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Opkomst
De deelnemers aan een NK Superschaak vormen al jaren een vast groepje. We
zouden er graag meer bij hebben, maar de angst voor het onbekende blijkt
velen weg te houden (angst voor het onbekende Superschaak, angst voor de
onbekende mededeelnemers, ondanks de jaarlijkse publikaties op internet).
En dat is jammer. Voor hunzelf, maar ook voor Superschaak. Deze kreatieve
vorm van schaak verdient veel meer waardering en wat mij betreft een betere
toekomst.
Maar we zijn blij dat we elk jaar weer een NK kunnen spelen. En dat de spelersgroep zo trouw is. En vooral hecht. Laten we als roependen in de woestijn
onszelf niet toestaan te versmachten en laten we vertrouwend uit blijven kijken
naar de verlossende dag waarop de bekrompenen de schellen van de ogen
zullen vallen.

Robs aankomst
Fred had Rob de weken ervoor op het hart gedrukt om toch vooral om 11.00
uur te komen: dan was hij tenminste ruim op tijd, want het NK zou om 11.30 uur
beginnen. Rob begreep hem. Zoals hij de laatste twee jaar op toernooitjes met
Fred konsekwent gedaan had, kwam hij RUIM op tijd. Dus niet één of twee
minuten voor de aanvang, maar EEN HALF UUR of meer. Dit kwam de rust van
het toernooi ten goede, maar vooral de gemoedsrust van de wedstrijdleider.
Trouwens ook van de potentiële boosdoener. Bovendien: waarom zou je jezelf
tekort doen? Elke minuut die je later komt, betekent een minuut minder
genieten van het toernooi!
Echter: in het algemene uitnodigingsmeeltje stond als tijdstip 11.00 uur:
Van: Fredkok
Verzonden: woensdag 19 april 2017 20:52
Aan: Stolzenbach, Rob; Jeroen van Eijk; coen leentvaar; peter blommers; h v haeringen; David
Schelhaas; edwin poels; e j karman; adleeuw; Kazuma Date; Robin Wooter; playkhanchess
Onderwerp: 2 toernooien

Dag allen,
Het NK Superschaak zal plaats vinden op 10 juni 11:00, Papenpad 13 te Zaandam.
Stukken (rg, v, Kz, Ps, Ff ) en condities dezelfde als vorig jaar.
Gelieve deze info door te geven aan geïnteresseerden. Aanmelding kan via de website
(of rechtstreeks bij mij).
[..]
Groet,
Fred
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Dit tijdstip zat zelfs in Robs hoofd. Maar toen Rob het weekeinde ervoor bij Fred
was, liet Fred doorschemeren dat het toernooi pas om 11.30 uur zou beginnen.
Desalniettemin zou Robs aanwezigheid vanaf 11.00 uur gewaardeerd worden.
Rob begreep het.
Toen Rob voor zijn gevoel (!) laat binnenkwam (om 11.10 uur), zag hij maar
twee deelnemers: Fred en Mehmet zaten aan een tafeltje tegen elkaar te
spelen. Zou dit het deelnemersveld zijn? Zou hij dan gemakshalve worden uitgesloten met de smoes dat er een even aantal deelnemers moest zijn, ook al
dacht hij op tijd te zijn en dus recht op deelname te hebben?
Rob dacht nog even: "Als ik buiten wordt gesloten, wapper ik een paar keer met
een koning voor Mehmets neus met de mededeling dat dit een khan * kon
worden als ie met mij wil spelen".

* Niet iedereen bleek te weten wat er met khanschaak werd bedoeld! We
kwamen er niet aan toe een demonstratie te geven. Maar op het volgende
toernooi staat khanschaak op het programma.
Dit is een vorm van schaken waarbij khanwording centraal staat: de koning die
de overkant bereikt "promoveert" tot khan en beslist daarmee onmiddellijk de
partij (in zijn voordeel).
Het is trouwens dan wel een vòrm van schaken, maar er zijn vier varianten van:
serbest, yasak, perdeli en perdesiz. Belangstellenden kunnen zich wenden tot
de webstek van deze schaakvorm (het adres lijkt me wel duidelijk).

Maar dit doemscenario bleek overbodig. Fred was buitengewoon opgewekt Rob
zo vroeg te kunnen begroeten. Uitgelaten (opgelucht?) riep hij uit: "Rob is een
van de eersten!".
Rob moest beide heren snel begroeten om dit onverwachte kompliment van
Fred op papier te kunnen vastleggen. Al schrijvende hoorde hij Fred zeggen:
"Die Rob... Die Rob is ekstreem vroeg... Ik heb nog niet eens druk op hem
uitgeoefend".
Dat klopt. Tot op zekere hoogte. Laten we zeggen dat Rob Fred van te voren al
wist te overtuigen van het toekomstige feit dat hij echt wel op tijd zou komen.
Rob voelt de laatste jaren steeds beter aan waar de wrijvingspunten tussen
hem en Fred liggen en heeft ze langzamerhand allemaal gladgestreken (dit
klopt toch, Fred?).
Maar Rob vond het merkwaardig dat de anderen er nog steeds niet waren. Hij
kreeg vermoedens. Bij het schrijven van dit verslag besloot hij daarom toch
maar weer eens op Superschaak.nl te kijken. En daar zag hij een ander tijdstip:
12.00 uur.

Het 14e Open NK Superschaak 2017
Het 14e Open Nederlands kampioenschap Superschaak wordt gehouden in
Zaandam op zaterdag 10 juni 2017.
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Het toernooi begint om 12:00 uur. Vanaf 11:30 uur is aanmelden in de zaal
mogelijk, mits er nog plaats is.
Gelieve u zo snel mogelijk aan te melden, de speelruimte is beperkt.
In het kort:
Locatie:

Oud-Katholieke schuilkerk
Papenpad 13
1506 GR Zaandam

Datum:

10 juni 2017

Tijd:

11:30 – 12:00 uur

inschrijving

12:00 uur

start 1e ronde

circa 17:45 uur

prijsuitreiking

Speeltempo:

20 minuten p.p.p.p.

Spelregels:

Volgens het aangepast NK-Reglement, zie hierna

Prijzengeld:

Geldprijzen afhankelijk van het aantal deelnemers.
Speciale prijs voor de beste jeugdspeler!

Inschrijfgeld:

10 euro, onder 18 jaar 5 euro. Betaling in de zaal.

Dat is helemaal vreemd: in het meeltje staat 11.00 uur, mondeling was het
11.30 uur, maar volgens de website is het 12.00 uur. Ernstige chaoticiteit?
Valsheid in geschrifte? (bewust? onbewust?).
Dus mogelijk opzettelijke misleiding om Rob zéker op tijd te laten komen?
Maar de anderen waren er om 11.00 uur nog niet: zouden ze Freds list doorzien
hebben? En afgegaan zijn op de officiële website? En zou alleen Mehmet op
het meeltje afgegaan zijn? Omdat hij Fred volledig vertrouwt? Of omdat hij
Superschaak.nl minder vertrouwt?…
Het is in ieder geval prettig voor de wedstrijdleider dat ie ziet dat Rob op tijd
aanwezig is en tijdstippen dus serieus kan blijken te nemen.
Tijdens het instruktiepartijtje met en voor Mehmet zei Fred plechtig tegen Rob:
"Het is zeven ronden... Twintig minuten per persoon".
Ja, dus?! Wat wilde Fred hiermee zeggen? "Opschieten dus!". Of: "Je moet dus
nòg sneller spelen!".
Was dit een aanmaning of een aanmoediging? Zou Rob hiervan dan onder de
indruk zijn?
Rob dacht er het zijne van. Zelfverzekerd zei hij: "Als ik dus zeven keer tegen
Mehmet speel en zeven keer win, ben ik duokampioen?!".
Of duokampioen het juiste woord is, betwijfel ik, maar hoe noem je zonder na te
denken iemand die kampioen is geworden in een tweekamp? "Duokampioen"
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suggereert eerder iets met een dubbel kampioenschap of dubbele kampioen,
wat dat ook zijn mogen.
Robs gedachtekronkel .... zinloos ...
Fred stelde duidelijk dat ie nog veel meer deelnemers verwachtte.

Rob worstelt met de klok
Toen Rob zich had geïnstalleerd (dat wil zeggen zijn spullen op een stoel in de
kerk had gezet), hoorde hij Fred hem héél vriendelijk vragen: "Rob, zou je de
klokken willen neerzetten?".
Onbegrijpelijk dat Fred hem dit durfde te vragen! Fred weet al tientallen jaren
dat je bij Rob niet met klokken moeten aankomen, en zeker niet met schaakklokken. Misschien had hij verbeteringen in Robs karakter waargenomen en
was hij ervan overtuigd geraakt dat die paar opvallende minpunten nu
pluspunten waren geworden.
Rob verviel in een instinktmatige reaktie en zei beslist: "Nee!".
Dit klonk wel èrg afwijzend. In een goedbedoelde poging zich te
verontschuldigen zei hij: "Want wat zegt tijd nou?!". Meteen ging hij daarna naar
een van de WC's.
Toen hij daar klaar was, wilde Rob zijn aandacht niet weer op klokken richten,
maar hij keek wel naar de tijd: kwart over elf... Waar bleven ze toch? Toen hij
naar buiten keek, zag hij Henk op hem af komen strompelen. Of eigenlijk nog
wel fier naar voren lopend, maar dan niet helemaal fier rechtop. En dat was
begrijpelijk, want Henk had in zijn rechterhand een enorme tas met doosjes (zo
te zien), en in de andere twee schaakborden. Ik zou het er niet beter afgebracht
dan Henk hebben met zo'n last, maar zou juist daarom ervoor gekozen hebben
twee maal het loopje van de auto naar de kerk te maken. Los van de beweegredenen * van Henk en een mogelijke rechtvaardiging daarvan, besloot Rob
een helpende hand uit te steken.
* hiermee bedoel ik niet de reden van zijn bewegen (jà, de auto mocht de kerk
niet in), maar waarom hij zich zo voortbewoog
Vol erbarmen vroeg hij: "Kan ik wat aannemen?". Henk aarzelde geen moment
en bood de twee borden ter overname aan. Trots liep Rob naar binnen: dit
waren zijn lievelingsborden!
Laat ik persoonlijk vooral opmerken dat ik hem buitengemeen erkentelijk ben
voor de borden die hij elke keer toch maar weer dapper meezeult: dit zijn
prachtige, statige, klassieke houten borden, de borden die een NK verdient, zo
niet vereist. Men zal zich mijn opluchting dus wel kunnen voorstellen toen Henk
Fred op dit vanzelfsprekende gegeven wees en Fred bereid was het veld met
zijn plastik borden te ruimen. Fred mompelde nog wel iets over het praktiese
van deze zwart-witte uitklapborden, maar de komst van de twee houten borden
was al niet meer te stuiten.
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Ik kan het belang van waardig materieel niet genoeg benadrukken, maar wil het
hierbij graag nog eens doen.
Op het kruciale moment zelf zei ik: “Cachet!”… “Cachet!”.
Fred hoorde het gelaten aan…

Fred dacht nog steeds dat ie Rob een mooie kans gegeven had te bewijzen dat
ie wel degelijk wist hoe je met een klok om moest gaan. Hij moedigde hem
verwachtingsvol aan: "Kan je voor de klokken zorgen?!?!?!".
Hij wees zeer nadrukkelijk naar de her en der neergezette schaakklokken en
grijnsde wel heel opvallend. Of ie inmiddels vertrouwen in de uitvoerbaarheid
van dit klusje had, is me niet bekend, maar hij liet Rob op zichzelf aangewezen
achter en liep met Henk mee. Henk had namelijk beweerd: "Een plant zorgt
ervoor dat de poort niet helemaal open kan".

Rob betwijfelt of dit de juiste zin is: volgens hem had de zin met "Er is" moeten
beginnen. Dan vindt er een inleiding plaats. Henks zin zou wel juist zijn als er
gevraagd was wat hetgene was dat ervoor zorgt dat de poort niet helemaal
open kon. Daarnaast lijkt de zin te suggereren dat het in algemene zin de taak
van een plant is ervoor te zorgen dat de poort niet helemaal open kan, om de
trant van: “Een grendel zorgt ervoor dat een poort niet open kan”.
Misschien lijd ik (zwaar!) aan misplaatste overgevoeligheid, maar ik was
verbaasd over het gevoel dat ik kreeg toen ik deze zin hoorde. Ik weet dus niet
of het hier op zijn plaats is mijn verontschuldiging hiervoor schriftelijk aan te
bieden. Of zou ik erkenning, wellicht zelfs dankbaarheid, voor dit elementaire
lesje taalgebruik mogen verwachten?

Fred liep mee en zei: "Rob heeft toch niks te doen".
Dat was misschien wel een beetje hatelijk bedoeld (speels "hatelijk"!), want Rob
had dan wel aan een klok zitten prutsen, maar was nu druk aan het schrijven:
anders had dit fragment nooit zo waarheidsgetrouw opgetekend kunnen worden!
Ik zie dit als een belangrijker taak dan klokken instellen. Plichtsbewust kon Rob
dan ook zeggen: "O nee? Ik zit toch te schrìjven!".
Terwijl het Rob niet lukte de eerste de beste klok ingesteld te krijgen (hij bleef
maar op 5.00 minuten speeltijd staan), lukte het Fred blijkbaar wel die ene plant
zo ver te krijgen dat de poort helemaal open kon. Is het trouwens duidelijk
waarom het zo belangrijk was dat die poort helemaal open kon?
Wat ik van Fred begrepen heb, is dat er buiten het grondgebied van de kerk
geen vrij parkeren is. De tuin van de kerk is dus een soort vrijhaven.
En toch vind ik dit iets bombasties hebben. Je klopt na een lange reis aan bij
een tuin die met hoger sferen mag worden geassocieerd en je eist volledige
toegang. Je bent niet bereid je op ware grootte te geven en dat waar je je
waarde aan ontleent van je af te werpen, voor zover het los van je staat. Is het
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niet heerlijk te zijner tijd zonder aardse ballast bij een vergelijkbare poort aan te
kloppen?

