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Heel, heel lang geleden, in een tijd dat we nog jong en mooi waren zullen we maar zeggen,
kwam ergens in den lande, na 13 gespeelde zetten, de volgende stelling op het bord.
We schrijven dinsdag 29-06-1971. ( De 180e dag van het jaar
en de dag dat de drie Russische kosmonauten Volkov,
Patsajev en Drobovolski bij hun terugkeer uit de ruimte het
leven lieten).
Zwart lijkt niet prettig te staan. Er volgde 13. … 23-28! 14.
32X23(?) 21X32 15. 38X27 18-22????? Dramatisch! Na 16.
27X18 13X22 17. 23-19 14X23 18.43-38 kreeg de zwartspeler
een ongelooflijk pak slaag. De volgende dag kwam er
iemand op de proppen met de volgende mogelijkheid (de
naam is mij ontschoten). Na 15. 38X27 kan volgen 17-21!!
26X17 (12X32) 23X01 (16-21!!) 34X23 ad lib (21-26!) 37X28
(26X46). Kingsrow vindt de stelling nu remise. Ga dit
desgewenst na.
Opgemerkt zij nog het volgende. Na vijf en een half gespeelde zetten in deze partij stond de
volgende stelling op het bord:
De daags na deze partij ter hand gestelde partijnotatie(s)
meldde de volgende opening.
1. 32-28 16-21 2.31-26 11-16 3. 37-32 07-11
4.36-31 01-07 5. 41-36.
Turbo Dambase rept echter, wat deze partij betreft, over de
volgende zettenreeks
1.32-28 16-21 2.37-32 11-16 3. 41-37 06-11
4. 31-26 01-06 5. 37-31.
Wie heeft er gelijk? Wat is er aan de hand? Ik verzeker u dat
beide zettenreeksen niet kloppen en ik kan het weten. Het
wordt onderhand tijd de verdere kentallen van deze partij te
openbaren:
KSH jeugdgroep 1971
wit: Hans Jansen
zwart: Hilko Koning
Het volgende heeft zich in werkelijkheid afgespeeld. Lees en huiver!
1.32-28 16-21 2.31-26 11-16 3. 37-32 06-11 Hans kijkt mij vervolgens aan en spreekt de
onsterfelijke woorden “wat doe je nu?” om vervolgens met het weldadige 36-31 te komen. Ik
was uiteraard psychologisch geknakt maar dat kan de witspeler natuurlijk niet verweten worden.
Eén en ander is bij deze, na 42 jaar, rechtgezet. De boodschap is duidelijk Hans Jansen is, om met
Gerard Walschap te spreken, een mens van goede wil.

