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Sterke overwinning MSC 2 tegen Schaakgroep  Koedijk 3 

 

MSC 2 heeft tegen Schaakgroep laten zien dat ze een te duchten 

tegenstander kunnen zijn in de 3e klasse C. Met een niet misverstaande 

overwinning van 5-1 werd de tegenstander uit Koedijk in nu vrijwel bladstil weer, 

huiswaarts gezonden. De overwinning in de inhaalwedstrijd in de 2e ronde van deze 

klasse had nog groter kunnen uitpakken met een maximale score als good old Arie 

Benschop in gewonnen stelling had voorkomen een enorme fout (blunder) te maken. 

Alle andere partijen werden door MSC 2 gewonnen. 

 

Het bordverslag: 

 

Aan bord 6 speelde Henk Faber een prima partij tegen Koos Hoogland.  

Zijn tegenstander probeerde in een Weense partij via de damevleugel binnen te dringen. 

Henk counterde perfect over de koningsvleugel waarbij Henk een sterke aanval kreeg 

over de f-lijn. Alles kwam in de verdrukking te staan bij de tegenstander. Henk maakte 

met een aftrekschaakje loper in combinatie met toren het karwei af.  

De zwarte dame zou verloren gaan en dus gaf Koos op. Prima gespeeld Henk! 

 

Aan bord 1 was de start van wit erg gehaast zei Willem Punt achteraf. Nico Speets 

maakte dankbaar gebruik van die gehaastheid door een pion te winnen en die niet meer 

weg te geven. Dit waren de woorden van Nico over zijn eigen partij met zwart: 

 

1. e4- e5, 2. Pc3 – Pf6 3. Lc4 – d6, 4. d3  - Pf6. Het vervolg was net schaken, stapje 

voor stapje werden de stukken in positie gezet en af en toe werd er wat afgeruild. Bij zet 

14 kwam zwart een pion voor te staan en zal deze voorsprong tot het eind behouden. De 

zware stukken worden door zwart afgeruild als ze dreigen een tegenoffensief te 

beginnen. Bij zet 27 begint het eindspel met wit 6 pionnen en een paard, en zwart 7 

pionnen en een paard. De pionnetjes worden een voor een naar voren geschoven en de 

paarden huppelen er om heen. Ook worden de koningen in stelling gezet. De witte koning 

schuift mee naar voren en komt positioneel beter te staan dan de zwarte koning. Dan 

worden ook de paarden afgeruild en na 40 zetten staat de volgende stelling op het bord:  

 

Pionnen wit: h2, g3, d5, c4, b4, koning d3 

Pionnen zwart: h4, g4, g5, d6, c7, b7, koning 

e5 

 

Cruciaal is de 41e zet voor zwart: b5. 

Daarmee staat de koning opeens zeer 

offensief en zal de d pion promoveren. Het 

duurt echter nog 10 zetten voordat wit op 

moet geven omdat op b7 een witte pion klaar 

staat om te promoveren. Na 51 zetten geeft 

wit op met de zwarte dame op b8 en de 

zwarte koning bij de pionnen op de f en g 

lijn. 

  

Proficiat Nico! 

 

 

 



Op bord 2 ging het echter fout voor MSC 2. Arie Benschop speelde een van zijn beste 

partijen van dit seizoen. In een Ben-Oni met voor zwart 3.. b5, verkreeg wit allengs de 

betere stelling tegen Jan Rietveld. Leek zelfs een gewonnen stelling in handen te hebben. 

Na een belachelijke zet (A.B.) verblunderde hij een volle toren. Met een kop vol 

schaamte (A.B.) moest hij opgeven. Volgende keer beter Arie! 

 

Aan bord 3 verging het Arnold Eisma met de zwarte stukken het een stuk beter. 

In een Franse partij kwam de opening niet helemaal uit de verf. Arnold  werd opgezadeld 

met een slechte zwarte loper en stond wat gedrongen. 

Gelukkig besloot zijn symphatieke tegenstander Eddy de Wit zijn goede loper tegen 

Arnold zijn slechte loper te ruilen?? en daardoor kreeg zwart wat meer ruimte. 

In het middenspel probeerde wit met pion C4 het initiatief te nemen. Dit koste hem 

echter een pion en er werd afgewikkeld, naar een voor zwart gunstig eindspel, met voor 

beide spelers een toren en een loper. 

Gaandeweg kwam Arnold beter te staan in het eindspel, echter het bleef opletten voor 

aftrekschaakjes en mat op de onderste rij. 

Nadat alle dreigingen waren bezworen, wist zwart nog een pion te veroveren, waarna zijn 

tegenstander de vlag streek. Prima overwinning dus voor de man in vorm. 

 

Aan bord 4 speelde Steef van Amersfoort ook uitstekend en zeer gedegen zoals we Steef 

kennen. Na voorzichtige openingszetten van beide spelers kon wit druk uitoefenen langs 

de c-lijn. Dit leverde een pluspion op. Dit voordeel bleek uiteindelijk in het eindspel van 

toren en loper tegenover toren en paard, waarbij de afwikkeling naar winst werd 

vergemakkelijkt doordat zijn tegenstander Herbert van der Splinter zijn sterkere paard 

afruilde tegen Steef zijn witte loper.  

 

Bord 5 was als laatste afgelopen en kon René Geus opgelucht ademhalen na een zware 

partij tegen Jan Hettema. René kwam na een wat voortkabbelend begin wat minder te 

staan met zwart. Wit had een dreigend centrum terwijl de pionnen van zwart over de 

a,b- en c lijn tegenspel probeerde te bieden wat lange tijd niet uit de verf kwam.  

Na afruil van de dames kreeg René echter een sterk paard op d5. Dat paard sloeg 

uiteindelijk de loper op e3 die met de witte koning teruggenomen moest worden. Een 

schaakje met loper op g5 was het gevolg en de toren van wit op c1 ging verloren.  

De kwaliteitswinst was net voldoende om toen de partij binnen te trekken voor de tijd 

zou verstrijken. 

 

R 2 15-12-2015 - M.S.C. 2   Schaakgroep Koedijk 3 5 - 1 

1 7532393 Nico Speets 1592 - 7158811 Willem Punt 1608 1-0 

2 6001721 Arie Benschop 1581 - 7701342 Jan Rietveld 1488 0-1 

3 7419632 Arnold Eisma 1527 - 8148426 Eddy de Wit 1468 1-0 

4 7333777 Steef van Amersfoort 1595 - 8159140 Herbert van der Splinter 1453 1-0 

5 8468966 René Geus 1521 - 7561796 Jan Hettema 1458 1-0 

6 7948666 H. Faber 1484 - 7298555 Koos Hoogland 1387 1-0 

Ratingverschil +73 1550   1477   

 

 


