
TTS – PGT 02-02-2020. 
 
Wij hebben met 11-9 van TTS gewonnen. 9 remises en 1 winstpartij. Die winst 
kwam op een bijzondere manier tot stand.  
Mijn tegenstander Luitzen van der Heide (wit) heeft nog moeite met zijn verlies 
van afgelopen zaterdag tegen mij, maar gaf mij een uur later wel de hand!  
Wat gebeurde er? Na het slaan (zwart 7 schijven op 6, 9,11, 19, 27, 30 en 37 en 
wit 4 schijven op 18, 22, 28 en 50) pakte Luitzen zijn eigen schijf van het bord 
en laat één van mijn twee schijven staan. Vervolgens drukt hij zijn klok in. Ik kijk 
raar op – nadat ik 50. 16x27 had genoteerd – van de ontstane stelling op het 
bord.  
Luitzen realiseert zich zijn stommiteit en probeert de blunder (in lichte paniek) 
goed te maken door met de schijven uit het doosje de slotstelling terug te 
zetten en alsnog zijn gelijk te halen. Maar wat hij doet (in mijn tijd) is tegen de 
regels.  
Hij dient zijn fout – hoe moeilijk dat ook is – te accepteren. Aanraken is zetten 
en als je na de voltooide slag de verkeerde schijven eraf pakt én snel de klok 
indrukt, dan kun je eenzijdig de ontstane stelling op het bord niet meer 
herstellen.  
 
In de slotstand heeft zwart 7 schijven op 6, 9,11, 19, 27, 30 en 37 en wit 4 
schijven op 18, 22, 28 en 50 Het zou als volgt verder kunnen zijn gegaan: 
51. 22*42 30-34 52. 50-44 (verplicht)  9-14 
 
Verlies voor wit is 28-23 door  
53. 28-23 19*28  54. 18-13 14-19 55. 13*24 28-33 56. 24-19 34-39 
en op 42-38 volgt 33*42, 44*33, 42-47. 
en op 42-37 volgt 34-39, 24-19, * 50, 9-14 50-45 
(zowel op 14-10 als 14-9, volgt 45-23) 
 
Remise is 28-22 door 
53. 28-22 11-17 54. 22x11 06x17 En nu is schijf 42 in 3 zetten op 26 en op tijd 
om deze schijf te offeren met 18-12 en door te breken. Zwart kan dat ook. 
Of ook door 
53. 18-12 11-17 54. 12x21 19-24 55. 21-17 24-30 56. 17-12 30-35 
57. 12-08 34-40 58. 44-39 40-45 59. 08-02 45-50 60. 39-33 50-44. 
 

Robert van Heukelem. 
  