Toen het blijkbaar gelukt was de poort helemaal open te krijgen (want Henk
oogde tevreden) en die auto van hem ongetwijfeld in de tuin was geparkeerd,
begon Henk over het naderende einde te praten. Hij nam aan dat dit het
afscheidstoernooi zou worden. Fred had dus kond gedaan van zijn naderende
woonvertrek uit de kerk .......
Hij riep dat het nog van de hypotheek afhing, maar toen Rob na het toernooi
voorzichtig vroeg hoe kansrijk de hypotheekverstrekking was, zei Fred dat hij
(Fred, niet: Rob) zich geen zorgen hoefde te maken: de hypotheekverstrekker
had gezegd dat het in orde zou komen.
Ik ben blij voor Fred. En vooral voor zijn vrouw. Maar toch ook jammer dat we
dan afscheid van deze kerk moeten nemen. Ik zou niet meer in het weekeinde
hier langs kunnen komen, maar zou dan na het nabijer gelegen Castricum
moeten.
Ook David had gezegd dat hij dit kerkje een prachtige, stemmingsvolle
speelruimte vond, veel prettiger dan een gewone zaal.
Natuurlijk hopen we nog lang geen afscheid van wie of wat dan ook hoeven te
nemen, maar een zekere scheiding zal er wel optreden. We zouden echter altijd
nog deze kerkruimte kunnen huren, verzekerde Fred ons.
Ja, dat zou raar zijn: hij moest dan voor het eerst op deze manier de kerk huren.
En zijn vrouw zou dan alleen thuis zijn, niet in een belendend vertrek. Zou ze
dat prettig vinden of juist nog onaangenamer, omdat manlief dan ook nog veel
tijd aan reizen kwijt zou zijn?

Ook een fietser
Net voor half twaalf kwam er weer een deelnemer: Evert Jan, op de fiets (maar
hij woont dan ook in Amsterdam-Noord). Hij had vertraging opgelopen wegens
een ongeluk bij de snelweg. De (nog) later komende deelnemers zouden dit ook
als reden voor hun vertraging noemen.
Rob dacht dan wel: "Het gaat niet om het aanvangstijdstip, maar om het aantal
deelnemers", maar de speelduur van een partij hangt wel van de beschikbare
tijd af, dus ook van het tijdstip van aanvang (omdat er een min of meer vast
eindtijpstip is).

Een zeskamp dan maar?
Zo weinig deelnemers: misschien dan maar een zeskamp in plaats van een
achtkamp? Met dertig minuten per partij? Dit klonk heel aantrekkelijk voor Rob!
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Hij zou dan ongetwijfeld meer partijen winnen (dat dacht ie althans), maar: hij
zou dan ook enkele schaakvrienden niet zien.
Voordat hij definitief kon bepalen wat zijn voorkeur genoot, kwam de volgende
deelnemer al: Jop.
Het toernooi zou heus niet afgelast worden, als hij al dan niet noodgedwongen
verzuim pleegde, met of zonder afbericht. Wel meende Rob dat zijn kansen op
de 1e prijs aanzienlijk zouden toenemen, mocht de grote kanshebber niet
meedoen.

Onverzettelijk struikgewas?
Toen Rob nieuwsgierig de tuin in keek of er al weer meer auto's geparkeerd
stonden, zag hij Jop in de tuin naast de poort staan. Hij gebaarde naar Rob. Of
zoiets. Het leek niet op een begroeting. Maar op wat dan wel? Het leek iets met
de poort te maken te hebben. Wat deed hij dan moeilijk? Die stond toch al open
en hij stond toch al in de tuin?
Toen schoot Rob Henks verhaal binnen: er was iets plantaardigs dat in staat
bleek de doortocht van een auto te verhinderen. Dat leek Rob niet erg
waarschijnlijk: vorige week had hij nog even door deze tuin gelopen en hij kon
zich niet herinneren dat er struikgewas van zo'n omvang was ontkiemd dat
motorvoertuigen een konfrontatie niet aandorsten.
Maar de gebaren van Jop zagen er wel heel erg hulpbehoevend uit. Rob voelde
zich dus moreel gedwongen de indruk te wekken dat hij bereid zou zijn een
helpende hand uit te steken.
Toen Rob op de plaats des "onheils" stond, zag hij het al: er stond een auto met
de punt de tuin in gedraaid. De rest ervan stond nog buiten de tuin op straat. Er
zat geen bestuurder in, maar de motor stond nog aan. Hij stond daar dus niet
geparkeerd. Waarschijnlijk was het de bedoeling dat de auto niet op de straat,
noch half op straat, half in de tuin werd geparkeerd maar in zijn geheel ergens
in de tuin. Toen Jop naar wat laaggroeiend gewas achter de rechter poort wees
en de poort illustratief een klein stukje naar achteren trok, begreep Rob het: die
paar laag bij de grondse stengeltjes waren in staat de poort zo "ver" tegen te
houden dat geen auto zonder vooropgemonteerde stormram naar binnen kon.
Het leek Rob het beste dit onkruid met wortel en al uit eruit te rukken of
helemaal de grond in te trappen, maar net op tijd besefte Rob dat dit het
domein van de tuinman was en dat elk type begroeiing onder zijn rechtspraak
viel. Jammer! Rob had graag het recht in eigen hand genomen en de weg voor
de gasten geëffend. Nu zag hij zich gedwongen met één vinger voorzichtig die
poort een paar centimeter naar achteren te duwen en druk naar de bestuurder
te gebaren om te voorkomen dat ie over Robs tenen zou rijden (hij had
overigens toen nog wel zijn schoenen aan).
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Zowaar een eks-kampioen erbij
Om 11.42 uur kwam tot Robs verbazing een oude bekende binnen: David
Schelhaas!
Kwam hij zijn sinds lang vergane kampioenschap opeisen? Dan had hij nu een
deelnemersveld tegenover zich dat kwa ervaring niet te vergelijken was met dat
van zijn gloriejaar, 2014.
Hij speelde dan wel een paar keer per jaar partijtjes in beperkte kring, en hij zal
ongetwijfeld het gevoel hebben gekregen met de “vaste” Superschaakstukken
overweg te kunnen, maar dat gold nog meer voor een van zijn ergste mededingers: Rob.

Robs trainingsschema / voorbereiding
Rob heeft een kollega (Jan Smit) die inmiddels op Superschaak overgestapt is
met als motivering: "Als ik het in gewoon schaak niet vèrschòp kan ik het altijd
nog bij Superschaak proberen".
* Volgens mij is het “het vèrschòppen” en niet “het ver schoppen”, omdat ‘ver”
een resultaat aanduidt en niet de wijze waarop het schoppen uitgevoerd wordt:
hoe zou je iets op een verre manier (van afstand?) kunnen schoppen?
Een of twee keer per weken spelen ze in de pauze een partij (vaak over
meerdere pauzes).
Met name de magiese werking van de Magiër en de Femme Fatale spreken
hem zeer aan. Maar meer spreekt zijn vrouw hem erop aan dat hij zijn tijd niet
met soort onnutte spelletjes moet verdoen. Er is altijd wel wat aan het huis te
doen, of anders zijn er nog wel onmisbare boodschappen te doen of een
schoonmoeder te bezoeken. En, zoals Jan de dinsdag erop op kantoor zei, het
gras maaien. Daarnaast hielp het niet dat hij het toernooi glad was vergeten…
(maar hij was dan ook de dag ervoor (pas) van vakantie teruggekomen).
Ik waarschuw jullie maar alvast dat hij voornemens is op de Spellendag in
augustus langs te komen (zoals hij vorig jaar trouwens ook gedaan heeft).
Daarnaast heeft Rob de afgelopen tijd een paar partijen met Fred gespeeld.
* vandaar de opvallende gehechtheid aan die ene plek waar hij steeds speelde:
dat is zijn vertrouwde speeltafel, zij het dat hij dan altijd tegen de muur aankijkt
en nu op Freds plek mocht zitten
De laatste uitslagen waren hoopgevend voor Rob: hij begon het spel te leren,
en vooral het hanteren van de Femme Fatale ging hem steeds beter af (soms
optimaal in de verdediging, soms optimaal in de aanval).
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WEER ZO’N TOESPRAAK
Om 11.55 uur hield Fred zijn toespraak (iets van een welkomswoord *,
openingswoord en bedekt dankwoord).
* waarom is het officieel “welkomstwoord”?
Hij benadrukte dat hoe dan ook het inschrijfgeld à € 10 ter plekke bij Henk
moest worden voldaan (en anders?). Zo te zien kwam dit voor sommigen als
een verrassing: dit wezenlijke onderdeel stond niet in het uitnodigingsmeeltje
van Fred vermeld.

Toen kwam het speelschema ter sprake.
"We hebben acht spelers, dus we spelen zeven ronden van twintig minuten".
Fred zou wel meespelen, Henk niet.
Routinematig, wellicht protokolair voorgeschreven, volgde voor de zoveelste
maal een uitleg over het gaan en slaan van de stukken, die we natuurlijk al
jaren kenden! (maar bijna nooit gebruikten).
Bij de uitleg over de onvermoede gruwelijkheid van de Femme Fatale merkte
Peter terecht op: "Alle femmes fatales zijn dodelijk!".
Misschien is dat in de echte wereld zo, maar Henk vertelde me vorig jaar dat ze
ontwapenend in haar charmes is en dat haar model aan de modellen van de
catwalk ontleend is. In het schaakspel doet ze je niks aan. Tenminste niet direkt.
Ze maakt je krachteloos, dus ze levert je uit aan haar trawanten. Die doen het
echte werk en maken de klus af.

Er werden ook dit jaar vijf Superschaakstukken aangeboden om mee te spelen.
Je hoefde er echter maar vier van te kiezen. Dat vond Rob nogal dwingend:
waren er hier voorschriften van?
Tergend zei hij dan ook: "Niet drie van de vijf?!!..... Of twee van de vijf?! …..
Eén van de vijf? ….. Nul van de vijf??!!".
Fred liet zich niet tot een uitspraak verleiden. Maar Mehmet wel tot een
handeling. Terwijl Fred er wijselijk het zwijgen toe deed (hij stond met een mond
vol tanden?), hief Mehmet zijn opgerolde paraplu en bracht hem vlak bij Robs
hoofd tot stilstand. Toch nog een suksesje voor Rob!

12.00 uur precies aanvang
Door de kortheid van het in feite overbodige * openingswoord en het uitblijven
van onderbrekingen konden we precies op tijd beginnen.
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* op dat van dat inschrijfgeld na
Alleen Rob kon dat niet. Die moest nu pas koffie gaan halen. Toen hij eindelijk
op zijn plaats zat, was het al 12.05 uur en was iedereen allang begonnen.

Wanneer begint de tijd te lopen?
De organisator / wedstrijdleider / arbiter / deelnemer had er niet bij stil gestaan,
dus er was “terecht” onduidelijkheid over het moment van het indrukken van de
klok: moest dat al vóór het voorspel, of pas ná het voorspel?
Dat de wedstrijdleider over zoiets belangrijks niet lijkt te hebben nagedacht...
Anders had hij dit wel in de openingstoespraak genoemd.
Robs meeste tegenstanders vonden het goed als we pas na het voorspel de
klok indrukten, net zoals bij klassiek schaak.
Het lijkt me dat hier een uitspraak over moet komen, desnoods van Henk.
Echter niet van Mehmet, want die relateert alles aan khanschaak, en in
khanschaak wordt de klok al ingedrukt voordat er een stuk is aangeraakt. Dit is
dus niet helemaal objektief.

WAT DOE JE MET DE REGLEMENTEN?
Er hing een buitengewoon vriendschappelijke sfeer op dit toernooi. Op zich
niets verbazingwekkends, maar ik had niet verwacht dat er met zo veel op het
spel zó’n vergevingsgezindheid zou heersen.
Toch leek uitgerekend de wedstrijdleider deze behoefte aan vredelievendheid te
willen ontregelen.
En dat is opmerkelijk: hij lijkt nog wel als Oud-Katholiek recht boven genade te
laten gelden, terwijl bij mijn weten een van de fundamentele beginselen van het
katholicisme genade boven recht is.
Dus hoe recht in de leer was hij? Daar zouden we snel genoeg achterkomen.

Claimen
Net toen Jeroen en Rob klaar waren met hun tijdnoodpartij, bulderde Fred al:
"We gaan door met de 2e ronde!".
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Voordat men aan deze oproep gehoor wilde geven, kwam er een vraag voor
hem als wedstrijdleider (hoewel ik eerst dacht dat Henk arbiter * was): wat moet
of mag je doen, als je tegenstander een onreglementaire zet doet?
* als Henk dat niet was: was hij dan niet meer dan een materiaalman of bordenjongen?

