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Teleurstellende nederlaag MSC 2 

 

MSC 2 is er niet in geslaagd de uitwedstrijd tegen Caïssa Eenhoorn 5 in winst om te 

zetten. Op volle oorlogssterkte vertrokken naar de tegenstander uit Zwaag werd juist 

teleurstellend verloren. Dit hadden de schakers uit Den Helder niet verwacht na de 

hoopvolle thuisoverwinning tegen Koedijk. Van onderschatting was geen sprake maar 

toch ging het mis en dat mocht vooral René Geus (teamcaptain en schrijver van dit 

verslag) zich aantrekken. Door vrijwel in het begin een paard gewoon weg te geven 

kwam MSC 2 met 1-0 achter. Daarna ging het van kwaad tot erger en pas bij een 3-0 

achterstand wist Henk Faber het eerste punt voor MSC te scoren. Caïssa Eenhoorn liep 

uit naar 4-1 waarna Nico Speets zijn tegenstander een beslissende fout zag maken.  

4-2 eindstand. 

Aan bord 5 gaf René op de 10 zet zijn paard pardoes weg in plaats van hem gewoon te 

verzetten. Le2 werd gespeeld door wit en dank je wel zei de pion op d4 van Frank 

Tieken. De stelling werd ook direct een nachtmerrie.  

Verlies was onvermijdelijk geworden. 

 

Op bord 3 speelde Arnold eveneens met wit niet zijn sterkste wedstrijd tegen zijn 

gelouterde opponent Willem van der Veen die een kwaliteit voorsprong kreeg. 

Veel druk kwam er over de d-lijn waar Arnold een gedekt paard op d6 had staan. 

Dubbele torens waren er voor zwart op de 7 en 8 rij.  De witte toren op d1 werd 

onderschot gehouden door de zwarte dame op a4. Dit leverde Arnold een fatale 

combinatie van zijn tegenstander op waarbij de witte dame verloren zou gaan. 

 

Op bord 2 was de partij lange tijd spannend totdat de tegenstander van Arie Benschop 

genaamd Gerard Dudink een pluspion kon bemachtigen.  

Die pion ging aan de wandel richting de overzijde ondersteund door loper en paard.  

Arie moest dit verdedigen met 2 lopers waarvan 1 loper niet zo sterk was. Het gevolg 

was dat de stukken van Arie van het bord raakte om de pion te stoppen. Een wit paard 

bleef over om 3 pionnen die wit nog had te ondersteunen. Arie wist 2 pionnen van het 

bord te krijgen maar de overgebleven h-pion van wit in combinatie met het paard was 

genoeg voor de winst voor de tegenpartij. 

 

Aan bord 6 moest Henk Faber het opnemen tegen de zeer jeugdige Robin Duson.  

Deze jonge dame probeerde het Henk lastig te maken maar dat zat er uiteindelijk niet in 

omdat zij haar koningsvleugel wat verwaarloosde waardoor Henk met goede zetten de 

witte koning naar de strot kon grijpen. Na eerst nog wat pionnen verloren te hebben gaf 

Robin op na exact 25 zetten. Henk zijn dame en toren stonden op de 2e lijn.  

Om mat te voorkomen zou wit de sterke stukken moeten afruilen waarna zwart een 

volkomen gewonnen stelling zou overblijven. Wederom sterk gespeeld van Henk! 

 



Op bord 4 ging het echter weer niet goed en kwam Steef de kwaliteit achter na een 

paardvork. Steef bleef er echter in geloven en zijn tegenstander Ruud Loots werd het niet 

makkelijk gemaakt. Langzaam ging de druk die Steef uitoefende met zijn dame echter 

verloren en wit kon het overnemen met zijn dame waarna er een stelling ontstond 

waarbij zowel de toren als de loper van Steef instonden. 1 van beide zou verloren gaan 

en zo ook de partij. 

Op bord 1 gebeurde volgens de woorden van Nico het volgende: 

 Sermin v.d. Krol – Nico Speets 

Na een voor mij, met wit, traditionele opening maak ik een foutje in de 10e zet.  

Een zwart paard tegen twee witte pionnen. Het gaf wel veel ruimte en aanvalskansen 

voor wit. Daarnaast kreeg zwart een heel vervelende dubbelpion. Pas in het eindspel kon 

hier van geprofiteerd worden en kon een zwart paard gepakt worden tegen een pion.  

Met een pion voor en positioneel sterker was het een kwestie van alles afruilen en de 

zwarte stukken opjagen. De partij werd echter beslist doordat zwart zijn toren zette op 

een veld wat door de vijandelijke loper beheerst werd.  

In de 41 zet werd na het weggeven van de toren meteen opgegeven door zwart.  

 

Al met al een teleurstellende schaakavond waarbij we op de meeste borden niet goed 

stonden. 

R 4 19-01-2016 - Caïssa-Eenhoorn 5   M.S.C. 2  4-2 

1 8120310 Sernin van de Krol  1608 - 7532393 Nico Speets  1592 0-1 

2 8363443 Gerard Dudink  1498 - 6001721 Arie Benschop  1581 1-0 

3 8275586 Willem v.der Veen 1493 - 7419632 Arnold Eisma  1527 1-0 

4 7850942 Ruud Loots  1436 - 7333777 Steef van Amersfoort 1595 1-0 

5 7867585 Frank Tieken  1624 - 8468966 René Geus  1521 1-0 

6 8485070 Robin Duson  1179 - 7948666 H. Faber  1484 0-1 

Ratingverschil +77 1473   1550   

 

 

 


