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REDACTIONEEL 
 
 Arnoud van Vliet 
 
Ik voel me net het tegengestelde van de nu al roemruchte Anders Moberg. 
Niet zozeer omdat de financiele beloning van het eindredacteurschap in het 
niet valt bij het aandelenpakket van Moberg; ook niet omdat ik mijn aan-
delen in mijn andere schaakclub niet wil opgeven; maar juist waar Moberg 
binnengehaald werd om de puinhoop op te ruimen, kan ik het alleen maar 
slechter doen dan mijn illustere voorganger Martin van Essen. Martin, 
bedankt en heel veel succes in Twente! Maar goed, Martin heeft de lat heel 
hoog gelegd en ik hoop dat jullie de nieuwe redactie de tijd zullen gunnen 
en zullen helpen om dit niveau ook te halen. Het zal allemaal even wennen 
worden, zowel voor het verse redactieteam dat uit Ger Hageman en 
bovengetekende zal bestaan, met voorlopig hand- en spandiensten van 
voorzitter Jan Jaap. Zowel Ger als ik zouden het echter heel prettig vinden 
als we een derde vaste redactielid erbij zouden kunnen krijgen. Voor de 
rest mag dit PKB voor zichzelf spreken. Gelukkig veel bijdragen van 
verschillende (13!) mensen, wat goede hoop geeft dat het blad zijn huidige 
omvang kan blijven houden. Rest mij niets anders dan jullie namens de 
redactie allemaal fijne Kerstdagen en een mooi 2004 toe te wensen! 
 
foto voorzijde: Erik Oosterom op weg naar de zege in het KO-toernooi.
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INTERNE COMPETITIE: 
MASSASPRINT? 
 
 Jan Jaap Janse 
 
Niet dat we het nu zo leuk vinden 
dat Xander Wemmers intern even 
niet meedoet, maar de competitie is 
daardoor wel spannender dan ooit. 
Inmiddels zijn 6 spelers al een keer 
koploper geweest, en bijna weke-
lijks sneuvelt er wel weer een. Het 
zou wel eens op een massasprint 
uit kunnen draaien…  
 
Het is zelfs al erg moeilijk om een 
kopgroep te definiëren zonder 
mensen te vergeten. Laten we 
beginnen met de bovenste 5. David 
van Eekhout speelt het indruk-
wekkendst met zijn 6,5 uit 7. Wie 
kampioen wil worden moet niet 
alleen goed, maar ook veel spelen, 
dus Bart Karstens lijkt een betere 
kanshebber. Net zoals vorig jaar 
speelt ook nu Wan Fokkink weer 
erg sterk. Hij heeft alleen de pech 
dat hij diverse keren mist, doordat 
PK3 vaak op woensdag moet 
spelen. Misschien een kleine lacune 
in PHIVER. Regerend kampioen 
Frans Konings heeft het vrij moei-
lijk, maar de afstand tot de top is 
overbrugbaar. Op de loer ligt Wim 
v/d Fliert die deze keer redelijk vaak 
speelt, en nog vrij goed ook. Weet u 
nog tegen wie zijn ene nederlaag 
was? 
 
In de subtop doet vooral Anton 
Rosmüller het erg goed met 7 uit 
10. Zijn winst op Frans had iets 

tragicomisch, maar hij heeft ook al 
diverse potten hard gewonnen 
tegen de top. Dirk de Beer startte 
erg traag, maar inmiddels lijkt het er 
weer op.  Zo won hij overtuigend 
van Wan Fokkink. Rolf Dijksterhuis 
wist Bart te verslaan en draait een 
lekkere interne. Achter Rolf komt 
zo’n beetje heel PK2 opzetten: 
Kees Vreeken, Jan-Bart Abcouwer, 
Jan Jaap Janse, Eric Jacobs en de 
nog ongeslagen Andreas Weier-
mann.  Ongeslagen is overigens 
ook Dirk Floor nog, maar iets vaker 
spelen zou geen kwaad kunnen.  
 
In de top missen we overigens Bert 
Both (schrijverscursus), Jaap v/d 
Tuuk (ongelukje tegen Jan-Bart) en 
Mark Smits (oud liedje: teveel 
risico).  
 
Je kunt het natuurlijk ook relatief 
goed doen, zeker als je aan het 
einde van het seizoen een lekker 
flesje wil winnen. Onder de 1600 
hebben we weinig spelers, maar de 
hoogst geklasseerde van hen is een 
heel grote: Jan van Eck! Onder de 
1800 geven nieuweling Arnoud van 
Vliet (Alleen van Wan verloren, en 
een TPR ver boven de 2000!), Jan 
Schepers en Veselin Aleksic de 
toon aan, en ook Johan Bosman 
doet het met 50% lang niet slecht. 
Onder de 2000 is het een gekrioel 
van jewelste: Rolf Dijksterhuis aan 
kop, gevolgd door Paul v/d Kooij die 
weer veel speelt, Eric Jacobs en 
wedstrijdleider Leo van Houwe-
lingen.  
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Onderin wacht Ruben Klaphake 
nog steeds op zijn eerste puntje. 
Onze staart is (helaas, zou ik bijna 
zeggen) ook vrij sterk met spelers 
als Mart Renders, Dimitri Hendriks 
en Erik Verlinde erin. Overigens 
een zeer hartelijk welkom aan ons 
nieuwste en meteen ook oudste lid: 
dhr. Wientjes (90+), die dichtbij de 
Sjuut woont en graag bij ons 

meespeelt.  
Al met al een erg sterke en leuke 
interne. We hopen dan ook minder 
actieve leden ook weer eens aan de 
borden te zien. Weest gerust: 
inmiddels zijn we vrij bedreven in 
het plaatsen van zoveel mogelijk 
tafels en borden in de zaal, dus wat 
let u? 
 

 
 
PARTIJEN UIT DE INTERNE 
 
 Arnoud van Vliet 
 
Het is de redactie opgevallen dat 
iedereen staat te springen om 
partijen in te leveren voor dit 
onderdeel van het PKB. Vandaar 
dat het vrij klein blijft in dit nummer, 
en dat is maar goed ook want 
anders was het te dik geworden. 
Echter voor het volgende nummer 
verwachten we natuurlijk een 
stormloop! Inleveren kan bij Ger of 
Arnoud, commentaar mag natuurlijk 
altijd. 
 
Jan Jaap Janse - Luc Martens 
PK intern 13e ronde 
(commentaar Jan Jaap) 
Het is altijd leuk om tegen Luc te 
spelen. Toevallig had ik hem vlak 
voor de indeling laten zien hoe de 
Colle gaat. Daarom een Tromp:  
1. d4 Pf6 2. Lg5 c5 3. Lxf6 exf6 4. 
e3?! Pc6 5. c3 cxd4 6. exd4 d5 7 
Ld3 Ld6 8. Pd2 o-o 9. Df3?! .. 
Waarschijnlijk niet erg nauwkeurig. 
Wit hoopt dat zwart krom gaat 
staan. Luc dacht lang na, maar 

kwam met een goeie en de (blonde) 
witspeler trapt er natuurlijk in: 9. .. 
Te8! 10. Pe2 a6 11. Dxd5?? Lg4! 
12 Pe4? .. Zetten als 12 Kf1 zullen 
ook wel niet goed aflopen, maar nu: 

 
Zwart speelt en wint! 
 
12. .. Pb4!! Oeps, -+. 13 Dxd6 
Dxd6?? 13. .. Pxd3+ 14 Kd2 Txe4 
wins the house. 14 Pxd6 Pxd3+ 15 
Kd2 Txe2+ 16 Kxd3 Txf2 Als een 
kind in de snoepwinkel... Zwart 
heeft een zeer ruime keuze. 17 
The1 Txb2 18 Tb1!? Txb1? Luc 
dacht het zo veilig mogelijk te doen 
(ruilen met pion voor kan niet fout 
zijn), maar geeft in plaats daarvan 
wit weer kansjes. 18. .. Txg2 19 
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Txb7 is niet heel gevaarlijk. Hoe ik 
daarna Luc nog beschwin-delde is 
te schunnig voor woorden en hoort 
niet in het PKB thuis. Iets met Te1 
g6? Pe8! en een vrolijk 
rondspringend paardje. Maar de 
combinatie van Luc was erg mooi. 
Bonuspuntje? (1-0) 
 
Jan Bettman - Johan Bosman 
PK intern 14e ronde 
Dan het spektakelstuk uit de 14e 
ronde, waar schoonheid onbeloond 
blijft; de onrechtvaardigheid van het 
schaakspel.... 
1.e4 c5 2.Pc3 e6 3.f4 Pc6 4.Pf3 g6 
5.f5 gxf5 6.exf5 e5 7.Lc4 Pf6 
8.De2 d5? 9.Pxe5! Pd4 10.Lb5+ 
Pd7 11.Dh5 De7?? 12.f6! De6 
13.0-0 Ld6 14.Pxf7! Dxf7 15.Te1+ 
Kf8 16.Dh6+ Kg8 17.Te8+ Pf8 
18.Pxd5! Dg6 19.Lc4! 

 
Een prachtig gevoerde aanval, 
waarbij de dame gewoon in blijft 
staan. Ze is toch onkwetsbaar door 
matdreigingen. 19. .. Pde6 20.d4 
20.Pe7+ wint sneller: 20...Lxe7 
21.Dxg6+ hxg6 22.fxe7 20. .. Kf7 
21.Te7+ Lxe7 22.fxe7 Dxh6 
23.Lxh6 Pg6 24.Te1 b5 25.Lxb5 

Pxe7 26.Pxe7 Pxd4 27.Lc4+ Le6 
28.Pd5 Tad8 29.Tf1+ Ke8 30.Pc7+ 
Kd7 31.Pxe6 Pxe6 32.Tf7+ Kd6 
33.Txa7 Pd4 34.c3 Pf5 35.Lf4+ 
Kc6 36.Le2 Thf8 37.Lf3+ Kb6 
38.Tb7+ Ka6 Nu volgt een 
surrealistisch eindspel waar het er 
bijna op lijkt of wit niet wil winnen. 
Tijdnood? 39.Txh7 Tde8 40.Kf2 
Kb5 41.b3 c4 42.a4+ Ka5 43.Lc7+ 
Ka6 44.b4 Pe7 45.Th6+ Ka7 46.b5 
Pd5 47.b6+ Kb7 48.Th7 Ka6 49.h4 
Pxc3 50.b7 Pe4+ 51.Kg1 Pf6 
52.Th6 Ka7 53.a5 c3 54.Lb6+ Kb8 
55.Ld4 c2 56.Lxf6?? c1D+ Het 
leven is zo oneerlijk.... 57.Kh2 
Dxh6 0-1 
 
Arnoud van Vliet-Rolf 
Dijksterhuis 
PK Intern 14e ronde 
(Aantekeningen Rolf en Arnoud) 
 
In dezelfde ronde was het vaak 
druk rondom mijn eigen bord, waar 
ik Rolf mocht bestrijden. Eerst 
doordat achter mijn rug de finale 
van het KO-toernooi werd gespeeld, 
maar aan het eind ook door 
interesse in onze stelling. Rolf en ik 
hebben beiden wat aantekening bij 
de partij gemaakt: 
1.e4 Pf6 2. Pc3 d5 3.exd5 [3.e5 d4 
4.exf6 dxc3 5.fxg7 cxd2+ 6.Lxd2 
Lxg7 =] Pxd5 4.Lc4 c6 5.Df3 e6 
6.Pge2 Le7 7.d3 hier had ik 8.d4 
verwacht 7. .. 0-0 8.h4? In een 
aanval van optimisme 8. .. Pd7 
9.Dg3 b5 10.Lb3 a5 11.Lxd5 exd5 
12.Pd4 Te8 13.Kf1 wat anders? na 
het enige goede alternatief 13.0-0 
heeft de pion op h4 niet veel kracht 
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meer 13. .. Ta6?! beter was 13… 
Lf6!, de pion op c6 mag niet 
genomen worden 14.Pf5 Lf6 
15.Lh6 de aanval van wit zit er 
dreigend uit g6 16.d4 na lang 
nadenken. Het eerder geplande 
Pe2 beviel me niet, en op het 
laatste moment tot d4 besloten 
omdat dat Pe5 verhinderde. Dus 
niet... 16. .. Pe5! zelfs Fritz keurt 
deze zet goed 17.Pe3 Pc4 18.Lg5 
b4?! tijdens de partij dacht ik Fritz 
zou zeker op b2 geslagen hebben, 
de voortzetting 18…b4 is niet slecht 
maar waarom zou je niet direct 
gratis een pion meenemen? 19.Pe2 
Pd2+ 20.Kg1 Pe4 21.Dh2 h5? dit is 
een slechte zet, zwart kan hier op 
g5 slaan met de loper, 21… Lxg5 
22.hxg5 Pxg5 en h7 staat gedekt 
zonder dat het paard verjaagd kan 
worden. Hier hadden we allebei nog 
13 minuten over, en de partij is 
eigenlijk nu pas echt bezig! 22.Lxf6 
Dxf6 23.Df4 Dxf4 24.Pxf4 en een 
eindspel resteert, beide spelers 
zaten hier al krap in de tijd 24. .. 
Ta7 25.Pd3 Tae7 26.Pe5 Te6 
27.Tc1 Kg7 28.Pf1 f6 29.Pd3 La6 
30.Pf4 T6e7 31.Th3 zo de toren 
doet weer mee 31. .. Pd6 32.Te3 
even de e-lijn neutraliseren. Hier 
was het streepjes zetten en keepen. 
32. .. Te4 33.g3 Kf7 34.Tce1 Lxf1 
35.Kxf1 Pc4 36.Txe4 dxe4 37.b3 
Pd2+ 38.Ke2 Pf3 39.Td1 Td8 
40.d5! g5? de 40e zet is gehaald! 
Maar de laatste zet geeft het roer in 
handen van wit, en had zwart nog 
zwaar kunnen opbreken! 41.dxc6! 

 
 41. .. Tc8 de enige, deze zet koste 
me 5 minuten. Toch zat hier een 
leuk tijdnoodvalletje in: 41. ..Txd1 
42.c7 lijkt te winnen, maar 42. .. 
Te1 mat! 42.hxg5?? Het lukte me 
niet om het allemaal uit te rekenen, 
dus ik ging voor de pionwinst. Veel 
beter was 42.Td7+! Ke8 43.Pd5! 
42. .. fxg5 43.Pxh5? nog steeds 
kon 43.Td7+ Ke8 44.Pd5! 43. .. 
Txc6 44.Tc1 Tc3 een boeiend 
eindspel blijft over, zwart is een 
pion kwijtgeraakt maar zijn stukken 
staat voldoende actief om de partij 
binnen de remisemarge te houden 
45.g4 Pd4+ 46.Kd2 Ke6 47.Pg3 
Ke5 48.Pf1 Tf3 49.Ke1 Th3 50.Pg3 
Kf4 51.c4 bxc3 52.Txc3 Kxg4 
53.Pxe4 Th1+ Hier wees de 
meekijkende Leo me terecht op 
mijn notatieplicht. Tijdens het 
denken passeerde ik de 5 minuten 
grens weer, ook een manier om het 
probleem op te lossen 54.Kd2 Ta1 
55.Tg3+ Kf5 56.Pc3 g4 57.Kd3 Pf3 
58.a4 Tf1 59.Ke2 Te1+ 60.Kd3 De 
laatste paar zetten zijn we allebei 
niet helemaal zeker van, we hebben 
niet gereconstrueerd. Er begonnen 
namelijk veel schakers mee te 
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graaien in de slotstelling, waardoor 
ik het bord maar ontvlucht ben ½-½  
Een leuk potje! Wit komt slecht uit 
de opening maar verdedigt zich taai 
en uiteindelijk mag zwart nog blij 
zijn met remise! Maar ik ben er ook 
tevreden mee! 
 
En als laatste, en dan is het blad 
ook gelijk vol een stukje uit een 
andere remise mijnerzijds, onder de 
door J3 gedoopte naam "De Beer 
getemd". 
Arnoud van Vliet - Dirk de Beer  
PK Intern 9e ronde 
(Aantekeningen Arnoud) 
1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 dxc3 4. 
Pxc3 Pc6 5. Lc4 d6 6. Pf3 a6 7. 
0-0 Pf6 8. Pg5?! deze zet verblufte 
Dirk... 8. .. Pe5 9. Lb3 h6 10. Pf3!?  
10.f4 is logischer... 10. .. Ld7 of 10. 
.. Lg4 11.Pxe5! dxe5 (Lxd1 12.Lxf7 
mat) en vergelijkbare stellingen als 
in de partij 11.Pxe5 dxe5 12.De2 
e6 13.Le3 Ld6 14.Tfd1 De7 15.Dd3 
Lc7 16.Dc4 Ld6 17.Dd3 Lc5 
18.Tac1 Tc8 

 
Nu deed ik 19.Pa4, en moest me 
lang verdedigen. We hebben in de 
analyse gekeken naar 19.Lxc5 

Dxc5, maar zagen niet zoveel voor 
wit. Fritz wel, die geeft namelijk aan 
dat 19. .. Dxc5? (wat Dirk zei te 
hebben willen doen) een grote fout 
zou zijn geweest: 20.Pd5!! Dxc1 
(verplicht: 20. .. Db5 21.Txc8+ Lxc8 
22.Pc7+ en 23.Pxb5. Wel is 20. .. 
Pxd5 21.Txc5 Txc5 een 
mogelijkheid, maar ook dan staat 
wit gewonnnen) 21.Pxf6+ gxf6 
22.Dxd7+ Kf8 23.Txc1 Txc1+ 
24.Ld1 en wit wint. Alternatief is 21. 
.. Ke7 22.Pxd7 Dc7 wat nog wel wat 
lijkt, maar dan volgt 23.Dd2! (dreigt 
Db4+) Tcd8 (niet Thd8 24.Db4+). 
Nu was het vooral keepen, en werd 
het remise na 19.Pa4 Lxe3 
20.Txc8+ Lxc8 21.Dxe3 O-O 
22.Dc3 Ld7 23.Dxe5 Lxa4 24.Lxa4 
Db4 25.Lc2 Dc4 26.Lb1 De2 
27.Dd4 e5 28.Dd2 Dxd2 29.Txd2 
Tc8 30.Td1 Kf8 31.f3 Ke7 32.Kf2 
Tc5 33.Ke2 Pe8 34.a3 Pc7 35.La2 
Pb5 36.Td5 Tc2+ 37.Td2 Pd4+ 
38.Kd3 Tc7 39.Ld5 b6 40.Tf2 Kd6 
41.f4 f6 42.fxe5+?. Blunder net na 
de tijdnood. Ik dacht dat 42. .. fxe5 
verplicht was, en dat ik op 42. .. 
Kxe5 43.Tf5+ had. Gelukkig zag ik 
het op tijd. 42. .. Kxe5 43.b4 Tc1 
44.Tb2 g5 45.a4 Ta1 46.Ta2 Tb1 
47.Kc3 Tc1+ 48.Kd2 Tb1 49.Kc3 
Tc1+ 50.Kd2 Tc7 51.a5 bxa5 
52.Txa5 Ta7 53.Kd3 (½-½) 
In de slotstelling sta ik intussen zeer 
goed. Dirk had nog 2 min 30, ik nog 
3 min; ik wilde liever een half ei dan 
een lege dop. In de analyse kregen 
we nog te horen van Jaap vd T. dat 
het Morra-gambiet toch allang 
weerlegd was.... 
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STAND INTERNE COMPETIE 
Stand na ronde 14 (10-12-2003) 
 ##  Naam                 Pntn Npar Sal Kls  +  =  -   
  1: Bart Karstens         123  12   6   0   8  2  2 
  2: David van Eekhout     113   7   6   1   6  1  0 
  3: Willem van de Fliert  108   9   5   1   6  2  1 
  4: Wan Fokkink           102  12   3  -2   6  3  3 
  5: Frans Konings          96  12   3   0   6  3  3 
  6: Anton Rosmuller        87  10   4   0   6  2  2 
  7: Dirk de Beer           78  12   3   0   6  3  3 
  8: Rolf Dijksterhuis      77   8   3   0   5  1  2 
  9: Kees Vreeken           62   9   2  -1   4  3  2 
 10: Jan-Bart Abcouwer      59   9   2  -1   5  1  3 
 11: Jan Jaap Janse         54   9   1   1   3  4  2 
 12: Paul van der Kooij     51  10   1   0   4  3  3 
 13: Andreas Weiermann      49   7   2  -1   2  5  0 
 14: Eric Jacobs            49  11   0  -1   4  3  4 
 15: Bert Both              47   7   2  -1   3  3  1 
 16: Leo van Houwelingen    46   7   1   1   2  4  1 
 17: Robbert van Vossen     43   9   1   1   4  2  3 
 18: Dirk Floor             41   5   2   1   2  3  0 
 19: Evert van Heel         40  13   0  -1   6  1  6 
 20: Arnoud van Vliet       38   6   1   0   2  3  1 
 21: Mark Smits             33   9   0  -1   4  1  4 
 22: Ed Verstraete          32   6   1   0   3  1  2 
 23: Jaap van der Tuuk      31   8   0   0   3  2  3 
 24: Bas Peeters            29   7   0   1   2  3  2 
 25: Simon Kronemeijer      27  11   0   1   4  3  4 
 26: Jan Schepers           26   3   1   1   2  0  1 
 27: Veselin Aleksic        26   6   0   0   3  0  3 
 28: Willem Bor             25   2   2   0   2  0  0 
 29: Johan Bosman           24  11   0  -1   5  1  5 
 30: Lucas Boutens          20   3   1  -1   2  0  1 
 31: Maartje de Jonge       16   3   1  -1   2  0  1 
 32: Wout van Veen          14   1   1  -1   1  0  0 
 33: Ger Hageman            10   9  -1  -1   4  0  5 
 34: Vincent Braaf           9   2   0   0   1  0  1 
 35: Jan van Eck             7  10  -1   0   4  1  5 
 36: Conrad Kiers            6   3   0  -1   1  1  1 
 37: Lennart de Vos          6   2   0   0   1  0  1 
 38: Martin van Essen        4   4   0   0   2  0  2 
 39: Willem-Jan Pannekoek    4   4  -1   0   1  1  2 
 40: Antoine de Morree       2   2   0   0   1  0  1 
 41: Jaap van Oosten        -2   8  -2   0   2  2  4 
 42: Willem van Dam         -2   3  -1  -1   1  0  2 
 43: Luc Martens            -3   2  -1   0   0  1  1 
 44: Michiel van Hasselt    -6   7  -2   1   2  1  4 
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 45: Nico Sloof             -6   1  -1  -1   0  0  1 



