
4-2 nederlaag tegen Postertoren 
 
We moesten in de 4e ronde uit tegen Postertoren spelen. Normaal is dat in Posterholt maar omdat zij hun spellokaal niet tot hun 
beschikking hadden weken ze uit naar Sporthal Jo Gerris in Roermond 
 

Haarsma,Rob - Hendriks,Michiel 
Postertoren-DJZ 2 (4), 05.02.2023 
Analyse: Michiel Hendriks 
 
Na luttele 20 (!) zetten gaf zwart het op. Drie dagen tevoren had de zwartspeler nog 3 leuke rapid 
partijen gespeeld in Klimmen. Maar zoals een beleggingssite waarschuwt: "behaalde succes uit het 
verleden zijn géén garantie voor de toekomst". En zo is het met schaken ook! 1.d2-d4 Pg8-f6 2.Lc1–f4 e7-
e6 3.e2-e3 d7-d5 4.Pg1–f3 Pb8-d7 5.Pf3-e5 a7-a6 6.Lf1–d3 c7-c5 7.c2-c3 Pd7xe5 8.Lf4xe5 c5-c4 9.Ld3-c2 
Lf8-d6 10.Pb1–d2 Dd8-e7 So far, so good! Het idee was om op een gegeven moment f7-f5 te spelen, dan 
dekt de dame meteen veld g7. 
 

 
 
11.Dd1–e2 Ter voorbereiding van de lange rochade? 11...b7-b5 12.e3-e4! Dreigt Lxd6 Dxd6 e4-e5 met een 
pionvorkjeLxf6 kan dan met g7xf6 beantwoord worden 12...d5xe4 de beslissende fout [Met 12...Ld6xe5 had 
ik stukverlies kunnen voorkomen maar ook dan komt wit in het voordeel: 13.d4xe5 Pf6xe4 14.Pd2xe4 
(14.Lc2xe4 d5xe4 15.Pd2xe4 en zwart krijgt een sterk paard op veld d6) 14...d5xe4 15.De2xe4 Lc8-b7 
16.De4-g4 is nog redelijk speelbaar voor zwart!] 13.Le5xf6  
 



 
 
De7xf6 [13...g7xf6 was niet zo aanlokkelijk met een witte loper op c2, nadeel van Dxf6 is dat het de dame 
onttrekt aan de 7e rij] 14.De2xe4 Surprise! Ik had alleen met Pd2xe4 rekening gehouden, maar deze 
damezet is meteen winnend! [14.Lc2xe4 levert niet zoveel op na Tb8 Lc6+ Ld7] 14...Ta8-a7 15.De4-c6+ 
Ke8-e7 16.Pd2-e4 en nu wint wit een stuk want de dame kan Ld6 niet meer dekken! 16...Df6-f4 17.g2-g3 
Lc8-d7 18.Dc6-b6 1–0 
 

 
 
Daarna verloor ook Paul Lemmens helaas zijn partij van Thieu van Pol zodat het 2-0 voor Postertoren 
stond 

 
Zink,Rob - Hendrikx,Jan  
Postertoren-DJZ 2 (4), 05.02.2023 
Analyse: Rob Zink 
 



 
 
19.Pd3-f4 Pf6-g4 20.Td1–d3 Pg4xe3 21.Td3xe3 Ta7-a8 [Zwart had nu een betere stelling kunnen krijgen 
door 21...Te8xe3 22.f2xe3 met verminking van de witte pionnenstructuur en daarna 22...b5-b4 23.a3xb4 
a5xb4 24.Pc3-a4 Db6-a5 25.Pa4-c5] nu krijgt wit de tijd om zijn pionnenstructuur weer op orde te krijgen 
22.Te3xe8+ Ta8xe8 23.e2-e3 Ld6xf4 24.g3xf4 g7-g6 25.b2-b4 en nu heeft wit een klein voordeeltje omdat 
de c6-pion niet opgespeeld kan worden Pd7-f6 26.Kg1–h1 Lb7-c8 27.Tc1–g1 Kg8-h7 [27...Lc8-f5?? 
28.Dc2xf5!! met stukwinst wegens de penning over de g-lijn] 28.Tg1–g5 Pf6-g4? [28...Kh7-g7 was beter, 
daarmee houdt wit de h5-pion] 
 

 
 