Fred verkondigde stellig: "Bij een illegale zet mag je de partij claimen!'.
Dit was een duidelijke uitspraak. Maar niet iedereen was het met deze strenge
uitspraak eens.
David en Jeroen waren milder (want ze voelden de bui al hangen?) en
“claimden” strafminuten.
Fred liet zich door deze voorzichtige tegenspraak niet afschrikken. Integendeel.
Hij begon een bedachtzaam pleidooi af te steken:
"Ik besluit * als wedstrijdleider... “
* hier claimt (!) iemand wel erg veel gezag!
“Hoeveel * toernooien hebben we al gespeeld?...”
* retoriese vraag!
“We hebben al in veertien toernooien de FIDE-reglementen gevolgd”.
* “Ik ook?!”, dacht Rob bij zichzelf!
Dus de enig juiste konklusie en konsekwentie drong zich onverbiddelijk op:
“De tegenstander... máááág *... de winst claimen".
* duidelijk je gezag laten gelden met behoud van zelfbeschikkingsrecht: goed!
Dit lijkt me een lichte afzwakking. Ondanks die duidelijk gerechtvaardigde uitspraak klonk er her en der wat gemor.
Voelden potentiële overtreders zich nu al benadeeld?
Of potentiële eisers zich nu al bevoordeeld?
De partij verloren verklaren vond men blijkbaar te rigoureus en te weinig in de
geest van het toernooi.
Beseften al die liefhebbers wel dat dit een NK was, een Nederlands
Kampioenschap? En geen gezelligheidstreffen voor mensen die genoeg
hebben van gewoon schaak?
De onderlinge vriendschap kan heus wel tegen een stootje, hoor! Tenminste,
als zulke strenge handhaving van de regels van die schaakbond waar
Superschaak niets mee te maken heeft maar van te voren duidelijk gemaakt is.
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Hierna verloor Fred zich in gebabbel over elektroniese hulpmiddelen òp of ìn
het menselijk lichaam.
Dit leek me nog minder van toepassing en ik kan me niet voorstellen dat Jop op
het inspekteren van de deelnemers aangedrongen had, temeer daar schaakprogrammeur Harm Geert niet aanwezig was (hoewel van afstand tegenwoordig ook van alles mogelijk is).
Om niet zèlf steeds aan het begin of einde van een ronde opgejaagd te hoeven
worden, besloot Rob de breedsprakige wedstrijdleider zèlf eens aan te sporen
om te beginnen. Als Rob ook al deze taak van Fred moet overnemen...
(maar hoe eerder we konden beginnen, hoe rustiger we de partij konden
afronden zonder daar aanmaningen voor de volgende ronde gestoord te
worden!)
De wedstrijdleider bleef de nadruk op claimen leggen. Alsof dat zo belangrijk is.
Alsof de essentie van een spel niet ergens anders in gelegen zou zijn…
In zijn partij met Evert Jan deed Mehmet een onreglementaire zet ("illegale zet",
zou Fred zeggen). Evert Jan zag dit goedmoedig door de vingers. Fred echter
niet. Hoewel het niet zijn partij was, zei hij gemaakt vrolijk: "Zal ik dan maar
claimen?!".
Het viel me mee dat Mehmet en Evert Jan hierom konden lachen.
Maar als er een sfeer van je recht opeisen wordt gestimuleerd, moet je niet
vreemd opkijken, als je als stimulator zelf deze onverzoenlijke houding tegenover je krijgt.
In de partij Fred – David praatte FRED tijdens de partij (!). Rob “stond” (zat!)
perpleks: als de allerstrengste wedstrijdleider op een NK Superschaak zèlf
begint te babbelen en zo het slechte voorbeeld geeft, waarom zouden mindere
goden dan niet des te meer tegen het blijkbaar nogal rekbare spreekverbod in
mogen gaan?
Vol vertrouwen deed Rob een poging zijn schijnbare recht bij de schijnheilige
wedstrijdleider op te eisen: "Is het toegestaan te praten?! Dan wil ik dat ook!".
Er werd hier dan wel om gelachen, maar Rob zag hier een falende wedstrijdleider. En dat schaadt het aanzien van deze persoon (niet van de bond met zijn
duidelijke regels). Tenzij deze persoon niet in funktie was. En zich “verlaagd”
had tot het nivo van de spelers. En dus “gerechtigd” was zich op hun manier te
gedragen, met inbegrip van hun uitingen.
Maar ook dan moet je nog steeds iets van een uitstraling hebben waaraan met
meteen ziet dat deze persoon tot “richten” (recht spreken) gemachtigd is.
Fred was het dus vanuit zijn bijrol van wedstrijdleider verplicht op de juiste
momenten zijn recht op rechtspraak te laten gelden.
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Toen hij, om de onderlinge spanning tussen hem en Rob te verlagen, als een
soort inleiding op het voorspel 1.Knf1 zette, dacht Rob hem uit zijn nog
enigszins wankele evenwicht te kunnen brengen door sarrend te “vragen”:
"Is dit een gedwongen zet?!".
Deze “vraag” was volkomen overbodig: natúúrlijk moest Rob met zwart regeltechnies nu dezelfde zet als Fred doen, maar het venijnige in zijn vraag zat hem
in zijn gespeelde domheid over wat een zogeheten gedwongen zet is: dat is
een zet die zonder keuzevrijheid gespeeld móét worden.
De spelregels schrijven voor dat in het voorspel elke eerste plaatsing van een
Superschaakstuk door de andere partij nagedaan moet worden. In zoverre is er
in zekere zin sprake van een gedwongen zet *.
* voor zover er in het voorspel sprake van zetten is: het is meer een plaatsen
van stukken om een beginstelling op te stellen
Dit gegoochel met vaktermen was provocerend bedoeld, maar Fred reageerde
zoals het een wedstrijdleider betaamt (of tenminste, zoals ie zichzelf graag ziet):
"Als je een illegale zet doet, claim ik winst!".
Hij sprak dit dreigement zo bars mogelijk uit en probeerde ook nog boos te
kijken.
Rob liet zich hierdoor niet misleiden, maar zette toch maar braaf het inderdaad
gedwongen 1...Knf8.
Vreemd genoeg werd er daarna pas echt met het voorspel begonnen en
verdween de Keizerin van het bord, ten gunste van de Prinses.

Toch tekent dit soort incidentjes de sfeer. Of beter: de sfeer die de
wedstrijdleider probeerde op te leggen (en dus ook hem). En dus de scheiding
der geesten.

Vergeving boven vergelding
Desalniettemin krijg ik de indruk dat sportiviteit langzamerhand de overhand
begint te krijgen. Af en toe meende ik vergevingsgezinde geluiden te horen:
spelers hadden iets aangeraakt of uitgevoerd waar ze spijt van hadden of wat
niet gezet mocht worden, en werden met mededogen (vriendschap!) behandeld.

Rob was benieuwd of er eerlijk zou worden gespeeld: het was tenslotte een NK.
Het betrof volgens Rob niet zozeer frauduleuze truukjes of subtiele valsspelerij.
Hij vroeg zich meer af of er wel bewust reglementair zou worden gespeeld.
Rob weet hoe moeilijk het is met sommige Superschaakstukken om te gaan,
vooral als je er niet zo bekend mee bent. Opzettelijke misleiding van of door de
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tegenstander ("Nee, dat stuk gaat echt niet zo, maar zò!") leek hem niet te
zullen voorkomen, maar onbedoelde slordigheidjes waren moeilijk te voorkomen.

Ver na de afloop, toen de eindstand bekend gemaakt was (en al op internet
gezet?) en het prijzengeld verdeeld, hoorde Rob toch her en der geluiden die
als bekentenissen zouden kunnen worden opgevat.
Zo te horen waren er bewegingen van vingers zéér nabij stukjes hout geweest
die reglementair gezien als al dan niet vrijwillig kontakt opgevat moesten
worden. Dit soort onregelmatigheden werd door de direkt betrokkenen met een
lach afgedaan. Men vond het niet nodig het spelplezier door laffe puntwinst te
bederven.
Ook tìjdens het toernooi liet de als onverbiddelijk en onherstelbaar onbuigzaam
bekend staande wedstrijdleider wijselijk geen enkele vorm van gezag gelden.
Hij zag al dit soort dubieuze bewegingen letterlijk door de vingers. In zijn ogen
konden dit soort “zondetjes” verantwoord genade vinden.

Ik denk dat we kunnen stellen dat er een mentaliteitsverandering heeft plaatsgevonden.
De afgelopen kampioenschappen van Superschaak zag ik er een beetje
tegenop mee te doen: al die serieuze spelers die het spelletje niet als spel zien
maar als middel om eeuwige roem binnen een zeer selekt gezelschap te
verwerven... Elke ongelukkige misgreep zou meedogenloos worden afgestraft
(of in ieder geval onvermijdelijk zijn gevolg hebben).
Ook elke onschuldige wanklank zou op zijn minst op een streng "SSSSST!!!"
van die wedstrijdleider kunnen rekenen.
Rob heeft zich altijd zwaar onderdrukt gevoeld in deze omgeving, maar
vandaag leek hij voor het eerst vrijuit te mogen praten!

Ik denk dat we de waarde van deze kampioenschappen als volgt kunnen kenmerken: brood en spel(en).
Die ene (beroepsschaker) ziet er brood in, de anderen alleen maar een spel.
Ook de volgende opmerking van Henk wijst in deze richting:
“Maar ik vind het belangrijkste: vind je het nog steeds leuk?" (naar aanleiding
van de tragiese slotstelling in de partij Rob-Mehmet).
Dit lijkt me de sterkste drijfveer voor het voortbestaan van dit klupje!

Arbitrage overbodig?
Wat me opviel is dat er opvallend weinig gebruik van het bekende uitlegblad *
met de loop en funktie van de stukken erop werd gemaakt. Ik ben anders
gewend.
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* voor de zekerheid: mijn uitleg van dit blad is dat het een blad is om iets uit te
leggen en niet om uit te leggen, al zou dit laatste als een sekundaire funktie
beschouwd kunnen worden: altijd handig om zo’n naslagwerkje uitgevouwen
naast je te hebben liggen
Ik herinner me van voorgaande jaren dat er soms wild met deze flap Regels
voor Superschaak werd gezwaaid. Door en naar spelers die teleurgesteld of
verontwaardigd hun (vermeende) gelijk probeerden te halen, terwijl ze niet eens
wisten over welk stuk ze het hadden.
Om de sfeer nog een zekere mate van waardigheid te laten behouden, zagen
zowel Fred als Henk het als hun nobele taak zo goed en duidelijk mogelijk recht
te spreken. Dit deden ze soms onafhankelijk, soms met elkaar en in ekstreme
gevallen zelfs tegen elkaar in.
Mag ik aan het 10x10-Schaakvariantentoernooi van vorig jaar herinneren? Toen
er zelfs een speler in opstand kwam, omdat hij meende de regels beter te
kennen dan alle specialisten om hem heen? En hij het waagde vol te houden
dat hij de letter van de wet beter kende dan de makers van de wet? En dat hij
het ontoelaatbaar vond dat de waarheid door zoveel domheid zoveel geweld
werd aangedaan?
Evert Jan, ik bewonder je nu nog steeds om je volharding. Niet alleen omdat je
het gezag dorst te trotseren, maar omdat je duidelijkheid en rechtvaardigheid
wilde. Niet voor jezelf, maar voor de goede zaak.
Bovendien bracht mij dat op het idee een artikel aan dit bijzondere Superschaakstuk te wijden. Een artikel dat me ruim een maand puzzelplezier heeft
gegeven en dat wellicht ooit eens zijn waarde zal bewijzen.

Deze turbulente fase zijn we inmiddels ontgroeid. De vertrouwdheid met de
stukken en het begrip voor begrijpelijke foutjes zorgen ervoor dat er bijna geen
beroep meer op de wedstrijdleider wordt gedaan.
Orakel Van Haeringen, in vorige edities nog vaak en soms zelfs vurig
geraadpleegd, liep vakmatig gezien dit keer eigenlijk maar voor niks zijn rondjes.
Laten we hopen dat de foto's die hij weer heeft gemaakt andermaal zijn nut
onomstotelijk zullen aantonen!

Hieruit valt dus te konkluderen dat er na al die jaren van "knoeien" en proberen
een zekere vertrouwdheid met de standaardSuperschaakstukken is ingetreden.
Dit zijn mijns inziens de Keizerin, de Prinses, de Veteraan, in mindere mate de
Raadgever en zelfs het niet-agressieve stuk de Femme Fatale.
Jop gebruikte de Femme Fatale zelfs om Rob mat te zetten, dus ook Jop is niet
te ouderwets om te leren. Ik vermoed zelfs dat hij zich grondig op de toekomst
(van het schaken) aan het voorbereiden is en deze NK-partijen als oefenpotjes
beschouwt.
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Dat hij als allereerste schaakmeester zelfs de Femme Fatale serieus neemt,
zegt genoeg over zijn ambities.

Geen onvertogen woord! Of toch wel?
Zoals Rob talloze malen heeft laten zien is hij een man van niet-weinig woorden.
Dat blijkt voor en na partijen, tijdens de partijen (gelukkig voornamelijk
schriftelijk) en natuurlijk vooral in zijn verslagen.
Zijn taalbezetenheid uit zich soms als taalovergevoeligheid. Dan wordt hij
geraakt door een woord en dat laat hem niet meer los. Hij probeert dan van het
woord af te komen door het van zich af te schrijven of door het “opgelopen”
woord van zich te laten doen spreken.
In het volgende geval ging het een stuk slechter.

Rob kon het weer niet laten onrust te zaaien met misplaatste woordgrapjes.
Dit keer waren Fred en Mehmet de slachtoffers. Ze zaten ondanks alle
arriverende gasten nog steeds tegen elkaar te spelen. Rob stond half onverschillig toe te kijken totdat hij opveerde: “Wát had Mehmet gezegd?! “.
Ja, hij had het goed gehoord. Nogmaals hoorde hij: "Hoe gaat dat stuk?".
Rob zag zijn kans schoon en zei zo onnozel mogelijk: "Ik zei helemaal niet hoe
iets stuk moet" (provokatie!).
Van geen van beiden een reaktie. Teleurgesteld probeerde Rob dan maar:
"Of met welk stuk kan je stukken stukmaken?".
Weer geen reaktie. Namen ze Rob niet serieus of begrepen ze de dubbele
bodem niet? Of hadden ze voor dit soort flauwiteiten geen begrip?
Ontstemd draaide Rob zich om en probeerde een sympathiekere gesprekspartner te vinden.
Toch had Rob voor deze autoch-Turk ook een goed en letterlijk uitgesproken
vriend-elijk woord over. Tijdens hun fluisterende gebabbel in hun partij had
Mehmet als goed verstaander dit keer maar één woord nodig:

Wat zegt een woord?
Hoe spreek je iemand in het Turks aan die je inmiddels als vriend beschouwt?
Even denken... na zo'n anderhalve sekonde wist ik het: arkadaș...
Voorzichtig uitgesproken... haast gemompeld... maar: voltreffer! Mehmet veerde
niet óp maar sloeg achterover (en veerde net op tijd terug) en grijnsde breeduit.
Toen ik ook nog arkadașım ("mijn vriend") wist te bedenken, was hij helemaal ...
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Goed dat ik in en zelfs vóór mijn studietijd me in het Turks had verdiept. Zo
maak je vrienden! Dat het woord arkadaș inderdaad die betekenis heeft zonder
vreemde bijsmaak hoop ik dan maar.
Mehmet wist het "gebaar" in ieder geval te waarderen!

En er was nog een scherpe gesprekspartner:

De scherpe kant van Peter
Er zit een scherpte in Peter die hem analyties heel sterk maakt, maar
schaakmatig heel zwak. De scherpte waarmee hij diskussieert of alleen maar
achteloos voltreffers aan het bord plaatst, wekken bij mij nog steeds de vrees
dat die voltreffers onstuitbaar ook òp het bord zullen worden geplaatst.
Soms is dat ook zo, maar juist door zijn kenmerkende scherpte stort ie zich nog
al eens in zijn eigen zwaard.
Vandaag leek de scherpte op het bord ondergeschikt aan de scherpte ààn het
bord te zijn gemaakt. Vóór zijn partij met Rob stelde Rob nietsvermoedend voor:
"Zal ik het bord omdraaien?".
Peter had wit, maar het bord begon aan zijn kant linksonder met de letter H, niet
met de letter A, zoals zou horen.
Dit leek Peter vanzelfsprekend: "Het is lastig om steeds om te lopen".
Rob erkende: "Zo had ik het nog niet bekeken".
Peter bevestigde zijn alternatief: "Maar het kan wel!".
Rob probeerde zich te herinneren of hij ooit van deze schaakvorm had gehoord,
maar kon zich niet voorstellen dat hij zou bestaan. Misschien zou hij dan
omloopschaak heten.
ik heb deze naam niet op internet kunnen vinden

Peters vooruitziende uitspraak bij het openingswoord dat alle Femmes Fatales
dodelijk zijn, bleek in zijn partij met Rob te kloppen. Ik kan daar niks aan afdoen,
alleen maar er dankbaar voor zijn: mijn Femme Fatale drong zijn stelling binnen
en bezorgde me de overwinning.