 46: Peter Hendrickx        -6   1  -1   1   0  0  1 
 47: Peter Bouwkamp         -7   2  -1   0   0  1  1 
 48: Jeroen Bollaart        -8  10  -2   0   3  2  5 
 49: Leo Prins              -8   1  -1   1   0  0  1 
 50: Nicolien de Jong       -9   2  -1   0   0  1  1 
 51: Elias Wientjes        -11   1  -1   1   0  0  1 
 52: Erik Verlinde         -15  11  -3  -1   4  0  7 
 53: Dimitri Hendriks      -22  13  -3   1   4  2  7 
 54: Chris van Meer        -24   4  -3   0   0  1  3 
 55: Mart Renders          -34  10  -4   2   1  4  5 
 56: Jan Bettman           -37  11  -4  -1   2  3  6 
 57: Frank Heinen          -38   8  -4   0   2  0  6 
 58: Jeroen van Meerwijk   -42   9  -4   1   2  1  6 
 59: Cili Kocsis           -56   7  -5   1   0  2  5 
 60: Ruben Klaphake        -93   9  -8   1   0  1  8 
 
 
ERIK OOSTEROM WINT KO-
TOERNOOI 2003 
 
 Rolf Dijksterhuis 
 
Woensdag 26 november en 10 
december werd weer het jaarlijkse 
KO toernooi "formule Kees 
Vreeken" gehouden. Je speelt 2 
partijen van 7.5 minuut, bij 1-1 volgt 
een barrage van 5 minuten. De 
verliezers van elke ronde kunnen 
meedoen in de "loserspool". 
Al in de eerste ronde liet dit grootse 
spektakel twee verassingen zien, 
'ouwe ros' Rosmuller werd na 2 
spannende barrages geveld door 
'snelle eddie' Ed Verstraete en 'the 
king' Frans Konings werd gevloerd 
door ' 1 ply pop' Jan Poppelaars. 
In de kwartfinale werd de winnaar 
van vorig jaar 'mr. X' Xander 
Wemmers verrassend 
uitgeschakeld door 'Erik de 
Noorman' Erik Oosterom en dat 
terwijl Erik voor het eerst sinds 
tijden weer eens een kijkje kwam 

nemen op de clubavond en niet 
eens wist dat er een Knockout-
toernooi gehouden werd. Dat Erik in 
grootste vorm verkeerd bleek later 
ook, in de halve finale schakelde hij 
ook Willem v.d. Fliert uit. De andere 
halve finale werd een prooi voor 
Mark Smits, in de 2e barrage partij 
blunderde Bart een stuk weg en 
een finaleplaats voor Mark was 
binnen. 
Door al die barrages liep het 
toernooi enige vertraging op en 
omdat Erik Oosterom de trein naar 
Leiden moest halen is besloten de 
finale 2 weken uit te stellen. 
De Losers pool werd een prooi voor 
Bart Karstens, in een 
beslissingsvluggertje versloeg hij 
Andreas Weiermann. 
De finale van het Knockout-toernooi 
op 10 december werd met grote 
overmacht gewonnen door Erik 
Oosterom. Hij versloeg Mark Smits 
met maar liefst 4-0 ! Daarmee is 
Erik Oosterom de nieuwe knockout-
kampioen van 2003 geworden! 
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UITSLAGEN KO-TOERNOOI 2003 
 
Eerste ronde 
X. Wemmers - S. Kronemeijer 2-0 
B. Peeters - B. Karstens 0-2 
W. van de Fliert - G. Hageman 2-0 
J. Poppelaars- F. Konings 1-1 (1-0) 
D. van Eekhout - D. Hendriks 2-0 
J. Bettman - M. Smits 0-2 
E. van Heel - J.Bollaart 1-1 (1-0) 
E. Verstraete - A. Rosmuller 1-1 (1½-½) 
J. van der Tuuk - E. Verlinde 2-0 
A. van Vliet - A. Weiermann  0-2 
E. Oosterom - M. Renders 2-0 
S. van den Oord - K. Vreeken 0-2 
J.B. Abcouwer - F. Heinen 2-0 
F. Wiendels - J.J. Janse 0-2 
E. Jacobs - E. Wientjes 2-0 
R. Klaphake - R. Dijksterhuis 0-2 
 
Tweede ronde 
 
X. Wemmers - J.B. Abcouwer  1½-½ 
J.J. Janse - M. Smits  ½-1½ 
B. Karstens - E. Jacobs 2-0 
J. Poppelaars - E. van Heel 1-1 (1-0) 
W. van de Fliert - R. Dijksterhuis 1½-½ 
E. Oosterom - D. van Eekhout 1-1 (2-1) 
K. Vreeken - E. Jacobs 1-1 (1-0) 
A. Weiermann - J. van der Tuuk 2-0 
 
Derde ronde 
 
W. van de Fliert - J.Poppelaars 2-0 
K. Vreeken - Bart Karstens 0-2 
M. Smits - A. Weiermann 1-1 (1-0) 
E. Oosterom - X. Wemmers 1-1 (1-0) 
 
Halve finale 
B. Karstens - M. Smits 1-1 (½-1½) 
W. van de Fliert - E. Oosterom ½-1½ 
 
Finale 
Erik Oosterom - Mark Smits 4-0 

 
Losers pool 
 
Ranglijst na de negende ronde 
Nr   Naam pt 
  1  Bart Karstens* 7.5 
  2  Andreas Weiermann 7.5 
  3  David van Eekhout 6.5 
  4  Mark Smits 6.5 
  5  Jan Poppelaars 6.5 
  6  Anton Rosmuller 6.5 
  7  Wim van de Fliert 6.0 
  8  Evert van Heel 6.0 
  9  Eric  Jacobs 5.5 
 10  Jan-Jaap Janse 5.5 
 11  Jaap van de Tuuk 5.5 
 12  Bas Peeters 5.5 
 13  Ed Verstraete 5.5 
 14  Sander van den Oord 5.0 
 15  Mart Renders 5.0 
 16  Ger Hageman 5.0 
 17  Dimitri Hendriks 5.0 
 18  Rolf Dijksterhuis 4.5 
 19  Simon Kronemeijer 4.0 
 20  Leo van Houwelingen 4.0 
 21  Arnoud van Vliet 4.0 
 22  Erik Verlinde 4.0 
 23  Jeroen Bollaart 4.0 
 24  Jan-Bart Abcouwer 3.5 
 25  Frank Heinen 3.5 
 26  Kees Vreeken 3.5 
 27  Jan van Eck 3.0 
 28  Cili Kocsis 1.0 
 29  Ruben Klaphake 1.0 
 30  Frank Wiendels 1.0 
 
* Bart Karsten wint na barrage met Andreas 
Weiermann 
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PK2: ZEPERD TEGEN D4 
 
 Simon Kronemeijer 
 
Na de redelijke start (4-4 tegen 
SOPSWEPS, zie vorig PKB) ging 
Paul Keres 2 erg hard onderuit 
tegen D4 uit Oosterhout, de club 
van Robbert van Vossen. De uitslag 
van 5-3 was niet zo dramatisch, het 
wedstrijdverloop wel: nog voor de 
tijdcontrole stond het 5-1 voor D4 
en was de wedstrijd gespeeld.  
 
Het drama begon bij mij en had 
vermoedelijk de oorzaak dat ik voor 
en ook nog tijdens de partij al te 
ijverig bezig was geweest met 
borden, stukken, klokken, 
formulieren en koffie. Vervolgens 
dacht ik een half uur na en 
blunderde een stuk weg. Zoiets legt 
meteen een flinke hypotheek op de 
wedstrijd. Jan Jaap Janse was nog 
eerder klaar met een remise in 13 
zetten. Dat betekende slecht een 
half punt uit twee witpartijen en de 
basis van de nederlaag was 
daarmee na een uurtje spelen al 
gelegd.  
 
Het ging daarna ook niet beter. Eric 
Jacobs had zijn favoriete Caro-Kan 
op het bord gebracht, maar koos 
een verkeerde afwikkeling. Die 
leidde rechtstreeks naar een 
eindspel met minuspion, waarin wit 
ook nog de goede loper en de 
actievere torens had. Er was geen 
houden meer aan en ook Eric 
haalde de tijdcontrole niet.  
 

Kees Vreeken had met wit tegen 
het Frans spelend had hij een pion 
geofferd voor druk tegen de zwarte 
stelling, maar na een tactisch 
slippertje werden alle aggressief 
opgestelde witte officieren tegelijk 
kwetsbaar en stukverlies was 
onvermijdelijk. Dat waren 
ondertussen drie nullen voor de 
staartborden, en daar zaten toch 
niet de sterkste spelers van D4.  
 
De volgende uitslag was alweer een 
0 voor Paul Keres, deze keer op 
bord 1. Daar nam Evert van Heel 
het met zwart op tegen een Indier, 
die blijkens zijn notatiebiljet met Fils 
en een Maharadjah speelde in 
plaats van lopers en een koning. 
Geen wonder dat Evert daar geen 
raad mee wist. In een Sveshnikov-
achtige stelling richtte hij zijn 
stukken op pion e4, vond het echter 
niet verantwoord die ook te nemen, 
en verloor toen zelf een pion op de 
damevleugel. In de tijdnoodfase 
werd hij vervolgens dolgedraaid 
door een mysterieus stuk dat met 
"K" werd genoteerd, maar als een 
paard bewoog en bovendien het 
effect van een octopus had. Evert 
verloor een toren en de partij.  
 
Dat was 4.5-0.5 en einde wedstrijd. 
Daarna ging het wat beter. Duitser 
Andreas Weiermann maakte remise 
tegen een Belg, waarvan 
Oosterhout er vrij veel schijnt te 
hebben. Jan-Bart Abcouwer had 
druk op de witte stelling, won een 
pion en beukte zijn tegenstander 
door de vlag, wat een stuk 
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eenvoudiger won dan met andere 
methoden mogelijk was geweest.  
 
De laatst overgebleven en ook de 
beste partij ging aan bord 2 tussen 
Erik Oosterom en de Tsjech Jakub 
Filipek, de sterkste Oosterhouter 
die aan bord 2 was gaan zitten om 
tactische opstellingen van onze 
kant te voorkomen.  
 
Erik Oosterom (2067)-Jakub 
Filipek (2345) 
1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 Lb4 4. 
Dc2 c5 5. dxc5 Pa6 6. a3 Lxc3 7. 
Dxc3 Pxc5 8. f3 O-O 9. e4 d6 10. 
b4 Pa4 11. Dc2 11.Db3 is hier 
eerder gespeeld. Na een 
toekomstig Tc8 zal de witte c-pion 
nu eerder kwetsbaar worden. 11. ..., 
Ld7 12. Lg5 h6 13. Lh4 Tc8 14. 
Td1 g5 Verzwakkend, maar de 
enige manier om 15. ..., d5 door te 
zetten. 15. Lf2 d5 16. e5 Ph5 17. 
h4! Wit moet iets creeren op de 
koningsvleugel, want anders 
verliest hij de c-pion. 17. ..., Dc7 18. 
Pe2 g4 18. ..., Dxe5? 19. Ld4 Df5 
20. Dxf5 exf5 21. hxg5 Pg7 22. 
gxh6 en wit wint. Filipek besluit op 
een eindspel aan te sturen. 19. 
fxg4 Pg7 20. Ld4 Dxc4 21. Dd2 
Dc2 22. Pg3 Dxd2 23. Kxd2 Pb6 
24. Lxb6 axb6 25. Ld3 f6 Zwart 
creeert twee dreigend uitziende 
vrijpionnen, die echter niet ver 
zullen komen. 26. exf6 Txf6 27. 
Thf1 Txf1 28. Txf1 Ta8 29. Ta1 e5 
30. Lf5 Pxf5 31. gxf5 Kf7 32. Tc1 
Wit moet iets ondernemen, want na 
Kf6 zou hij geen vin meer kunnen 
verroeren. Natuurlijk lag Txa3 nu 

erg voor de hand. Er kan dan 
volgen 32. ..., Txa3 33. Tc7 Txg3 
34. Txd7 Kf6 35. Txb7 Kxf5 36. 
Txb6 Txg2 37. Kd3 Tg4 en dit lijkt 
gewonnen voor zwart. Filipek 
probeert het anders. 32. ..., Lc6?! 
33. b5! Lxb5 34. Tc7 Kf6 35. Txb7 
Ta6 Oogt passief, maar 35. ..., Txa3 
36. Txb6 Kf7 37. Txb5 Txg3 38. 
Txd5 Txg2 39. Ke3 Kf6  40. Td6 
loopt nu eenvoudig remise, en 
Filipek wil meer. Erik heeft 
ondertussen echter genoeg 
activiteit ontwikkeld. 36. Th7 e4? 
36. ...,Txa3 zou nog steeds wel 
remise opgeleverd hebben. Nu 
komt zwart in een matnet terecht. 
37. Ke3! Txa3+ 38. Kf4  

 
38. .. Le8 Er dreigde al een elegant 
mat met Ph5. 39. Txh6 Kg7 40. 
Txb6 Ta2 41. f6 Kh7 42. Tb7 Kg6 
43. Ke5 Dreigt o.a. 44. Tg7+ Kh6 
45. Pf5+ Kh5 g4 mat. Zwart moet 
een kwaliteit offeren om dit te 
verhinderen, maar de f-pion 
garandeert een eenvoudige winst 
voor wit. 43. ..., Tf2 44. Tg7 Kh6 
45. Pf5 Txf5 46. Kxf5 e3 47. g4 (1-
0) (red: Eindspel is niet nodig, Fritz 
geeft hier al ondekbaar mat aan). 
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TWEEDE MORST IN DORST 
 
 Jan Jaap Janse 
 
Een cruciaal vierpuntenduel stond 
voor 22-11 op het programma. Paul 
Keres II mocht naar de reserves 
van landskampioen ZZICT, geves-
tigd in Dorst. Dorst? Dat is een klein 
Brabants dorpje, niet meer dan een 
kerk, een kroeg en wat huizen (en 
een bos, maar dat komt later), alles 
gelegen aan één straat. Per auto 
goed bereikbaar, behalve wanneer 
ineens half Brabant wordt afgezet 
door één of andere wegverbreding. 
Kees en Eric hadden al hun 
creativiteit nodig om toch op het 
geplande tijdstip aan te komen.  
 
Schaken in Brabant1, dat klinkt 
gezellig. En is het meestal ook, 
maar ZZICT is niet echt een club. 
Dat zie je ook goed als je daar bent: 
vier teams, waarvan 2½ gevuld met 
allerlei huurlingen. ZZICT II heeft 
inmiddels al 14 spelers gebruikt (en 
2 keer een bord leeggelaten), wij 9, 
en als je naar ZZICT I kijkt is het al 
helemaal dramatisch. Zo kwamen 
ze deze ronde gemiddeld 92 
elopunten sterker op dan de vorige 
keer. Ik begrijp eigenlijk niet 
waarom mensen lid zijn van zo’n 
club, en al helemaal niet dat zij 
steeds bereid zijn in te vallen als de 

                                                 
1 Het begint overigens wat dramatisch te 
worden: al 2 jaar verliezen we alles in en 
tegen Brabant. Nu ook weer tegen 
Oosterhout en Dorst. Aangezien die 
nederlagen ingecalculeerd zijn is er geen 
reden voor paniek.  

heren toppers geen zin, tijd of 
behoefte aan geld hebben. Nou ja, 
enough said.  
 
