
Externe wedstrijd DCSV1 – HSV 2 

De Hofkerk in Delft was op vrijdagavond 6 oktober omgetoverd tot een oriëntaals feestpaleis om ons 

de gelegenheid te geven om onder begeleiding van opzwepende muziek onze eerste externe 

wedstrijd van dit seizoen te spelen. Boven waren prachtig geklede dames en heren aan het dansen; 

…wij speelden beneden in de kelder!  Selahattin was als eerste ter plaatse: “We zijn hier verkeerd. ” 

Gelukkig was dat niet zo en al snel arriveerden de anderen ook. Willem met lekke band op de fiets uit 

Den Haag! Dat leek niet goed te beginnen. Er was ons verteld dat DCSV1 een sterk team zou zijn en 

dat het niet makkelijk zou worden om te winnen. DCSV1 is vorig jaar gedegradeerd uit de tweede 

klasse en vormt dit jaar in de derde klasse een van de topteams. 

Eenmaal aan de wedstrijd begonnen, bleek de harde muziek ons niet al te veel te hinderen. Jacques 

begon met wit op bord 1 meteen goed tegen Rens ter Veen. Hij haalde heel snel het eerste punt 

binnen. Dat gaf ons goede hoop. Rens had duidelijk geen goede 

avond; hij gaf aan dat hij veel had meegemaakt die dag en niet goed 

in zijn vel zat. In een Franse partij (zie 

diagram) speelde Jacques bij zet 16, 

Lf4. Er volgde 16….Db6 en  17. Pc4- 

Db5. 18. Ld3-Dd5?? (Dh5 had 

gemoeten). Na  19.Te5 stond de 

zwarte dame opgesloten en er restte 

Rens niets anders dan opgeven.  

 

Willem had ook haast, want hij moest nog een oplossing zoeken voor zijn lekke band. Nog vol 

adrenaline van het doortrappen met een plat achterwiel om toch nog op tijd te komen, had Willem 

met wit op bord 5 een krachtige stelling opgebouwd. Met een aanval op de koningsstelling door o.a. 

g4 dreigde Willem de tegenstander mat te zetten of anders een paard te winnen.  Na een uurtje en 

27 zetten gaf de tegenstander het op. Dat was de tweede winstpartij. 

Selahattin is ook altijd snel klaar. Met winst dit keer! Dat kwam goed uit, want nu kon hij Willem 

thuisbrengen.  Vanuit Delft naar huis fietsen met een lekke band is ook niet alles. 

Het debuut van Geurt Jan van der meiden in het tweede team heeft jammer genoeg geen winst 

opgeleverd.  De stand was ondertussen 1 – 3 in ons voordeel. Alleen de zwoegers waren nog bezig. 

Zelf speelde ik met zwart op bord 6. Geweldig stond ik niet, maar met een optimistische geest dacht 

ik een doorbraak te kunnen forceren door op gewaagde wijze naar 

voren te gaan met een van mijn paarden. 18….Pfd5 (zie diagram) Er 

zou wat ruimte komen… Op het moment van zetten dacht ik nog dat 

ik het andere paard had moeten nemen, maar achteraf had dat niet 

veel verschil gemaakt. Ik was in mijn enthousiasme vergeten eerst Lh7 

te spelen! Het kostte mij een stuk. Nog steeds optimistisch speelde ik 

vol voor de winst verder. Ik had veel aanval en de witte koning werd 

kwetsbaar. Later in de partij heb ik op geniale wijze mijn tegenstander 

verleid om met de dame te slaan op d5! Een torenoffer! De witte 



dame kon de koning niet langer verdedigen en mat voor de witte 

koning was in mijn ogen onvermijdelijk. Dapper als ik was, sloeg ik 

met mijn resterende toren ook nog 

het witte paard op e4! Nog een 

torenoffer! Na 30.Dxe4 was de weg 

vrij voor mijn dame om vol voor de 

neus van de witte koning te gaan 

staan! Schaak! De witte koning kon 

niet anders dan de hoek ingaan en 

zonder twijfel was hij binnen twee zetten mat! Ik was zo gefocust op 

het weglokken van de dame dat ik de toren op f1 helemaal niet 

meer heb gezien. 

  

Remise door eeuwig schaak had ik in handen en dat was in deze 

situatie al heel erg knap geweest. Door mijn blindheid kon ik na 

32….Lg3. 33.Tf2 opgeven! Jammer! 

 

 

Ondertussen begon de stelling van Dennis op bord 7 ook in duigen te vallen. Vlak nadat ik klaar was 

met mijn gehannes, was Dennis ook gedwongen om op te geven. De stand was nu 3 -3. Het werd 

spannend en de eer moest gered worden door oude rotten als Aad en Bert.  

Beiden stonden er niet slecht voor; we konden dus winnen! Aad had een zekere winst op het bord 

staan, voor Bert leek het iets lastiger. Bij winst van Aad was remise voor Bert genoeg. De 

tegenstander van Aad deed er in een volkomen verloren stelling ontzettend lang over voordat hij 

eindelijk opgaf (begrijpelijk) en daarom moest Bert ook erg lang doorspelen.   

Aad  speelde met zwart op bord 4 tegen een op papier sterkere tegenstander  en kwam ( on-Aads) 

minder goed uit de opening. Maar door tactische finesses van Aad, werd na zo’n zet of twintig 

duidelijk dat onze speciale man ging zegevieren. Dat deed hij dan ook op een uitmuntende klinische 

wijze. 

Zoals gezegd, was Bert als laatste bezig en hij moest bij een stand van 

3 - 4 minstens remise spelen om ons team aan de overwinning te 

helpen. Dat wist de tegenstander natuurlijk ook en die wees het 

remiseaanbod subiet af. Bert had het 

London systeem gespeeld en kwam 

iets beter uit de opening. Maar zijn 17e 

zet was minder goed, want hij had niet 

gerekend op het antwoord van zwart. 

17.Ta7-Db6. (zie diagram) 24.Db1 was 

ook niet echt geweldig (“ik blunderde”) en dat kostte een pion. 

Waarschijnlijk overmoedig liet de tegenstander vervolgens zijn loper 



op a8 slaan, wellicht in de gedachte dat hij met de twee vrijpionnen op 

de b- en c-lijn zou kunnen winnen. (24….Dxc3. 25.Da2-Dxb4. 26.Dxa8) 

Bert kon gelukkig met zijn witte loper het doorlopen van de pionnen 

voorkomen en na fouten van beide kanten en tijdnood trad een 

herhaling van zetten op. Het was remise! Goed voor ons! Volgens 

Komodo was de slotstelling ook echt remise. 

 

De eerste wedstrijd van het tweede team is binnen! 3 ½ - 4 ½! 

Op naar de volgende! Hopelijk kunnen we hoog eindigen dit jaar! 

Hans Coenders 


