
Venlo 2 
 

Door Marc van der Lee 

 

De wedstrijd van 1 februari, uit tegen HMC 

Den Bosch 2, ging verloren met 5-3 maar we 

concentreren ons nu op de laatste ronde. 

Op 7 maart liep het tegen Eindhoven 2 stuk-

ken beter.  

 

7 maart 2020: ronde 6 

Venlo 2            – Eindhoven 2  4½-3½ 

Rainer Montignies – Bas Friesen 1-0 

Ololi Alkhazashvili – Hans v d Hurk  ½ 

Peter Schoeber – Hans Bosscher  ½ 

Bas v d Grinten  – Walter Anema 1-0 

Hans v Mulekom – Rien de Böck 0-1 

Geert Hovens – Jochem Berndsen  ½ 

Piet Thijssen – Hans Ouwersloot 0-1 

Nico v d Hoogt – Jeroen Koster 1-0 

 

De verdere competitie is vooralsnog opge-

schort omdat andere zaken nu nadrukkelijk 

prevaleren. 

 

Terugkijkend zien we een zege met over-

wicht aan de hogere borden maar omdat ook 

de achterhoede genoeg punten pakte, kregen 

we nét de 4½ bijeen. 

Wat korte impressies op schaakgebied van 

de zesde ronde. 

 

Bord 3: Hans Bosscher – Peter 

 

Met Peters eigen schaakinput. 

 

(Zie het diagram hiernaast.) 

Mijn schaakpartij kun je het beste oppakken 

bij zet 25. Hoewel er al veel materiaal ge-

ruild is heeft zwart positionele compensatie 

voor de pion minder. Dit is typerend voor 

het Wolga gambiet. 

Naast de gespeelde zet 25. .. Pc2 is ook 25. .. 

Pd3 mogelijk. We laten wat variant zien in 

de analyse van het partijfragment. 

 

 

 

 

 
 

 

De partijstelling na 25.Ld2, waar Peter  

25. .. Pc2 speelde. 

Na 25...Pd3 26.Lc3 Lxc3 27.bxc3 Ta4 

28.Kf1 c4 29.Ke2 Pxf4+ 30.Ke3 Pd3 31.Pf2 

Pxf2 32.Kxf2 Kg7 ontstaat een gelijkstaande 

partij. 

26.Tc1 Pd4 27.Kf2 Pb3 28.Tc2 Pxd2 

29.Txd2 Tb8 30.Tc2 Tb3 31.Ke2 Ld4 

32.Td2 Tb7 Met 32. .. Kg7 33.Td3 Tb8 

34.b3 Lg1 35.h3 Lh2 36.f5 gxf5 37.Pe3 fxe4 

38.fxe4 e6 39.a4 Kf8 40.a5 Ke7 41.Pc4 zou 

wit een klein voordeeltje kunnen hebben, 

maar veel is het niet. 

33.Kf1 [33.b4 Ta7 34.Td3 cxb4 35.axb4 

Lg1 36.h3 Kf8 37. Tb3 Ta2+ 38. Kd3 Ke8 

39. Pb2 Kd7 verdedigt mooi op tijd. 

Na 36. .. Lh2  in plaats van Kf8 gaat het fout 

voor zwart. Bijvoorbeeld 37.Tb3 Lxf4 38.b5 

Kf8 39.b6 Tb7 40.Kd3 Lh2 41.Pe3 Ke8 

42.Kc4 Lg1 43.Kb5 f5! Zie analysediagram. 

 

 
 

44.Ka6 wordt gevolgd door 44. .. Txa6!! 

45.Kxa6 f4 46.Tb2 en wit komt er niet door-

heen. 44.Pc4 daarentegen wint eenvoudig. 



In de partij volgde zetherhaling 33. .. Tb3 

34.Ke2 Tb7 35.Kf1 Tb3 en deze remise kan 

uiteindelijk als een prima resultaat gezien 

worden. 

 

Bas behaalde een mooie overwinning, met 

eigen toelichting: 

 

Bord 4: Bas – Walter Anema 

 

1.e4 c6 2.c4 d5 3.cxd5 cxd5 4.exd5 Dxd5 

5.Pc3 Da5 6.d4 Lf5!? 