29.Tg5xh5+ Kh7-g7 30.Th5-g5 Pg4xe3 en zwart gooit er een stukoffer tegenaan 31.f2xe3 Te8xe3 32.Tg5-
g3 Db6xd4 zwart wil uiteraard ook nog pion f4 slaan dus dan is de enige zet om dat te voorkomen 
33.Pc3-e2 Dd4-a1+ 34.Kh1–g2 Lc8-d7 
 



 
 
35.f4-f5! wit maakt gebruik van de penning van pion g6, Lxf5 kan dus niet want dat kost de loper 
35...Da1xa3 zwart gaat op de damevleugel doorbreken dus wit moet een koningsaanval zoeken 36.f5xg6 
f7-f6 gedwongen want nemen op g6 gaat in 2 varianten mat: [36...f7xg6 37.Dc2xg6+ Kg7-h8 (37...Kg7-f8 
38.Dg6-f6+ Kf8-e8 39.Lf3-h5#) 38.Dg6-g7#] 37.Dc2-c5 en deze zet dreigt binnen te komen op d6 en dan 
op de 7e rij 37...Da3xb4??  
 

 
 
zwart pakte eerst pion b4 vast en toen zijn dame en dacht alle gevaren met deze zet op te lossen maar 
de dame moest de toren blijven dekken [37...a5xb4 38.Dc5-d6 Da3-a7 en zwart heeft afdoende de 
verdediging georganiseerd! Een Fritz-variant hoe het dan verder zou kunnen zijn gegaan: 39.Pe2-f4 
39.Da7-a2+ 40.Kg2-h1 Te3-e1+ 41.Tg3-g1 Te1xg1+ 42.Kh1xg1 Da2-a7+ 43.Kg1–g2 Ld7-c8 44.Dd6xc6 Da7-d7 
45.Pf4-h5+ Kg7xg6 46.Dc6xf6+ Kg6-h7 47.Ph5-f4 Dd7-g7+ 48.Df6xg7+ Kh7xg7 49.Lf3xd5 Kg7-f6 50.Pf4-d3 
Lc8-d7 51.Pd3xb4 met een gewonnen eindspel] 38.Dc5xe3 1–0 
 

Groot de,Jeroen - Jongen,Peter  
Postertoren-DJZ 2 (4), 05.02.2023 
Analyse: Jeroen de Groot 
 
1.d2-d4 e7-e6 2.Lc1–f4 f7-f5 3.e2-e3 b7-b6?! 4.Pg1–f3?! Lc8-b7 5.Pb1–d2 Pg8-f6 6.Lf1–d3  



 
 

 
 
Ik kwam zonder problemen, maar ook niet op het allerscherpst uit de opening. Ik speel vaker tegen het 
hollands, maar niet via e6-f5, waardoor ik geen theoretische kennis had over de beste plekken voor mijn 
stukken. Zo was Lf1-d3 meteen niet accuraat en achteraf logisch dat le2 beter was geweest. 
 
Lf8-d6? 7.Lf4xd6 en nu zit zwart met een dubbelpion opgescheept 7...c7xd6 8.0–0 0–0 9.Tf1–e1 Pf6-e4 
10.c2-c4 Pe4xd2 11.Pf3xd2 e6-e5?! 12.d4-d5 e5-e4 13.Ld3-c2?! Pb8-a6 14.f2-f3 e4xf3 15.Pd2xf3 Dd8-f6 
16.Pf3-d4 g7-g6 17.Te1–f1 Df6-e5 18.Dd1–f3? [18.Dd1–d2] 18...Pa6-c5? 19.b2-b3? Ta8-e8 20.Ta1–e1 Pc5-e4? 
21.Df3-h3?  
 

 
 
Tijdens het middenspel kon ik zijn dubbelpion en loper mooi blokkeren door de zet b5, hierna voelde ik 
me zeer comfortabel in mijn positie en kon ik rustig de druk opvoeren. Zijn paard wat via a6 naar c5 en 
e4 ging had ik wel gezien, vond ik ook niet zo prettig, maar zag geen manier om dit handig te voorkomen. 
Ik had volgens de computer direct moeten afruilen voor mijn loper, maar ik speelde Dh3, om druk te 
zetten op d7. 
 



a7-a6?! 22.Tf1–f4?! De5-g7? 23.Lc2xe4 f5xe4? 24.Te1–f1 Lb7-c8? 25.Dh3-g3 Tf8xf4 26.Tf1xf4?! Te8-e5 
27.Dg3-e1 
 

 
 
 
 
