
Hoe Promotie uit Zoetermeer DD 1 én 2 uit Den Haag redde      Hans Meijer 

Op 10 mei 2014 speelde ik mijn laatste partij voor Promotie. In Den Haag moesten we aantreden 
tegen het tweede team van het Koninklijk ’s-Gravenhaagsch Schaakgenootschap Discendo 
Discimus, kortweg DD 2. Beide teams konden nog degraderen dus er stond veel op het spel. Die 
middag stond ook de match van DD 1 tegen Venlo op het programma en voor deze match gold 
dat DD 1 van Venlo moest winnen om niet te degraderen. De spanning was om te snijden. 

Met het archief uitslagen KNSB-Competitie van Eric Roosendaal derde klasse G 2013/14 in de 
hand kunnen we nagaan dat vóór de laatste ronde de ranglijst in onze klasse als volgt was: 1. 
Stukkenjagers 2 (13 mp; 36.5 bp); 2. Souburg (10 mp; 39 bp); 3. DSC Delft 3 (9 mp; 32 bp); 4. 
Charlois Europoort 2 (9 mp; 30.5 bp);  5. Philidor Leiden (8 mp; 34.5 bp); 6. Promotie 1 (8 mp; 
32.5 bp); 7. Overschie (8 mp; 32 bp); 8. HMC Calder 3 (7 mp; 30.5 bp); 9. DD 2 (7 mp; 28.5 bp); 
10. Rokado (1 mp; 24 bp). Niets was zeker behalve het kampioenschap van Stukkenjagers 2 en 
de degradatie van Rokado. Voor de laatste ronde waren de volgende wedstrijden gepland: DSC 
Delft 3 – HMC Calder 3; Souburg – Philidor Leiden; Rokado – Charlois Europoort 2; DD 2 – 
Promotie 1; De Stukkenjagers 2 – Overschie. De vraag was wie de andere degradant zou worden. 
De belangrijkste degradatie kandidaten waren DD 2 en HMC Calder 3 maar ook Overschie en 
Promotie 1 liepen nog gevaar. Als DD 2, HMC Calder 3 en Overschie hun wedstrijden onverhoopt 
wonnen waren wij de pineut. Een gelijkspel tegen DD 2 zou voor ons toereikend zijn maar daar 
zouden onze hooggewaardeerde tegenstanders uiteraard helemaal niets voor voelen.  

Mijn vrouw en ik zouden in mei vanuit Bolivia naar Nederland gaan en ik was van plan om vanaf 
de zijlijn de wedstrijd van Promotie 1 tegen DD 2 op de voet te volgen. Groot was mijn verbazing 
toen Henk Noordhoek mij benaderde met het verzoek om mee te spelen. Hij zou mij bij de KNSB 
inschrijven. Ik sputterde nog wat tegen, veel geschaakt had ik niet, maar Henk was 
onverbiddelijk. Hij beloofde mij in Zoetermeer oefenmateriaal te bezorgen zodat ik tot de 
tanden gewapend achter het bord plaats kon nemen. Dat laatste deed hij inderdaad, maar ik 
was op dat moment niet thuis en mijn vrouw wilde de deur niet openmaken om zijn boeken aan 
te nemen omdat zij het niet vertrouwde. Wie was die vreemde kerel wel niet? Een overvaller? 
Na wat heen en weer gepraat door een dichte deur slaagde Henk erin om mijn vrouw ervan te 
overtuigen dat hij een eerzaam schaker is en werden de boeken alsnog overhandigd.  

Op zaterdag 10 mei verliep alles volgens plan. Promotie 1 leek royaal te gaan winnen van DD 2 
en zichzelf zo veilig te stellen. Zelf schaakte ik stroef en toen mijn tegenstander mij in een 
toreneindspel remise aanbood nam ik dit meteen 
aan. Elk halfje was welkom en op twee andere 
borden stonden we gewonnen. Wat kon er nog 
misgaan? Alles! Eerst vloog Sipke de Swart de bocht 
uit en daarna verloor Bert Ouwens de greep over zijn 
stelling. Op mijn verzoek stuurde Bert mij de zetten 
uit de kritieke fase van zijn partij toe. 

Onno van Dijk (ELO 2118) – Bert Ouwens (ELO 
2003), DD 2 – Promotie 1, Den Haag 10-05-14. 
29... Pe3 30.Txf8 Txf8 31.Lxe4 Pf6 32.Te1 Pexd5 
33.Lxd5 Pxd5 34.Txe5 Pf4 35.Kg3 Pd3 36.Te7+ Kg8 
37.Te6 Kf7 38.Txa6 Te8 39.b3 Tc8 40.Tb6 Tc5 41.bc4 
bc4 42.Kf3 g5 en na nog heel veel zetten remise.   

