
Vrijdagavond 15-11-2019, daar stonden wij dan, zeven man sterk (Han ging op eigen gelegenheid) tot 

op het bot toe gemotiveerd om vanavond SantpoortN2 met ruime cijfers te verslaan. Onze eerste 

wedstrijd hadden wij immers met 7-1 gewonnen en verbetering hiervan was ons uitgangspunt. 

 

 

 

We waren ruim op tijd en de lange gang naar de speelruimte bleek geen obstakel om de wedstrijd 

om 20:00 uur te laten aanvangen. Was het Arthur die in de eerste wedstrijd binnen 15 minuten een 

“nul” liet aantekenen, nu was het diezelfde Arthur die binnen 15 minuten een vloeiende aanval had 

opgezet waarbij hij twee pionnen had buitgemaakt. Er gloorde hoop. Groot was de deceptie toen hij 

naar mij toekwam met de mededeling dat hij remise had gespeeld vanwege een inslag met de toren 

op zijn koningsvleugel. Saillant detail: remise aanbieden of accepteren is geen optie! 

 

Stefan Jorritsma, als invaller voor Camille Hol, wilde wel weer eens in Nederland spelen en trof een 

tegenstander die er vrolijk op los offerde. Navraag door Stefan leerde dat het allemaal nog theorie 

zou zijn. Een bewering waar grote vraagtekens bij kon worden gezet. De zwartspeler van Santpoort 

zag het heilloze van de zaak in toen hij twee tot drie stukken achter stond en gaf vervolgens op. 

Ondanks het grote ratingverschil tussen de spelers leverde een rondje langs de borden eerder 

bezorgde dan opgewekte blikken op.  

 



Partij van Han Jansen

 

Han op bord 8 stond gedrukt, Arjan op bord 1 stond overwegend tot iets slechter, Peter op bord 2 

had ruimte maar zijn stukken werkten nog niet samen, ikzelf op bord 4 had een mooi centrum 

opgebouwd en nu was het tijd om mijn paard naar betere velden te manoeuvreren.  

Richard op bord 3 speelde tegen een geïsoleerde pion, Dennis op bord 6 had het betere van het spel, 

maar overtuigend was het op geen enkel bord. Nadat ik besloten had om mijn paard via d7 om te 

spelen naar e5 en d3 toverde mijn tegenstander de allesvernietigende zet Pd2xe4 uit zijn hoed 

waardoor mijn stelling in één keer was verruïneerd en ik na nog een paar missers gedesillusioneerd 

kon opgeven. Arjan had inmiddels een pion van zijn tegenstander op f2 terwijl Han een pion van zijn 

tegenstander op c7 had staan.  

Het zag er niet fraai uit, zeker ook omdat de jeugdige tegenstander van Peter zodanig in zijn stelling 

geloofde, dat hij na afloop aan zijn moeder vertelde dat hij had moeten winnen. Enfin, al naar gelang 

de wedstrijd vorderde keerde het beeld. Richard wist op geraffineerde wijze zijn tegenstander op de 

knieën te dwingen en Peter kon door middel van een loper op b7 en de dame op d5 zijn 

tegenstander mat zetten.  

Arjan wist, mede door onnauwkeurig spel van zijn opponent in een moeilijk eindspel met lopers van 

gelijke kleur, de wedstrijd naar zich toetrekken. Nog twee borden te gaan. Han op 8 en Dennis op 6. 

Han moest nog steeds aankijken tegen de pion op c7 maar wist door middel van zijn zwartveldige 

loper en zijn dame het karwei te klaren. Een zet als Lc7 met schaak terwijl een ongedekte witte toren 



op a8 staat, is altijd leuk om uit te voeren. De computer gaf een voordeel van -99. (zie de 

aangeleverde partij van Han)  

 

Dennis had ondertussen zijn dame verruild voor twee torens. Deze werkte zo goed samen dat er 

geen houden meer aan was. Kwam bij dat zijn tegenstander steeds verder in tijdnood kwam. 

Om een uur of 23.30, terwijl er rondom alle borden werden opgeruimd, kwam de uiteindelijk 

eindstand van 1½ - 6½ op het wedstrijdformulier.  

Na afloop werd ik aangesproken dat men het nog nooit eerder had waargenomen dat iemand een 

roetveeg-pion op e4 had vervangen door een zwarte pion. Sint Nicolaas was klaarblijkelijk in 

aantocht!  

Volgende wedstrijd 27-januari-2020. 

Berend van Maassen. 