Op zet 23 besloot ik het paard af te ruilen en nadat nog wat stukken zijn afgeruild zag ik geen progressie 
meer aan de koningsflank. Ik heb toen De1 gespeeld, om mijn pionnen te ondersteunen aan de 
dameflank en dit bleek volgens de computer correct. Hierna kwam ik d.m.v. mijn paard en de druk op d6 
compleet gewonnen te staan 
 
g6-g5 28.Tf4-f2 a6-a5 29.Pd4-b5 Dg7-g6?! 30.De1–f1 Te5-e8 31.Tf2-f6 Dg6-g7 32.Pb5xd6 Te8-d8 
 

 
 
Door mijn keuze mijn paard af te ruilen voor de loper (ik heb dit gedaan, omdat ik hier geen progressie 
zag en ik dus 2 pionnen voor kwam. Dit bleek mijn ergste blunder van de partij, waardoor het bijna weer 
gelijk kwam.) De loper zou anders ook vrij komen als ik mijn paard zou verzetten, dit woog ook mee in 
mijn beslissing. Weer veel geleerd van dit stukje partij. Hierna kreeg zwart toch nog flink tegenspel, 
maar nadat de lucht geklaard was kon ik het eindspel winnend uitspelen en uiteindelijk speelde mijn 



tegenstander nog door voor pat, wat ik kon verhinderen door een schaakje tussendoor en door een 

laddermat de wedstrijd kon beëindigen. 
 
33.Pd6xc8 [33.Df1–f5 was een alternatief, netzoals 33.Pd6xe4] 33...Td8xc8 34.Tf6xb6?? [34.Df1–f5] 34...Tc8-
f8? 35.Df1–e1 Dg7-b2 36.h2-h3 Db2xa2 37.De1–g3 Da2-a1+ 38.Kg1–h2 Da1–g7 39.Tb6-a6 h7-h5 40.Ta6xa5 
h5-h4 41.Dg3-g4 Dg7-e5+ 42.Kh2-g1 d7-d6 en dit laat dameruil en afwikkeling naar een gewonnen 
toreneindspel toe 
 

 
 
 43.Dg4-e6+ Tf8-f7 [43...De5xe6 is ook gewonnen voor wit 44.d5xe6 Tf8-b8 45.Ta5xg5+ Kg8-f8 46.Tg5-b5 
Tb8-d8 47.Tb5-h5 Kf8-e7 48.Th5xh4 Td8-b8 49.Th4xe4 Tb8xb3 50.Kg1–f2 en met 4 pionnen meer is dit 
duidelijke winst] 44.De6xe5 d6xe5 45.d5-d6 Tf7-d7 46.Ta5xe5 Td7xd6 47.Te5xg5+ Kg8-h7 48.Tg5-h5+ Td6-
h6?! 49.Th5xh6+ Kh7xh6 50.c4-c5 Kh6-g6 51.c5-c6 Kg6-f7 52.c6-c7 Kf7-e7 53.c7-c8D Ke7-d6 54.b3-b4 
Kd6-d5?! 55.b4-b5 Kd5-d6 56.b5-b6 Kd6-e5 57.b6-b7 Ke5-d5 58.Dc8-d7+ Kd5-c5 59.b7-b8D Kc5-c4 
60.Db8-c8+?! Kc4-b4 61.Dd7-b7+ en mat in één 1–0 
 
Blij met mijn eerste klassieke partij winst in de LISB! 
 

 
 
Tussenstand: 2-2 



 
Jos Broers kon het niet bolwerken tegen Heinz Schott en dus kwamen we met 3-2 achter 
 

Oostra,Sietse - Wen Zheng,Hua 
Postertoren-DJZ 2 (4), 05.02.2023 
Analyse: Wen Zheng Hua 
 
1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1–f3 Pb8-c6 3.Lf1–b5 f7-f5 4.d2-d3 f5xe4 5.d3xe4 Pg8-f6 6.Pb1–d2 ik zit hier uit mijn 
theorie! 6...Lf8-c5 7.h2-h3 Hier dacht ik dat ik al beter stond, dus ik wilde gelijk aanvallen 7...Pc6-d4 
8.Lb5-c4 b7-b5 9.Lc4-d3 0–0 10.c2-c3 Hier moet ik wel nemen 
 

 
 