 

http://ericr.nl/schaken/knsb1314/3g.html


En zo verloor Promotie 1 van DD 2 met 3.5 - 4.5 en redde zo DD 2 van degradatie uit de derde 
klasse. Onze situatie was intussen penibel. Promotie 1 had 8 matchpunten en 36 bordpunten en 
moest wachten op de resultaten van elders waar over ons lot beslist werd. Die resultaten vielen 
mee. DSC Delft 3 speelde gelijk tegen HMC Calder 3 en Overschie verloor van Stukkenjagers 2. 
Dit had tot gevolg dat Overschie en HMC Calder 3 allebei op 8 matchpunten en 34.5 bordpunten 
bleven steken waardoor Promotie 1 zich met de hakken over de sloot veilig stelde. Het valt mij 
op dat de onderlinge match van HMC Calder 3 tegen Overschie in de eerste ronde in een 
gelijkspel eindigde zodat om een mij onbekende reden HMC Calder 3 degradeerde.  

Hoe verging het DD 1 tegen Venlo? In De Promoot van oktober 2014 deed Maarten van Zetten 
in zijn rubriek De zetten van Van Zetten verslag van deze match. Zoals gezegd moest DD 1 van 
Venlo winnen omdat anders degradatie uit de KNSB eerste klasse B zou volgen. Aan het einde 
van de middag hing het van het resultaat van 
Maarten’s partij af of DD 1 zich in de eerste klasse 
zou handhaven of niet. Zoiets kan je aan een ex-
jeugdspeler én oud-clubkampioen van Promotie wel 
overlaten. Maarten won en redde zo DD 1. Venlo 
degradeerde. 

Een interessant moment deed zich bij Bert Ouwens 
op de veertigste zet voor, zie diagram. Hoe had Bert 
zijn partij op dat moment kunnen beslissen, zwart 
aan zet. 40...b4!! wint in alle varianten zoals 
eenvoudig is na te gaan: a) 40.cxb4 c3! b) 40.bxc4 
bxc3! Bert kende dit stellingsbeeld niet en met zijn 
vlag op vallen koos hij voor een andere zet.  

In een van de partijen die  Beth Harmon in The 
Queen’s Gambit speelde zag ik in een flits 
nevenstaande  stelling op het bord staan. Met de 
partij Van Dijk tegen Ouwens in gedachten bedacht 
ik dat 40.h5!! waarschijnlijk de aangewezen zet was. 
Dat klopte zoals ik in de schaakrubriek van Gert 
Ligterink van 6 november 2020 in De Volkskrant las, 
klik hier, 40...Te2 41.a4 Txb2 42.Ka3 hxg5 43.hxg6 
Th2 44.Txb7 g4 45.Txa7 g3 45.Th7+ en wit wint.  

In de stampartij Daniël Stellwagen – Dmitry 
Jakovenko, Corus Group B, Wijk aan Zee 16-01-07 
vervolgde Stellwagen met 40.Txb7 en moest hij zo’n 
dertig zetten later in remise berusten, klik hier.  

Dankzij ons erelid Jan Veldhuizen staan sinds kort de clubbladen van Promotie op de website 
van onze schaakvereniging, volg De Promoot link. Zoals Jan Willem Duijzer al opmerkte is een 
clubblad van groot belang voor de interne communicatie van een vereniging, klik hier. Het 
bestuur van Promotie besloot zelfs om tijdens de coronapandemie De Promoot per post aan de 
leden toe te sturen. Door de leden bleek dit zeer op prijs gesteld te worden. Dat ons clubbladen 
archief ook nuttig is voor het schrijven van columns zoals deze behoeft verder geen betoog. 

http://svpromotie.nl/Senioren/uploads/Promoot%20oktober%202014%20versie3.pdf
http://ericr.nl/schaken/knsb1314/1b.html
https://www.youtube.com/watch?v=CDrieqwSdgI
https://www.youtube.com/watch?v=CDrieqwSdgI
https://www.schaaksite.nl/2020/11/11/schaakrubrieken-weekend-7-november-2020/#auteur7
https://www.chessgames.com/perl/chessgame?gid=1444671
http://svpromotie.nl/index.php
https://www.schaaksite.nl/2020/11/08/open-brief-aan-het-knsb-bestuur-en-aan-de-leden-van-de-bondsraad/

