VAS III verslaat de reserves uit het café
Jaren geleden (2005) speelde VAS 3 in de promotieklasse de kampioenswedstrijd tegen het team van
Gambiet. Wat op voorhand op een spannende wedstrijd leek te gaan worden liep uit op een
verpletterende overwinning voor VAS 3, 1‐7 in het café.
De topspelers van dat team waren destijds Nico Speyer en Rick lith, beide zijn beide overleden. VAS 3
bestond destijds overigens uit:
1. Sybolt de Boer
2. Joris van Vuure
3. Leonardo van Manen
4. Vincent Ouwendijk
5. Mustapha Yahia
6. Jan Wilmink
7. Henk Westerman
8. Milan Ramer
Het café bestaat niet meer maar het eerste team van Laurierboom‐Gambiet zoals de vereniging
tegenwoordig heet staat net als VAS 1 bovenaan in de tweede klasse. Van de 16 spelers die toen
achter het bord plaats namen waren er nog twee over. Joris van Vuure als speler en Mutapha Yahia
als toeschouwer, het kan verkeren.
Het caféteam heeft natuurlijk een café achter zich staan maar daar worden geen wedstrijden meer
gespeeld. Laurierboom‐Gambiet speelt zijn wedstrijden bij fusieclub Amsterdam West in het
Bilderdijkpark. Een aardige locatie al is het natuurlijk geen Cygnus.
Het beloofde een spannende wedstrijd te worden en dat werd het ook. Lang nadat alle partijen
afgelopen waren bestond er zelfs nog geen helderheid over de einduitslag.
Bij een aantal partijen wisselde het stellingsoordeel per kwartier maar uiteindelijk bleven we aan de
goede kant van de score. Van bord tot bord ging het ongeveer zo.
1. Op bord 1 speelde Milo tegen een Scandinaviër die ooit nog aan een Europees
jeugdkampioenschap had deelgenomen. Hij was gestopt met schaken, had over de hele
wereld gewerkt en was aan komen wandelen in het café. Achter het bord bleek hij meer dan
behoorlijk te kunnen schaken en in een zeer gecompliceerde stelling greep Milo mis. 0‐1
2. Op bord 7 speelde Ben tegen Theo Weijers. In een Wolga kwam Ben zeer slecht te staan
waarna zijn tegenstander een interessant maar overbodig kwaliteitsoffer bracht. Ik heb altijd
geleerd dat helden op het kerkhof liggen en zo geschiedde ook deze keer. Alles werd geruild
en een eindspel met een kwaliteit meer werd zelfverzekerd naar een goed einde geschaakt.
3. Op bord 8 kwam Rob langzaam slechter te staan vanuit de opening. Waar het precies
misgegaan is weet ik niet maar uiteindelijk leverde het een nul op.
4. Op bord 6 kwam Jordi vanuit België aangesneld. Door lange files was hij iets later. Het
commentaar is van Jordi
1.d4 Pf6 2.c4 e5 3.dxe5 Pe4
Enigszins dubieus, maar in de praktijk leidt het vaak tot stellingen met veel spel.
4.Pf3 Lb4 5.Pbd2 Pc6 6.a3 Lxd2 7.Lxd2 Pxd2 8.Dxd2 De7 9.Df4 b6 10.e3 Lb7 11.Le2 0-0-0 12.0-0
Tde8 13.Pd4
Wit kiest voor vervlakking.
13… Dxe5 14.Dxe5 Txe5 15.Pc2 The8 16.b4
Weinig aan de hand; wit kan op de damevleugel drukken, maar dat kan zwart meestal goed
opvangen.
16…Tg5
Toch maar even wat dreigen (17…Pxb4) en proberen wit te verleiden de toren op te jagen.
17.f4??
Wit kan zich niet beheersen. Na 17.h4 kan ik met 17…Pd4 ook 2 pionnen voor de kwaliteit krijgen
(18.hxg5 Pxe2 19.Kh2 Te4 20.g3 Txc4 21.Pd4 Pxd4 22.exd4 Txd4), maar ik kon eerlijk gezegd niet
helemaal inschatten of dat goed was. Na 17.g3 is er niks aan de hand.
17…Txg2 18.Kxg2 Pxb4 19.Kf2 Pxc2 20.Tc1 Pxe3
Altijd prettig om een meerslagen combinatie uit te voeren.
21.Tg1 g6
Hiermee kan ik de stelling stabiliseren en heeft wit weinig aanknopingspunten meer om tegenspel te
zoeken.
22.c5 Pd5 23.cxb6 axb6 24.Lb5 Pxf4 25.Tgd1 Te7 26.Tc3 c5 27.a4 Pe6 28.Te3 d5 29.Lf1 Kc7
30.Tb3 c4 31.Tb5 Lc6 32.Tb4 Pc5 33.Lg2
Kost een kwaliteit, maar er was al geen redden meer aan. Wit laat het zich nog wel even bewijzen.
