3+P+-+-+-#
2P+r+-+-+"
1+-+-mK-+-!
xabcdefghy

34...c6 
Zwarts idee, het was evenwel niet mogelijk direct toe te slaan met 34...c1+ 35.e2 g3+ wegens 
36.d2 en na xc4 37.h7+ g6 38.bxc4 xh7 39.xc7 is het er niet makkelijker op geworden.
35.dxc6 bxc6 36.a7 xa2 37.h3 a4 
Spel tegen de damevleugelpionnen, wit kan nu zijn pion terugwinnen maar dan wordt zwarts a-pion 
een onafwendbare dreiging
38.xc6 a3 39.f3+ e6 40.b4 a1+ 41.e2 a2 42.c2 c1 43.d3 xc2 44.f1 b2   0–1

In het tweede voorbeeld is niet echt sprake van strijd, de zwartspeler hoopt door vereenvoudiging in
een rustige opening zijn doel te bereiken maar dat blijkt allemaal niet zo makkelijk als hij zich had 
voorgesteld. De Poolse jeugdspeler komt in een semi-eindspel al spoedig onder grote druk te staan 
en het vervolg is een regelrechte afslachting. 

Welling,Gerard (2289) - Redzisz,Michal (2104)
32. Staufer-Open A Schwäbisch Gmünd (7.39), 05.01.2020
[GW]
1.d4 f6 2.f3 d5 3.e3 e6 4.d3 c5 5.c3 c6 6.bd2 e7 7.0–0 0–0 8.dxc5 xc5 9.e4 dxe4?! 
Te gemakzuchtig, zwart had beter 9...e5 10.e2 of  9...c7 kunnen spelen. 
10.xe4 xe4 11.xe4 xd1?! 
In slaap gesust door de rustige opening gaat zwart verder op het ingeslagen pad, beter is 11...c7 
hoewel wit dan al prettig spel heeft met een licht voordeel.
12.xd1 
Zwart heeft problemen met de ontwikkeling van c8 en dus de damevleugel 
12...f6 13.b4 b6 
Ook na 13...e7 14.e3 komt zwart niet zo maar los
14.a4 a5?! 15.b5 d8 
15...e7 16.a3
16.a3 e8 17.c4 f7 18.c5 d8 
Na 18...c7 kan bijvoorbeeld volgen 19.b6 f5 (19...d8 20.c6+–) 20.bxc7 fxe4 21.d4+–  
19.c6+– 
Het is opmerkelijk hoe eenvoudig wit tot beslissend voordeel is gekomen. En dat allemaal met niet 
meer dan een minuut of vijf tijdsverbruik. Dat is deels gebaseerd op ervaring, want 40 jaar geleden 
concludeerden Paul Kok en ondergetekende al dat de stelling na 15 zetten heel slecht is voor zwart 
en Paul won daarmee destijds al een overtuigende partij. 



XABCDEFGHY
8r+lvlr+k+(
7+p+-+nzpp'
6-+P+pzp-+&
5zpP+-+-+-%
4P+-+L+-+$
3vL-+-+N+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+R+-mK-!
xabcdefghy

19...b8 
Na 19...a7 20.c5 b6 kan wit in feestelijke stijl voortzetten met 21.xd8 xd8 22.xb6 ae7 
23.xa5 met drie onstopbare verbonden vrijpionnen voor de kwaliteit, dat is geen optie voor zwart.
20.xd8 xd8 21.c7 a8 22.cxd8 xd8 23.c5! 
Wit heeft het weliswaar in materiële zin niet slecht gedaan, maar hij moet de druk op zwarts 
damevleugel vasthouden om aan winst te kunnen denken. Vergeet niet dat hij pas “halverwege de 
berghelling” is en dus uiterst accuraat moet blijven.  
23..f5 
Poogt c8 te ontwikkelen maar dat schept weer andere problemen
24.c2 d7 25.b3 dc8 26.d4 c7 27.b6! c6 
27...cc8 28.e5+– en zwarts stelling blijkt zodanig slecht gecoördineerd dat hij groot materiaal 
gaat verliezen.
28.e5 d6 29.c5 

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+p+l+-zpp'
6-zP-trp+-+&
5zp-vL-sNp+-%
4P+-+-+-+$
3+L+-+-+-#
2-+-+-zPPzP"
1tR-+-+-mK-!
xabcdefghy

En nu is de partij min of meer voorbij want er gaat nog meer materiaal verloren. In zijn onbegrip 
wat hem nou precies is overkomen speelt de jonge zwartspeler nog een aantal zetten door – tegen 
beter weten in –  wat wit de kans geeft zich helemaal bot te vieren...
29...d2 30.xd7 d8 31.xe6+ h8 32.g3 e8 33.xf5 ee2 34.e3 a2 35.c1 g6 36.e6 
Het maakt allemaal niet zoveel meer uit maar 36.d4+ g8 37.c8+ f7 38.f8+ e7 39.c5# 
was een geforceerd mat middels schaaks. 
36...g7  Indien 36...ac2 37.d4+ dus de toren moet blijven staan
37.xa2  1–0

Gerard Welling 