Over naar de partijen. Jan-Bart 
kwam niet lekker in zijn spel. De 
witte opzet zal te slap zijn: 
 
Jan-Bart Abcouwer – Matthias 
Oomens (2198), bord 5 
1. d4 Pf6 2. Lg5 e6 3. e3 Le7 4. 
Pd2 b6 5. Pgf3 Lb7 6. Ld3 d6 7. 
De2 Pbd7 8. O-O O-O 9. c3 c5 10. 
Tfd1 Dc7 11. b4 Tfe8 12. bxc5 
bxc5 13. Tdb1 Tab8 14. Lb5? Dit 
wordt afgestraft. Pe4! En eigenlijk al 
meteen een verloren zaak vanwege 
de wending Lxf3 en Lxg5. 15. Pxe4 
Lxe4 16. Lxd7 Txb1 17. Txb1 
Dxd7  

 
Hier moet wit al een kwaliteit geven. 
JB koos voor een kortere weg naar 
de nul: 18. Db5 Dxb5 19. Txb5 
Lxf3 20. Lxe7 Overleefd? Lc6 Nee. 
21. Tb2 Txe7  0-1 
 
Als Kees in zijn stellingen komt, is 
hij levensgevaarlijk. Ook deze wit-
speler overleefde een theorielesje 
niet: 
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Carlo Bloem (2038) – Kees 
Vreeken, bord 6 
1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. c3 d5 4. 
exd5 Dxd5 5. d4 Lg4 6. Le2 Pf6 7. 
O-O e6 8. Le3 cxd4 9. cxd4 Le7 
10. Pc3 Da5 11. a3 Pd5 12. Pe4 O-
O 13. b4 Db6 14. Tc1 Tfd8  15. 
Ped2 Tac8 16. Pc4 Dc7  

 
17. Db3  Wit aarzelt te lang. Als 17 
b5 nu nog steeds niet kan, dan kan 
het nooit meer. Positioneel heeft 
zwart al veel troeven in handen. 
17... Pf4 Zwart staat erg lekker. 
Lxf3 kan op elk gewenst moment. In 
hogere zin is het al uit. 18. Ld1 
Lxf3 19. gxf3 Wit had kennelijk 
geen trek in 19 Lxf3 Pxd4, maar 
hierna hopen de structurele nadelen 
zich op. Db8 20. Db2 Lf6 Zwart kan 
ook zonder 20,… Pd3 met 
kwalwinst. 21. Dd2 Pg6 22. Pa5 
Pxd4 23. Txc8 Dxc8 24. Lxd4 
Lxd4 25. Lb3 Lb6 26. Tc1 Db8 27. 
Dg5 Lxa5 28. Dxa5 b6 29. Da6 h6 
30. Lc2 Df4 31. Te1 Ph4 32. Le4 f5 
33. Lc6 Td2 34. Dc8+ Kh7 0-1 
 
Teamcaptain Simon Kronemeijer 
kan soms gevaarlijk uithalen. Tegen 
zo’n beetje de enige basisspeler 

van ZZICT (speelde vorig jaar als 
enige alle wedstrijden) kwam hij erg 
sterk uit de opening. Helaas ging 
het daarna toch nog mis: 
 
Puck Leijnen (2112) – Simon 
Kronemeijer, bord 8 
1. e4 Pf6 2. e5 Pd5 3. c4 Pb6 4. c5 
Pd5 5. Lc4 e6 6. d4 d6 7. cxd6 
cxd6 8. Pf3 Pc6 9. exd6 Lxd6 10. 
O-O O-O 11. Pc3 Pxc3 12. bxc3 
Da5 13. Dc2 Dh5 14. Le2 Dg6 15. 
Ld3 Dh5 16. Te1  

 
16,… e5! Open met die boel.  17. 
d5 Pe7 18. c4 b6 19. Lb2 f6 20. a4 
Lg4 21. Le2 Lf5 22. Dd2 e4 (?) En 
wit lijkt voor een onoplosbaar 
probleem te staan 
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23. La3! Dit verhangt de bordjes. 
Na wat gedwongen zetten kijkt 
Simon tegen een ruïne aan: 23,.. 
exf3 24. Lxd6 fxe2 25. Lxe7 Tfc8 
26. Tac1 Ld7 27. a5 Dg4 28. h3 
Dg6 29. Kh2 Tc7 30. Ld6 Tcc8 31. 
Txe2 Lf5 32. Te7 Td8 33. Lc7 Td7 
34. Txd7 Lxd7 35. axb6 axb6 36. 
Lxb6 Ta3 37. Le3 Td3 38. Db4 f5 
39. Ta1 Df6 40. Ta8 Kf7 41. Tf8 1-0    
 
Evert trof aan het topbord Theo 
Hommeles, in een heel grijs 
verleden lid van deze club. Een 
hoge ratinghouder, maar Evert is 
specialist in dit soort klusjes. Helaas 
ging het halverwege mis: 
 
Evert van Heel – Theo Hommeles 
(2369), bord 1 
1. Pf3 d5 2. c4 e6 3. g3 Pf6 4. Lg2 
Le7 5. O-O O-O 6. b3 c5 7. Lb2 
Pc6 8. cxd5 exd5 9. d4 Lg4 10. 
Pe5 Lh5 11. Pxc6 bxc6 12. Pc3 
cxd4 13. Dxd4 c5 14. De5 Ld6 15. 
Dg5 h6 16. Dd2 Le5 17. Tfd1 d4 
18. Pe4 Pxe4 19. Lxe4 Tc8 20. 
Dd3 f5  

 
21. Lxf5? Df6 Oeps. 22. Lh7 Kh8 
23. f4 g6 24. Tf1 Ld6 25. e3 Kxh7 

26. exd4 Tfd8 Het is en blijft 
verloren, maar hoe Evert in hoge 
tijdnood nog weet te rommelen is 
bewonderingswaardig: 27. f5 g5 28. 
Tae1 cxd4 29. Te6 Df7 30. Da6 Lf8 
31. Lxd4 Tc2 32. Dxa7 Txd4 33. 
Dxd4 Lc5 34. Dxc5 Txc5 35. Tfe1 
Dxf5  0-1 
 
Goed nieuws kwam van Eric 
Jacobs. Over zijn kwaliteitsoffer zijn 
vele meningen mogelijk, maar de 
winnaar heeft altijd gelijk: 
 
Eric Jacobs – John van Dijk 
(1874), bord 7 
1. d4 Pf6 2. c4 d6 3. Pc3 e5 4. 
dxe5 dxe5 5. Dxd8 Kxd8 6. Pf3 
Pbd7 7. g3 c6 8. Lg2 Ld6 9. O-O 
h6 10. b3 Te8 11. Td1 Kc7 12. Lb2 
Pf8 13. Tac1 a6  

 
Niks-aan-de-hand-standje? Eric 
schopt herrie met een 
kwaliteitsoffer: 
14. Txd6?! Kxd6 15. La3 Kc7 16. 
Pxe5 Le6 17. e4 Tad8 18. Lb4 Kb8 
Heeft wit wel genoeg compi? 
Activiteit genoeg, maar zwart houdt 
de boel aardig dicht. 19. La5 Tc8 
20. f4 g6 21. Pa4 P8d7 22. Lc3 c5 
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23. h3 h5 24. Pd3 Pxe4? Raakt 
kant noch wal. Het resterende 
eindspel wordt door Eric netjes 
uitgetikt:  25. Lxe4 Lxh3 26. Pe5 
Pxe5 27. Lxe5 Ka7 28. Ld5 Le6 
29. Pc3 g5 30. Pe4 gxf4 31. gxf4 
Tg8 32. Pg5 Tg6 33. Lxe6 fxe6 34. 
Td1 Tc6 35. Td8 Th6 36. a4 Kb6 
37. Td7 h4 38. Kh2 Tg6 39. a5 1-0 
 
3-2 achter en Erik, Andreas en 
ikzelf nog over. Kans op 4-4 was er 
echter niet, want zelf presteerde ik 
weer eens wan. Wie geeft me een 
plan tegen het Engels? Ook moet ik 
eens leren om in lichte tijdnood 
geen pionnen weg te geven. Onder 
het toeziend oog van Jan Timman 
werd ik als volgt uitgetikt: 
 
Robert Klomp (2005) – Jan Jaap 
Janse, bord 4 
1. c4 d6 2. Pc3 c6 3. g3 e5 4. Pf3 
Lg4 5. Lg2 Le7 6. d4 Pd7 7. h3 
Lxf3 8. Lxf3 Pgf6 9. e3 O-O 10. O-
O Te8 11. b3 h6 12. Lb2 Ph7 13. 
Dc2 Pdf6 14. Tad1 Dc7 15. Lg2 
Tad8 16. Td2 exd4 17. Txd4 Pg5 
18. Tfd1 Pd7 19. Pe4 Pxe4 20. 
Txe4 Lf6 21. Txe8 Txe8 22. La3 
Pc5 23. Df5 Te5 24. Df4 Le7 25. 
Lb2 Te6 26. h4 Lf6 27. La3 Da5 
28. Lxc5 Dxc5 29. Lh3 Te5 30. 
Dg4 Te7 31. Dc8 Kh7 32. Df5 

 
Eeuwig schaak? Niet na mijn bok: 
32,… Dxf5? 33. Lxf5 g6 34. Txd6 
Le5 35. Td7 Txd7 36. Lxd7 Ld6 
37. Kg2 Kg7 38. Kf3 f5 39. h5 Kf6 
40. hxg6 Kxg6 41. e4 fxe4 42. 
Kxe4 Lb4 43. f4 Kf6 44. g4 Lc3 45. 
c5! Wit speelt het heel nauwkeurig. 
45 .. Lb4 46. Lc8 b6 47. cxb6 axb6 
48. Lb7 c5 49. Kd5 Ke7 50. Kc6 
La5 51. a3 Kd8 52. g5 hxg5 53. 
fxg5 Ke7 54. Kb5 Kf7 55. Le4 1-0 
 
Andreas verloor in een chaotische 
partij.  
 
Andreas Weiermann – Wilbert 
Surewaard (2087), bord 3 
1. d3 c5 2. g3 Pc6 3. Lg2 g6 4. e4 
Lg7 5. Pf3 Pf6 6. O-O O-O 7. Pbd2 
d6 8. c3 Tb8 9. Te1 h6 10. a4 b6 
11. Tb1 Kh7 12. d4 cxd4 13. cxd4 
Pb4 14. Db3 a5 De opening loopt 
niet erg lekker. 15. Lf1 Lb7 16. d5 
Pd7 17. Pc4 f5 18. exf5 Txf5 19. 
Ph4 Txd5 20. Ld2 Pc5 21. Dd1 
Pbd3 22. Te3 e5 23. Dg4 De8 24. 
f4 Td4 25. b3 Df7 26. Lc3 exf4 
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Een mistig geheel. Andreas pakt 
het roer:  
27. Te7!? Dxe7 28. Dxg6 Kg8 29. 
Pf5 Waarom niet meteen happen 
op d4? 29,… Df6 30. Dxf6 Lxf6 31. 
Pxd4 f3 32. Lxd3 Pxd3 33. Pxd6 f2 
Het wordt alweer wat 
overzichtelijker. Beiden sturen af op 
een eindspel met een kleine 
kwaliteit meer voor Andreas. 34. 
Kf1 Ld5 35. Ke2 Lg2 36. Kxd3 
f1=D 37. Txf1 Lxf1 38. Ke4 Lg2 
39. Kf5 Lh8 40. Pe2 Lxc3 41. Pxc3 
Kh7 42. Ke6 Lh3 43. Kd5 
Misschien kiest wit hier niet voor het 
juiste plan. De koning soleert 
weliswaar door de zwarte stelling, 
maar staat straks hopeloos 
buitenspel. 43,… Lg2 44. Ke6 Tg8 
45. Kd7 Tg7 46. Kd8 Lh3 47. Ke8 
Td7 48. Pcb5 Kg7 49. Pc4 Kf6 50. 
Pxb6 Tb7 51. Pd5 Ke5 52. Pe3 
Ld7 53. Kf8 Lxb5 54. axb5 Txb5 
55. Pc4 Kd4 56. Kg7 h5 57. Kg6 
Kc3 58. h3 Kxb3 59. Pxa5 Txa5 
60. g4 h4 61. g5 Kc3 62. Kh5 Kd4 
63. Kxh4 Ke5 64. Kg4 Ta4 65. Kh5 
Kf5 66. h4 Tg4 67. g6 Tg1 68. g7 
Txg7 69. Kh6 Ta7 70. h5 Ta6  0-1 
 

Rest topscoorder Erik Oosterom. 
Tegen een ietwat arrogant 
jeugdtalentje ging de opening niet 
erg lekker: niks ontwikkeld en een 
uur tijdsachterstand. Erik vocht zich 
eruit, en dat is precies de mentaliteit 
die PK2 in de 2e klasse zal houden. 
Kijk en geniet: 
 
Arlette van Weersel (2076) – Erik 
Oosterom, bord 2 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Lc5 4. 
b4 Lxb4 5. c3 La5 6. d4 exd4 7. O-
O Pge7 8. cxd4 d5 9. exd5 Pxd5 
10. Db3 Pce7 11. La3 

 
Zo zal het Evans-gambiet wel niet 
moeten. Erik verdedigt zich met 
hand en tand, en dat wil nog wel 
eens werken: 
11,… c6 12. Lxe7 Kxe7 13. Pbd2 
Kf8 14. Lxd5 cxd5 15. Tfe1 h6 16. 
Te5 Le6 17. Dxb7 Lb6 18. Pb3 
Dc8 19. Dxc8 Txc8 20. Tee1 Ke7 
21. Tac1 Txc1 22. Txc1 Tc8 23. 
Kf1 Txc1 24. Pxc1 Ld7 25. Ke2 
Lb5 26. Ke3 Ke6 27. Pb3 Lc4 28. 
Pe5 a5 29. Pd3 Lxd3 30. Kxd3 
Kd6 31. a4 Lc7 32. Ke3 Lb6 33. h4 
h5 34. Pd2 Ld8 35. Pf3 Lf6 36. g3 
Ke6 37. Pe1 Le7 38. Pd3 Ld6 39. 
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Pf4 Lxf4 40. Kxf4 f6 41. f3 Kf7 42. 
g4 Kg6 43. Kg3 Kh6 44. f4 Kg6 45. 
f5 Kh6 46. Kf4  

 
Dit moet nog even heel nauwkeurig. 
Daar is Erik gelukkig erg goed in: 
46,… Kh7! 47. g5 Kg8 48. gxf6   
1/2-1/2 
 
En nadat de handen geschud 
waren werden we snel de zaal 
uitgeschopt.  

Het Brabants kwartiertje hadden we 
weinig zin meer in, maar misschien 
hadden we dat beter wel kunnen 
doen. In een desperate poging de 
wegversperringen te ontwijken 
reden Kees en Eric een wel erg 
smal weggetje in. Eric keerde tijdig 
de auto, maar Kees had er nog wel 
wat vertrouwen in en reed vrolijk 
door. Het asfalt werden kasseien, 
de kasseien werden zand en het 
zand werd een karrespoor. Ook 
waren de huizen en straatlantaarns 
al even op, en toen we een bordje 
‘ruiterpad’ passeerden werd wel 
duidelijk dat we niet op de goede 
weg waren. Keren ging helaas niet 
meer waardoor half PK2 nog even 
op een vrolijk rondje door het 
Dorster Bos werd getrakteerd. 
 
Maar goed, het gaat niet goed. Er 
komen wat cruciale wedstrijden 
aan. Fans in oorlogskleuren (zonder 
mag ook) zijn van harte welkom. 

 
 
PK2 IN DE ZORGEN 
 
 Jan Jaap Janse 
 
Paul Keres II heeft het erg moeilijk. 
Ook tegen het Arnhemse ASV , dat 
per bord wel zo’n 100 puntjes meer 
meebracht, werd verloren. De 
schuld zat hem ditmaal bij de 
witten, want door nederlagen van 
Jan Jaap, Kees en Eric werd het 
team met een 0-3 achterstand 
opgescheept. Vooral Kees heeft 
waarschijnlijk een vol punt laten 
liggen. Captain Simon liet zien dat 

het ook anders kon, waarna 
hoopvol naar de zwarten werd 
gekeken. Van hen keepten Jan-Bart 
en invaller Maartje netjes richting 
remise, terwijl Evert dobbelkoning 
Wouter van Rijn zelfs bedonderde. 
In een eindspel L+P+4 pionnen vs. 
(ingesloten) L + 7 pionnen was wit 
wat te nonchelant, waarna Evert al 
zijn pionnen naar voren gooide en 
de witte koning ze niet allemaal kon 
tegenhouden. Helaas moest 
kopman Erik door een foutje in 
tijdnood alsnog de vlag strijken. 3-5 
tegen ASV is niet verwonderlijk, 
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maar er zullen nu echt matchpunten 
bij moeten komen. De wedstrijden 
tegen de Schaakmaat en SMBII 
zouden weleens beslissend kunnen 
zijn. 
In het volgende PKB komt er meer. 
Nu alvast één partij waarin de 
opening een zwaar gevecht is: 
 
Jan Jaap Janse – Otto Wilgenhof 
(2199), bord 2 
1 d4 Pf6 2 Lg5 Pe4 3 Lf4 c5 4 f3 
Da5+ 5 c3 Pf6 6 Pd2 Niet de meest 
gebruikelijke. 6 d5 is de 
hoofdvariant en 6 dxc5 wordt ook 
wel gespeeld. 6,… cxd4 7 Pb3 
Df5!? Nog nooit gezien. Zwart 
speelt vrijwel altijd 7,… Db6 waarop 
ik graag 8 Dxd4 Pc6 9 Dxb6 axb6 
speel. Zie www.utrechtschaak.nl 
voor een voorbeeld (Janse – 
Karstens).  Waarom 7. .. Df5 zo 
ongebruikelijk is snap ik na deze 
partij eigenlijk niet. Wit wordt ge-
dwongen zijn loperpaar op te ge-
ven, krijgt in ruil ervoor een boel 
ruimte maar de zwarte velden zijn, 
zeker na 4 f3, een bottleneck. 8. 
Lxb8 Txb8 9 Dxd4 d5!? Ik hoopte 
dat zwart krom zou gaan staan met 
9,… b6 ofzo, maar dit is natuurlijk 
veel principiëler.  Wit moet pakken: 
10 Dxa7 Pd7  

 
11 e3?! Niet erg to the point. Ik zat 
een tijd te rekenen op 
mogelijkheden met e4 en Td1, zag 
dat na dxe4 Lb5 niet meer mogelijk 
is, en koos dus maar voor e3 i.p.v. 
e4. Direct 11 Td1 is veel sterker. 
11,… e5! De meest actieve en 
beste voortzetting. Opnieuw gooit 
zwart er een pion in (deze keer niet 
helemaal zo bedoeld). 12 Td1 Le7 
12,… De6 13 Da5 werkt niet. 13 
e4?! Pseudoactief gedoe, niet echt 
nodig. 13,… Dg6 De kleutertruc 
was 13,… dxe4 14 Txd7. 14 exd5? 
Het gaat van kwaad tot erger. Met 
14 Txd5 blijft de deur nog een 
beetje op slot. 14,… 0-0 15 De3? 
En een flinke bok om de boel af te 
maken. 15 Df2 is natuurlijk de 
bedoeling. 15,… Ta8 16 a3?? 5 
fouten in de laatste 6 zetten. 16 Ta1 
is mogelijk, al heeft wit heel weinig 
plezier van de pluspionnen. 16,… 
Dc2! -+ 17 c4 Dxb2 18 d6 Ld8 19 
Td3 Txa3 20 Pge2 Lb6 21 c5 Pxc5 
22 Pxc5 Lxc5 0-1. 
 
Tot zover. Alles sal reg kom. 
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DATABALK/SGA 3 – PK3 
 
 Conrad Kiers 
 
Op vrijdag 24 oktober speelde Paul 
Keres 3 zijn eerste wedstrijd in 
Amersfoort tegen Databalk 3 om de 
eerste stap te zetten naar het 
kampioenschap en terug te keren in 
de KNSB competitie. 
Na een uurtje keek ik links van mij 
en zag dat Bas bezig was z’n 
tegenstander geheel op te rollen. 
Toen deze even later in hopeloze 
stelling ook nog een mat in 1 over 
het hoofd zag, hadden we ons 
eerste punt te pakken. Wan gaf op 
het eerste bord ook al het goede 
voorbeeld door, zo te zien, zonder 
al te veel moeite z’n tegenstander 
naar de afgrond te leiden: 
 
Wit: Wan Fokking   Zwart: Wim 
Lamme 
1. e4 e6 2 d4 d5 3. e5 c5 4. c3 Ld7 
5. Pf3 Db6 6. a3 Lb5 7. c4 Lxc4 8. 
Lxc4 dxc4 9. d5 exd5 10. Dxd5 
Dc6 11. Dxc4 b5 12. De2 Pd7 13. 
Pc3 c4 14. 0-0 Lc5 15. Le3 Pe7 16. 
Lxc5 Pxc5 17. Pd4 Dg6 18. Pcxb5 
0-0 19. Dc4 Pd3 20. e6 Pxb2 21. 
Db4  (1 – 0) 
 
Dus al 2 – 0 en de rest van de 
borden stond zo te zien ook niet 
slecht. 
Toen mijn tegenstander dan ook 
remise aanbood , dacht ik dat 
zonder risico aan te kunnen nemen. 
Het zou niet de eerste keer zijn een 
iets betere stelling door gebrek aan 
tijd te verliezen. Het bleek helaas 

een beetje tegen te vallen. Jan 
Willem stond naar eigen zeggen 
eerst gewonnen, daarna verloren 
en plaatste, omdat z’n tegenstander 
zich in tijdnood bevond, vervolgens 
een tactisch remisebod, wat z’n 
tegenstander  direct aannam, 
waarna bleek dat Jan Willem 
ondertussen alweer gewonnen 
stond! 
De stellingen van Rolf en Jaap 
waren er ondertussen ook niet beter 
op geworden en zij verloren dan 
ook.. Alleen Paul liet geen steekje 
vallen. Op zijn bekende gedegen 
wijze zette hij z’n tegenstander 
onder druk , die daar uiteindelijk 
niet tegen bestand bleek. Een 
mooie en noodzakelijke 
overwinning, want nu was het 
tenminste 4-3 en was alleen 
Maartje nog bezig met loper, paard 
en vrijpion tegen toren in de 
volgende stelling: 
 

 
Hoe win je dit met zwart? 1. .. Pd2 
ligt voor de hand  en dat speelde 
Maartje ook, maar na Tc5 was een 
winnend vervolg niet duidelijk. 
Gezien de stand ging ze schielijk 
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(en terecht) terug met het paard 
naar b3 en bood remise aan.  De 
witspeler zag in dat hij in dat geval 
niet veel keus had en zo werd het 
dus remise.  Wan liet direct hierna 
zien dat de stelling voor zwart in de 
diagramstelling gemakkelijk te 
winnen is door 1. .. Pc1! met de 
bedoeling Pa2, c3 etc., bijv. 1. .. 

Pc1 2. Ke3 Pa2 3. Tc5 c3 4. Kd3 
Lb3 enz. 
 
Dus slechts een kleine overwinning. 
Op papier zouden we met dit team 
toch goede kansen moeten hebben, 
maar de weg is nog lang en HSG 3 
zou nog wel eens lastig kunnen zijn. 

 
 
HET DERDE OP KOERS!  
 