33…Pd3 34.Txd3 cxd3 35.Td4 Te2 36.Kf1 Ta2 37.Txd3 Txa4 38.Tf3 f5 39.Tc3 Kd6 40.Th3 Ta7
41.Tb3 b5 42.Kf2 d4 43.Lf1 Kc5 44.h4 Ta2 45.Kg3 Tc2 46.Tb1 d3 47.Ta1 Le4 48.Kf4 Kd4 49.Kg5
d2 50.Kh6 Lf3 0-1
5. Op bord 3 speelde Michael tegen oud‐VAS lid Joost van Steenis. Het werd de beste partij van
de dag. Michael zette zijn tegenstander vast op de koningsvleugel en ging de partij toen
langzaam uitschuiven op de damevleugel. Van Steenis heeft geen enkele kans gehad. Ik heb
het niet paraat maar volgens mij heeft Michael zijn laatste tien externe partijen nu
gewonnen. 10 op een rij zeg maar!
6. Een zeer opmerkelijke partij speelde jack op bord 5. Zijn tegenstander behandelde de
opening niet erg goed en groef zich helemaal in. Dat voordeel was niet aan jack besteed en
“he returned the compliment”. In een positioneel failliete stelling moest jack een stuk geven
om actief door te kunnen schaken. Dat deed jack en zijn tegenstander, die een behoorlijke
pot kan schaken, raakte daar dusdanig de weg van kwijt dat jack de gelegenheid nog kreeg
om met een gewelddadig slot te komen.
7. Op bord 4 zat Joris tegen Gerard Sanderse te spelen. Dat was van te voren afgesproken en
voor beide dus geen verassing. Joris slaagde er niet in om iets tegen het prive‐systeempje
van zijn tegenstander te verzinnen en verzonk in diep gepeins. De stelling was te moeilijk,
beide partijen deden maar wat en de tijd raakte op. Uiteindelijk stuurde Joris aan op een
stukoffer in onderstaande stelling.
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Joris speelde hier in tijdnood Pxg3! Dat vind de software leuk, alleen greep Joris daarna nog een
keertje mis ( Na Kxg2 – Dxh4+ 31. Kg2 – Dh5 heeft zwart wel beslissend voordeel). Toen zwart de
kans geboden kreeg om met nog twee minuten op de klok een tweede stukoffer te plegen was het
wel raak en liet de witte monarch zich keurig op h6 mat zetten.
 Alle gebeurtenissen van de avond vielen echter in het niet bij de taferelen op bord 2
Maria speelde daar tegen tijdnoodjunk Hans de Vilder. Hans is een sterke speler maar ook een
diepzeedenker en al zijn investeringen leveren wel goede stelling maar ook vaak een nul in tijdnood.
In bovenstaande stelling had Maria nog 3:21 en haar tegenstander nog 2:51. Natuurlijk stond Maria
iets minder maar de stelling leek nog prima speelbaar.
In de volgende fase van de partij wist Maria de stelling minimaal gelijk te maken. Uiteraard werd er
door beide spelers nog lang over de zetten nagedacht.
Het moment van de match begint op het moment dat Maria nog 23 seconde heeft en hans nog 9.
Maria staat dan wel iets minder….
Wat er daarna gebeurt is niet geschikt voor kinderogen. Er zijn verschillende versies, het ging erg
snel, de arbiter stond er bovenop maar greep ook niet in.
 Omgooien stukken (Hans)
 Onregelmatige zet (Maria)
 Niet claimen onregelmatige zet (Hans)
 Slaan van de koning (Hans)
 Opgave (Maria)
Op het moment van opgave waren beide koningen echter al gevallen en de digitale apparatuur wist
aan te geven dat de vlag van Hans eerder was gevallen. De wedstrijdleider die ook teamleider van
het caféteam was stond er bovenop en greep niet in. Wel telde hij al vast een punt en vulde dat in op
het scoreformulier.
Bijna een uur later toen zowel Hans als Maria het pand al ruimschoots verlaten hadden eindigde de
onderhandelingen en werd tot een puntendeling besloten.
De gedetailleerde uitslag is daarmee als volgt.
Bord Thuis Uit Uitslag
1 B.Lundberg M. Boogaard 1 - 0
2 H. de Vilder M. Vasilescu ½ - ½
3 J. van Steenis M. Brockmann 0 - 1
4 G. Sanderse J. van Vuure 0 - 1
5 W.Muller J. Smith 0 - 1
6 P. Ruhe S. Gernaert 0 - 1
7 T. Weijers B. Wijgers 0 - 1
8 J. Ruigrok R. van Dongen 1 - 0
2.5 - 5.5
Joris van Vuure