Pas ècht getroffen door Peters scherpte werd Rob nà de partij. Peter zei toen:
"Misschien is het een idee om een hersenscan te houden en te kijken welke
hersengebieden oplichten, welke het aktiefst zijn... met uitschakeling van de
emotionele gebieden... Dan zijn die bij hùn het aktiefst!”.
Het behoeft geen betoog dat hij bij het woordje hùn nadrukkelijk naar Rob en
(links van hem) Mehmet wees...
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Toch schrok Rob even: als daaruit zou blijken dat hij (gedeeltelijk) hersendood
kon zijn? Is er dan nog een verschil tussen denkdood en emotiedood?
Of stel dat hij een ander type hersenen zou hebben? Wat zouden ze dan met
hem doen? Opofferen aan de wetenschap? (vermoedelijk de hersenen
gedwongen ter beschikking stellen en de donor dan met iets geïmplanteerds
laten voortploeteren).
Hersenonderzoek is tegenwoordig zo belangrijk dat je hele persoonlijkheid
daarin teruggevonden schijnt te moeten kunnen worden. Als er onderdelen van
je hersenen niet meewerken, heb je een probleem.
En als alle hersengebieden wel oogverblindend oplichtten, was je dan de
gelukkige eigenaar van een volmaakt brein? Een ook nog van een volmaakte
persoonlijkheid? En voor zover de ziel nog zou mogen bestaan: zou totale
zieledood dan te verkiezen zijn boven een paar oplichtende gebiedjes?
Maar zelfs in het ergste geval zag Rob zich nog niet monddood of schrijfdood
zijn. Henk zag Rob Peters voorstel verwoed opschrijven en merkte hoopvol op:
"Je maakt er weer een mooi verslag van!".
Hij keek Rob veelbetekenend aan... En die meende zelfs een grijns te
ontwaren…

Ook nog Superschaak met eksterne barrière?
Geen baldadig- of onwelgevoeglijkheden dit keer van Rob? Uitsluitend modelgedrag waar de anderen een voorbeeld aan zouden kunnen nemen?
Niet helemaal!
Eénmaal, maar ook niet meer dan éénmaal, deed hij iets wat onder normale,
niet-verzachtende omstandigheden als ongepast zou worden beschouwd.
Maar hij deed het wel om Henk te sparen!

Een van de bijzondere kenmerken van Superschaak zijn de zogeheten
barrières: dit zijn onbeweeglijke voorwerpen die ten doel hebben alles en
iedereen de doorgang te beletten. Hoewel Rob altijd al eens hiermee had willen
spelen, keek ie vreemd op toen hij op dit NK al met een onoverschrijdbare
barrière werd gekonfronteerd.
Het lastige was echter dat deze barrière zich buiten het speelbord bevond en
dus niet speltechnies verwijderd en in dit geval vooral niet geslagen kon worden.
Ook reglementair laten verwijderen zou moeilijk kunnen blijken te liggen: wie
zou er hiertoe reglementair bevoegd zijn? De reglementen? Zo nee: wie zou er
arbitrair toe bevoegd zijn? De arbiter? Of moest er onbevoegd opgetreden
worden?
Rob zag zich ten einde raad genoodzaakt een noodsprong te maken: want wat
doe je, als je per se elders moet zijn en je de doorgang versperd wordt door
iemand die ontspannen maar misschien ook medies gedwongen, op een stoel
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zittend een van zijn benen voor zich op een andere stoel legt en daardoor een
soort slagboom vormt?
Moet je wachten tot de slagboom (slagbeen?) uit eigen beweging door de
eigenaar (bediener?) ervan wordt bewogen? Of is het doeltreffender er zelf voor
te zorgen dat deze horizontale hindernis wordt opgeheven *?
* wat in dit geval tegenstrijdig genoeg betekent dat het been niet omhooggeheven, maar neergelaten wordt
Rob besloot het geval te laten rusten en koos zijn eigen vluchtweg: over de tafel.
Vanuit zijn hoekje sprong hij voorzichtig op de massieve, houten tafel en
scheerde rakelings langs het uiteinde van de horizontale dwarsligger. Deze
kamikazesprong ontlokte aan de blokkadeur een bewonderend angstzuchtje,
maar hij kon zijn poot wel lekker stijf houden.
overigens: Rob had zijn schoenen al lang uitgetrokken

SLECHTS ENKELE PARTIJEN
Voorheen dacht ik / Rob anderen van dienst te zijn door àl onze partijen te
publiceren, maar zo te zien is het nivo inmiddels zo hoog, dat hij inziet dat er nu
helemaal weinig instruktiefs van mijn / zijn hersenspinsels meer uitgaat.
Voortaan zullen alleen de pareltjes zullen nog door mij worden opgenomen.
Dat wil niet zeggen dat al mijn noteerwerk voor niets is geweest: het is een
garantie dat, mòcht er iets bijzonders op het bord gebeuren, het altijd nog kan
worden gereproduceerd.
De kleemkracht * van de op- en aantekeningen speelt voor mij geen rol.
* bestaat claim-kracht?
Dat de twee uitgewerkte partijen pareltjes zijn, durf ik wel te beweren. Ik reken
echter niet op onbeperkte bijval. Voor mij waren ze in ieder geval estheties
bijzonder. De partij met Mehmet vanwege de aangesloten linies op de eigen
bordhelft èn de letterlijk onverzettelijke eindstand; de partij met Fred vanwege
het frisse aanvalsspel (!) van Fred en Robs Femme Fatale die in het eindspel in
haar / zijn eentje wits Prinses en ondersteunende Raadgever onschadelijk wist
te houden.

David - Rob (4)
Hoewel de partij zelf niet gegeven zal worden, wordt de wedstrijd (dus niet de
partij) hier kort besproken. En wel omdat die kenmerkend voor de sfeer op dit
NK was: niet ambitie, maar broederschap stond voorop.

NK Superschaak 2017

20 van 49

De partij is volgens de gangbare publikatienormen geschikt voor openbaarmaking, maar wordt het niet, omdat de partij, hoe tragies hij ook afliep, te
normaal was. Een beschrijving van het tragiese moment en de aanloop ertoe
verdienen het mijns inziens wel openbaargemaakt te worden.
Rob had zwart, maar grijpt al in de opening (op verantwoorde wijze!) het initiatief. Wit komt moeilijk en later, zo bleek in de analyse thuis achteraf, onweerlegbaar verloren te staan. Door een vingerfoutje moet Rob echter met een ongewenst stuk zetten en kan even later opgeven.
later op de dag zei David dat Rob met een ander stuk dan het aangeraakte had
mogen zetten (weer zo'n blijk van de sportiviteit die hier heerst)
Na afloop van de partij was David zo bescheiden om ruiterlijk toe te geven:
"Je stond aan alle kanten gewonnen. De volgende keer op een toernooi moet je
van me winnen...".
Rob verbaasd: "?!"
"Je had me al twee keer in de touwen".
O ja, hij doelde natuurlijk ook op die kampioenspartij die hij uiteindelijk van Rob
won en waardoor hij in 2014 kampioen werd (in beider tijdnood won Rob een
dame, maar ging door zijn vlag).
Tegen Henk en Mehmet die erbij waren gekomen zei David grootmoedig: "Ik
ben goed weggekomen".
Mehmets konklusie was: "Rob heeft geen killersinstinkt. Meer voor plezier...".
Kan Rob dit tegenspreken? Toch heeft hij het afgelopen jaar een aantal rapidpartijen in vliegende tijdnood door mat te geven gewonnen.

Rob - Mehmet (5)
Het laat zich raden hoe de sfeer rond deze twee (voor)vechters der gezelligheid
zou worden. Fred verzaakte zijn rol als wedstrijdleider tot nu toe dan wel een
beetje, maar Mehmet had toch een voorzichtige waarschuwing. Hij boog iets
voorover, keek me indringend aan en fluisterde haast: "We mogen het niet te
lollig maken, hè?!”. Maar waarom grijnsde hij dan hierbij zo breed?
Ja, Rob begreep hem: als deze twee personen te dicht bij elkaar komen, vindt
er een onbeheersbare energieuitwisseling plaats. Dit was Peter vlak daarvoor
ook al opgevallen. Nogmaals: of hier hersenaktiviteit bij betrokken is, durf ik niet
te zeggen (vindt inspiratie niet vanuit de Geest plaats?).

Opmerkelijk genoeg begonnen Mehmet en Rob al voordat de wedstrijdleider dit
had verordonneerd. Die kwam links van Rob zitten en zei verbaasd: "Zijn jullie
al begonnen?! Niet zo gehaast, Rob, niet zo gehaast".
Dit is wel een heel andere wedstrijdleider dan ik gewend ben!
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En dat kon hij wel zeggen (en menen), maar wat houdt die twee nog in toom?
Ze hadden er zin in!
Mehmet wilde met de wedstrijdleider in de buurt het toch serieus aanpakken en
vroeg: "Gaan we eerst wisselen in de tijd, of eerst wisselen en dan de tijd?!".
Mocht Rob dit dan bepalen?
Rob besloot zijn khangoeroe * trouw te blijven en hield zich aan de khanschaakregels: vóór het eerste kontakt met hout de klok om beurten indrukken!
* met een h!
Maar wat zegt het standaardwerk Schaak en Superschaak ervan?
Niks.
Het werk prentendeert kennelijk tijdloos te zijn en maakt geen enkele
vermelding van deze ongrijpbare dimensie. Er staat wel in vermeld dat de 1e zet
pas na het voorspel (het opzetten van de Superschaakstukken) begint. En
volgens mijn beperkte kennis van de officiële schaakregels wordt na het
uitvoeren van een zet de klok pas ingedrukt. Hieruit leid ik af dat het voorspel
zonder beiderzijds indrukken van de klok wordt uitgevoerd.
En dit is schoonheid: uit de logika van de gegevens laat zich de juiste konklusie
trekken. Ik hoop dat ik met bovenstaande konklusie de schrijver van Schaak en
Superschaak, Henk van Haeringen, niet heb teleurgesteld en nog minder in de
toepassing van zijn lievelingsbeginsel.

Zie hier hoe serieus beide heren hun taak (strijd?) opvatten: ze staan op het
punt te beginnen terwijl de deelnemers aan het belendende bord nog ontbreken.
Wekt het verbazing dat een van de twee afwezigen de wedstrijdleider is?
(ja, maar een wedstrijdleider heeft meer te doen dan achter een bord zitten)

Dit zou dus mogelijk een vrolijk partijtje worden. Niet alleen om het bord, maar
vooral op het bord. Was er echter iets anders van deze twee heren te
verwachten?
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En soms straalt de vreugde er vóór de partij al vanaf!

V, F, L, D, K, Ps, P, R
1. g4
Dat is het mooie van Superschaak: je kan onbekommerd dìe
pionopeningszetten * doen, die je in het klassieke schaken niet meer durft te
doen.
* Of zijn het openingspionzetten? Of duidelijker openingszetten met een pion?
Of dan toch maar pionzetten in de opening?
1. ...

c6

Niet de meest geïnspireerde zet: ik zie dit als een weigering de konfrontatie met
de tegenstander aan te gaan. En deze weigering bleek wel erg hardnekkig.
2. e4

b6

3. d4

Lb7

Dus 1...b6 had wel degelijk nut!
4. f4
Rob is niet meer te houden. Schimmen van bondspartijtjes met zes pionnen op
een rij schieten door zijn geest. Hij hoeft niets te visualiseren, omdat die indruk
van jaren geleden automaties op zijn handen werkt. De volgende zetten vliegen
dus uit zijn vingers (misschien nog sneller dan Mehmet zette).

NK Superschaak 2017

23 van 49

Dit komt door enkele partijen met het Koningsindies die Rob met wit toen heeft
gespeeld. Tegen het advies van Euwe in bouwde hij in de opening een linie van
zes pionnen naast elkaar op en verpletterde al zijn benauwde tegenstanders.
Let wel: ook toen is er een foto van die bijzondere openingsstelling genomen;
Alleen: deze foto werd spontaan door de voorzitter genomen, zonder gebedel
van Rob!

4. ...

d6

5. h4

Nu lachte Mehmet. Hij begon het komiese van de stelling in te zien.
5. ...

e6

6. c4

Dc8

Ongetwijfeld heel nuttig, maar Rob heeft alleen maar oog voor zijn eigen
bordhelft. Wat er aan de andere kant gebeurt, interesseert hem niet. En terecht,
want wat daar ook gebeurt: de pionnenfalanks die hij aan het opzetten is,
pareert nu al elke mogelijke dreiging.
7. b4

La6

8. a4

Pf6

Hier noteerde Rob dat hij deze zet niet had gezien. Dat is niet verwonderlijk,
omdat hij, zoals gezegd, totaal geen oog voor de andere bordhelft had.
En wat maakte het uit? Hij had zijn ideaalopstelling bereikt: in niet meer dan
acht zetten waren al zijn pionnen twee vakjes opgeschoven! De gapende leegte
tussen de linies nam hij voor lief. Die zou namelijk ook binnen acht zetten
opgevuld zijn.
Ik durf niet te zeggen wie er beter staat, met of zonder Superschaakstukken.
Wit bestrijkt met zijn pionnenfalanks àlle vijandelijke centrumvelden, maar heeft
nog geen stuk ontwikkeld. Zwart heeft veel minder leegte in zijn stelling, maar
ook veel meer krapte.
Het wonderlijkste is echter misschien nog wel dat al deze zetten, zowel van wit
als van zwart, met de normale schaakstukken zijn gedaan: er is nog geen
Superschaakstuk verzet. Deze stelling had in principe dus ook met de klassieke
schaakstukken kunnen ontstaan.