 Rolf Dijksterhuis 
 
Ook het derde team is dit jaar 
versterkt, het derde was vorig 
seizoen nog gedegradeerd uit de 3e 
klasse KNSB maar dit jaar proberen 
wij daarin snel weer terug te komen. 
Met Wan Fokkink (vorig jaar PK1, 
kan dit jaar niet op zaterdag spe-
len), Maartje de Jonge (vorig jaar 
PK1), Paul v.d. Kooij en Rolf 
Dijksterhuis (beiden vorig jaar 
kampioen met PK2), Conrad Kiers, 
Leo v. Houwelingen, Jan-Willem 
Jansen en Jaap van Oosten (vorig 
jaar 3e klasse KNSB) Bas Peeters 
(speelde vorig jaar voor Eindhoven) 
hebben wij een ijzersterk team dat 
met niet minder genoegen kan 
nemen dan het kampioenschap. 
Dat elo-getallen niet alles zeggen 
bleek al in de eerste wedstrijd uit 
tegen Amersfoort 3. We begonnen 
goed, Wan was al eerste klaar en 
won makkelijk, uw teamcaptain Rolf 
had een off-day; hij kwam goed uit 
de opening maar produceerde daar-
na geen enkele goed zet meer, ook 
Jaap verloor. Jan-Willem Jansen 

bood remise aan in een hectische 
stelling. Debutant Bas Peeters 
speelde een gambiet-opening met 
wit en dit pakte goed uit, zijn tegen-
stander bezweek daarna snel aan 
de druk. Na een remise van Conrad 
en een goeie overwinning van Paul 
v.d. Kooij stond het 4-3 voor Paul 
Keres. Als laatste was Maartje 
bezig, ze stond een kleine kwaliteit 
voor maar had wat minder tijd op de 
klok. Ze wist dat ze voldoende had 
aan remise om de overwinning 
binnen te halen, met nog  5 minuten 
op de klok bood Maartje remise aan 
waarna haar tegenstander met het 
hele team ging vergaderen of hij dat 
dat wel moest accepteren. Na 
enkele minuten kwam hij terug en 
accep-teerde het remise aanbod. 
Een krappe 4.5-3.5 overwinning 
was het gevolg.  
 
Databalk/SGA 3 – PK 3 3½-4½ 
W. Lamme  – W. Fokkink (w) 0-1 
H. van Doorn  – M. de Jonge ½-½ 
M.R. Flohr  – R. Dijksterhuis  1-0 
R.E. Flohr – Paul  v.d Kooij 0-1 
U. Aydin – Bas Peeters 0-1 
A. van Ark – Conrad Kiers ½-½ 
D.R. Flohr  – J.W. Jansen ½-½ 
Guus Beltman  – J. van Oosten  1-0 
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De volgende test was thuis tegen 
Vegtlust 1 uit Maarssen. Op papier 
een niet bijzonder sterk team maar 
ze hadden wel De Rode Loper 1 
met 6-2 verslagen. Jan-Willem en 
Paul hadden zich afgemeld maar 
gelukkig kon onze ijzersterke 1e 
bord speler van het vierde, Vincent 
Braaf bij ons invallen. 
Dit keer had teamcaptain Rolf een 
goeie dag, zijn tegenstander 
speelde 1.e4 Pf6 2.f3 ??!?  in de 
Aljechin en werd daarna geheel 
weggevaagd. Achteraf zij hij dat hij 
een hekel aan de Aljechin had en 
daarom f3 speelde. Jaap had een  
veelbelovende aanvalsstelling 
opgebouwd maar offerde teveel 
materiaal. Jaap probeerde het nog 
lang maar moest uiteindelijk toch 
het loodje leggen. De wedstrijd 
werd daarna bijzonder spannend, 
Maartje en Bas verloren op bord 2 
en 3, daartegenover stonden 
overwinningen van Conrad en een 
zeer spectaculaire overwinning van 
Wan (zie partijen). Leo kwam in 
enorme tijdnood maar hield zijn 
hoofd koel en zijn tegenstander 
bood na de tijdcontrole remise aan. 
Een 3.5-3.5 stand was het gevolg. 
Als laatste was Vincent bezig, de 
stelling zag er remiseachtig uit maar 
dit was niet zo duidelijk. Gelukkig 
zag Vincent’s tegenstander een 
truucje over het hoofd en Vincent 
was er als de kippen bij om het af te 
maken, 4.5-3.5 voor Paul Keres!   
 
Een miniatuurtje van Conrad: 
Conrad Kiers - K. Ten Katen 
1. d4 f5 2. Pc3 Pf6 3. e4 fxe4 4. f3 

exf3 5. Pxf3 e6 6. Ld3 Lb4 7. 0-0 
b6 8. De2 Lb7 9. Lg5 Le7 10. Pe5 
0-0 11. Lxf6 Lxf6 12. Dh5 h6 13. 
Dg6 Te8 14. Df7 Kh8 15. Pg6 Kh7 
16. Pe7 Kh8 17. Dg6 (1–0) 

 
 
Gerrit Harmsen - Wan Fokkink 
(commentaar: Wan Fokkink) 
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4. 
Ld3 Pc6 5. c3 g6 6. Pf3 Lg7 7. h3 
Pf6 8. 0-0 0-0 9. Te1 .. Dergelijke 
stellingen krijg ik heel vaak op het 
bord, de ruilvariant van de Caro-
Kann is erg populair bij witspelers. 
9. .. Lf5 10. Lf4 .. Ondernemender 
is 10.Lxf5 gxf5, waarna zwart een 
verzwakte pionnenstructuur heeft, 
met als tegenprestatie een stevige 
greep op e4. 10. .. Lxd3 11. Dxd3 
Ph5 12. Lh2 Lh6! Altijd een zware 
beslissing om een gefianchetteerde 
loper van zijn diagonaal weg te 
halen, maar de loper heeft op g7 
weinig toekomst. 13. Pe5 Pf4!? 
Ook Pxe5 dxe5 Db6 is goed 
speelbaar voor zwart. 14. Df3 .. Niet 
14.De3 Pxg2! 15.Dxh6 Pxe1 
16.Pd2 Pd3 17.Pf3 f6 18.Dd2 e5! 
14. .. Pxe5 15. Txe5 Na dxe5 Pe6 
is zwart OK. 15. .. f6 16. Te1 e5! Dit 
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zet de zaak op scherp. Het 
alternatief is Dd6 gevolgd door e5. 
17. dxe5?! .. Hapt toe. Veiliger is 
Lxf4 Lxf4 Td1 17. .. dxe5 18. Txe5 
Db6 19. Te7 .. Want 19.Lxf4 Lxf4 
20.Dxd5+ Kh8 21.Te2 Tad8 en wit 
kan opgeven. Maar ook de 
gespeelde zet had snel moeten 
verliezen. 19. .. Dxb2?! De 
winnende voortzetting is 19. .. Lg5! 
20.Lxf4 Lxe7 21.Dxd5+ Tf7. 20. 
Lxf4 Txf4?! Na 20. .. Tad8! 21.De2 
Dxe2 22.Txe2 Lxf4 heeft zwart nog 
steeds voordeel. 21. Dxd5+ Kf8 22. 
Txb7? .. Beter 22.Dc5! en zwart 
heeft niet beter dan 22. .. Kg8 
23.Dd5+ met eeuwig schaak. 22. .. 
Dxf2+ 23. Kh2 Tf6! 24. Pa3 Te8? 
Winnend is 24. .. Lf4+ 25 Kh1 Dg3 
26.Dc5+ Ld6 27.Dg1 Lxa3. 
25. Tbb1? ..  

 
 
Fritz geeft hier het magnifieke 
25.Pc2!!, want na 25. .. Dxc2 
26.Tf1!! Txf1 27.Dc5+ is het eeuwig 
schaak. Ipv 25. .. Dxc2 kan zwart 
ook 25. .. Lf4+ 26.Kh1 Dg3 27.Dc5+ 
Ld6 28.Dg1 spelen, maar dat is een 
onduidelijke stelling. 25. .. Lf4+ 26. 
Kh1 Te3 Ook Dg3 is afdoende. 27. 

Dd8+ Kg7 28. Dd7+ .. Jammer, ik 
rekende op 28.Tb7+ Kh6 29.Dxf6 
Txh3+ (of Dd1+) en mat. 28. .. Tf7 
29. Dg4 Tg3 (0-1) 
 
PK3 – Vegtlust 1 4½-3½ 
W. Fokkink (z) - G.J. Harmsen 1-0 
M. de Jonge - P.v.d. Oord 0-1 
B. Peeters - J. Hoeksma  0-1 
C. Kiers - K. ten Katen 1-0 
R. Dijksterhuis - J.F. Hoekman 1-0 
J. van Oosten - C.N. Regeling 0-1 
L. v.Houwelingen - A. Fournier ½-½ 
V. Braaf - J. Lindenbergh 1-0 
 
De volgende wedstrijd op 3 
december moesten we uit tegen De 
Rode Loper 2, de wedstrijd had 
lang een onduidelijk karakter, het 
was moeilijk een prognose te 
geven. Wan was als eerste klaar, hij 
kwam in enigszins onduidelijk 
stelling remise overeen tegen het 
nieuwe talent van de Rode Loper 
Rody Straat. Daarna liep het op 
rolletjes voor PK3, Jan-Willem 
haalde het eerste volle punt binnen. 
Helaas verloor Jaap weer maar dit 
werd al snel gecompenseerd door 
een overwinning van Leo. Conrad 
had na een tijdje slecht gestaan te 
hebben handig een aanval opgezet 
met dame en loper en het mat was 
niet meer te pareren. Rolf won al 
vlak na de opening een pion en zijn 
tegenstander zag deze nooit meer 
terug. Bas had een mooie stelling 
opgebouwd en zijn tegenstander 
bezweek uiteindelijk in de 
uitvluggerfase. Als laatste was Paul 
klaar, aan het eind van de partij 
stond hij een stuk voor, paard + 
dame tegen dame. Het enige waar 
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hij nog voor op moest passen was 
eeuwig schaak maar gelukkig hield 
Paul zijn hoofd koel. Een fraaie 6.5-
1.5 overwinning was het resultaat, 
ga zo door PK3! 

Rode Loper 2 - PK3 1½-6½ 
R. Straat  - W. Fokkink (w) ½-½ 
H. Bernink - P. v.d. Kooij 0-1 
J. Heesen - R. Dijksterhuis 0-1 
M. Michaud  - C. Kiers  0-1 
K. Volkers - B. Peeters 0-1 
L. Rutgers - J.W. Jansen 0-1 
A. el Madani - L.v.Houwelingen 0-1 
H. Nijland - J. van Oosten 1-0 
 

 
 
DRIE KEER WINST VOOR PAUL 
KERES 4 
 
 Jeroen Bollaart & Ger Hageman 
 
Het gaat erg goed met Paul Keres 
4! In het vorige pkb werd al even 
melding gemaakt van de eerste 
ronde van de SGS competitie 
waarin het team met 1-7 won van 
De Vierkante Toren uit Culemborg. 
De tweede wedstrijd, tegen Utrecht 
5, eindigde eveneens in een 1-7 
overwinning. In de derde ronde 
werd gewonnen van Moira 
Domtoren 1, met ‘slechts’ 6-2 maar 
dat mag de pret niet drukken. PK4 
heeft als enige in deze groep (1e 
klasse B) 6 matchpunten (en 20! 
bordpunten). Op een tweede plaats 
staat ZZC 1 (5 match-, 14 
bordpunten), gevolgd door Houten 
1 (4 m., 14.5 b. pntn.). Topscorers 
van PK4 zijn Erik Verlinde en Ger 
Hageman, beiden met 3 uit 3. 
 
Omdat het nu eenmaal leuker is om 
over winst- dan over verliespartijen 
te schrijven, was ’t niet moeilijk om 
spelers bereid te vinden tot het 
schrijven van wedstrijdverslagen. 

Elders in dit PKB vindt u verslagen 
van de tweede wedstrijd, door Erik 
Verlinde en van de derde wedstrijd, 
door Ger Hageman. Ger stuurde 
me, naast een analyse van zijn 
partij uit de eerste ronde, ook nog 
een verslag op van die eerste 
wedstrijd. Dat verslag heb ik 
hieronder bij zijn partij opgenomen. 
 
DE VIERKANTE TOREN 1 – PK4 
Het eerste team van De Vierkante 
Toren was afgelopen seizoen 
gepromoveerd naar de eerste 
klasse nadat het in het daaraan 
voorafgaande seizoen niet geheel 
ten onrechte was gedegradeerd. 
Ondanks de reglementaire 8-0 
overwinning op PK 4 had het team 
zich niet weten te handhaven in de 
eerste klasse. Dat DVT 1 het 
seizoen erna wist te promoveren 
mag desondanks een knappe 
prestatie genoemd worden. 
 
Tijdens het welkomstpraatje van 
teamleider Freek Veldmeijer 
herinnerde Ed nog eventjes aan het 
vervelende misverstand dat ervoor 
zorgde dat we indertijd met 8-0 
verloren (zie eventueel het pkb van 
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febr. 2002). Van verschillende 
kanten klonk “zand erover”, de 
wedstrijd kon beginnen. 
 
Aan bord 1 kreeg Wout van Veen 
remise aangeboden in een voor 
hem gunstige stelling. Hij speelde 
door maar dacht even niet aan z’n 
klok zodat hij op de 39e zet door de 
vlag ging. Het was het enige 
verliespunt. Hieronder volgt uit de 
overige partijen een fragment en/of 
volledige analyse. 
 
Mijns inziens de spectaculairste 
partij van de avond: 
Gert Kampstra (1874) – Erik 
Verlinde (1794), bord 2 
 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Lb4 4. e5 
c5 5. a3 Lxc3+ 6. bxc3 Pe7 7. Dg4 
cxd4 8.Dxg7 Tg8 9. Dxh7 Dc7 10. 
Pe2 dxc3 11. f4 Pbc6 12. Dd3 Pf5 
13. Dxc3 Ld7 14. Tb1 Tc8 15. Ld2 
b6 16. g3 Db7 17. Dd3  

 
17. ...,Pb8 Karpov-Farago 1988 
ging hier verder met 17. ...,Pce7 18. 
Tg1, Tc4 19. g4 18. Lg2 La4 19. 
Pc3 Lc6 20. 0-0 Pd7 21. De2 d4?! 
22. Pe4 Ld5 23. Tfc1 Dc6 24. c4 

Lxe4 25. Lxe4 

 
25. ...,Dc5 Fritz gilt hier meteen om 
25. ...,Txg3 26. hxg3 Pxg3 maar als 
je hem wat langer laat rekenen 
vindt hij een damezet toch ook 
beter 26. Tb5?! Degelijker was 26. 
Dd3, blokkeert pion e4 en dekt a3 
Pxg3 27. hxg3 Dxa3 28. Lf3 Txg3+ 
29. Kf2 Th3 30. Kg2 Th8 31. f5 
Pc5 32. fxe6 Pxe6 33. Lg4 Kd7 34. 
Df3 Dxf3+ 35. Kxf3 Th2 36. Lg5 
Tg8 37. Lf4 Ta2 38. Td1? ai! Ta3+ 
0-1 
 
Menno van der Meer (1836) – Rob 
Disselhof (1878), bord 3 

 
Menno gaat een stuk winnen voor 
drie pionnen.12. g4 Pxg4 13. hxg4 
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Lxg4 14. Pg5 Pxd4 15. f3 Pxb3 16. 
cxb3 Lf5 17. Le3 Td3 18. Td1 
Tad8 19. Txd3 Txd3 20. Pge4 Db4 
21. Kg2 b6 22. De2 Td7 23. Td1 
De7 24. Txd7 Dxd7 25. Dd2 Dxd2+ 
26. Lxd2 a6 27. Pg3 Ld3 28. Kf2 
a5 29. Ke3 La6 30. Pge2 Lh6+ 31. 
f4 g5 32. Kf2 g4 33. Kg3 f5 34. 
Pd4 Kf7 35. Pcb5 Lxb5 36. Pxb5 
e5 37. Pxc7 notatie hierna onduide-
lijk, wit wint het eindspel 1-0 
 
Steven Luderer (1808) – Jeroen 
Bollaart (1820), bord 4 
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Pf3 Pf6 4. Pc3 
dxc4 5. e4 b5 6. e5 Pd5 7. a4 Pxc3 
8. bxc3 Dd5 geen theorie meer 
maar die dame bleek daar best 
goed te staan 9. Le2 Lg4 10. 0-0 e6 
11. Pg5 Lxe2 12. Dxe2 Le7 13. 
Dh5 Lxg5 14. Dxg5 0-0 15. La3 

 
15... f6 16. Dg3 Tf7 17. exf6 Txf6 
18. Dc7 ziet er gevaarlijk uit maar 
de dame kan weinig uitrichten 18. 
...,Pd7 19. Tab1 Tf7 20. Dg3 Pf6 
21. f3 Ph5 22. Dd6 Pf4 23. Tfe1 
Dg5 24. Tb2 Tc8 25. Ta2 Dg6 26. 
Tf1 Dd3 27. De5 Dxc3 28. Lc1 Pd3 
29. Dxe6 Dxd4+ 30. Le3 Dd7 0-1 
 

Ed Verstraete (1816) – Patrick 
Ditmar (1739), bord 5 

 
Ed heeft de druk op de zwarte 
koningsstelling langzaam maar 
zeker weten op te voeren, er zal 
niet veel van over blijven. 29. fxg6 
fxg6 30. Dxd5+ Le6 31. Dg5 Lc8 
32. Le5 Tf7 33. Tf6 Pd7 

 
34. Txg6+ Nog verwoestender is 
34. Lxg6, de romanticus kiest voor 
het torenoffer hxg6 35. Dxg6+ Kf8 
36. Ld6+ Te7 37. Dh6+ Kg8 38. 
Lc4+ na Lxe7 is ’t meteen uit Tf7 
39. Dg6+ Kh8 40. Dxf7 De1+ 41. 
Lf1 La6 42. Lg3 De3+ 43. Df2 
Dxf2+ 44. Kxf2 1-0 
Henk den Braber (1709) – Gertjan 
de Pender (1822), bord 6 
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1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pd2 Pf6 4. e5 
Pfd7 5. Ld3 c5 6. c3 Pc6 7. Pdf3 
Db6 8. Pe2 cxd4 9. cxd4 f6 10. 
exf6 Pxf6 11. 0-0 Ld6 12. Pg3 0-0 
13. Te1 Ld7 Deze stelling is nog 
terug te vinden in “de theorie”, een 
aantal partijen gaat verder met 14. 
b3. Het gat op b3 dat na wits 
volgende zet ontstaat wordt later in 
de partij een doorslaggevende 
zwakte 14. a3 Pg4 

 
15. Lxh7+ Kxh7 16. Pg5+ Kg8 17. 
Dxg4 Dxd4 18.Dxd4 Pxd4 19.Td1? 

 
19. .. Pb3 20.Tb1 Pxc1 21.Tbxc1 
Lf4 0-1 
 
 
Lennart de Vos (1758) – R. 

Veringa (1779), bord 7 
Lennart kwam in de opening al snel 
in het voordeel, kreeg de tijd om z’n 
torens te verdubbelen en won vrij 
eenvoudig een pion: 
 

 
18. Lxe6+ Kxe6 19. Td6+ Fritz 
komt hier met 19. Td7 (dreigt 
volledig binnen te komen met 
T1d6+) 19. ...,Pd5 20. Pxd5 Kxd7 
21. Pb6++ Kc7 22. Pxa8+ Kb8 23. 
Td7 met voordeel voor wit Kf7 20. 
Pg4 Kg7 20. ...,Pg8 21. Td7+ wint 
de pion op b7 21. Pxf6 Lc7 22. Td7 
Tad8 23. Txd8 Lxd8 24. Pd7 Te8 
25. Pdxe5 Lc7 26. Td7 Lxe5 27. 
Pxe5 Kf6 28. f4 g5 29. Td6+ Kg7 
30. fxg5 1-0 
 
Tot slot de partij, met inleiding, van 
Ger Hageman: 
 
Verzameling bij Wout van Veen. 
Samenstelling: 2 oudgedienden: 
Menno en Gert-Jan. De 
nieuwkomers waren deels van het 
derde. Het niveauverschil tussen de 
spelers van PK4 is klein. Kansen te 
over om een provincieclubje eens 
goed te pakken. Goede sfeer in de 
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auto: er werd door alle inzittenden 
gepraat en niet alleen over schaken 
(gaap). We spraken over bezoek 
aan de clubavond, motivatie om te 
spelen en de soms teruglopende 
motivatie, e.d. 
Niets bleek minder waar. Na 
ongeveer een uur stonden de 
boeren niet minder. Dit beloofde 
een zware strijd te worden. Hoewel, 
zij waren net gepromoveerd na een 
degradatie een jaar eerder. Dat kan 
toch geen sterk team zijn!? Doordat 
ik mijn eigen stelling moeilijk vond, 
heb ik weinig gekeken naar de 
partijen van mijn medespelers. Door 
de opstelling van de tafels kon je 
moeilijk kijken naar de oneven 
borden: dat was altijd even turen. 
Voor sommige spelers ben ik 
wellicht een nieuweling, voor 
anderen een oude bekende. Dat zit 
zo. Van 1978 tot 1981 (misschien 
wel 1982 of 1983) heb ik geschaakt 
voor Paul Keres. Het laatste jaar 
dat ik extern speelde had PK 2 
teams in de eerste divisie. Door 
omstandigheden en ook de 
nadrukkelijke aanwezigheid van 
enkele figuren binnen het tweede 
gaf ik er de brui aan. Ik was het 
plezier in het spelen totaal 
kwijtgeraakt. En om het helemaal 
dramatisch te maken: ik was zo 
teleurgesteld dat ik met schaken 
ophield. Geen club, niet thuis, 
nergens, nooit meer! Rond de 
jaarwisseling van 2002 en 2003 ben 
ik weer wat gaan spelen in het 
Ledig Erf, vooral met Mart Renders. 
Dit beviel zo goed dat ik in maart 
mijn comeback heb gemaakt. 

