
(271) Godding,Mick - van Meerkerk,Jaap (1767) 
1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Pxc3 Pc6 5.Pf3 d6 6.Lc4 Pf6? 1 zet te vroeg. Ik had natuurlijk eerst e6 

moeten doen. Dacht er te makkelijk over, want ik heb hier diverse partijen ervaring mee! 7.e5 dxe5 

8.Dxd8+ Pxd8 9.Pb5 de volgende zetten staan nog in de thearie ook, terwijl ik dacht verloren te staan. 

Nee dus. 9...Tb8 10.Pxe5 e6 11.Pc7+ Ke7 12.0–0= Diagram  

 

XABCDEFGHY 
8-trlsn-vl-tr( 
7zppsN-mkpzpp' 
6-+-+psn-+& 
5+-+-sN-+-% 
4-+L+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1tR-vL-+RmK-! 
xabcdefghy 

 
 Fritz geeft hier een gelijke stelling. Ik dacht heel slecht te staan. Tja, wie niet.... De positie doet mij zeer in 

de oogstreek. Dat geloof je toch  niet? Ik sta hopeloos! 12...Pc6 13.Lf4 Pxe5 [13...Pd7 14.Pxc6+ bxc6 

15.b3³ is Fritz gek geworden? Hij geeft aan de zwarte stelling een lichte voorkeur???] 14.Lxe5 Pd7 15.Lg3 

a6 na lang nadenken gespeeld.... Tot mijn verbazing koos het pc programma ook voor deze voortzetting 

16.Tad1 b5 17.Le2 Tb6 [17...Lb7 18.Ld6+ Kf6²] 18.Pa8³ [18.Tc1] 18...Tc6 19.Lf3 Tc2? foutje met 

vervelende gevolgen [ik keek nog naar deze zet 19...Tc4! die mij licht voordeel geeft. Terwijl ik toch echt 

meende dat diverse teamgenoten voor mij al een nul hadden ingevuld... 20.Tc1 g5!µ die is van Fritz, ik had 

dan g6 willen doen 21.Txc4 bxc4 22.Tc1 (22.Td1) 22...Lg7 23.Txc4 Lxb2µ] 20.Tc1 Txc1 21.Txc1 en ik kan 

opgeven, maar dat doe ik niet. Beleefd als ik ben wil ik mijn tegenstander toch de kans geven een fout te 

maken 21...Kd8 22.Lc7+ Ke8 23.La5 Diagram  

 

XABCDEFGHY 
8N+l+kvl-tr( 
7+-+n+pzpp' 
6p+-+p+-+& 
5vLp+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+L+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1+-tR-+-mK-! 
xabcdefghy 

 



23...Pc5 24.Lb4 Lb7 25.Lxb7? en daar is ie dan. Ik leef nog! want.... ik had gezien dat ik met Pd8 kon 

verdedigen 25...Pxb7 26.Tc8+ Pd8= Diagram  

 

XABCDEFGHY 
8N+Rsnkvl-tr( 
7+-+-+pzpp' 
6p+-+p+-+& 
5+p+-+-+-% 
4-vL-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1+-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 
 en het staat gelijk! Leuke paardzetjes! Nu heb ik gelukkig een smoes voor het feit dat ik het alsnog weggaf. 

De tijd op de klok begon op mijn zenuwen te werken. Beetje overdreven, maar toch. Op de terugweg troostte 

Gilion me. Schaken kunnen we niet in het tweede. Hij won na ook al een vindingrijke paardzet, gelijk 

winnend, tot ieders verbazing.  27.La5 [27.Lc3] 27...Le7 28.Pc7+ Kd7–+ 29.Ta8 h5 hier dacht ik aan iets 

van proberen te winnen. Dus eerst die toren eindelijk eens in het spel zien te krijgen. Maar niet zo! Ik keek 

nog naar Kc6..... wellicht geïnspireerd door de Wandelende Winnende Koning" uit Schaakcuriosa van Tim 

Krabbé. Die grijpt beslissend in op de vijandelijke helft, terwijl de tegenstander nog minimaal 3 stukken op 

het bord heeft. Dat bleek na afloop en later met hulp van ome Fritz het ei van Columbus. Ik voerde het idee 

echter verkeerd uit en ging te ver de vijandelijke linies in. Een idioot gezicht, mijn zwarte koning aan de 

wandel, de witte stukken op mijn helft aan de rechterkant achterlatend. Ik had met mijn koning zo dicht 

mogelijk bij de niet goed samenwerkende witte stukken moeten blijven.  [In te krappe tijd zag ik deze kans 

over het hoofd. Jammer. 29...Kc6 met de koning ten aanval! 30.Txa6+ Kb7 31.Ta8 Ld6 Diagram  

 

XABCDEFGHY 
8R+-sn-+-tr( 
7+ksN-+pzpp' 
6-+-vlp+-+& 
5vLp+-+-+-% 
4-+-+-+-+$ 
3+-+-+-+-# 
2PzP-+-zPPzP" 
1+-+-+-mK-! 
xabcdefghy 

 



] 30.Txa6 hierna ging het bergafwaarts en mijn koning stroomopwaarts, het vrije veld tegemoet. Ik weet de 

laatste afschuwelijke zetten me gelukkig niet meer te herinneren.  Mijn  notatiebiljet laat me in de steek. 1–

0Op naar de volgende mooie partij!  1–0 

 

 

 