Terwijl Rob zich bijzonder voldaan in de handen wreef, hoorde hij links van zich
een diepe zucht.
Hij was van Fred afkomstig. Zo te horen had hij gezien wat er zich rechts van
hem afspeelde. Rob keek naar hem. Hij zag hoe Fred zijn blik van Robs bord
afwendde en weer naar zijn eigen bord staarde.
Dus hij greep niet in! Hij voelde zich op dit moment blijkbaar meer toernooispeler dan toernooileider en liet het aan de voorzienigheid (in de kerk?) over de
lotsontwikkeling van dat onorthodokse (ketterse?) bord te bepalen.
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Was dit eigenlijk niet een soort khanschaakstelling?! Beide partijen hebben onafhankelijk van elkaar hun stukken op de eigen helft van het bord gezet. Toch is
er geen gordijn (perde) aan te pas gekomen.
Bovendien staan de stukken op de eigen helft. Hoe zou je deze variant in het
Turks noemen? Perdesiz (“zonder gordijn”)?
Mijn konklusie is dat dit een soort perdesiz is: je stukken op je eigen helft
opstellen terwijl de tegenstander meekijkt en je om de beurt een zet doet. Dit
laatste is ook anders dan in de perdeli.
Latere navraag bij de khanschaakgoeroe (Mehmet) bevestigde de juistheid van
deze gedachtegang.

Rob was zó verguld met dit unieke pionnenfront dat het verbazingwekkend
knap is dat hij ondanks alle opwinding slechts fluisterde: “Dit is ook een perde,
hè?!". Wat klonk hij zelfverzekerd!
Mehmet liet zich niet uit het veld slaan en wist Rob zelfs te verbeteren: "Eerder
een duar".
"Duar"?! Was dit ook een Turks woord? Rob vroeg of dit vermoeden juist was
en wat dat woord dan betekende. "Muur", zei Mehmet.
“Wat voor muur dan?”, had Rob moeten vragen: een Turkse of een Chinese?
Turken staan namelijk niet bekend als murenbouwers. Superschaak kent echter
wel de Chinese Muur als barrière(stuk). Maar dat is een massief, enkelvoudig
blokje: wat er nu op het bord stond, was een beweeglijke, horizontale rij
pionnen: ze hielden alles tegen, maar niet het zicht van de tegenstander: ze
konden dus niet als afschermgordijn (perde) fungeren. Maar hun ondoordringbaarheid zou inderdaad als een muur (duar) kunnen worden gezien. De funktie
en het nut zijn echter onduidelijk. Laat ik het anders maar een klassieke
pionnenfalanks blijven noemen.

Rob twijfelde sterk of hij Henk erbij moest roepen. Enerzijds zou dit zeer
treffend de rijkdom aan stellingen van Superschaak demonstreren, anderzijds
bekroop Rob het gevoel dat hij hiermee Superschaak niet helemaal serieus
nam en dat de grondlegger ervan hem deze lichtzinnigheid niet in dank zou
afnemen.
Rob aarzelde. Henk zat zeeer ontspannen (dus niets vermoedend) schuin
tegenover Rob de partij Fred – Evert Jan (toch?) gade te slaan.
Deze partij was blijkbaar van zo'n hoog nivo dat al zijn aandacht daarnaar
uitging. Rob dorst Henk niet te storen in zijn verzonkenheid. Even later stond
Henk in de tuin. Zou hij nu Henk naar binnen mogen roepen? Dacht hij dan
werkelijk dat hij daartoe bevoegd was? En als Henk zich al zou laten
vermurwen en de hele tuin door naar binnen zou lopen, zou hij dan nou wel zo
blij zijn met wat hij op het bord zou aantreffen? Zou in hem niet de neiging
opkomen deze vlegels een draai om de oren te verkopen?
En dit misbruik als argument gebruiken om bij de wedstrijdleider eindelijk een
gefundeerde schorsing van Rob te bepleiten?
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Angstwekkende gedachten, die Rob niet kon verdragen. Maar hij gebood toen
maar wel Mehmet een foto van de stelling te maken. Mehmet keek Rob even
niet-begrijpend aan, maar maakte na veel aandringen van Rob toch maar een
foto. Het was echter een soort portretfoto: vanaf zijn kant van het bord een
overzichtsfoto van de stelling en een van de aanstichters ervan.
Maar het ging niet om het verzamelen van belastend bewijsmateriaal om
bepaalde figuren bij andere bepaalde figuren in diskrediet te brengen, maar om
een eerbetoon aan een stelling die nooit had mogen ontstaan. Schaakmatig
was er niets ongeoorloofds gebeurd, maar schaaktechnies had er een ramp
plaatsgevonden.
Maar vond de wedstrijdleider het erg? Hij berustte. Jaren van oprechte
verontwaardiging hadden degene die deze verontwaardiging gold geen millimeter dichter bij het pad der deugdzaamheid gebracht, dus waarom nog langer
onrust met goedbedoelde "tegenonrust" bestrijden?
Kalm blijven, negeren, isoleren waren veel doeltreffender middelen om de
haard van onrust te doven.
Hij glimlachte dus begripsvol toen hij de provocerende stelling zag, keek Rob
niet eens aan en zonder zijn hoofd te schudden koncentreerde hij zich weer op
zijn eigen partij.
Mehmet was zo vriendelijk om nu ook van bovenaf een foto te maken: de
stelling was nu in bovenaanzicht te "bewonderen".
Overigens is dit niet ongebruikelijk voor Mehmet: zelf maakte hij ook regelmatig
foto's van bijzondere stellingen in zijn khanschaak.
9. La3

Pse7

Hoe vreemd het misschien ook klinkt: dit is de eerste bijzondere zet van de
partij. Dit is pas (na negen zetten!) de eerste zet met een Superschaakstuk.
10. Vb3

g6

11. Pse3

Vb7

Weer keek Fred toe... En weer wist ie dat ie beter niks kon zeggen.
12. Fc3

Fd7

13. Dd3

Mooi! Robs damevleugelontwikkeling is nu voltooid.
13. …
Pg8 ?
Terugtocht van het ontwikkelde paard naar een niet-ontwikkelveld. Waarom?!
Misschien is het geen slechte zet, maar dan geef ik hem toch een vraagteken,
omdat ik hem niet begrijp.
Mehmet dacht dat ie desondanks mocht grijnzen. Vermanend zei Rob: "Het is
wel een NK, hoor!”.
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Nu gaat Rob iets te ver: doelbewust op iets bizars of zelfs monsterlijks
aansturen, sowieso zelf hier volop van genieten en dan de medeschepper
berispen, wanneer die ook laat merken dat ie de stelling dolkomies vindt.
En Mehmet grijnsde alleen maar! Er was geen enkele vorm van geluid te horen!
* Nu is het wel zo dat Mehmets een van de uitdrukkelijkste grijnzen heeft die ik
ken. Niet intimiderend, wel ekspressief. Die is voor mijn gevoel zo innemend,
dat je er helemaal door opgenomen, geabsorbeerd wordt. En dat komt je
wedstrijdkoncentratie niet ten goede. Vandaar Robs vermaning.
14. Pf3 (?)
Dit lijkt de enige goede en natuurlijke ontwikkelingszet, maar door het paard
naar f3 in plaats van h3 te spelen verliest wit een (volkomen onbelangrijk)
ontwikkelingstempo, als ie tenminste aan zijn openingsopzet vast wil houden.
In Robs opzet hoort het paard op h3: wit kan dan met tempowinst zijn
ontwikkeling voltooien, zie de opmerking bij de 18e zet van wit.
14. …

Kf8

15. Kf2

Rob heeft eindelijk het efficiëntste plekje voor zijn koning bepaald en ziet dat
zijn droomstelling nu heel snel bereikt zal zijn.
15. ...
17. Rh2

Rg7
Ff6

16. Kg3
18. Rh3

Rh6

Al wits pionnen naast elkaar op de 4e rij en al zijn stukken er netjes achter…
Kan dit in een serieuze schaakpartij? (of zelfs in een niet-serieuze partij)

Robs ontwikkeling is voltooid. Is die ook volmaakt?
Hoe dan ook: Robs ontwikkeling is voltooid! Hij had dit echter een zet eerder
kunnen bereiken door het onnatuurlijke 15.Ph3 te spelen. Zijn Raadgever had
dan in één zet de 3e rij kunnen bereiken, namelijk met 17.Rf3.
Deze opstelling was in geen van zijn openingsideeën voorgekomen, zelfs niet in
de meest verdachte. In deze partij heeft ie echter een tegenstander die
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meewerkt door wits ontwikkeling niet te verstoren en door zijn eigen troepen
ook achter de frontlijn zich te laten samentrekken.
Rob proestte het nu bijna uit. Met de opperste zelfbeheersing noteerde hij: "Ik
kan mijn lachen nèt bedwingen!!!".

Het meest opmerkelijke was echter dat eigenlijk pas na zestien zetten de
uitgangsstelling was bereikt!
Het voorspel was niet meer dan een formaliteit die zonder enige plichtpleging
werd uitgevoerd, het in positie brengen van de pionnen eigenlijk ook niet, maar
vanaf de 16e zet vond Rob dat hij moest beginnen met nadenken: het eigenlijke
spel kon nu beginnen.

Eigenlijk was dit niet meer dan een Superschaakstelling waarbij de frontlijn voor
wit met twee lijnen (rijen) naar voren was verplaatst en voor zwart met één rij.
Het leek een soort loopgravenoorlog te zijn geworden. Elke beweging naar
voren zou een slachtoffer uit de eigen gelederen eisen.

Hier stelde Rob zich de fundamentele vraag: “Een vierrijensysteem (?!) tegenover een drierijensysteem: wat is fleksibeler? Of doelmatiger?”.
Het antwoord zou als volgt kunnen luiden.
De partij die vier rijen bezet houdt, heeft meer ruimte en kan dus beter manoeuvreren. Bovendien staan zijn troepen dichter bij de vijandelijke koning.
Maar meer ruimte betekent ook minder dichtheid: de koncentratie aan troepen
is lager dan bij de tegenstander en dit betekent dat de “weggedrukte” tegenstanderop het juiste moment kan “opveren” om met een gerichte tegenstoot de
samenhang in de dunnere gelederen weg te slaan.
Als die gerichte tegenstoot echter niet kan worden uitgevoerd, omdat de veerkracht ontbreekt, dan wordt “bedrukte” partij kansloos weggedrukt.
Ik, neutraal en objektief als ik achteraf ben *, neig ernaar tot het oordeel te
komen dat zwart te lang rondjes op zijn eigen helft heeft zitten draaien zonder
“valletjes” voor wit in te bouwen om hem te verrassen, mocht wit zich buiten zijn
grondgebied wagen.
want dan ben ik “ik”, niet meer “Rob”

18. ...

Dc8

Rob: "Ik zou haast remise aanbieden, maar dat mag natuurlijk niet".
Voldaan ging Rob er nu goed voor zitten. Wat voor plan zou je in zo'n soort
stelling kunnen gebruiken? Wàren er gangbare plannen voor zo'n stelling?
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Positionele aanknopingspunten zag hij niet. Taktiese ook niet. Hij besloot een
soort damstrategie toe te passen: in de beginstelling moeten de schijven ook
naar voren en door afruil wordt er ruimte gemaakt. Deze strategie zou ook hier
moeten werken.

Ook deze foto is op Robs dwingende verzoek door Mehmet gemaakt.
Trouwens enig idee in wiens tijd dit allemaal werd gedaan???

19. h5
Aktie! Door alle gesmul van de stelling met alle witte pionnen op de vierde rij
(en bijna alle zwarte pionnen op de zesde rij), eerst zonder stukken erachter en
tien zetten later met alle stukken er direkt achter, verloor Rob veel denktijd. Hij
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heeft nog maar tien minuten over voor de echte partij. Mehmet had nog vijftien
minuten.
19. ...

gxh5

20. Rh4

En nu is er een gambiet ontstaan: wit heeft een pion geofferd en valt met de
tekstzet zwarts Femme Fatale aan.
20. ...
22. Fe5
24. Kh4

Fg7
Dd7
Pc8

21. Rxe7+
23. Fg5
25. e5 (nog 4 m)

Pxe7
Dd8

De verleiding was groot 25.Kxh5 te doen. Dan was er echter 25…Dxg5 mat
gevolgd!
De witte Femme Fatale zorgt ervoor dat zwarts Raadgever niet mag slaan.
Maar zodra wits Femme Fatale geslagen zou worden, staat wit schaak.
Ironies genoeg zou dit motief ook voor zwart van beslissende betekenis worden.
25. …
27. bxa6

d5

26. b5

Kg8

Rob ziet dat zijn stelling kansrijk is en zint op iets geweldigs. Bij gebrek aan
beter besluit hij maar een stuk te winnen… (en niet mat te gaan, zie de uitleg bij
zet 25).
27. ...
29. axb5
31. Vxb7

dxc4
cxb5
Df8

28. Vxc4
30. Vxb5 (nog 2 m)
32. Kxh5

b5
Pe7

Rob vroeg zich af of dit kon. Hij had nu nog maar één minuut.
32. ...

f5 (nog 8 m)

33. Kxh6

Beter was 33.exf5 e.p., maar Rob is dol op zogeheten wandelkoningen. Ze
hoeven niet eens winnend te zijn, dàt ze er zijn is voor hem al spektakulair
genoeg. Deze koningswandeling zou goed af moeten lopen, maar die ene
resterende minuut blijkt op een sekonde na niet genoeg zijn. Als Rob wat
minder had genoteerd...
33. ...

Fh5 +

Een spektakulaire, maar vooral verrassende zet, die Rob echter wel degelijk
gezien had. Hij dacht nu precies te weten hoe hij verder moest gaan.
34. Fg7
36. Dxf5

fxg4
exf5

35. Psxg4
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Vanaf hier noteert Rob chaoties. Dat is nog nooit voorgekomen! Òf hij noteert
goed, òf hij noteert niet. Het halsstarrig rommelige genoteer zou hem de
winnende sekonde kosten…
Na enkele onnavolgbaar snel gespeelde zetten was de volgende stelling
ontstaan:
W: a6, d4, e5, f4, Ph4, Kh6, Vg7, Psf6
Z: a7, f5, Fg6, Kg8, h7
Voor degenen die aan een plaatje de voorkeur geven:

een dramatiese slotstelling; niet voor zwart, maar voor wit

De laatste zet is (Fh5-g6). Hiermee heft zwart het dubbelschaak op.
Nu ging Rob door zijn vlag. Hij had al bijna het paard te pakken om de
beslissende zet uit te voeren: Ph4xg6 mat...
Mehmet zette voor zijn doen nogal traag: hij had “nog maar” vier minuten over.
Zou die spoedfotosessie van invloed zijn geweest?