F. Veldmeijer (1729) – Ger 
Hageman (1793), bord 8 
(commentaar: GH) 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 a6 4. 
La4 Pf6 Nog bekend voor mij. 5. d4 
verrassing! b5 Na lang nadenken. 
Ik durfde e x d4 niet aan. En met de 
tekstzet stuur ik op bekend terrein 
aan. 6. Lb3 Pxe4 ook nu kan e5 x 
d4 nog 7. 0-0 d5 e5xd4 durfde ik 
nog altijd niet; de tekstzet voert 
naar de open verdediging 8. dxe5 
Le6 9. Le3 Achteraf blijkbaar geen 
hoofdvariant Le7 10. Pbd2 Pc5 dit 
omdat ik bang was voor Pxe4 11. 
c3 ik ben geen tandarts, maar laat 
dit niet een gaatje op d3? Pd3 12. 
Dc2 Pdxe5 13. Pxe5 Pxe5 14. Ld4 
Pc4 Lf6 leek me beter en 
gemakkelijker; maar het avontuur 
lonkte! 15. Lxg7 

 
15. …,Tg8 16. Dxh7 Txg7 17. 
Dxg7 Pxd2 Daar sta ik dan: 2 
stukken tegen toren en pion. Het 
probleem is dat mijn koning in de 
weg staat. De lange rochade zou 
me nu goed uitkomen. 18. Tfe1 
Dd6 19. Dh8+ Lf8 20. Dh4 hij 
probeert de rochade te verhinderen. 
Dc6 Door de toren te dekken kan ik 
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de laatste rij verlaten met de 
koning. 21. Tad1 Le7 22. Dh8+ 
Kd7 23. Dg7 Pxb3 dit was nodig 
24. axb3 Kc8 25. b4 dank u. Wit 
moet c4 doen of op zijn minst 
overwegen. Kb7 eindelijk; nu gaan 
4 stukken richting witte koning 26. 
Td4 Tf8 27. h4 De8 28. h5 Tg8 de 
witte dame staat erg ongelukkig 29. 
Dh7 Th8 30. Dg7 Txh5 hap; niet 
pakken is misschien gevaarlijk 31. 
Te5 Th8 ruilen is niet goed. Alle 
witte stukken zitten elkaar in de weg 
32. b3 te laat 

 
32. …,Tg8 33. Dh6 Tg6 34. Dh5 
Lf6 35. Tdxd5 Lxe5 wanneer wit 
Txe5 doet beslist Dc6 de partij 
direct 0-1 
De nabespreking mocht er zijn. Mijn 
tegenstander was de wedstrijd-
leider, dus we moesten het kort 
houden. Ik was benieuwd naar wat 
hij me kon vertellen over de 
ongebruikelijke opening. Daar was 
ie snel klaar mee: "ik heb mijn zet 5. 
d4 wel eens sterker beantwoord 
zien worden". Tja. Dit voorval doet 
me denken aan een clubgenoot die 
me bij de nabespreking toevoegde 
dat ik rond de 17e zet reeds 2 tempi 

achterliep vergeleken met de 
theorie. Uiteraard had hij gelijk, ik 
stond beroerd. Maar ik won wel! 
 
Terug naar de wedstrijd. De eerste 
ontwikkelingen waren veelbelovend. 
Gert-Jan zijn tegenstander kon 
kiezen tussen stukverlies en 
kwaliteitsverlies. Dat deed ie echter 
niet: hij gaf gewoon op! 1-0. Ikzelf 
leverde het 2e punt. En toch: de 
einduitslag bleef onduidelijk. Ik kon 
zien dat mijn buurman Lennart de 
Vos een vrijwel gelijke stelling had 
met wel wat druk en opeens 2 
pionnen meer. Opeens ging het 
heel rap en werden de 
tegenstanders allemaal 
weggespeeld in het laatste uur. 
 
De terugreis ging anders dan de 
heenreis. Omdat we naar ons idee 
hadden omgereden om in het 
centrum te komen (de 
stationssingel), namen we een 
andere weg terug. We waren zo bij 
het station. Daarvandaan keken we 
uit op een T-splitsing. Terug naar Af 
en die omweg terug ook weer of...! 
Natuurlijk gingen wij niet terug, 
maar gewoon rechtsaf het duister 
tegemoet. Wow, langs sloten, 
treinspoor en veel donkere stukken 
platteland. Je verwacht elk moment 
ergens in de bewoonde wereld uit 
te komen, of een oprit naar een 
doorgaande weg tegen te komen. 
Vergeet het maar. Uiteindelijk zijn 
we na ongeveer een half uur het 
duister uitgereden; ergens parallel 
aan de A2 bij Leerdam. Welgeteld 
een hele tegenligger zijn we 
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tegenkomen op dit stuk. En Wout 
bleef gewoon kalm. 

 Ook al reden we over weggetjes 
van pak 'm beet 6 meter, zonder 
verlichting en zonder uitzicht op 
iets. Nu maar hopen dat we zo 
blijven scoren.

 
 
PK 4 VERPLETTERT UTRECHT 5 
 
 Erik Verlinde 
 
Donderdag 21 november, een dag 
na de klinkende 6-0 overwinning 
van Oranje, kon PK4 een tweede 
monsterzege vieren: een 7-1 
overwinning op Utrecht 5. De 
wedstrijd werd gespeeld in de 
“nieuwe Remise”, het denksport-
centrum bij den Hommel. Geen 
favoriete locatie voor onze 
clubleden die liever in de knusse “ 
Sjuut” spelen, en niet meer gewend 
zijn om aan de bar verdrongen te 
worden door druk discussierende 
bridgers. 
 
Een voor een druppelden de 
spelers binnen. Het was het 
Utrechtse team dat even voor 
achten als eerste compleet was. De 
klokken werden gestart. Wij misten 
Menno nog. Juist toen Ed hem 
mobiel probeerde te bereiken, 
kwam hij binnen en schoof naast 
mij aan aan het vijfde bord. Zijn 
tegenstander had beleefd gewacht 
en nam gelijk met Menno plaats. Ik 
had intussen van de gelegenheid 
gebruik gemaakt om enkele van 
hun stukken te ruilen met mijn 
“zwarte” stukken, want ik daar zaten 
een paar bruine tussen. “Dat heb je 

met zo’n oude club”, merkte Wout 
op, die naast mij aan bord drie 
speelde. Ik was trouwens blij dat ik 
deze keer Wout’s klok niet kon zien, 
want de eerste ronde heb ik hem 
met nog 1 minuut voor 1 zet door 
zijn vlag zien gaan.  
 
De wedstrijd begon voorspoedig. 
Zowel Vincent (bord 1) als ikzelf 
waren snel klaar, zonder dat we 
noemenswaardige tegenstand 
hadden gehad. Dit leverde in mijn 
geval het volgende miniatuurtje op: 
1. e4 e6 2.d4 d5 3. exd5 exd5 4 
Pf3 Pc6 (ruilvariant van het Frans) 
5. Lb5 Ld6 6. 0-0 Lg4. 7 Lg5? Wit 
valt de dame aan met de loper, 
maar deze is slecht(s) gedekt door 
een gepend paard. 7….Lxf3 8. 
Te1? Volgende blunder. Na 8…Kf8 
verliest wit gewoon een stuk. Hier 
had mijn tegenstander op kunnen 
geven, maar hij blunderde nog 
twaalf zetten door, en stond toen 
twee of drie stukken achter: op het 
eind was ik de tel kwijt. Tot mijn 
verbazing wilde hij ook analyseren. 
Vincent: “Als ik gewonnen heb in de 
externe, analyseer nooit met mijn 
tegenstanders. Want dan merk je 
pas hoe zwak je tegenstander 
eigenlijk was”.  
 
Bij terugkomst uit de analysezaal 
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zag ik dat Wout ook gewonnen 
stond. Hij had vlak daarvoor zijn 
tegenstander bijna laten 
ontsnappen, maar deze weigerde 
daaraan mee te werken en liet zich 
in een positie met ontdekbaar mat 
manoeuvreren. Hierna volgde een 
remise van Gert-Jan aan bord 6 
tegen Stefan Vosshard. De partij 
van de avond was voor mij die aan 
bord vijf. Het was mij al eerder 
opgevallen dat Menno en zijn 
tegenstander Hans van Lint 
opvallend beleefd tegen elkaar 
waren: zo konden ze er niet 
uitkomen wie er nu voor wie koffie 
zou gaan halen. Ook op het 
schaakbord wisselden zij elkaar af 
in geven van presentjes. Eerst was 
het Menno die een kwaliteit gaf, en 
vervolgens deed Hans een duidelijk 
zwakke zet waar Menno knap 
gebruik van maakte. Dit leverde de 
volgende stelling op na zet 27. Dg3-
h4.  
 

 
 
Wit dreigt met Df6 een mat in de 
stelling te brengen die alleen ten 
koste van de zwarte dame kan 

worden voorkomen. Maar Menno 
laat zich beschwindelen.  Zwart 
doet de wanhoopszet 27 …Tfb8?! 
waarop Menno a tempo 28. Df6 
speelde en onaangenaam verrast 
werd door 28…Dxe5!. Na 28 Txb8 
was het natuurlijk uit geweest. 
Menno kwam hoofdschuddend naar 
mij toe: “Volgens mij heb ik zojuist 
een onbekend meson ontdekt.” 
Normaal levert zo’n ontdekking een 
Nobelprijs op, maar uit het stukje 
over Feynman elders in het PKB. 
Wordt duidelijk dat dit in dit geval 
niet opgaat. 
Menno herstelde zich goed, gaf niet 
op, en behaalde uiteindelijk remise 
in een stelling die er voor 
omstanders wat merkwaardig 
uitzag. Zowel Vincent als ik 
begrepen niet waarom hij niet voor 
de winst ging spelen omdat hij met 
zijn g-pion zwarts h-pion kon 
nemen. Maar wat wij aanzagen 
voor een ietwat donkere witte pion, 
bleek uiteindelijk een licht 
uitgevallen zwarte pion te zijn.  
 
De stand was nu dus 4-1, en ook de 
andere borden stonden goed voor 
ons. De tegenstander van Ed gaf op 
toen hij drie pionnen achter stond 
met de verklaring: “f4 was niet 
goed, maar ik speelde dat omdat 
we als team achterstonden.” De 
logica van deze redenering was 
voor niemand duidelijk. Ger speelde 
aan bord acht tegen Gerard van 
Steenderen, voormalig PK lid. Het 
was een leuke partij, waarin Ger 
met zwart via een vork een stuk 
won, maar er een ingewikkelde 
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stelling aan overhield. Gerard dacht 
met zijn dame op c6 een stuk te 
winnen, maar zwarts loper op c8, 
die de hele partij niets had 
uitgevoerd, kon op b7 de witte 
dame in de penning zetten. Met een 
koning op h1 is het gemis van de 
pion op g2 soms heel vervelend.  
 
Alleen bord twee was toen nog 
onbeslist. Hier bleven Dimitri en 

Marijke Kok het elkaar lastig maken 
en werd er na een spannende 
tijdnoodfase uitgevluggerd. Met nog 
ongeveer een minuut te gaan gaf 
Marijke een belangrijke pion weg, 
waarna Dimitri de dames ruilde, zelf 
een pion liet promoveren en mat gaf 
met nog tien seconden op de klok. 
7-1 twee remises en 6 winst-
partijen. 

 
 
PK4 VERSLAAT MOIRA 1 
 
 Ger Hageman 
 
Na twee grote uitoverwinningen 
mag het vierde team op 10 
december aantreden tegen Moira I. 
Anonieme en welingevoerde 
bronnen zeggen dit de eerste zware 
tegenstander is. Moira begint echter 
met een handicap: ze zijn met hun 
zevenen. Vincent Braaf aan het 
eerste bord heeft geen 
tegenstander. Ikzelf mag tegen een 
oudere heer, Peter de Haan. 
Intermezzo: ook in deze wedstrijd 
heb ik last van zaken die me sinds 
mijn comeback wel vaker parten 
spelen. Het kost me moeite om mijn 
concentratie voor langere tijd vast 
te houden. En ik wil wel eens een 
alternatieve weg zoeken. Dit terwijl 
de oorspronkelijke weg goed en 
winnend is. Ik was ook bang dat ik 
tactisch erg zwak zou zijn. Maar dat 
valt gelukkig mee. 
 
Na ca. 1 uur is er nog weinig 
tekening in de strijd. Het staat 

overal min of meer gelijk, ook aan 
het eerste bord! Hoe kan dat nou? 
Navraag bij Albertus ten Hertog 
leert dat hun oorspronkelijke 1e 
bordspeler op het laatste moment 
bleek niet te komen. De op het 
laatste moment opgeroepen 
vervanger kwam ca. 3 kwartier te 
laat. Dit lijkt me extra moeilijk voor 
Vincent die zich weer moet 
opladen. 
Mijn buurman Gert-Jan de Pender 
heeft in een opening die hij wel 
vaker op zijn bord tovert, een 
pionnetje gesnoept. En een ietwat 
gedrongen stelling op de koop 
toegenomen. De witspeler heeft 
duidelijk moeite om een plan te 
verzinnen dat hem voldoende 
compensatie oplevert. 
Op mijn bord weet mijn 
tegenstander de Konings-Indische 
opening zo te behandelen dat hij 2 
tempi verliest. Gelukkig voor hem 
kom ik hem tegemoet door enkele 
halfhartige zetten. Zijn humeur 
wordt merkbaar beter met elke zet. 
Nog even en hij gaat fluiten! Wel 
blijf ik een licht stellingvoordeel 

 33



houden door druk tegen zijn 
damevleugel uit te oefenen.  
Na de 27e zet van wit heb ik de 
volgende stelling bereikt:  

 
In deze stelling lijkt zwart de a-lijn in 
bezit te hebben. Dat is echter 
gezichtsbedrog. Op elk gewenst 
moment kan ik het bezit ervan 
overnemen. De c-pion kan niet 
worden genomen vanwege d6 en 
aansluitend Db3 met schaak. 
Waarschijnlijk het best is de torens 
te ruilen. Nadeel is dat de witte 
dame de zwarte stelling 
binnendringt.  
Inmiddels is het besef bij mijn 
tegenstander doorgedrongen dat 
zijn stelling nog altijd moeilijk is. 
Ruilen dus: 27. .. Lg5. Ik wikkel af 
met 28. Txa4 Txa4; 29. cxd6 cxd6; 
30. Lxg5 Dxg5; 31. Db8+, Kg7; 
32.Dxd6, Ta2; 33. Dxe5+, Kh6. Op 
dit moment springen mijn 
gedachten op tilt lijkt het wel. "Ha, 
mat: die koning komt daar nooit 
weg. Alleen, hoe pak ik dat aan." Ik 
kies zonder echt na te denken voor 
34 h4. En wil dan mat gaan zetten 
met dame en toren. Gewone zetten 
als 33. f4, Dd8; 34. g4 winnen 

direct. Zwart speelt nu 34. .. Dd2. Ik 
vertrouw het niet helemaal en speel 
op dameruil: 35. De3+, Dxe3. En 
voor mijn 36e zet verzink ik in diep 
gepeins. Met de pion terugslaan en 
een extra e-pion overhouden of 
overzichtelijker met de toren 
terugslaan? Ik trek ruwweg 20 tot 
30 minuten uit voor deze keuze. 
Hoewel, de klok geeft ca 12 
minuten voor mij aan en meer dan 
een half uur voor mijn tegenstander. 
Hoe dat kan? Mijn tegenstander 
vergeet de klok in te drukken; 
blijkbaar verwacht hij dat ik de 
dame gelijk terugsla. Maar dat doe 
ik natuurlijk niet. En ik blijf bij het 
bord zitten zodat niemand hem kan 
wijzen op de klok. Toch maar 36. 
Txe3, Txf2. 37. Kg1, Td2. Ik wil de 
koning activeren en spel 38. Lf3. A 
tempo speelt zwart 38 .. g5 met de 
bedoeling de resterende pionnen af 
te ruilen. Ik doe 39. Te5 met aanval 
op de zwarte loper. Zwart dekt met 
39. .. Kg6. Zonder nadenken want 
in tijdnood speel ik 40. g4 om pion 
g5 met de toren met schaak te 
kunnen slaan. Een goed alternatief 
is gewoon 40. hxg5. Dan blijft de 
zwarte koning opgesloten. Zwart 
doet 40. .. Ld7 en volgens plan ik 
41. Txg5+ (twee pionnen voor; dat 
moet genoeg zijn). Er volgt: 41. .. 
Kf6; 42. Th5, Kg6. Nu mis ik 43. 
Le4 schaak met winst van zwarts 
laatste pion. Ik ga terug naar mijn 
oude plan: Te2 en koning erbij. 
Dus: 43. Te5, Td4; 44. Tg5+, Kf6; 
45. Kf2, h6. Verdomme, mijn toren 
moet weg. Hoe ga ik dit winnen? 
46. Tg8, Kf7; 47. Th8 (essentieel), 
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Kg7. Na deze zet zegt mijn 
tegenstander: "remise, hé". Ik 
spontaan: "ik heb wat verder 
gekeken: het is gewonnen." Niet 
aanmatigend bedoeld en mijn 
tegenstander vatte het ook niet zo 
op. 
Stand na 47e zet:  

 
Er volgt: 48. Tb8 (Td8 is fout), 
Lxg4; 49. Ke3 (!), de winnende zet, 
Ta4 50. Lxg4, Txg4; 51. d6 en de 
zwarte toren is afgesneden. 

 Zwart speelde nog 51. .. Kf6 en gaf 
op na 52. d7.  
 
Een partij die ik voor mijn gevoel 
verschillende malen heb moeten 
winnen. De wending met Tb8 en 
vooral Ke3 vond ik daarentegen wel 
geinig. Vanwege dat einde kan ik 
toch met enige voldoening op de 
partij terugkijken. 
 
Het spelen heeft me zoveel 
inspanning gekost dat ik de andere 
partijen niet heb gevolgd. We 
winnen met 6-2. In het middenspel 
gaan veel stellingen onze kan op. 
Met deze scores kun je er zeker 
van zijn dat er nog verschillende 
spelers rondlopen met 100%. Dat 
zijn Vincent Braaf en Dimitri 
Hendrikx met 2 uit 2. Erik Verlinde 
en ikzelf hebben 3 uit 3 gescoord. 
 