Wat onnauwkeurig. Beter 6. .. Pf6. 

7.Db3 Zie diagram 

 

 
 

Zwart is nu min of meer gedwongen tot een 

pionoffer. 

 

7. .. Pd7 8.Dxb7 Tb8 9.Da6 Dxa6 10.Lxa6 

e6 11.Pf3 Lb4 12.0–0 Lxc3!? 13.bxc3 Pgf6 

14.La3 Zie diagram 

 

 
 

Dit is voordelig voor wit, maar zwart heeft 

tegenkansen door zijn sterke loper. 

14...Tb6 15.Le2 Pd5 16.Tfc1 a5 17.Lf1 f6 

18.c4 Pb4 19.c5 Tc6 20.Lb5 Tc7 21.Lxb4 

axb4 22.Tc4 Ke7  

Zie diagram 

 

 
 

Wit staat op winst maar begaat nu wat slor-

digheden. Hier was direct 23.Txb4 het 

sterkst. 

23.Lxd7 Kxd7 24.Txb4 Td8 25.Tc4 Kc6 

26.Tac1 Ta7  

Zie diagram 

 

 
 

Het is een stuk lastiger geworden, maar ge-

lukkig voor wit zit er nog een manier in om 

voordeel te houden. 

 

27.d5+ Txd5 28.Pd4+ Kd7 29.c6+ Kc8 

30.c7 Txa2 31.Pc6 Td7  

Zie diagram 

 



 
 

32.Tb4?? 

Op de valreep nog een grote misgreep. Met 

bijvoorbeeld 32.g4 Lg6  33.Td4! Tc2  

34.Txc2 Lxc2  35.Tc4 kon wit een gewon-

nen stelling bereiken. 

 

32. .. Kxc7?? 

Maar in razende tijdnood profiteert Walter 

niet ! Na 32... Tc2! worden de bordjes volle-

dig verhangen. Overigens ook niet 32… 

Txc7?? wegens 33.Tb8+ Kd7  33.Td8 mat! 

 

33.Pe5+ Kd6  

En in deze waarschijnlijk verloren stelling 

ging zwart door zijn vlag. 

 

 

Bord 5: Rien de Böck – Hans 

 

Hans speelde Russisch en voelt zich op be-

kend terrein. De opening was geen enkel 

probleem, tot deze stelling op het bord 

kwam: 

 

 
 

Wit heeft zojuist 21.Pe2-c3 gespeeld en nu 

is het alle hens aan dek! Er dreigt een 

Spetsnaz-aanval  via 22.Pd5 met infiltratie 

op b6. Bij de verdediging mag de dekking 

van veld b6 njet verslappen. 

Na het gespeelde 21. .. Dd7 ging een volle 

kwaliteit verloren (22.Pd5 Pc6 23.Pxe7 

Pxe7) en veranderde de strijd al snel in een 

nieuw Afghanistan. 

 

 

Bord 6: Geert – Jochen Berndsen 

 

1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.Pf3 O-O 5.e3 

c5 6.Le2 d5 7.O-O Lxc3 8.bxc3 Pe4 9.Dc2 

Da5 10.Ld2 Pd7 11.cxd5 exd5 12.c4 Pxd2 

13.Pxd2 cxd4 14.exd4 Pf6 15.c5 g6 16.Ld3 

Ld7 17.a4 b6 18.Tfc1 bxc5 19.dxc5 Tab8 

20.Pf3 Tfc8 21.Pe5 Kg7 22.h3 Lc6 23.Pxc6 

Txc6 24.Lb5 Tc7 25.Dd3 Db4 26.c6 Dd6 

27.Dd4 Tb6 28.Tc3 h5 29.Tf3 De6 

 

 
 

Zwarts stelling staat op slot, met name het 

paard op f6 staat muurvast. Zwart zou kun-

nen denken om de toren op b6 naar de e-lijn 

om te spelen. Wit lijkt alle tijd te hebben om 

een plan uit te broeden en het stapje voor 

stapje te gaan uitvoeren. 