10...Pd4xf3+ 11.Pd2xf3 a7-a6 12.0–0 d7-d6 13.Dd1–b3+ Kg8-h8 14.a2-a4 Lc8-d7 15.a4xb5 a6xb5 16.Lc1–d2 
c7-c6 17.Ta1–a2 Ik moet de toren op a2 nemen want er dreigt Pf3-g5 en Tf1–a1 17...Ta8xa2 18.Db3xa2 Dd8-
e8 19.b2-b4 Ld7-e6 20.Da2-a6 
 

 
 
Hier zat ik echt even in de problemen en na 20 minuten kwam ik met de volgende zet: 20...d6-d5 21.e4xd5 
Le6xd5 22.b4xc5 e5-e4 23.Tf1–e1 De8-d8 24.Pf3-d4 e4xd3 25.Pd4xc6 Dd8-c8 26.Da6xc8 Tf8xc8 Hier 



hoopte ik op Pe7 zodat ik weer remise kansen heb 27.Pc6-e7 Tc8xc5 28.Pe7xd5 Tc5xd5 29.g2-g4 h7-h6 
Wellicht was h7-h5 hier iets beter en actiever geweest 
 

 
 
30.f2-f4 Kh8-g8 31.Kg1–f2 Kg8-f7 32.Kf2-f3 Pf6-d7 33.Te1–e3 Pd7-c5 34.h3-h4 Td5-d7 35.Te3-e5 Pc5-b3 
36.Kf3-e3 Pb3-a5 37.Te5-f5+ Ik vond Kg8 veiliger, maar uiteindelijk stond hij beter op de e-lijn/damekant 
37...Kf7-g8 38.Ke3-f2 Pa5-c4 39.Kf2-e1 Td7-a7 40.Tf5-d5 Ta7-a1+  
 

 
 
41.Ke1–f2 Pc4xd2 met stukwinst 42.Td5xd3 Ta1–a2 43.Kf2-e3 Pd2-c4+ 44.Ke3-d4 Ta2-h2 45.Kd4-c5 
Th2xh4 Vanaf hier zat ik al in grote tijdnood, maar door het increment van 30 seconden per zet heb ik 
nog 20 zetten kunnen doorspelen, ik heb uiteraard niet de juiste zetten kunnen vinden in de rest van de 
partij 46.Kc5xb5  
 



 
 
Th4xg4 [46...Pc4-a3+ was beter geweest: 47.Kb5-b4 Pa3-c2+ 48.Kb4-b3 Pc2-e1 49.Td3-d8+ en zwart 
houd het paard] 47.Kb5xc4 Tg4xf4+ 48.Kc4-d5 Kg8-f8 49.Td3-e3 Tf4-f7 50.Kd5-d6 g7-g5 51.c3-c4 Tf7-f1 
52.c4-c5 Kf8-f7 53.Te3-d3 Tf1–f6+ 54.Kd6-d7 g5-g4 55.c5-c6 Kf7-g6 56.c6-c7 Tf6-f8 57.c7-c8D Tf8xc8 
58.Kd7xc8 Kg6-g5 59.Kc8-d7 Kg5-h4 h6-h5 was waarschijnlijk beter want de 2 pionnen moeten 
verbonden naar de overkant  
 

 
 
60.Kd7-e6 g4-g3 61.Ke6-f5 Hier zag ik g3-g2 Td3-d1 Kh4-h3 met de dreiging K3-h2 en dat is dan 
gedwongen remise, maar omdat het team met 2-3 achterstond wilde ik toch nog zo graag winnen dat ik 
eigenlijk hierdoor verloor door de verliezende zet te spelen: 61...h6-h5 [61...g3-g2 62.Td3-d1 Kh4-h3 
63.Td1–g1 Kh3-h2 64.Tg1xg2+ Kh2xg2 65.Kf5-g4 h6-h5+ 66.Kg4xh5] 62.Kf5-f4 g3-g2 63.Td3-g3 en daarmee 
is de weg afgesneden van de zwarte koning naar h3 63...g2-g1D 64.Tg3xg1 1–0 
 



 
 
Het team heeft dapper gevochten tot de laatste snik maar helaas pindakaas! 
Volgende wedstrijd is uit in Sittard tegen GESS 2 op 19 maart, zij zijn de koploper, ze hebben nog alles 
gewonnen (tot nu toe!) 
 
Met dank aan de correspondenten Michiel, Jeroen en Wen, 
Uw razende reporter uit het verre Roermond (bij Donderberg) 
Robbie van Zinkenburg 