 

 
 
WOERDEN 2 - PK 5 
 
 Jeroen van Meerwijk 
 
Onderweg liep ik tegen Johan 
Bosman te wauwelen dat je een 
stukkie voor het PKB het beste fris 
van de lever kan schrijven, want als 
er al een volgende wedstrijd 
overheen is gekomen krijg je de boel 
niet meer op een rijtje. Gewoon 
meteen doen, ook al is het niet 
helemaal doordacht. Wijze woorden 
van een ervaringsdeskundige, want 
ik heb stapels onafgemaakte 
stukkies. Beter meteen klunzen dan 

zitten stotteren over iets dat toch niet 
onder woorden te brengen is. Soms 
heet dat poëzie. 'ik tracht op 
poëtische wijze, eenvouds verlichte 
waters, de ruimte van het volledige 
leven te beschrijven'. Klassieke 
dichtregels, die niemand van na de 
Mammoetwet meer kent, vrees ik. 
(Lucebert; ook de auteur van de 
huiveringwekkende regel 'er is 
slechts honger naar heelhuids 
weten'.) 
We gingen naar Woerden. Overdag 
sprak ik nog een meisje/mevrouw 
van net voor de Mammoet, die in 
Leiden kunstgeschiedenis heeft 
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gedaan. Zij herkende de wanhopige 
regels 'Wat zal hij doen? Naar 
Woerden gaan? Desnoods nog 
verderop?' niet als afkomstig van 
Piet Paaltjens, de onverbeterlijke 
Leidenaar. Zoals bekend mag 
worden verondersteld?? heeft 
François HaverSchmidt na een 
gelukkige Leidse studententijd enige 
deprimerende jaren als dominee 
doorgebracht in een Fries dorpje en 
Schiedam. De overlevingskansen 
van pasgeboren kinderen waren in 
de late negentiende eeuw nog vrij 
miezerig; je doopt een wurm en in 
meer dan de helft van de gevallen 
kan je de koster tippen dat hij bij de 
timmerman een klein kistje moet 
bestellen. In Schiedam woonde 
destijds een uiterst verarmde tak van 
mijn familie; in één gezin werden 
veertien kinderen geboren, waarvan 
er twaalf de eerste verjaardag niet 
haalden en slechts één de 
volwassenheid haalde. Nederland is 
nog niet bijster lang ontstegen aan 
het niveau van gezondheidszorg dat 
in het grootste deel van de wereld 
de deprimerende norm uitmaakt. 
Mijn grootmoeder is in het kraambed 
gestorven, en dat was toen nog vrij 
veel voorkomend. 
De sterfte in Schiedam mag een 
triest record heten. Paaltjens heeft 
het niet meer gered, daar in 
Schiedam. Van Rainer Kunze is de 
analyse 'Die letzte aller Türe, aber 
nie hat man an alle schon geklopft'. 
Dat is allemaal niet zo 
bemoedigend, maar met Bert 
Schierbeek 'Dichters liegen de 
waarheid' kan je gelukkig weer alle 

kanten op. In het Land van Maas en 
Waal was de diagnose ongeveer 
'het is koudvuur, dus het geeft niet, 
en het komt niet in de krant.' Ben ik 
nou helemaal gek of worden hier de 
meest gruwelijke zaken afgedaan 
als 'business als usual'? 
Redactie: vanaf hier ben ik een 
beetje dronken geworden, dus laat 
alleen staan wat leuk of informatief 
is. Of laat het maar gewoon staan. 
(red. natuurlijk laten we dit staan!) 
We zijn met de trein naar Woerden 
gegaan. Er liepen mensen te 
mekkeren dat er eigenlijk wel twee 
auto's waren en dat er een 
misverstand over was (Jan de 
Jonge, als werknemer bij de NS, 
beschikt zowel over een permanent 
vervoerbewijs als over zo'n ding met 
vier wielen) maar teamleider Chris 
had ons voor het gemak bijeen 
getrommeld in die grote hal bij de 
vanzelfsprekende metalen 
rimpelende wimpel. (Wat staat daar 
eigenlijk op? Verzamelpunt? 
Afspreekpunt? Ontmoetpleur?) Het 
was eigenlijk heel heilzaam om naar 
Woerden te treinen. Gewoon hard, 
je moet er door heen. Ondertussen 
riep een uiterst beschaafde juffrouw 
in uiterst beschaafd Engels om dat 
je na 31 december 2003 niet meer 
mag roken, niet alleen niet meer in 
alle treinen maar zelfs niet in de hal 
en ook niet op de perrons. Rob, dit 
soort stompzinnige lulkoek hoef je 
niet meer mee te maken. Adviseurs 
van de paus hebben bedacht dat de 
public relations anders gericht 
moeten worden; in plaats van het 
afkeuren van voorbehoedmiddelen 
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op theologische gronden moet 
kuisheid worden gepropageerd als 
het enige middel tegen AIDS. 
Ergens tussen m'n papiertroep heb 
ik nog een rechtvaardiging van een 
Utrechtse theoloog voor de 
slavenhandel. Het mocht, zolang je 
mensen uit Afrika verkocht naar 
Zuidamerika of Indië, maar niet naar 
Europa. Er zijn grenzen. 
Wat mag wel en wat mag niet? We 
hebben ons in Woerden vrij netjes 
gedragen. 'In het huis van de 
gehangene spreekt men niet over de 
beul.' We waren op tijd (behalve 
Veselin, die Chris nog mobiel moest 
opjuinen, maar dat liep goed af) en 
we vertelden dat we per trein waren. 
Analyses en gezellige vluggerdjes 
moesten afgebroken vanwege de 
trein terug. In het clublokaal van 
Woerden is geen woord over Rob 
gezegd. Op de terugweg, te voet 
naar het station, liep Jan van Eck 
enkele passen voor me uit en zei 
iets tegen degene die naast hem 
liep. Nou ben ik vrij slecht in het 
verstaan van omroepberichten (ik 
trapte meteen mijn shaggie uit op 
het station in Utrecht, terwijl dat pas 
volgend jaar hoeft) en wat Jan zei 
heb ik ook niet fatsoenlijk verstaan. 
Het was leuk om met 7-1 te winnen, 
maar ik had liever met 8-0 verloren 
en door Rob met hoongelach in de 
trein getrapt. 
Mijn advies is van een 
ervaringsdeskundige: plant u voort 
en besef dat er grenzen zijn aan het 
verdriet dat men een medemens kan 
aandoen. Geliefde, broer, zus, 
vader, moeder; maar loop niet weg 

van je eigen kind. Er zijn grenzen. 
(Tussen haakjes: tussen mijn 
papiertroep heb ik ook nog het 
verhaal van een vader die zijn eigen 
veertienjarige zoon om zeep hielp, 
omdat hij inzag dat het rotjong geen 
enkel moreel besef had en ook nooit 
krijgen zou. Hij wilde de wereld de 
ellende besparen dat dit 
gewetenloze jongmens ooit 
volwassen zou worden. Deze goede 
moordenaar heeft levenslang 
gekregen. Eigenlijk verdient hij een 
standbeeld, lijkt mij.) 
Na deze beschrijving van 
onbeschrijfelijk verdriet (ik hoop dat 
iemand begrijpt dat ik met dit 
gekluns een poging is om een 
standbeeld voor Rob op te richten) 
doen we nog verslag van de 
wedstrijd. Veselin was laat binnen, 
speelde weer snel, en won. Hij was 
weg voordat iemand hem kon 
vragen wat er gebeurd was. Chris 
had een beetje last van gewone 
lange werkdagen en 
organiseergedoe, dus hij was niet 
bijster geconcentreerd en verloor vrij 
snel. Dat is niet leuk maar hij kan 
zich troosten met de gedachte dat 
het zo onbeschoft is om als 
bezoekers met 8-0 te winnen. Je 
hoeft je kind niet te vermoorden 
maar je hebt een 
beleefdheidsgebaar gemaakt. 
Ik zat naast Chris. Niks van gezien. 
Boem ineens 0-1 achter. We hebben 
dit verwarrende voorbeeld niet 
gevolgd. Aan de andere kant zat Jan 
naast me. Hij was ermee akkoord 
gegaan als ik me gedoucht had. Dat 
had ik wel, maar mijn partij werd zo 
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spannend dat de zweetlucht van 
mijn voeten zich door de hele zaal 
verspreidde. 
Ik ben buiten gaan afkoelen; daar 
hing een bordje om erop te wijzen 
dat een bepaald gebied uitsluitend 
voor scootmobielen bestemd was. 
Uiteraard had iemand zijn eigen 
vervoermiddel er dusdanig dwars op 
geparkeerd zodat hij twee 
parkeerplaatsen tegelijk in beslag 
nam. Fuck you. Mijn eigen rollator 
zou ik nooit voor de brandslang 
durven zetten. 
In de loop van de avond kwam een 
ernstig geval van yup zich erover 
beklagen dat zijn vader een borreltje 
kreeg op diens schaakavond. Was 
die vader nou zo'n ernstige 
alcoholist of ging zoonlief z'n pappie 
terugklieren over heerszuchtig 
gedrag van vroeger? Misschien is de 
kwalificatie 'ernstig geval van yup' 
een te vlotte diagnose en was deze 
man een zorgzame zoon? Mag je 
dan de vriendelijke man die als 
vrijwilliger achter de bar staat met 
een dergelijk probleem opzadelen? 
Ziedaar de twijfels. 
Het is misschien wat onvriendelijk 
om zo snel een zo uitvoerig verhaal 
over Woerden te bakken, maar 
Johan zal zich er wel in kunnen 
vinden, hoop ik. Iedereen moet de 
dimensies beschrijven voor zover hij 
het kan. 'Eenvouds verlichte waters'. 
Het verscheiden van Hans doet me 
nog vaak zeer, maar ik kan ermee 
leven. Het was een voorrecht hem 
gekend te hebben. Hij ging gewoon 
op een klunzige manier iets te 
vroegtijdig dood. Bij Rob kan ik me 

er nog steeds niet bij neerleggen. 
Had godverdomme effe de moeite 
genomen om je bijvoorbeeld voort te 
planten en iets meer te beseffen van 
de wereld om je heen. 
Dan had je venijnig sarcasme 
kunnen voorkomen. Tussen de 
parkeerplaats voor scootmobielen 
(ingenomen door een botte valide 
parkeerder) en het parkeerverbod 
voor rollators (boven de brandslang) 
hing een verzoek van de 
Vrouwenraad Woerden om 
nominaties in te zenden voor de 
Stille Heldin. Zullen we maar 
niemand lastig vallen? Als iedereen 
het erover eens is dat dit een 
hopeloze en eigenlijk overbodige 
kwestie is, kunnen we nu naar de 
partij-analyses. Ook volstrekt 
wanhopig blijken mensen in staat 
om te schaken of zich voort te 
planten. Veel meer bemoediging 
moet u van mij niet verwachten. Het 
wordt nooit wat, en geloof niet in 
sprookjes, behalve als u er een 
BTW-bonnetje bij krijgt. 
Zoals vermoedelijk eerder vermeld; 
ik ben niet in staat om andermans 
partij te volgen als ik zelf speel. Als 
ik een andere partij volg sta ik straal 
gewonnen of verloren, of ik sta 
onverantwoord te truttekoppen. 
Nicotine of alcohol moet bijgevuld. 
Dan word je er maar afgemept door 
de sapjesslurpers of theedrinkers. 
Soit. Jan's opponent in Woerden 
was vrij bejaard, enigszins 
hardhorend en gaf uitgebreid 
commentaar. 'O, dat is wel een 
goede zet. Had ik zelf gespeeld als 
ik de kans had. Maar nu ben ik zelf 
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zo sta je een pion voor, en zo kluns 
je er twee weg 25. Ld4 Ld3 26. Tf2 
Lxc4 27. Tae1 Lxd5 28. Ph4 Txf2 
29. Kxf2 Tf8+ 30. Kg3 c5 31. Le3 
Te8 ziet inderdaad het gevaar van 
de paardvork 32. Pf5 Te6 33. Pxh5+ 
Kh7 en zo hadden we weer precies 
evenveel houtjes 34. Pf5 Pf6 zwart 
aan de beurt om te vorken 35. Td1 
Lc6 koudwatervrees, na Pe4+ en 
Pxc3 had ik kunnen opgeven 36. Lf4 
d5?! 37. Pd6 Pe4+ 38. Pxe4 Txe4?! 
zijn beurt voor de foute keuze, maar 
ik sta straal verloren 39. Tf1 Kg7 40. 
h4 d4 41. cxd4 cxd4 42. Td1 a5?? 
toch knap om met één stomme zet 
alles weg te geven wat je eigenlijk 
niet eerlijk verdiend hebt 43. Txd4 
Txd4 44. Le5+ Kf7 45. Lxd4 b5?! er 
zijn mensen die erin slagen om hun 
hele leven in Sinterklaas te geloven, 
of in rechtvaardigheid voor allen, of 
wat mensen zichzelf allemaal wijs 
kunnen maken 46. Lc5 a4 47. Kf4 
Ld7 48. h5 Le6 49. g5 Lb3 50. g6+ 
Kg7 te laat om de loper voor de 
twee pionnen te geven, dan had ik 
de verkeerde loper in de andere 
hoek gehad 51. Kg5 Ld1 52. h6+ 
Kg8 53. h7+ en hier zag zwart het 
eindelijk zwart in. 

aan zet, en wat moet ik doen? Ik kan 
dit niet, en dat niet, en dat loopt ook 
fout, dus het enige is deze.' 
Mijn tegenstander, ook enigszins 
hardhorend en dus zeer luid 
sprekend, was vermoedelijk vroeger 
een redelijke schaker. Hij was al 
bijna zestig jaar lid van de club. Ik 
breng er ook niks meer van terecht. 
Het ging zó: 1. d4 e6 2. c4 Pc6 3. 
Pc3 Lb4 4. a3 Lxc3 5. bxc3 Pf6 6. 
Pf3 h6 7. Dd3 d6 8. e4 0-0 9. Le2 
e5 10. d5 Pe7 11. 0-0 Pg6 12. h3 
Ph7 13. Ph2 f5 verdomd, zwart is 
eerder met zijn opstoot 14. exf5 
Lxf5 15. Dg3 Dh4 jasses, hij wil 
dames afruilen 16. Le3 Pf6 nou, als 
hij m'n pionnenstructuur niet 
overhoop wil smijten en mij de open 
lijn geven, kan ik net zo goed m'n 
eigen glazen ingooien 17. Dxh4 
Pxh4 18. f4 e4?! tsja, als je dat 
prachtige veld voor je eigen paard 
wil bederven, moet je het zelf maar 
weten 19. g4 Lh7? vrijwillige 
verbanning naar Siberië 20. f5 
Pd7?! er staat een paard in de 
gang, wat een stompzinnig lied is 
dat 21 Lf2 Pf3+ 22. Lxf3 exf3 23. 
Pxf3 g6 24. fxg6 Lxg6  

 

We hadden eigenlijk vreselijk 
moeten verliezen.  
Wat zou ik ervoor geven dat Rob me 
op het station nog even kwam 
uitschelden voor stomme prutser die 
het nooit zal leren? 
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PK6 - VOG 1 
 
 Jeroen van Meerwijk 
 
Het schijnt dat Cili Kocsis en Leo 
Prins (op het nippertje weer terug 
van een zakenreis in Zuid-Europa) 
nogal moeite hadden om deze keer 
voldoende mensen op te trommelen. 
De interne was uiterst matig bezet. 
Kennelijk wensten velen hoopvol 
buis te kijken, ondanks de treurige 
vertoning de zaterdag tevoren. Dat 
lag natuurlijk aan de labbekakkige 
op- en instelling. (De bondscoach 
zou vaker op Utrechtschaak moeten 
kijken voor deskundige analyse en 
adviezen.) Leo sprak de hoop uit dat 
het barpersoneel de tussenstanden 
kon doorfluisteren. (In het weekend 
was ook een fabeltastische tien 
kilometer te zien, met een 
ongelooflijke inhaalactie van Bob de 
Jong.). Met onze eigen opstelling 
was niks mis; ons coach-duo had 
enkele formidabele invallers 
verzonnen. Helaas was Leo Woning 
door zijn rug gegaan en kon een mat 
achter de paaltjes niet vermijden. 
Wel heeft hij nu de weg leren 
kennen naar De Sjuut en kan gaan 
werken aan zijn goede voornemen 
op het schaken weer op te pakken. 
Leo was er vandoor voordat we er 
erg in hadden, maar hij komt wel 
terug. 
VOG komt uit Westbroek; een vader 
en twee zoons vormden de 
ruggegraat in hun achttal. 
Vader De Groot verloor vrij vlot 
tegen Jan van Eck (zwart, als enige 
met een Keres-trui). 1 d4 d5 2 e3 

Pf6 3 c4 c6 4 Pc3 Lf5 5 Pf3 Pbd7 6 
a3 e6 7 Lxe2 dxc4 8 Lxc4 Pb6 9 
Le2 Ld6 10 0-0 Dc7 11 g3 h6 12 
Ld2 g5 als wit zich zo bescheiden 
opstelt gaat Jan wel naar voren; een 
rokade hoeft niet zo nodig Pe1 h5 
14 f4 g4 15 Pg2 Pbd5 16 Tc1 Pxc3 
17 Lxc3 Pd5 18 Ld2 Le7 Jan heeft 
een plan: gaten schieten 19 Lc4 h4 
20 Lxd5 exd5 21 Le1 h3 bij nader 
inzien: platwalsen en over de rand 
bulldozeren 22 Ph4 Lxh4 23 gxh4 
De7 een zet als een schot hagel met 
gerieflijke spreiding  24 Dd2 a5 25 
Tc5 Txh4 26 Lxh4 Dxh4 27 Df2 
Dh5 28 Dg3 Kd7 onorthodox soort 
rokade; dreigen met een toren 
achter je kont langs 29 Tfc1 Ta6 en 
dan langs de andere kant 29 T1c3 
Tb6 30 Df2 g3! eindelijk ziet Jan de 
kans schoon 31 Dxg3 Dd1+ 32 Kf2 
Txb2+ en 0-1. De zaak weer in 
evenwicht. 
Ondertussen had Cili (met wit) 
genoegen genomen met remise. 
Samen met Leo had ze zichzelf op 8 
gezet. Ze was gestopt met roken (al 
19 dagen! echt gestopt met roken 
ben je pas als je het tegen niemand 
meer zegt) en wilde bij nader inzien 
niet te dicht bij de bar zitten. Een 
eenvoudige damesrokade deed haar 
op bord 6 belanden. 1 c4 c5 2 Pc3 
Pf6 3 g3 a6 4 Lg2 Pc6 5 e3 e6 6 d3 
d5 7 cxd5 exd5 8 Pge2 Le7 9 b3 0-
0 10 Lb2 d4 Pe4 Pxe4 12 dxe4 
dxe3 13 fxe3 Pb4 na een 
merkwaardige opening heeft wit een 
geisoleerde dubbelpion op de e-lijn 
en twee fianchetti voor crossfire; 
waarom zag ik dit somber in? en 
zometeen nog een halfopen f-lijn 
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voor de toren 14 0-0 Lg5 15 Pf4 
Lxf4 16 exf4 b6 was dat niet een 
beetje jammer van die f-lijn? 17 e5 
Tab8 18 De2 Lb7 19 Tfd1 De7 20 
a3 Pc6 21 Dg4 Lc8 22 e6 f6 23 
Lxc6 Lxe6 met dapper aanvallen 
heeft Cili een stukje geplukt, en nog 
een kruispenninkske toe 24 Ld5 
Lxd5 25 Txd5 De3+ 26 Kf1 Tf7 nu 
iets te luchthartig naar afruil 
gestreefd 27 Td7 Txd7 28 Dxd7 
Df3+ want dan krijg je dat gelazer, 
en na zetherhaling remise. Naar de 
damevleugel lopen had waar-
schijnlijk alle pionnen op de 
koningsvleugel gekost en dan was 
het nog onduidelijk geworden. Cili 
vond dat ze in de blunderfase was 
beland en het was welletjes. West-
broek natuurlijk blij. 
Nicoline, bij de nicotine, want ze had 
zichzelf dus naar acht gerocheerd, 
bouwde een bescheiden voordeeltje 
geleidelijk en gedegen uit, maar was 
er vandoor voor iemand haar de 
partij kon aftroggelen. We moeten 
beslist een inhaalslag organiseren. 
Leo Prins (op 7, zwart) had op reis 
voldoende Spaans gehad maar koos 
Siciliaans. Al snel werd het een 
onverstaanbaar eiland-dialect dat ik 
niet kan plaatsen. 1 e4 c5 2 Lc4 Pf6 
3 d3 d5 4 exd5 Pxd5 5 Pf3 Pc6 6 
a3 Lg4 7 Pc3 e6 8 h3 Lxf3 9 Dxf3 
Pxc3 op Malta had Pd4 me wel een 
gespreksonderwerp geleken, maar 
via Gibraltar is dat geblokkeerd 10 
bxc3 Ld6 11 Le3 0-0 wit had tot nu 
toe lopen klutsen maar komt nu met 
de volvette kaas 12 d4 cxd4 13 
cxd4 Da5+ 14 Ld2 Df5 Da4 had Leo 
zelf ook een meer passende 

Sardijnse vloek gevonden, om 
daarna Minorca op d4 te snaaien 15 
Dxf5 exf5 16 c3 Tfe8+ 17 Kd1 a6 
18 The1 Txe1+ 19 Kxe1 Te8+ 20 
Kf1 f4 met hulp van Leo is wit 
zonder te rokeren toch richting 
Griekse eilanden 21 f3 g5 22 a4 Kf8 
een steunpunt op Mallorca b5 is 
ontglipt 23 Tb1 Te7 24 Tb6 Pa5? 
een brutale charter naar Turkije niet 
geheel juist beantwoord via Kreta 25 
Lxa6 bxa6 26 Txd6 Pc4 27 Td8+ 
Kg7 28 Lc1 Tb7 pion kwijt dan maar 
hard ertegenaan 29 Tc8 Pb6 hier 
vond ik het nogal somber, met die 
vrijpionnen c3-d4; Leo knokt door 30 
Tc5 Pxa4 31 Txg5+ Kf6 32 Lxf4 
Pxc3 33 Th5 Tb1+ 34 Kf2 Tb2+ 35 
Kg3 Pe2+ 36 Kg4 Pxd4?!? in 
tijdnood riskant, beiden zien de 
stukwinst Le5 en de penning Tb4 
niet, Leo begon optimistisch te 
worden over de a-pion 37 Th6+ Ke7 
38 Lg5+ Kf8 en hier ongeveer is de 
notatie in de soep. De a-pion had er 
natuurlijk allang af moeten vliegen; 
de zwarte toren heeft op g2 
geslagen en is naar g6 gekomen en 
de stukwinst met een paardvorkje is 
niet doorgegaan.  