Er had zich ondertussen een groepje belangstellenden gevormd dat nagenoot
van de prachtige matzet die net niet was uitgevoerd.
Rob vond het opmerkelijk dat er aanmerkelijk meer animo voor het maken van
een foto voor deze stelling was dan voor de stelling met dat opgeschoven front.
Kennelijk vond men de slotstelling hoogstaander dan de stellingen met wits
pionnen naast elkaar op de 4e rij, zowel met wits stukken op de onderste rij als
allemaal naast elkaar op de 3e rij. Een kwestie van smaak, vermoed ik.
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Over deze stelling was Henk heel positief: "O ja... mooi. Da's wel zielig... Maar
ik vind het belangrijkste: vind je het nog steeds leuk?".
Dit zou haast als een persoonlijke vraag opgevat kunnen worden: "Je hebt op
een afschuwelijke manier verloren, omdat je op een prachtige manier in één zet
mat had kunnen geven maar juist op dat moment door de vlag ging; ik kan me
dus nauwelijks voorstellen dat je Superschaak nog leuk vindt. Maar toch wil ik je
deze gewetensvraag stellen.
En mijn vooraf bedachte antwoord is: “Ja, dat is het nog steeds, want ik hoor
net van de grondlegger dat het het belangrijkste is dat je het leuk blijft vinden;
het gaat namelijk niet zozeer om het resultaat, maar om het plezier".
Het is wel hard om te suggereren dat iemand het door jou ontworpen spel leuk
moet blijven vinden, ongeacht wat ie zich ermee aandoet.
Toch had ik op dat moment niet het gevoel dat Henk op deze manier troost
probeerde te bieden. De boodschap leek me eerder dat het meer om het
spelplezier moest gaan dan om de punten, zonder rekening te houden met
ongeluksfaktoren die het spelplezier zouden kunnen bederven.
Ook David zag de schoonheid van de slotstelling in en zei: "Hier moet je een
fotootje van maken, dit is echt een beauty".

Het was psychologies treffend om te zien hoe men reageerde: eerst de
bewondering voor het objekt, en daarna pas betrokkenheid met het subjekt.
Na alle lof voor de prachtige slotstelling, bedacht men toch nog dat ièmand
deze slotstelling had weten te schepppen en hoe die zich zou moeten voelen.
Fred liet als eerste blijken dat hij begreep hoe sneu dit voor Rob moest zijn. Hij
had medelijden: "Rob! Je krijgt een kwart troostpunt".
En de adhesiebetuigingen hielden maar niet op. Henk voegde hieraantoe: "Er is
helaas geen schoonheidsprijs".
Nee, en ook geen pechprijs. Zou die vanaf de volgende keer ingesteld kunnen
worden? Voor degene die met het meeste ongeluk of de meeste dramatiek
weet te verliezen?
Dan weet ik zeker dat ik minstens één prijs (of liever nog een beker) terug mee
naar huis kan nemen.
Ik durf zelfs te beweren dat ik naar alle waarschijnlijkheid bèide prijzen mee zou
moeten kunnen nemen: de schoonheidsprijs en de pechprijs. En dat elk
toernooi. Ik denk dus dat ik zelf mag bepalen waar ik mijn trofeeënverzameling
mee mag uitbreiden (en ik begin vanaf nul).Ik zal het komende jaar een aantal
voorstellen doen. Ik denk dat het iets bruikbaars moet zijn, bijvoorbeeld een
Superschaakstuk en wel dàt stuk dat me de betreffende prijs heeft bezorgd.
Mocht ik mijn inschrijfgeld hierop moeten aanpassen, dan heb ik daar alle
begrip voor.
Ik zal dit stuk niet alleen als een trofee beschouwen, maar ook als een maskotte
(of talisman) en hiermee mijn eigen leger onoverwinnelijke strijders opbouwen
en inzetten.
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Maar Mehmet wist het het bloemrijkst te verwoorden: "Het was wel een mooie
koning. Er zit toch wel een khan * in je, hèhèhèhè!". En Rob kreeg ook nog een
bemoedigend schouderklopje van hem!
* Zoals bij de meesten bekend, heeft de koning in het khanschaak
promotiepotentie: àls hij levend de overkant haalt, kan hij zich tot khan
(opperheerser) laten kronen. Hier is geen ceremonie voor; een eerbiedig
uitgestoken hand van de verliezer volstaat als sterk gereduceerd ritueel.
Hopelijk ten overvloede: “khan” is een Mongoolse eretitel en betekent zoveel als
“opperheerser”. De bekendste khan is Dzjengis Khan.

En hoe ging het slachtoffer er zelf mee om? Hij genoot nog meer dan zijn
bewonderaars! Formeel moest ie even laten zien dat ie buitengewoon
teleurgesteld was, maar hij voelde zich door en door * gelukkig: had hij ooit
zoiets moois op het bord weten te krijgen?!
* volgens mij leksikaal niet helemaal juist, maar het klinkt zo lekker (vind ik)
Eerst een wat eigenzinnige, onorthodokse openingsbehandeling en als
bekroning een potentiële matstelling met dubbelmat. Hoe zou banaal
puntverlies afbreuk aan de vreugde hierover kunnen doen?! Rob is Mehmet
daarentegen dankbaar dat hij meegeholpen had dit juweeltje tot stand te
brengen.

Fred - Rob (6)
Rob was nog niet helemaal uitgepraat en klaar met de emotionele verwerking
van het drama van zijn schoonheidspartij met Mehmet, toen hij de wedstrijdleider al weer iets over een volgende ronde hoorde omroepen.
Hij deklameerde op een gegeven moment vol trots: "Kok tegen Stolzenbach!!!".
Zachtjes, en grijnzend, voegde hij hieraantoe: "Voor de tienduizendste keer * ...".
* ze spelen al vanaf de lagere school schaak met elkaar, al werd er pas vanaf
hun 16e (enigszins) serieuzer en met begrip gespeeld; Fred is degene die Rob
aan het schaken heeft gekregen en, recent, ook aan het Superschaken
Freds intro was vriendelijk bedoeld en had vriendschappelijke gevoelens
moeten oproepen, maar Rob reageerde onverbiddelijk: "Fred! Ik heb dit keer
geen medelijden met je!".
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Henk smulde van zoveel hartstochtelijke vechtlust tussen beide levensvrienden
en gooide olie op het vuur: "Ja, nee, nu wordt de vriendschap op de proef
gesteld!".
Rob en Henk dachten dat ze wel een pittig maar ludiek woordje aan de inleiding
mochten toevoegen, maar opeens klonk er gesis. Dit was stiltegesis. En het
klonk deze dag pas voor de eerste keer. Maar niet terwijl Rob aan het woord
was!
Henk viel onmiddellijk terug in zijn rol als toezichthouder en verduidelijkte ten
overvloede: "NK!!!".
Dit werd dan wel heel luid en duidelijk uitgesproken, maar hij had het ook
zachtjes en binnensmonds kunnen doen: pas toen Henk een gevatte opmerking
maakte, klonk dit ontevreden gesis om stilte.

Maar inderdaad, zoals Henk had Rob het nog niet bekeken. Maar tegelijkertijd
wist hij dat er niets kon zijn dat die vriendschap (die Henk noemde) tot
ontbinding kon brengen.
Rob vond dus dat hij geen enkel berouw over zijn hardvochtige woorden hoefde
te hebben.
Achteraf moest hij toch wel een beetje vaststellen dat deze onverzoenlijke toon
een zekere remise niet tot stand heeft laten komen. Als Fred vrijuit had durven
praten, had ie remise durven aanbieden èn ... had Rob dit niet durven weigeren.
Niet omwille van de toch al onverwoestbare vriendschap, maar vanwege de
strijdetikette.

Zoals ik in vorige verslagen al vaststelde (die jullie nooit te lezen zullen krijgen,
omdat het over thuistoernooitjes gaat waar jullie niet voor uitgenodigd worden),
speelt Fred steeds jeugdiger, als een jongeling en Rob steeds behoudener, als
een grijsaard. Hij is nog steeds niet zijn wilde haren kwijt, maar de bos wordt
langzaam aan wel iets dunner.

R, P, F, D, K, Ps, V, T
1. e4

b5

Hier fluisterde Rob heel duidelijk hoorbaar voor Fred: "Orang oetan!". Fred gaf
geen krimp. Dit plaagstootje was bedoeld om de spot te drijven met Freds
mislukte Orang oetan met 1.b4 in een recent thuistoernooitje. Rob speelde deze
bedenkelijke opening nu met zwart (als een soort Pools).
Provokatie maakt een essentieel onderdeel van Robs openingsrepertoire uit!
(en natuurlijk van zijn psychologiese oorlogsvoering)
2. Psxb5 (na enig nadenken)
4. Vf3
Pc6
6. 0-0

Rxe4

3. Pc3
5. b3
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Rob proestte het bijna uit en wees demonstratief naar Fred. Die glimlachte
echter begrijpend.
De lezer zal waarschijnlijk minder begrip voor Robs flauwe aktie hebben. Echter,
er is al ruim een half leven strijd tussen de klassieke, volgens Rob dogmatiese
schaakopvattingen die Fred houvast geven en de avant-gardistiese vrijbuiterij
waar Rob zijn hele schaakleven zich te buiten aan gaat.
Een korte rokade kan bij Rob alleen maar op hoon rekenen, of hooguit op
meewarig medelijden.
Freds 6e zet was weer een mooie gelegenheid om Fred op de minachting te
wijzen die Rob voor de zoveelste keer bij zichzelf moest waarnemen.
Maar ondanks zijn aanvankelijke kreativiteit had hij nu moeten beseffen dat hij
zich op een soort (Open) Spaans had ingelaten. En wel voor de 1e keer in zijn
leven!
6. ...

f5 !?

Een zet die getuigt van zelfvertrouwen. Zwart krijgt een sterk ogend
pionnencentrum, maar wit heeft (dankzij zijn rokade!) een prachtige, open e-lijn
waarmee hij zwarts pionnenoverwicht in het centrum onder vuur kan nemen.
7. Te1
Hier riep Rob haast smalend uit: "KLASSIEK!!!".
7. ...

Vf6

8. d4 !?

e4!? (nog 16 m)

Zwart moet zijn centrum redden, omdat zijn koning nog in het midden staat. Een
open torenlijn vóór zijn koning zou fataal kunnen zijn. En Fred sloeg (toe):
9. Pxe4 (!)
Voor velen een voor de hand liggende zet, voor Fred echter minder. Maar hij
deed het toch! Rob probeerde Fred onzeker te maken door te zeggen: "Wat doe
je nou?! Ik dacht: je doet Pb1!".
Glunderend zei Fred echter: "Ik heb jouw stijl overgenomen". En hij zei dit heel
resoluut.
9. ...

fxe4

10. Txe4+

Voilà. Wit heeft zijn paard tegen twee pionnen geofferd en heeft een veelbelovende open lijn tegenover zwarts koning. Zwart zal zich heel nauwkeurig
moeten verdedigen om niet onder de voet gelopen te worden. En waarom zou
Rob dat niet kunnen?! Zijn beste partijen zijn geen (toevallig gelukte)
aanvalspartijen, maar subtiele (!), langdurige verdedigingspartijen.
10. ...

Pe7

Hier had Rob zijn hoop op gezet. Als ie óók nog kan rokeren...
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11. Tf4 (niet gezien)
13. De2

Pf5

12. Psd3 (nog 15 m)

Pse6

Pas na twee minuten gespeeld. Fred en Rob hebben nu even veel tijd verbruikt.
Rob vroeg zich trouwens af waarom Fred niet 13.g4 speelde, de lievelingszet
van Rob die de stelling op scherp zet.
Ook interessant was 13.d5!? met als mogelijk vervolg 13…Rxd5 14.Psxf5 of
13…Fd6 14.Psb4 Fc5 met boeiende verwikkelingen.
13. ...

0-0

Nu doet Rob het ook... Fred hoestte opeens heel overdreven en keek Rob ook
nog eens verwachtingsvol aan. Maar Rob liet zich niet van de wijs brengen.
14. Fc3
Met een zeer nadrukkelijke bonk werd dit stuk op zijn plaats gezet. En het leek
zowaar uit tevredenheid te zijn. Dat was opmerkelijk, want over deze zet deed
Fred DRIE minuten! Onvoorstelbaar van iemand die bijna altijd iets sneller zet
dan zijn tegenstander. Misschien zocht hij een beslissende zet, en dacht hij dat
Rob vanzelf wel door zijn vlag zou gaan. De afgelopen toernooitjes ondersteunden deze aanname, maar toonden ook aan dat hun partijen zich juist door
chaos in de tijdnoodfase kenmerkten, met blunders over en weer. Daar kon
Fred het dus beter niet op laten aankomen.
14. ...

Rxf3

15. Dxf3

Vd5

Over deze zet was Rob heel tevreden. Hij had nu nog twaalf minuten, twee
MEER dan Fred.
16. Fe5 (nog 8 m) Vc6 (nog 11 m)
18. Txf8+
Dxf8
20. dxe5

17. Txf5 (niet gezien) Vxe5
19. Dxf8+
Psxf8

Door deze afwikkeling is er een ongeveer gelijke stelling ontstaan:
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Mooie foto; maar vroegtijdig genomen: Robs Femme Fatale staat nog op de
onderste rij en is nog niet op jacht naar de vijandelijke Prinses en Raadgever.
De schoonheid hiervan wordt de lezer / kijker dus onthouden.
De strijd wordt nu nog in feite alleen gevoerd tussen wits Prinses met Raadgever en zwarts Prinses met Femme Fatale: kunnen de twee krachtstukken van
wit een mataanval opzetten of kan de zwarte Femme Fatale elke aanvalspoging
neutraliseren? Dat zwart ook nog een Prinses heeft, zal van ondergeschikt
belang blijken.
20. …

Pse6 (nog 7 m)

21. c4

Hier riep Fred verschrikt uit: "Ik sta in tijd achter!".
Ja: was dit ooit tegen Rob gebeurd?
Op de klokken stond 6.14 om 7.30 minuten. Fred stond dus ruim een minuut
achter. Maar Rob moest nog een zet doen.
21. ...

