
Promotie H3- RSC Belgisch Park 2 

Promotie H3 draaide niet al te soepel tot nu toe: 1 keer gelijkgespeeld, 3 keer verloren. Deze één na 

laatste wedstrijd mocht in elk geval niet verloren worden. Eigenlijk was winst geboden. 

Bas was als eerste klaar. Hij offerde er op los met wit. Niet alleen veroverde hij de zwarte dame, er 

ging ook nog een zwarte loper verloren. Of het offer helemaal correct was? Dat bespreek ik in een 

volgende Promoot. 

Frans maakte een keurige remise nadat hij het initiatief van de binnendringende zwarte stukken had 

geneutraliseerd.  

 

Rob moest helaas de koning omleggen nadat de tegenpartij op sluwe wijze 2 stukken had 

buitgemaakt. 

Rudi (that’s me!) speelde 1. c4 en kwam in een Draak met verwisselde kleuren terecht. Net toen de 

partij in een toreneindspel terechtkwam gaf de tegenstander een pion weg, en toen al snel een 

tweede. Toen een derde pion ook ging vallen gaf hij op. Met enig medeleven zag ik dat hij voor zijn 

team tot nu toe 3 nullen heeft gescoord. 

Naast mij verloor Martin een kwal, en de opponent maakte het bekwaam uit, eerlijk is eerlijk.  

 Stand: 2,5 – 2,5. 

Kijkend naar de andere borden zag ik het niet heel positief in. Jan stond moeilijk, Chris stond onder 

druk en alleen John leek te gaan winnen. 

Maar toen, beste lezers, kwam het wonder van Zoetermeer.  

Jan (zwart) had met zijn paard de witte dame aangevallen, en wit antwoordde 2. Tc1-d1?? Zie 

diagram. 

Iedereen keek naar Jans bord. Zou hij het zien? Ja, natuurlijk, Hij speelde 2…,Pxc6! En na 3. Txd4 Pxd4 

(simpel) gaf de tegenstander verbrijzeld op.  

 

Stand 3,5 – 2,5. 

 

John won, in zijn bekende langzame positionele stijl. 

De overwinning was binnen!! 

Chris liet zien een ware teamleider (lijder?!) te zijn. Hij vocht tegen een witte pion op c7, maar kon 

het niet bolwerken. In de bar vertelde hij me dat hij compleet verrast was door een merkwaardig 



toeval. Chris is, zoals we allemaal weten, een groot fan van Kortchnoi. Een paar uur voor de westrijd 

speelde hij ter inspiratie Korchnoi’s 7e partij uit de match tegen Spasski (Belgrado 1977) na. Dit was 

Korchnoi’s beste partij uit deze match. 

Korchnoi – Spassky. 

Finale Kandidatentoernooi 1977, Begrado. 7e matchpartij. Zwart aan zet. 

 

Zoals u ziet heeft Korchnoi een pion op c7 gekregen. En nu kreeg Chris deze pion met zwart tegen. 

Voorwaar een slecht omen! Hij kon het slechte gevoel niet van zich afschudden en verloor. Maar de 

match was door ons gewonnen… 

Nog lang liepen we de polonaise in de speelzaal. Omwonenden dachten dat het carnaval ook in 

Zoetermeer was losgebarsten, en kwamen kijken. Een enkeling met zuidelijke wortels zei dat wij 

beter konden hossen dan de Limburgers en Brabanders… 

Ook de jochies die zo hard voetballen rond 9 uur kwamen klagen dat wij hun welverdiende nachtrust 

verstoorden. 

En de collega’s van Promotie H1? Die dropen beteuterd af. Ja, een grote overwinning was hen ten 

deel gevallen. Maar had je gezien hoe Ben het cadeau kreeg? Dd8-a5+ en de witte loper, ongedekt 

op g5 valt. Zo kan ik het ook! En Bert dan? Raakte de verkeerde loper aan en stond daarom verloren. 

Maar de tegenstander was “sportief” en liet hem Lc2-h7 spelen en gaf toen op. Had ik dus nooit 

gedaan! 

En Bernard op bord 1? Kreeg een toreneindspel met f- en h-pion. Totaal remise natuurlijk. De 

opponent had echter nog eens een a-pion. Hoe remise wil je het hebben?? U raadt het al: Bernard 

kreeg het punt in de schoot geworpen. 

Ja, dit allemaal leest u niet in het officiële verslag van Promotie H1, maar hier hoort u de waarheid! 

 

Enfin beste lezers, het bleef nog lang onrustig aan de Sullivanlijn… 

Pas toen de ME kwam met honden, tasers en waterkanonnen gingen wij naar huis. 

(Waterkanonnen tegen winnaars zoals wij, stel je voor! Was het bier soms op?) 

Rudi. 

P.S. : Chris heeft mij toevertrouwd dat hij bij het bestuderen van die 7e matchpartij Korchnoi – 

Spassky enkele onnauwkeurigheden heeft ontdekt in Kasparovs analyses van die partij. Niet 

wereldschokkend, maar toch de moeite waard, aldus Chris. Wellicht dat we deze bevindingen in een 

volgende Promoot tot ons kunnen nemen… 