 

 41



In ongeveer deze stand is remise 
gegeven. Wit zal wel aan zet 
geweest zijn. Mooi teruggeknokt, 
Leo. 
Ik had me in een hopeloze positie 
gemanoevreerd; eerst één pionnetje 
kwijt, toen twee, nummer drie 
foetsie, vier en vijf ertegenaan 
gegooid om te klieren en te kijken of 
ik me nog pat kon drukken. Volstrekt 
uit vorm, maar wel dapper 
gevochten. Kan Kluivert niet zeggen. 
Toen we gewonnen hadden mocht 
ik opgeven. 
Het was namelijk ongeveer 4-3 
geworden. Ik dacht dat ik de partij 
van Michiel van Hasselt te pakken 
had, maar dat blijkt niet zo te zijn. Hij 
wist een bescheiden voordeel tegen 
een van de zoons De Groot hard-
nekkig vast te houden en uiteindelijk 
te verzilveren. Mooi gedaan. 
Dus kon ik Lennart de Vos, die we 
uiteraard op één hadden gezet 
(tegen de topGroot), melden dat het 
4-2 stond, maar dat het 4-3 zou 
worden. Een halfje zou welkom zijn, 
winnen was natuurlijk helemaal 
mooi. Lennart is een voorstander 

van esthetische oplossingen. 1 d4 
Pf6 2 c4 c5 3 Pf3 g6 4 Pc3 cxd4 5 
Pxd4 Pc6 6 e3 Lg7 7 Le2 0-0 8 Pf3 
d6 9 Ld2 a6 10 h3 Ld7 11 a3 Tc8 
12 Dc1? Pa5 13 Dd1 Pxc4 14 Lxc4 
Txc4 15 Tc1  b5 Lennart heeft een 
gratis pionneke 16 0-0 Db6 17 Te1 
Db7 18 De2 Pe4 19 Pxe4 Txc1 
waarom wit niet de desperado 
Pxd6+ doet snap ik niet, maar er 
hangt genoeg te snoepen 20 Lxc1 
Dxe4 helaas is hier de notatie 
versoept; zwart heeft gerokeerd en 
een toren via c8 op c2 gezet; wit 
heeft een paard op d2 gezet en na 
Dc6 De1 het paard op b3 gekregen; 
de zwarte loper op c3; Df1 en toen 
g4; na hxg4 en Lxg4 was wit niet 
happy. kortom, hoe het gegaan is 
kan ik niet reconstrueren; maar 
Lennart won. Bij de nabespreking 
bleek de Schotse kilt een hot item 
(meestal dragen vrouwen wel onder-
goed en mannen niet). De foeballers 
(foeiballers?) mogen het door Leo 
Prins uitgezette spoor naar Zuid-
Europa volgen; het zesde gaat HSG 
in de nek hijgen.

 
 
WAAR BLIJFT PK1? 
 
Tussen het grote aantal verslagen 
van de PK-teams 2-6 valt toch het 
ontbreken van verslagen van PK1 
op. Graag roept de redactie het 
team op om iets te berichten in 
het PKB, al is het maar een kort 
verslag! 

Toch kort van de website: Paul Keres 1 
verloor na een spannende strijd met 
4½-5½ van LSG 2, dat laag stond 
maar ook sterke tegenstanders had 
gehad. Hierdoor lopen Groningen en 
Philidor verder uit; zij lijken te gaan 
uitmaken wie er kampioen wordt. 
(Maar ze moeten nog tegen Paul 
Keres). 
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STANDEN EXTERNE COMPETITIE PER 15-12-2003 
 
Paul Keres 1 (KNSB 1e klasse A) 
Paul Keres   - Tal/DCG      7½-2½ 
Paul Keres   - LI Purmerend  5-5 
Euwe         - Paul Keres    4-6 
Paul Keres   - LSG 2        4½-5½ 
 
    Klasse 1A       Mp Bp 
1.  Philidor 1847   8  26 
2.  Groningen       8  25½ 
3.  Paul Keres      5  23 
4.  LI Purmerend    5  22½ 
5.  Unitas          4  21½  
6.  LSG 2           4  19½  
7.  Stukkenjagers   2  19 
8.  Euwe            2  18  
9.  BSG             2  14 
10. Tal/DCG         0  11 
 

Paul Keres 2 (KNSB 2e klasse D) 
Paul Keres 2 - SOPSWEPS     4 -4  
Paul Keres 2 - D4           3 -5 
ZZICT 2      - Paul Keres 2 5½-2½  
Paul Keres 2 - ASV          3 -5  
 
    Klasse 2D       Mp Bp  
1.  Voerendaal      7  22 
2.  ASV             6  17½ 
3.  D4              6  17 
4.  Veldhoven       5  17½ 
5.  SOPSWEPS'29     5  17 
6.  RSC 't Pionneke 4  12  
7.  ZZICT 2         2  15  
8.  SMB 2           2  14½ 
9.  De Schaakmaat   2  14½ 
10. Paul Keres 2    1  12½ 

Paul Keres 3 (Promotieklasse SGS) 
SGA 3        - Paul Keres 3 3½-4½ 
Paul Keres 3 - Vegtlust 1   4½-3½ 
Rode Loper 2 - Paul Keres 3 1½-6½ 
 
   Promotieklasse  Mp Bp  
1  Paul Keres 3    6  15½ 
2  Ons Genoegen 1  5  14½ 
3  HSG 3           5  14 
4  BSG 2           4  13 
5  Vegtlust 1      3  13½ 
6  Utrecht 4       3  11½ 
7  De Rode Loper 1 2  10½ 
8  Databalk SGA 3  1  10½ 
9  De Rode Loper 2 1  8 
10 En Passant 1    0  9 

Paul Keres 4 (SGS 1e klasse B) 
Vierk.Toren 1 - Paul Keres 4 1-7 
Utrecht 5     - Paul Keres 4 1-7 
Paul Keres 4  - Moira 1      6-2 
 
   SGS 1B           Mp Bp  
1  Paul Keres 4     6  20 
2  ZZC 1            5  14 
3  Houten 1         4  14½ 
4  Geldermalsen 1   4  13½ 
5  Leerdam 1        3  12½ 
6  Gorinchem 1      3  12 
7  Vianen 1         2  11 
8  Moira Domtoren 1 2  10 
9  Vierkant Toren1  1  6 
10 Utrecht 5        0  6½ 

 
Paul Keres 5 (SGS 2e klasse C) 
Paul Keres 5 - Kanaleneil.1 4½-3½ 
Paul Keres 5 - Moira 3      4½-3½ 
Woerden 2    - Paul Keres 5  1-7 
 
   SGS 2C            Mp  Bp  
1  Paul Keres 5      6  16 
2  Kanaleneiland 1   4  15½ 
3  Nw Amelisweerd 1  4  15 
4  Oud Zuylen 3      4  13½ 
5  DBC 3             4  11½ 
6  Vegtlust 2        2  12½ 
7  Woerden 2         2  10 
8  Utrecht 6         2  9½ 
9  Har-Mon-ie 1      2  9 
10 Moira Domtoren 3  0  7½ 

 
Paul Keres 6 (SGS 4e klasse A) 
HSG 7        - Paul Keres 6 6½-1½ 
Paul Keres 6 - VOG 1         5-3 
 
Stand na de 2e ronde: 
  SGS 4A             Mp  Bp  
1 HSG 7               4  11 
2 De Pion Voga 2      3  9 
3 Doorn-Driebergen 4  2  8 
4 Paul Keres 6        2  6.5 
5 Moira Domtoren 5    1  4 
6 Denk en Zet 2       1  4 
7 VOG 1               1  7 
8 Hoogland 3          0  3.5 
9 TRIO 2              0  3 
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UEBER ALLE GIPFELN GIBT'S 
RUH 
 
 Bart Karstens 
 
Wat is er met mij aan de hand? Het 
begint er op te lijken dat ik geen 
fatsoenlijke partij meer kan 
afleveren. En als dat wel gebeurt 
dan overzie ik soms de simpelste 
dingen waardoor het hele 
bouwwerk waar uren aan gewerkt is 
in enkele zetten instort. Intern sta ik 
nog wel bij de eerste vijf maar het 
vertoonde spel! Het is vreselijk. Van 
Jan-Bart gewonnen op vlag met 
een toren minder, tegen Jan Jaap 
een totaal verloren stelling 
ternauwernood remise kunnen 
maken, tegen Jaap (van O.) in het 
pionneneindspel geblunderd waar 
hij echter niet van profiteerde, tegen 
Rolf mat achter de paaltjes combi 
van 2 ply! diep toegelaten en tegen 
Wan een keurige verliespoging 
gedaan wat niet door hem werd 
opgemerkt en toen het gewonnen 
was voor mij weer de weg tot 
remise feilloos weten te vinden. Dit 
is nog maar een greep, kunt u 
nagaan! Extern is het helemaal 
droefenis: NUL uit 3. Een score die 
het dit jaar beestachtig sterke 
eerste misschien nog een mense-
lijke gezicht geeft, maar voor mij 
persoonlijk is het natuurlijk een 
drama.  
Er ontbreekt een vaste hand. Aan 
Zijn Hand loop ik ook al jaren niet 
meer. Dat placebo-effect is 
uitgewerkt. Ik vrees dat het uit 
mezelf en dan ook alléén uit mezelf 

moet komen. Laat ik maar eens één 
partij van me afschrijven misschien 
dat daar geneeskrachtige werking 
van uit gaat. 
 
Bart Karstens (2249) - Gert Jan 
van der Hoeven (2254) 
Euwe 1 - Paul Keres 1, bord 1 
(uitslag 4-6) 22 November 2003 
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Pc3 d6 4.Le3 
a6 5.Dd2 (Deze 'line up' heeft de 
Pirc en zeker de Moderne 
Verdediging in ernstige problemen 
gebracht. Wit verliest geen tijd door 
het spelen van f3 of h3.) 5…b5 6.a4 
b4 7.Pd1 a5 8.c3 bxc3 9.bxc3 
Pbd7 (In dit spel van de 
platgetreden paden doe je niet snel 
iets nieuws: 9…Pf6 10.f3 c6 11.Lh6 
0-0 12.h4 e5 13.h5 en wit verkreeg 
een sterke aanval in Anand-
Khalifman, Las Palmas 1993) 
10.Ld3 c6 11.Pe2 e5 12.f3 Lb7 
13.Pf2 Dc7 (Met alle respect 
uiteraard maar zwart zit maar wat te 
fröbelen. Mogelijk is 12.f4 ook reeds 
sterk.) 14.0-0 (14. h4!?) 14…Pge7 
15.Lh6 0-0 16.Pg3 Tfe8 17.Lxg7 
Kxg7 18.f4 (In hogere zin is het uit. 
Ik speel niet op dat nivo zodat het 
nog een hele interessante partij 
wordt…) 18…Pf6 19.fxe5 (Dit ziet 
er wat gehaast uit. Wit heeft alle tijd 
dus 19.Ph3, 19.Lc4, 19.Tab1, of 
19.Tad1 die de stelling verbeteren 
zijn aanmerkelijk sterker dan de 
tekstzet. Wat kan zwart doen? Het 
openen van de f-lijn tegen gaan in 
ieder geval niet.) 19…dxe5 20.Ph3 
Peg8 (Mijn opponent blijkt 
uitstekend te kunnen verdedigen. 
Txf6 haalt hij er net op tijd uit!) 
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21.Dg5 Lc8 (En hier weer een 
heldere zet van mijn tegenstander. 
Wat deed die loper toch op b7? Op 
22.Pf5 heeft hij nu 22…Lxf5 23.Txf5 
h6 24.Dg3 Kh7 25.Txe5 Txe5 
26.dxe5 Pg4 met vervlakking. 
Tevens dreigt hij een aanvaller te 
elimineren met Lxh3.) 22.Txf6!?  

 
(Door het wat overhaaste spel van 
wit is hij nu genoodzaakt 
extravagante zetten te doen om iets 
van een initiatief gaande te houden. 
Het offer van de kwaliteit elimineert 
de verdedigers op f6 en g8 en 
handhaaft de aanvaller op h3) 
22…Pxf6 23.Tf1 Pg8 (23…De7 
24.Txf6 h6 (24…Dxf6? 25.Ph5) 
25.Ph5 Kh7 26.De3 Lxh3 27.gxh3 
Tf8 (wit dreigde Df2) 28.Txc6 gxh5 
29.Dxh6 Kg8 30.Lc4 en wit wint) 
24.Ph5 Kf8 25.Pf6 Pxf6 26.Dxf6 
Kg8! (Net op tijd wordt hij wakker. 
Met Kf8 leek hij de intentie te 
hebben om evt. via e7 er uit te gaan 
lopen. Dxf6 is nu geen schaak 
zodat hij tijd lijkt te hebben voor 
26…Lxh3. Dat werkt niet vanwege 
27.Dh8 Ke7 28.Txf7! en zwart 
verliest z'n dame.)  27.Pg5 De7 
(Zoekt verlichting door overgang 

naar een eindspel. Het alternatief is 
27…Le6. Wit kan dan de aanval 
draaiende houden met Df2-h4 maar 
of die doorslaat is niet zeker.) 
28.Lc4 Dxf6 29.Txf6 Le6 30.d5!? 
(30.Pxe6 fxe6 31.Lxe6 Kg7 32.Tf7 
Kh6 33.d5 zal gelijkspel zijn denk 
ik.) 30…cxd5 31. exd5 Kg7 32.Tf2 
h6?! (Eerst 32…Lf5 33.g4 en dan 
h6! is veel beter. Het wordt dan de 
vraag of wit wel 30.d5 had moeten 
spelen.) 33.dxe6 hxg5 34.Txf7 Kh6 
35.Ld5 Tac8 36.c4 Tf8??  

 
37.Ta7?? (Wat er eigenlijk nog 
aan? De hele dag (of avond) 
zwoegen en dan de welhaast 
onvermijdelijke blunderontsiering in 
tijdnood. 37.Txf8 Txf8 en nu de 
Omdraairegel 38.Lc6 en 1-0 zoals 
het meedogenloze siliconen-
monster binnen de seconde 
adviseert. Overigens is a7 een 
slecht veld: b7 of d7 zijn veel beter.) 
37…Tb8 38.h3!! (Tb1 mat zag ik 
nog wel) 38…g4 39.e7 (39.Txa5 
idee Tb5) Tf6 40.Kh2 (39.Txa5 idee 
Tb5) Kg5 41.Td7? (39.Txa5 idee 
Tb5 of nu direct hxg4) 41…Kf4 
42.hxg4?? (Wit moet op remise 
spelen  beginnende met de zet g3.) 

 45



42…Th8 (Ik keek slechts naar g5. 
De straf voor een dergelijke 
bekrompenheid volgt direct.) 
43.Kg1 Kg3 (De dodelijke dreiging 
Th1 Kxh1 Tf1 mat was totaal aan 
mij voorbij gegaan. De zaak is niet 
meer te redden.) 44.Lf3 e4 45.g5 
(45.Le2 Tf2 46.Lf1 Th1,  45.Td8 
exf3! 46.Txh8 (46.gxf3 Te6!) 
46…fxg2! 47.Tf8 Tb6 0-1, 45.e8D 
Txe8) 45…exf3 46.Td3 (46.gxf6 f2 
47.Kf1 Th1 48.Ke2 f1D) 46…Tf7 en 
ik gaf het op. 

Het hele gebeuren is exemplarisch 
voor mijn huidige schaakpartijen. 
Sommigen (Ik denk vooral aan 
Donner of Korchnoi) zouden 
dientengevolge geteisterd worden 
door gevoelens van walging en 
zelfhaat. Bij mij roept het meer een 
gevoel van gelatenheid op. Voor de 
toekomst lijkt me de eerste reactie 
beter: de kaars kan zogezegd elk 
moment weer opvlammen. Bij de 
tweede dooft het kaarsje langzaam 
uit. 

 
 

 

Het nu volgende stuk was al 
ingeleverd voor het vorige PKB, 
maar in een verkeerd redactiemapje 
terechtgekomen. Met excuses aan 
Jaap volgt het hier alsnog. 
 
KARSTENS-VAN OOSTEN 
 
 Jaap van Oosten 
 
Groot is mijn bewondering voor Bart 
Karstens, onze ex-chairman, maar 
voor mij immer: de Chief. Zijn spel 
etaleert het compromisloze, het 
onverzettelijk zoeken naar de enige 
waarheid, die het kenmerk is van 
kampioenen. 
 
Iedere stelling moet met het blote 
hoofd worden gekraakt; je hoort het 
barstensvolle Karstens-hoofd 
knarsen, als hij weer eens zijn 
inderdaad kolossale denkvermogen 
in stelling heeft gebracht tegen de 
kille stilte van de niets verradende 
positie der stukken. Deze immers, 
de configuratie op het bord, geeft 

haar geheimen niet aan Jan en 
Alleman prijs, maar opent zich, als 
een schuchtere minnares, slechts 
na langdurig volgehouden 
bestorming... 
 
Karstens haalt dan ook altijd het 
beste in mijn spel naar boven. Hij 
speelt Spaans, de opening der 
groten, en probeert niet een 
tegenstander beentje te lichten met 
kinderachtige gambietjes (of het 
miezerige Schots!). Het Spaans, 
vooral de gesloten variant, 
kenmerkt zich hierdoor dat Zwart, 
die zich behaaglijk had uitgestrekt 
op een rooster, langzaam de 
temperatuur voelt stijgen en op het 
laatste moment, als hij wil opstaan, 
merkt dat zijn schroeiend vlees zich 
al onherstelbaar vastgehecht heeft 
aan het gloeiende metaal. 
 
Dit voor elkaar te krijgen vereist 
echter een vastheid van hand en 
een constante blik op het verre 
doel, die maar weinigen de hunne 
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weten; vandaar dat spelers van mijn 
kaliber nogal eens succes hebben 
in deze opening. Maar niet tegen 
Bart! 
 