30.Tc1 Om met Tc5 direct de pion op d5 aan 

te kunnen vallen. Maar het helpt wit niet 

verder: 30. .. Tb8 31.Tc5 a6! En zwart kan 

zich verrassend loswurmen. 32.Lxa6 Txc6 

33.Txc6 Tb1+ 34.Kh2 Dxc6 35.Lb5 Tb4! 

36.Txf6 Dxf6 37.Dxb4 Dxf2 en zwart heeft 

veel compensatie voor het stuk. 

Terug naar de stelling, een betere mogelijk-

heden bleek 30.Te3 Dd6 gevolgd door de 



opmars van de g-pion te bieden. 31.g4 hxg4 

32.hxg4 Kf8 33.g5 Pg8 34.Te5 en de d-pion 

valt. Geerts voortzetting betekende een af-

wikkeling met een open strijd tot gevolg. 

30. .. Tb8 31.Tcc3 a6 32.Tce3 Dd6 33.Lxa6 

Txc6 34.Lf1 Tb1 35.Tc3 

 

 
 

Jochen speelde hier 35. .. Tc1 maar wat na 

35. .. Tcb6! En zwart krijgt wit fors onder 

druk: 36.Tc2 T6b4 37.Dd2 Pe4 38.De2 Txa4 

met een pionnetje én een goede stelling. 

We maken een sprongetje, het bleek lastig 

om de a-pion op het bord te houden, wit mag 

niet het paard ruilen en kan alleen maar af-

wachten en hopen dat het nergens misgaat. 

 

 
 

Stelling na 55. .. f6. De slotfase is begonnen. 

56.g4 hxg4+ 57.Kxg4 f5+ 58.Kf3 Pc5 

59.Lb1 Pe6 60.La2 f4 61.exf4+ Pxf4 

62.Lb1 d4 

 

 
 

Geert ziet het ontsnappingstruukje. 

63.Kg4(!) d3 64.Lxd3 Pxd3 65.h5! 

(65.Kg5?? Pf4) 65. .. Pf2+ 66.Kg5 gxh5 

67.Kxh5 

 

 

Bord 7: Hans Ouwersloot - Piet 

 

100% Piet:  

“Dit was de eerste keer dat ik tegen Hans 

aantrad, ofschoon we elkaar vaak zijn tegen-

gekomen in de diverse teamwedstrijden. 

Na 13. e5 stond het zo: 

 

 
 

Volgens mijn berekeningen kon ik hier 2x 

nemen op e5. Dus 13. .. dxe5 14.fxe5 Pxe5 

15.Lf4, de verwachte voortzetting. Nu is 15. 

.. Ld6 of ook b4 goed speelbaar. Ik speelde 

15. .. Pfd7 wat ook mogelijk is, met  een 

ongeveer gelijke stelling.16.De2 Lf6? Maar 

dit is niet goed! Zwart had 16. .. b4 moeten 

spelen met de volgende variant 17.Pa4 Lf6 

18.Pb3 Tac8 en zwart staat iets beter. Na 

17.Pe4 speelde ik 17. .. Lxe4??? Hier had ik 



Le7 moeten spelen. Een blackout! Hans nam 

de aangeboden gelegenheid met beide han-

den aan. 18.Dxe4 g6 19.Pf3 en er gaat een 

stuk verloren!” 

 

 

Bord 8: Nico – Jeroen Koster 

 

Zoals gebruikelijk: Nico doceert 

“Aan het nederige achtste bord knokte Nico 

tegen Jeroen Koster.  En wist na veel pech 

en tegenslag eindelijk weer eens het volle 

pond af te wegen. Het werd tijd… De beslis-

sende knockdown kwam reeds na zet 15. 

Diagram na …f6?: 

 

 
 

Jeroen stond al een tikje beter, maar overzag 

de linkse hoek: 16.La5! met fatale gevolgen 

voor de zwarte stelling. De meeste tegen-

stand bood hier nog 16. .. fxe5, en dan voor-

al niet schrokkerig 17.Lxb6? axb6 en zwart 

overleeft. J. gaf het paard op a5 op na: 16. .. 

Pxa5! 17.Lxd7 fxe5 18.Dxa5 en wist de 

strijd nog gaande te houden tot zet 55!” 

 

 

 

 

 

 