Fd6

22. Rb2 (nog 5 m) Fe4 (nog 6 m)

Dappere zet: de Femme Fatale gooit zich in de vuurlinie. Fataal?
23. Psc2
25. Rb1 (nog 4 m)

Fc3
24. Pse4
Fd5 (ook nog 4 m!)

Fd3

Zwart had ook 25…Fc2 kunnen doen om wits Raadgever in te sluiten. In haar
eentje kan wits Prinses geen aanval opzetten.
Rob schreef in zijn blok: "remise?", maar dorst het niet aan te bieden. Als er
ièmand is die bepalen kan of een stelling remise is, dan is het wel zijn
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tegenstander! Hij zag zich dus genoodzaakt door te ploeteren, in de hoop van
deze tegenstander het verlossende woord te mogen horen.
26. Psc3
28. Psa6 (nog 3 m)

Fd4
Fb7

27. Psb5

Fc5

Hier schreef Rob in zijn blok: "50-zettenregel".
Er zijn tot nu acht loze zetten gedaan die in aanmerking komen om deze
remiseregel van toepassing op te laten zijn. Maar dan zouden er nog
tweeënveertig loze zetten moeten worden gedaan, om de regel in werking te
kunnen laten treden en het opeisen van remise mogelijk te maken. Zover zou
het tot Robs verbazing niet komen.
29. Psb4

Fc5

30. Psa6

Fc3

Het is opmerkelijk dat Rob zetherhaling en dus remise uit de weg gaat. Toch
weer last van zijn remisefobie?
31. Psc8

Fd5 (nog 1.28 m)

32. Pse7+

Ff7

Helemaal terug… Maar is dat erg?
33. Re4

Psg5

Eindelijk een aanvalszet van zwart. Zou wit hier zó door verrast worden dat ie
twee zetten later een blunder begaat?
34. Psd5

Fe6

35. f4 ??

Deze zet had Rob niet gezien. Hij verbreekt trouwens de reeks zetten die nodig
is voor de 50-zettenregel, omdat het een pionzet is.
Het is echter vooral een onbegrijpelijke zet, omdat hij volkomen onnodig een
stuk weggeeft, en zo de witspeler geen kans meer geeft fatsoenlijk remise aan
te bieden.
Rob sloeg met zijn Prinses Freds Raadgever en dacht binnen de resterende
sekonden Fred mat te kunnen zetten. Dit mislukte volledig. Hij kon geen pion
laten promoveren, had ook niet de koelbloedigheid wit mat te zetten (met
koning en Femme Fatale) en ging ruim voor Fred (43 sekonden verschil) door
de vlag. In de slotstelling kon zwart met zijn Femme Fatale niet eens promotie
van wits a-pion verhinderen...
Op de damevleugel had wit een a- en een b-pion tegen zwart een a-pion;
zwarts koning stond te ver hiervandaan om promotie te verhinderen; de Femme
Fatale had wits doorbraak kunnen verhinderen waarna zwart echter nog steeds
niet zijn vrije e-pion makkelijk binnen de tijd gemakkelijk tot promotie had
kunnen brengen.
Dus ook over deze partij kwam voor Rob een rouwwolk te hangen...
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Mehmet wist het beeldend te vertolken: "Ze zaten om elkaar heen te dansen!".
Met zijn handen verduidelijkte hij de rondjes die Freds Prinses en Robs Femme
Fatale maakten.
Niet bevrijdend, maar hard was Freds woord: "Je had remise kunnen maken".
Ja, voor Fred is dit een routineklusje, maar voor Rob is dit toch meer dan
koudwatervrees:
"Ik wilde niet; ik heb een reputatie hoog te houden. Ik dacht dat jij wilde winnen,
maar objektief was het dus remise".
Rob dacht echt dat Fred probeerde te winnen, hij stond immers bekend als de
man die in het eindspel uit alles nog een voordeeltje weet te peuren. Hij
probeerde vast met zijn Prinses en Raadgever een snood mataanvalletje op te
zetten en dan ergens anders een pionnetje op te snoepen om zo een
beslissende pionneopmars in te kunnen zetten.

Toen de onverbrekelijke vrienden samen naar het station opliepen, hadden ze
het natuurlijk ook nog over dit toernooi. En over hun partij. Opmerkelijk hoeveel
meer je van mensen te horen krijgt, wanneer ze zich in een omgeving veilig
voelen.
Fred had voor een snelle ontwikkeling een paard tegen twee pionnen geofferd.
Hij leek een sterke drukstelling te hebben, maar kon geen doorslaggevende
voortzetting vinden. Misschien had ie iets gemist. Ik hoorde Fred zeggen dat ie
eigenlijk zoals ik gespeeld had (en ik meende iets van trots te bespeuren...).
Het eindspel van Prinses + Raadgever + 6 pionnen tegen Prinses + Femme
Fatale + 4 pionnen leek ook hem heel erg remise te zijn.
Fred probeerde met zijn langedrachtstukken uit de buurt van Robs Femme
Fatale te blijven, maar slaagde daar maar heel beperkt in. Geen van beiden
deed een zet met een pion, alleen Freds Prinses en Robs Femme Fatale
dartelden over het bord. Rob mompelde zelfs hoorbaar iets over een
vijftigzettenregel. Maar na dertien achtereenvolgende nutteloze zetten met deze
twee stukken, gaf Fred zijn Prinses weg!
Waarom had hij nou geen remise aangeboden? Speelde hij toch stiekem op
winst? Nee! Hij gaf toe dat hij geen remise dorst aan te bieden: Rob zou hem
vast en zeker uitlachen om het zoveelste remiseaanbod van de remisekoning.
Of zoals Fred het zei: "Dan hadden we elkaar aangekeken...".
Rob keek hem nu bevestigend aan.
"En jij dacht hetzelfde...".
“Ja”, zei Rob. Dit was helemaal juist!
Maar kennelijk was de te verwachten hoon te veel voor Fred en kreeg hij zijn
lievelingswoordje niet uit zijn mond. Zelfs tegen zijn lievelingsvriend die vast wel
het tragikomiese van de situatie zou begrijpen.
NK Superschaak 2017

39 van 49

Nu staat Rob niet bekend om zijn bereidheid een remiseaanbod aan te nemen,
maar dit doelloze gespring begon hem langzamerhand de keel uit te hangen.
Maar hij dacht ook dat het voor de eindspeltheorie heel mooi zou zijn te weten
dat een Femme Fatale een stuk van lange dracht in bedwang kon houden. Dit
eindspel zou dat hebben aangetoond en daar zou hij toch maar mooi een
bijdrage aan hebben geleverd!

Rob – Jop (7)
Robs strijdlust was door de opeenvolgende debacles ongebroken en misschien
nog wel versterkt: zó slecht had hij toch niet gespeeld?
Hij stond mentaal dus nog fier overeind.
Vol goede moed probeerde Rob in de laatste partij met 1.b4, 2.Lb2, 3.f4, 5.g4
en 6.g5 Jop onder druk te zetten, maar na het simpele 7...b6 waarmee Jops
Raadgever op a8 opeens de bij wit dodelijk verzwakte diagonaal a8-h1 in bezit
nam, kon Rob na het gedwongen 8.d4 zijn stukken niet meer goed plaatsen en
verloor hij kansloos.
Overigens bood Jop na de "krachtzet" 7...b6 remise aan. Na akseptatie zou hij
ongedeeld kampioen zijn.
Ergens was Rob blij met dit aanbod. Maar aan de andere kant juist weer niet:
aanvaarding van het aanbod zou erkennen zijn dat zijn doldrieste opzet mislukt
was. Bovendien was er nog een mededinger naar de eerste plaats en die moest
misschien nog een kans maken. Èn het is niet Robs gewoonte na een paar
zetten al een partij te beëindigen.
Na drie minuten wikken en wegen besloot Rob het aanbod af te slaan, ondanks
het feit dat het een zeer goed geplaatst en zeer fatsoenlijk remiseaanbod was.
En ondanks de afloop heeft Rob er geen spijt van dat hij het heeft afgeslagen:
voor hem stond er niks meer op het spel, en hij was gekomen om te spelen,
desnoods tot het bittere eind, maar niet om vervroegd rondjes te gaan lopen.

PRIJSUITREIKING
Tot Robs opluchting vond het hem deprimerende “hoogtepunt” van het toernooi
precies volgens planning om 17.30 uur plaats. Niet omdat hij niet onnodig lang
“in spanning” wilde worden gehouden, maar omdat hiermee aangetoond was
dat ook zonder voortdurend gedram de spelers heel goed in staat zijn zèlf,
onafhankelijk, op eigen verantwoording hun “wedstrijdritme” te bepalen, zelfs
“die ene, wat buitenissige”.
Dus: wat zegt dit? Wie kan hier wat van leren???
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Na de hele middag bijna “onzichtbaar” (= onhoorbaar) te zijn geweest, kon Fred
als wedstrijdleider eindelijk luid het woord voeren.
Hij kon dat heerlijk ontspannen doen, omdat zijn positie als wedstrijdleider
anneks omroeper andermaal onbedreigd is. Zijn positie als remisekoning met
bijbehorende 2e plaats moest hij voor het eerst sinds jaren prijsgeven.
Het leek alsof er hiermee een last van zijn schouders gevallen was: hij hoefde
niet langer steeds krampachtig op het sluwste moment te loeren om remise aan
te bieden en zo elke ronde weer zijn 2e plaats veilig te stellen.
Dit toernooi kon hij eindelijk vrijuit spelen en het deerde hem niet dat ie slechts
4e werd (en dus buiten de (eigen) prijzen in de vorm van zijn weg te geven
schaakboeken viel).
Opgelucht en zonder schaamte riep hij om dat hij 4e was geworden.
Het applaus klonk veel klaterender dan wanneer hij alwéér de 2e plaats had
“behaald”. Fred voelde zich trots… Voor het eerst!
Hij glunderde, straalde en voelde hoe de bewondering uit de zaal als een zegen
op hem neerdaalde en hem boven zichzelf verhief.
Ook voor degene die geen remiseaanbod gehoord had en in een niet meer
gewonnen stelling moest opgeven was dit een ontroerend moment. Dat Rob
zijn vriend ooit nog eens zó boven zich uit mocht zien stijgen…

Zeldzaam vrolijk vertelde Fred: "We hebben ons een beetje voorbereid tegen
Jop. We dachten: "Wat zou de beste openingszet zijn tegen Jop? De Femme
Fatale op f1 zetten zodat ie niet kan rokeren?".
Misschien is dit inderdaad de beste aanpak tegen een meester in klassiek
schaak. Maar ik zou er niet te veel mijn hoop op vestigen, want ik vind dat Jop
het afgelopen jaar aanzienlijk vooruitgang heeft geboekt.
Vorig jaar gebruikte hij zijn Femme Fatale in zijn partij tegen Rob helemaal niet
("onding", zoals hij na afloop zei), en verkeek hij zich, naar verluidt, op de
Femme Fatale van zijn tegenstander Harm Geert Muller.
Dit jaar echter zette hij zijn Femme Fatale heel doeltreffend in: door zijn zwarte
Femme Fatale in Robs stelling op f2 te zetten, kon hij een zet later met (Th8-h1)
Rob mat zetten. En dat was in het middenspel.
Als Jop inderdaad doorheeft hoe nuttig de Femme Fatale ook in de aanval kan
zijn, heb ik weinig hoop dat we het Jop de komende edities nog moeilijk kunnen
maken.
Ik neem me nu al voor behoudend positioneel te spelen, maar zou ook willen
voorstellen om een ander gek stuk te gebruiken waar Jop het eerste jaar
misschien nog moeite mee heeft: de Magiër, de Engel of meteen maar de Joker?
Als we dan ook als ekstra regel koningspromotie belonen met khankroning,
denk ik dat de 1e prijs naar meerdere kandidaten zou kunnen gaan. Als we dan
ook minder angstig aan psychologiese oorlogsvoering durven doen, moet ik nog
zien dat Jop zich niet van zijn stuk (de Femme Fatale) laat brengen...
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Overigens is dit in zekere zin het nadeel van een NK: het streeft ernaar serieus
genomen te worden en de organisatie gaat ervan uit dat een bonte verzameling
ondoorgrondelijk moeilijke, bijzondere stukken daar niet aan bijdraagt.
Misschien terecht. De tijd zal het leren. En die tijd kan heel ver weg blijken te
zijn...
Maar dan hebben de speelse uitprobeertoernooitjes wel hun nut bewezen! Dit
zijn de broedkamers en broeikassen van vernieuwende inzichten die de loop
van het schaakspel een heel andere richting op kunnen sturen.

Èn, sportief, heel sportief, vond Fred de vriend(schapp)elijkheid Rob te troosten,
of in ieder geval zijn tegenvallende resultaat in het juiste licht te stellen. Want
toen Rob naar voren moest komen om een soort ingenomenheid met de 3e
plaats van onderen voor te wenden, zei Fred ruiterlijk: "Rob is een toonbeeld
dat schaken niet eerlijk is!".
Rob keek hem even aan: “???”.
En toen verduidelijkte Rob het zelf: "Onrechtvaardig!".
Ja, Rob zou de partijen tegen David en Mehmet gewonnen moeten hebben en
tegen Fred remise moeten hebben gehouden, of, als het geluk (?) hem echt
goed gezind was geweest, na Freds blunder zelfs hebben moeten winnen. En
als hij in de laatste ronde het remiseaanbod van Jop had geaksepteerd... Dat
zou 3 of 3,5 punten hebben gescheeld!
mMaar dan had Jop in de laatste ronde geen remise aangeboden, als zijn 1e
plaats dan tenminste nog niet zeker was gesteld
Fred probeerde uit te leggen hoe het kwam dat Rob steeds op het beslissende
moment door zijn vlag ging: "Ik heb zitten kijken en gezien dat Rob gemiddeld
drie sekonden over het opschrijven van een zet doet. In een partij van
gemiddeld dertig zetten is dat twee maal negentig… honderdtachtig sekonden,
Dat is drie minuten".
De konklusie moest men echter zelf trekken, en ik denk met name Rob.
Die heeft echter alleen maar het verweer dat hij niet van plan is met een leesbril
op te spelen. In het donker van de kerk zou je dan minder getuur op het papier
hebben om het nummer van de laatst gespeelde zet te achterhalen, maar
steeds je bril op- en afdoen is ook geen oplossing.
Duidelijker schrijven zou ook een oplossing zijn, of anders minder gehaast. De
tijd nemen om ondanks alle tijdkrapte netjes te noteren zou zich terugverdienen,
omdat er dan minder getuurd hoeft te worden.
Meer denktijd zou natuurlijk nog beter zijn, maar zoals Rob David vroeg was het
nog maar de vraag of meer denktijd automaties betekende dat Rob niet meer in
tijdnood zou komen. David proefde dit antwoord uit Robs vraag en begreep dat
ook dan Rob vooral door zijn gedenk in tijdnood zou komen en minder door zijn
geschrijf.
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En toch zit er nog een nadelig aspekt aan dat "eeuwige" geschrijf: de aandacht
wordt te veel over twee zaken verdeeld. Door even iets op te schrijven, kan je je
aandacht niet steeds op het bord blijven richten en bestaat zelfs de kans dat er
vanuit de ooghoeken gezet wordt, dat wil zeggen: met het rechteroog op het
schrijfblok gericht en het linker op de stelling wordt er met een ongekoördineerde handbeweging een stuk aangeraakt om het te verplaatsen. In de partij
tegen David raakte Rob zijn Raadgever aan, terwijl hij al een paar zetten lang
overwoog zijn Prinses te zetten.
Zo "voor de hand" lag die zet... en toch raakte Rob het stuk ervoor aan, dat
daarom dus meer voor de hand bleek te liggen. Er is een keiharde regel in het
schaak: "Aanraken is zetten". Er zat voor Rob dus niks anders op dan een
onbenullig zetje met zijn Raadgever te doen. Hij verloor hierdoor zijn loper,
terwijl juist deze loper Davids Raadgever had kunnen slaan. Maar deze
materiaalwinst was niet eens belangrijk: had Rob volgens plan zijn Prinses op
f3 gezet in plaats van zijn Raadgever, dan had ie zwaar materieel gewonnen
met aanhoudende aanval.
Zo'n "vingerfoutje" is Rob eerder overkomen. Maar deze oog-handkoördinatie
valt volgens hem te trainen. Hij heeft er dan ook alle vertrouwen in dat hij
onverdroten en vooral ongestraft door kan gaan met het noteren van zetjes en
alles wat het schaken zo interessant maakt!

Als enige winnaar kreeg Jop de beker. Toch was hij verrast. Hij bestudeerde dat
ding in zijn hand en vroeg toen bezorgd (?): "Is dat een wisselbeker?".
Rob dacht het antwoord wel te weten: "Nee, je kan hem niet inwisselen". Jop
leek genoegen met dit antwoord te nemen. Toch is Rob wel een beetje
benieuwd: STEL, STEL dat hij (Rob!) óóit 1e wordt: zou hij dan dezelfde beker
krijgen? Zo ja: is dat dan hetzelfde model maar dan met een ander serienummer of is dat dan het eksemplaar dat Jop dit jaar mocht meenemen?
In geval van het laatste: dan hoop ik maar dat er goede afspraken worden
gemaakt, want ik zou niet graag tijdens de huldiging met lege handen staan.

En de winnaar moest op de foto. Trots (?), blij (?) poseerde hij op verzoek van
Henk, die gewoontegetrouw een foto wilde maken: van de winnaar en daarna
van ons allemaal.
Wat Rob stoorde was het feit dat het geen solofoto leek te worden: Fred stond
stralend op minder dan een meter gepaste afstand van Jop, en zou er vast en
zeker ook op komen. Maar dat was niet de bedoeling! Verontwaardigd riep Rob
dan ook: "Fred! Waarom sta jij ook op de foto?!". Fred glimlachte even zenuwachtig en vergrootte toen de gepaste afstand aanzienlijk. Ik hoop dat Jop
tevreden over de foto is.
Toen de opwinding (van het toernooi) gedaald was, riep David nog onverwacht:
"Een applaus voor Henk en Fred die dit hebben georganiseerd!". En ze kregen
dit applaus. En volkomen terecht. En dat wij daar zelf in al die jaren niet aan
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hebben gedacht... Op een gegeven moment neem je zaken voor zo vanzelfsprekend aan, dat je niet meer beseft hoe bevoorrecht je bent dat je er deel van
mag uitmaken. Dat we ondanks de aanstaande verhuizing van Fred geen
zorgen over de kontinuïteit hoefden te maken was op te maken uit de wens die
Henk uitsprak: "En hopelijk tot volgend jaar".
Maar we hadden toch al gezegd dat we volgend jaar in hetzelfde kerkje door
zouden kunnen gaan?
Fred bevestigde dit door te zeggen dat we dit kerkje zouden kunnen huren.
Anderzijds: als je een leeftijd hebt bereikt waarop een langetermijnplanning niet
meer vanzelfsprekend is... (zoals Henk me min of meer vertelde).

GÉÉN EVALUATIE!
Elke keer na een toernooi vraagt Fred meteen al of alle stukken bevielen.
Iedereen kan dan zijn mening geven. Hij staat zelfs open voor verbeteringen.
Dit jaar deed hij dit niet. Wel zei hij tussen neus en lippen door dat de Keizerin
dit kampioenschap bijzonder weinig was gebruikt. David weersprak dit enigszins, maar van de anderen viel geen woord van afkeuring of instemming te
beluisteren.
Opvallend genoeg wordt haar rechtlijnige aard minder gewaardeerd dan de
schuine gang van de Prinses en de Raadgever en zelfs minder dan de trage
Veteraan (die per definitie strompelt maar nog opvallend wendbaar is).
Blijkbaar is het stukkenarsenaal voor een NK uitgekristalliseerd en daarmee ook
gestandaardiseerd. Het zijn: de Keizerin, de Prinses, de Veteraan, de
Raadgever en de Femme Fatale.
Tegen beter weten in had Rob een tijd geleden al voorgesteld om na al die
jaren toch maar eens een wat “smeuïger” stuk in te voeren. Dit frivole voorstel
strandde kansloos:
Van: F Kok
Verzonden: dinsdag 18 april 2017 17:16
Aan: Stolzenbach, Rob
Onderwerp: Re: 2 toernooien

geen experimenten met nieuwe stukken op het NK

Zo fleksibel is men daar bij Superschaak dus ook weer niet. Maar het ging nu
om een NK. Een zekere statuur moest wel gerespekteerd worden.
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Bijzondere pionnen zijn evenmin gewenst (begrijpelijk, namelijk voor de overzichtelijkheid en eenvormigheid) en de andere stukken zijn toch wel erg anders
dan de "reguliere" Superschaakstukken die nu voor een NK worden gebruikt. Is
dat erg? Het zou mooi zijn als deze "normale", hanteerbare
Superschaakstukken in een bredere kring ingeburgerd raken en dat er niet
meer met zoveel verbazing en zelfs angst naar deze stukken wordt gekeken.
De Superschaakstukken met een bijzondere funktie (zoals de Femme Fatale,
Magiër, Joker en Engel) zijn nog vrij goed te hanteren en hebben als groot
pluspunt dat ze een speciale funktie hebben waardoor het strijdverloop veel
grilliger kan zijn. Maar deze bijzondere stukken staan wel erg ver af van het
klassieke schaak. Ik ben benieuwd of het voordeel het op den duur van het
relatieve "nadeel" wint en juist deze stukken daardoor het schaken de verrijking
kunnen bieden die het volgens mij zo nodig heeft!

Evaluatie onder vier ogen
Hoewel er geen openlijke evaluatie had plaatsgevonden, wat het niet meer dan
natuurlijk dat Fred en Rob na zessen, toen iedereen weg was, nog even
napraatten. En zoals gebruikelijk praatten ze het meest onderweg naar het
station: dan werden ze tenminste niet door schaken afgeleid.

Fred gaf toe: "Heftig hoor, zeven partijen van twintig minuten, pittig".
Dat vond hìj. Anderen hoorde ik niets over het speeltempo zeggen. Ik denk
zelfs dat iedereen wel tevreden was: men kon nu tegen iedereen spelen.
En is Fred niet de man van het snelle zetten? En de man van de snelle remiseafloop?
Behalve dan tegen Rob: dan laat ie zich in tijdnood komen. Taktiek? Medeleven?
Hang naar ondraaglijke spanning? Uit op verplettering van deze zo geliefde
maar ook zo vermaledijde tegenstander?
Fred vond ook dat ie het om een andere reden zwaar had gehad: zowel wedstrijdleider als speler: het blijft een moeilijke kombinatie.
En ik kan me dat goed voorstellen. Dat denk ik tenminste. Om te kijken of mijn
voorstelling juist is, zou ik eens een paar ronden dezelfde dubbelrol op me
kunnen nemen, gewoon als proef.
Dan zou IK zelf eens tegen iedereen “SSST!!!” kunnen sissen en eindelijk eens
Fred berispend toespreken. En de FIDE-reglementen voor me uitstallen om een
eventueel streng maar rechtvaardig oordeel te kunnen staven, zodat niemand
van de orthodoksie zou kunnen afwijken.
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Het zou me, denk ik, alleen te veel tijd kosten. Ik vermoed dat ik dan èlke partij
door mijn vlag zou gaan. Maar als wedstrijdleider zou ik me natuurlijk ekstra
speeltijd kunnen toekennen. Waarom heeft Fred dat eigenlijk nooit gedaan?
Dat zou een prachtig precedent zijn! Want dan zou ook ik daar aanspraak op
kunnen maken (“claimen”, schijnt een wedstrijdleider te moeten zeggen). En
wel omdat mijn rol als verslaglegger me zo veel tijd kost, zelfs veel meer dan
die als wedstrijdleider. Ik zou dan eigenlijk zelfs een drievoudige rol hebben
(zoals nu een dubbele).
Ik ben bereid deze meervoudige / gelede taak op me te nemen, als ik het idee
heb dat ik met het erbij passende respekt behandeld zal worden.

En als ik naar het tijdsverbruik kijk, heb ik nu al de meeste speelminuten
volgemaakt, anders gezegd: het meeste geprofiteerd van de ter beschikking
gestelde speeltijd, hoe minimaal ook, waarschijnlijk meer nog dan Jeroen en
Peter.
Kijkende naar de reguliere eindstand: wat zegt dit? Is er een korrelatief verband
op te stellen?

Het verheugendste dat Fred konstateerde was het feit dat hij steeds meer als
Rob ging spelen. In mijn woorden: onbevangen / onbesuisd en misschien ooit
nog eens onorthodoks / anarchisties.
Rob voelt zich echter niet bedreigd, maar juicht dit toe: na al die jaren miskenning en verkettering dan toch eindelijk het inzicht dat er nieuwe paden gebaand
moeten worden. Maar spelen we niet juist daarom Superschaak?!

Hoelang nog?
De Oud-Katholieke Schuilkerk (van Maria) aan het Papenpad is de laatste jaren
een onverwoestbare vesting voor toernooien met alternatief schaak gebleken.
Ook vandaag was van een herintreder te horen hoe goed de sfeer van de kerk
bij de sfeer van een schaaktoernooi met “verheven” stukken past.
De bewoners van de pastorie zullen echter binnenkort verhuizen. Daarmee is
niet gezegd dat “onze” schuilkerk niet meer beschikbaar voor ons is.
Mehmet is zo attent (en verstandig) geweest ongevraagd (tenminste niet door
Rob) een foto van de binnenkant en van de buitenkant te maken. Zeggen deze
foto’s niet alles over de al zo vaak geprezen sfeer?!
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De organisatoren hebben een onderonsje; over hoe om te gaan met
onreglementair gedrag?

Een bekend plaatje… Maar voor de familie Kok binnenkort nostalgie.
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Onverwacht dankwoord
Het is nog nooit voorgekomen dat er in een verslag van mij een dankwoord
werd opgenomen. Eén woord van dank vond ik altijd al genoeg.
Dit keer wil ik echter wel eens proberen wat uitvoeriger mijn gevoelens van
intens gevoelde dankbaarheid te verwoorden en wel op een manier dat de lezer,
en vooral degene die dit dankwoord geldt, in staat is mijn dankbaarheid op de
bedoelde wijze mede te ervaren en op waarde te schatten.
Want hoe zou ik anders op gepaste wijze mijn dankbaarheid voor de
schitterende foto’s bij dit verslag kunnen uiten?
Ik wil benadrukken dat de meeste van deze foto’s vrijwillig zijn genomen.
Hoewel de schaakstijlen en esthetiese opvattingen van Mehmet en Rob niet
heel dicht bij elkaar liggen, kan ik niet anders zeggen dan dat niet alleen de
door mij afgedwongen foto’s geweldig zijn, maar ook de vrijwillige, naar eigen
inzicht gemaakte foto’s van Mehmet zijn in alle opzichten geslaagd.
Ik had er wel een meeltje voor nodig om deze schitterende foto’s deze kant op
te krijgen:
Van: Stolzenbach, Rob
Verzonden: maandag 12 juni 2017 17:27
Aan: h v haeringen; playkhanchess
Onderwerp: foto's!

heren,
jullie hebben op het afgelopen NK zonder twijfel een aantal prachtige foto’s gemaakt
zou ik er een paar van toegestuurd kunnen krijgen?
leuk voor mij persoonlijk, maar vooral leuk en zelfs illustratief voor het door mij gemaakte verslag
(dat ik met foto’s wil rondsturen)
het gaat in ieder geval om de partij Mehmet – Rob (profielfoto en bovenaanzicht van de opening)
en de slotstelling
(ik meen dat er een bovenaanzichtsfoto van is gemaakt, door Henk (?))
ook de groepsfoto mag wel eens gepubliceerd worden (neem ik aan)
bij voorbaat dank!

Na enkele dagen stuurde Mehmet een serie prachtige foto’s.
Van: Mehmet Özdemir
Verzonden: donderdag 15 juni 2017 20:34
Aan: Stolzenbach, Rob
Onderwerp: Re: foto's!
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Nou bij deze rob. Alleen goede dingen schrijven.

Ik begrijp waar niet deze aanmaning vandaan komt (angst?).
Toch probeerde Rob grappig te blijven en de afzender de moed erin te laten
houden:
Van: Stolzenbach, Rob
Verzonden: vrijdag 16 juni 2017 12:26
Aan: 'Mehmet Özdemir'
Onderwerp: RE: foto's!

dat zal moeilijk gaan ☺
maar bedankt voor al deze prachtige foto’s!!!

Ik heb goede hoop dat ik meer dan gevraagd aan deze verwachting van het
schrijven van alleen maar goede dingen heb voldaan!
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