Karstens-Van Oosten, 1e ronde 
intern, 27-8-03 
 
1.e2-e4 e7-e5 2.Pg1-f3 Pb8-c6 
3.Lf1-b5 a7-a6 4.Lb5-a4 Pg8-f6 
5.0-0 Lf8-e7 6.Tf1-e1 b7-b5 7.La4-
b3 d7-d6 8.c2-c3 0-0 9.h2-h3 Lc8-
b7. De Zaitsev-variant. 10.d2-d4 
Tf8-e8 11.Pb1-d2 Le7-f8. 
Verhindert 12.Pf1 wegens ..Pa5 en 
de witte loper wordt geruild. 12.a2-
a4 h7-h6 13.Lb3-c2 Pc6-b8. Dit 
vond Bart een rare zet, maar ik 
"had hem wel eens gezien". 
Inderdaad: Kasparov-Karpov, 
Moskou 1985, 2e WK-partij. 
Karpovs commentaar (in het boekje 
"Winning with the Spanish") is wat 
kryptisch. Hij zegt eerst dat deze 
zet eigenlijk in het Breyer-systeem 
thuishoort (met 9...Pb8, zonder Lb7 
en h6), maar "perhaps the 
difference is of minor importance". 
In de partij volgt dan 14.Ld3 c6 
15.Pf1 Pbd7 16.Pg3 Dc7 17.Ld2 g6 
18.Dc1 Kh7 waarna Karpov voor 
Wit 19.h4 aanbeveelt, met voordeel. 
"So I am prepared to admit that 
Black's opening experiment in the 
present game is none too effective". 
14.a4xb5 a6xb5 15.Ta1xa8 
Lb7xa8 16.Lc2-d3 c7-c6 17.b2-b3 
Pb8-d7 18.Lc1-b2 Dd8-b8. Een 
multifuctionele zet, die uit de verte 
e5 dekt, maar ook b5, en c4 
verhindert. 19.Dd1-a1. Bart begint 
nu een manoeuvre, die Frans 

Konings ongetwijfeld als "mind-
boggling" zou kenschetsen. 

 
19. .. La8-b7 20.Da1-a2 Db8-c7 
21.Te1-a1 Te8-a8 22.Da2-b1 
Ta8xa1 23.Db1xa1 d6-d5. Vaak 
geldt in het Spaans: als Zwart deze 
zet ongestraft kan spelen, staat hij 
niet meer slechter. De tactische 
rechtvaardiging van 23...d5 zit in de 
variant: 24.exd5 Pxd5 25.dxe5 
Pxe5 26.Pxe5 Dxe5 27.c4 Df4! 
Toch valt het hier nog tegen voor 
Zwart. 24.e4xd5 Pf6xd5 25.Ld3-e4 
e5xd4 26.Pf3xd4 Pd7-f6 27.Le4-f3. 
Al deze bewegingen, die niet al te 
veel te betekenen hebben, hadden 
veel tijd gekost. Wit had nu nog 1 
minuut, Zwart nog 6 (we speelden 
1.5 uur voor 35 zetten). 27...Dc7-b6 
28.c3-c4 b5xc4 29.Pd2xc4 Db6-c5 
30.Pd4-f5 Dc5-b5? De beslissende 
fout! Dit was de laatste kans voor 
Zwart om 30...Kh7 te spelen, om de 
koningsvleugel te stutten. Wit gaat 
nu een pion winnen. 31.Lf3xd5 
c6xd5 32.Pc4-d6 Db5-c6 
33.Pd6xb7 Dc6xb7 34.Lb2xf6 
g7xf6 35.Da1xf6 Db7xb3. 
Tijdcontrole gehaald. 36.Pf5xh6+ 
Lf8xh6 37.Df6xh6 Db3-d1+. Later 
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keken we ook naar de verdediging 
37...Db1+ 38.Kh2 Db8+ 39.g3 Dd8; 
ook dit is ontoereikend voor Zwart. 
38.Kg1-h2 d5-d4 39.Dh4-g5+ Kg8-
h7. Niet 39...Kf8? want na h4-5-6-7-
8 sta je mat! 40.Dg5-f5+ Kh7-g8 
41.h3-h4 d4-d3 42.h4-h5 d3-d2 
43.Df5-g5+ Kg8-h7 44.h5-h6. 
Zwart heeft nog een truc. 44...Dd1-
h1+ 45.Kh2xh1 d2-d1D+ 46.Kh1-
h2 Dd1-d6+ 47.Dg5-g3 Dd6xh6 
48.Dg3-h3 Kh7-g7 49.Dh3xh6+ 
Kg7xh6 50.Kh2-g3 Kh6-g5 
51.Kg3-f3 Kg5-f5. Er is nu een 
studie-stelling ontstaan! 
 

 

 
Opgave: vind de enige zet, die niet 
wint, en daarna Zwarts antwoord. 
Oplossing: 52.g2-g3!! Bart vond 
hem a tempo. 52...f7-f6?? En ik 
niet! 52...Kg5 was remise geweest, 
al weet ik zeker dat dat me niet 
gelukt zou zijn. Maar de volgende 
dag vroeg ik me af, hoe Wit moest 
winnen na ..Kg5 (met als idee: een 
soort verre oppositie handhaven: 
53.Kg2 Kg6), en gooide de vraag 
op Utrechtschaak.nl; daar was 
iemand met een 
computerprogramma die uitzocht 
dat 52.g3 de enige zet is die remise 
toelaat, en dat daarop 52...Kg5 de 
enige zet is, die remise maakt! 
Maar we hadden hier beide nog ca. 
1 minuut over. Voor Bart zat tijd, 
voor mij niet. Het einde is snel. 
53.Kf3-e3 Kf5-e5 54.g3-g4 f6-f5 
55.f2-f4+ en hier ging ik, in verloren 
stelling, door mijn vlag. 

 
 

 

SCHAAKBOKSEN: een kijkje 
vanuit de ring 
 
 Willem Bor 
 
Het werd in de diverse media vooraf 
behoorlijk aandacht aan besteed. 
En na afloop nog meer. We praten 
over het eerste wereldkampioen-
schap schaakboksen, vrijdagavond 
14 november in Paradiso. Hier-

onder volgen de belevenissen van 
de arbiter van het schaakgedeelte. 
 
Hoe bedenk je het. Om beurten 4 
minuten schaken en 2 minuten 
boksen. Met als combattanten Iepe 
the Joker (werkelijke naam Iepe 
Rubingh, elo 1575, schakend bij 
Kreuzberg Berlin) en Luis the 
Lawyer (Jan-Louis Veenstra, elo 
1550, Caissa Amsterdam). Mat, 
knock-out of opgeven beslist de 
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match. Bij een schaakremise 
beslissen de bokspunten. Omlijst 
met het Duitse en het Nederlandse 
volkslied; 2 rapduo’s die de boksers 
tijdens een rondje van de 
deelnemers en hun begeleiders om 
de boksring introduceren; 
rondemissen die voor elke ronde 
tijdens het aan- en uitdoen van de 
bokshandschoenen en het in- en 
uittillen van het schaakbord met een 
rondebord door de ring zwieren; in 
de lucht achthoekige tv-schermen 
met beelden uit de ring, van de 
schaakstelling, introductiefilmpjes 
en zo meer. Als voorprogramma 
een schaakpartij tussen de dames 
Bensdorp, een bokspartij tussen 
twee Amsterdamse 
zwaargewichten, een pers-
conferentie, en een match met 
dezelfde afwisseling als de 
hoofdact, maar dan met aparte 
schakers (Karel van der Weide en 
Dimitri Reinderman) en boksers 
(twee dames die in hun 
gewichtsklasse 1e en 3e van 
Nederland zijn). 
Het idee was van Iepe Rubingh. Die 
eerder de wereld verraste met 
projecten als het afzetten van 
kruispunten in Japan, het laten 
wenen van Berlijnse bomen. Een 
kunstproject dus, dat overigens 
gaandeweg toch richting 
sportwedstrijd opgeschoven was. 
 
Ik zou er heen op een KNSB-
kaartje. En had het Bondsbureau 
gevraagd of ik ook nog iets namens 
hen zou moeten doen. Twee dagen 
tevoren vertelde de directeur me 

dat de KNSB nog een schaakarbiter 
zocht. Enkele grootheden waren 
benaderd, maar niemand had nog 
bevestigd. Of ik back-up kon zijn 
voor de partij Dimitri-Karel. Nou heb 
ik (terecht) geen naam als arbiter, 
maar ik ben wel wedstrijdleider-A, 
en ach, als ik de KNSB uit de brand 
kan helpen vooruit dan maar. Eén 
dag tevoren telefoon van het 
Bondsbureau dat ik inderdaad aan 
de bak moest, en gelijk ook maar 
voor alle schaakonderdelen. Het 
begon om 20.30 uur, zaal open 20 
uur en graag een beetje op tijd zijn. 
Op de dag zelf om 11.30 uur 
opnieuw telefoon van het 
Bondsbureau. Er was net weer 
contact geweest met de organisatie 
en het was toch echt hoogst 
gewenst dat ik er al om 17 uur was 
voor de generale repetitie. Ik zat 
toen op mijn werk in Leeuwarden 
en zou me ook nog in Utrecht 
moeten omkleden (devies van de 
organisatie: hoe sjieker hoe beter!), 
maar ach, als ik de KNSB uit de 
brand kan helpen vooruit dan maar. 
 
Bijna op tijd arriveerde ik in 
Paradiso. En maakte kennis met 
een mij onbekend type DGT, 
hoorde waar ik wanneer moest 
staan en wanneer en hoe ik de 
boksring in en uit moest klauteren. 
En nog veel meer waardoor ik later 
die avond precies kon volgen wat er 
vooral met de techniek  niet goed 
ging. Zoals een spreekstalmeester 
die het codewoord gebruikt om een 
filmpje te laten starten, maar …. 
geen filmpje dus. Ik maakte ook een 
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praatje met de boksarbiter. Die 
verzekerde mij dat het geen knock-
out zou worden, hij zou lang 
daarvoor ingrijpen. Wat mijn 
geweten suste. Ik kreeg er nog een 
aanpassing op de schaakregels 
doorheen. Het FIDE-reglement zou 
gelden. Maar gezien de bedenktijd 
was dat het snelschaakreglement 
en verliest een onreglementaire zet. 
Iepe was maar moeilijk te 
overtuigen dat het niet bestond dat 
ze daardoor misschien helemaal 
niet zouden hoeven te boksen. We 
spraken af dat ik in plaats daarvan 
bij iets onreglementairs naar voren 
zou springen en snel de andere 
klok weer indrukken. Ook niet fraai, 
maar een arbiter naast een 
snelschaakpartij is sowieso al 
vreemd. Ach, het ging toch ook een 
beetje om de show. En ik moest 
dan in ieder geval nog elke 4 
schaakminuten bij de gong de DGT 
aan- en uitzetten. En nog wat meer 
beslissingen nemen, zoals zou 
blijken. 
 
Na een stukje pizza begon het 
publiek binnen te stromen. 
Uiteindelijk stond het beneden 
tsjokvol en ook de eerste verdieping 
was goed bezet. Begonnen werd 
met een partijtje van 10 minuten 
p.p. tussen Marlies en Laura 
Bensdorp. Ik hoefde behalve de 
klok aan- en uitzetten en braaf 
naast het bord staan niets te doen. 
De dames maakten er een 
spektakel van. Laura kwam goed uit 
de opening, een paar stukoffers en 
een opgejaagde koning verder 

stond Marlies met een grote fles 
champagne in haar handen. De 
partij werd van deskundig 
commentaar voorzien door de GM’s 
Harmen Jonkman en Dennis de 
Vreugt. Die voor de niet-schakers 
een paar heel vreemde 
vergelijkingen van schaakbegrippen 
met meer wereldse zaken hadden 
voorbereid. Doordat de dames met 
koptelefoons speelden zouden ze 
er niets van kunnen horen. Na 
afloop toch even aan ze gevraagd 
waarom ze om alle grappen van de 
heren hadden moeten lachen. De 
techniek zou proberen dit voor het 
vervolg te verhelpen. Is ze niet 
gelukt, wat de GM’s niet belette het 
publiek meermaals wijs te maken 
dat de schakers echt niets hoorden. 
Goeie jongens. 
De bokswedstrijd tussen de 
zwaargewichten is een beetje aan 
me voorbij gegaan. Waarna een 
persconferentie van een half uur 
volgde, waar flinke delen van het 
publiek niets van verstonden. 
Voorgezeten door Rocky Tuhuteru 
van Langs de Lijn. Iepe en Luis 
jutten elkaar op. Een professor in 
de bewegingswetenschap las zijn 
tekst voor van een papiertje. Dimitri 
Reinderman verzon hoe je als 
bokser het beste een 
schaakwedstrijd in kan. En kreeg 
bijval van Arnold Vanderlyde, die 
onder het mom van reageren een 
zijn eigen verhaal afstak en een 
sterk PR-man bleek. 
 
Hierna was het tijd voor Karel en 
Mandy tegen Dimitri en Emina. De 
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heren was verteld dat ze in partjes 
van 4 minuten een partij van 12 
minuten p.p. zouden spelen. 
Gelukkig snapte uw arbiter toen de 
dames slechts 4 ronden gingen 
boksen dat hij de DGT beter op 10 
minuten p.p. kon zetten (men begon 
met schaken, en zou daar 
eventueel ook mee eindigen). In de 
eerste 16 minuten schaken en de 4 
ronden boksen viel geen beslissing. 
Dus kwam het op de laatste ronde 
schaken aan. Waarin uw arbiter 
constateerde dat de vlag van Dimitri 
1 seconde eerder viel dan die van 
Karel. Dat de spreekstalmeester 
eerst het andere paar tot winnaar 
verklaarde en dat corrigeerde met 
de opmerking dat het hem verkeerd 
was doorgegeven heb ik hem 
vergeven. 
 
Na een korte pauze was het tijd 
voor de hoofdact. Ik kroop elke 
tweede ronde na een rondemiss de 
ring in. Terwijl de heren hun 
bokshandschoenen uitdeden en 
een schaaktafel via een speciaal 
mechaniek en twee sterke jongens 
de ring in werd gehesen. En na 4 
minuten weer omgekeerd. De 
schaakpartij begon met 1.e4 Pf6  
2.Pc3 d6  3.d4 g6. Waarna het als 
een Pirc verder ging. Iepe verloor 
een kwaliteit en wat pionnen. Ik 
moest steeds oppassen waar ik in 
de ring ging staan. Van fotografen 
trok ik mij weinig aan, maar als ik in 
de baan van een tv-camera stond 
werden er mensen heel boos (SBS 
was er, evenals AT5, een Spaanse 
ploeg maakte zelfs een hele 

documentaire). Tijdens de eerste 
ronde hadden de heren van de 
gong nog niet door dat ze ook voor 
het schaken de tijd moesten 
bijhouden. Dus heb ik na ruim 4 
minuten de klok op eigen initiatief 
stilgezet. Na weer eens een ronde 
boksen lag er bij het terugplaatsen 
van het bord een pion op de grond. 
Uw arbiter wist duidelijk te maken 
dat die al geslagen was. Luis 
gooide een pion van het bord en 
keek vragend op of die op h3 of op 
h4 had gestaan. 
  
Doordat zijn stelling bij het schaken 
verslechterde ging Iepe bij het 
boksen forceren. De 
boksscheidsrechter had mij al na de 
eerste boksronde toevertrouwd dat 
in zijn discipline het eind niet 
gehaald ging worden. Wat niet 
bleek te kloppen, Luis sleepte zich 
met wat afklemmen en 2x tellen 
door alles heen. En dus kwam het 
op de laatste 4 minuten schaken 
aan. Luis had een stuk meer, maar 
nog maar 1 minuut, tegen Iepe 3. 
Laatstgenoemde sloeg met zijn 
koning een gedekte pion. En mocht 
blij zijn dat ik die spelregelwijziging 
had voorgesteld. Luis speelde door 
de geïncasseerde boksslagen en 
hevig zweten (het bord stond na 
elke schaakronde half onder water) 
doelloos verder vanuit een stelling 
die ik mij ongeveer zo herinner: 
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En ging dus door zijn vlag. Iepe in 
de touwen, spuitende champagne, 
dankwoorden, een spontaan 
partijtje rap-schaken door de 
rapduo’s die op punten werd 
gewonnen door de Nederlanders 
(iets over suffe brilletjes en 
behoefte aan pilletjes). Daarna een 
nieuwe persconferentie met Iepe en 
Luis. Waar onder meer vragen 
werden gesteld over die 
onreglementaire zet. Ondertussen 
werd de boksring afgebroken en 
daarna barstte een groot discofeest 
los. Waar ik niet lang gebleven ben, 

ik was zoals dat heet moe maar 
voldaan. Het was een leuke avond 
geweest. Niet meer en niet minder. 
Op de dag dat ik dit schrijf valt de 
nieuwste New in Chess in de bus. 
Met een stukje van Hans Ree over 
het evenement. Hij heeft zich net 
als ik vermaakt. Op één van de 
foto’s zie ik mezelf terug. Wat dat 
betreft, diverse collega’s kwamen 
maandag enthousiast naar me toe. 
Ze hadden me wel twee seconden 
op tv gezien bij Hart van Nederland. 
Hoed je ook voor de voorkant van 
het komende SchaakMagazine. 
Na een borrel in Amsterdam een 
week later voor de hele crew wordt 
er nu serieus gebroed op een 
vervolg. Mij is gevraagd mee te 
denken over de schaakregels 
daarvoor. De voortgang zal te 
volgen zijn op de internetsite van de 
WCBO, oftewel de World Chess 
Boxing Organisation. Hun motto is 
‘Fighting is done in the ring and 
wars are waged on the board', en 
hun site: www.wcbo.org. 

 
 

 

VUURWERK 
 
 Martin van Essen 
 
December is een enorme 
vreetmaand, dat zal iedereen wel 
bekend zijn. Al vanaf half november 
worden de spijsverteringskanalen 
geteisterd met pepernootvoorraden, 
kleverige taai(2x), chocolade- en 
banketlettertafels, zeurende 
marsepijnen, speculaaspoppen-

kasten en een enkele noga-
blokkade. Met de kerst wordt de 
halve pluimveestapel plus het hele 
Flappie-bestand erbij gemetseld en 
met de cranberry-compote worden 
de laatste gaatjes dichtgeplamuurd. 
De verbrandingsmotor moet op 
volle toeren de boel doorsluizen, 
want daarna is het stevig 
oliebolletjesslikken geblazen. 
Wanneer men tegen heug en meug 
zo’n bepoedersneeuwd bollenveld 
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heeft doorgeploegd is er een 
momentje van bezinning: eventjes 
de leidingen doorspoelen met zo’n 
peperduur bubbelbadje op 
handformaat. Het nieuwe jaar gaat 
in, waarop een donderend geknal 
de gespannen maagwanden lekker 
laat meeresoneren.  
 
Nou, datzelfde heb je soms dus met 
schaken. Ongetwijfeld ook met 
andere bezigheden, maar ik schaak 
nu eenmaal graag. Wanneer men 
een schaakstudie zoals de 
onderstaande voorschoteld aan een 
fijnproever spoedt hij zich, 
onpasselijk geworden, naar het 
toilet. Schaakstudies heb je in net 
zoveel soorten en maten als dat je 
gerechten hebt, van boeren-
stamppot tot liflafjes. Voor de 
gelegenheid dien ik een zwaar op 
de maag vallende schotel hete 
bliksem van eigen fornuis op, met 
het nodige vuurwerk.    
 

 
Martin van Essen, wit speelt en wint 
 
De beginstelling is verschrikkelijk. 
Het zal de lezer / naspeler de 

nodige moeite kosten om de stelling 
te laten inwerken, hetgeen een 
esthetische uitstraling aanzienlijk in 
de weg staat. Niet zeuren, u hebt 
een hele kerstvakantie ter beschik-
king het ding te metaboliseren.  
We zien een bijna-aristocratische 
stelling; bijna alle officieren plus een 
pion figureren. Dat betekent in dit 
geval dat wit bijna een hele toren 
voor staat. Beide koningen dreigen 
met een stapje opzij hun collega 
(aftrek)schaak te geven, hoewel de 
zwarte koning voorlopig nog geen 
uitwijkveld heeft. Verder staan van 
beide partijen de koninginnen 
aangevallen. Dit zijn de 
belangrijkste items uit het arsenaal 
van wederzijdse bedreigingen. De 
grote vraag is dus of wit per saldo 
voldoende materieel overwicht kan 
consolideren als de op hande zijnde 
clash zal zijn uitgewoed. Let vooral 
op de stortvloed aan penningen en 
batterijen, problematiek die Timman 
altijd erg heeft aangesproken. 
Let the fireworks begin! 
 
1. Dd7—g7  
De aangevallen witte dame 
ontmantelt de bestaande batterij 
tegen de zwarte koning, maar laadt 
een nieuwe: Pe5 dreigt een zet te 
doen. 
 
1. ...  Pa5xb7†  
Na 1. ..., Db4† 2. Ke6 neemt Wit 
snel de aanval over: 2. ...,  Lb3† 3. 
Kxf5 Het dreigende wegtrekken van 
Pe5 kan nog even worden tegenge-
gaan met de pennings-(uiteraard) 
zet 3. ..., Db5, maar een  ruimings- 
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c.q. ontpenningszet beslist snel: 4. 
Ld5!, Dxd5 (wat anders?) 5. Da7† 
en mat. Ook 2. ..., Dxb7 laat Wit 
een keuze, bijvoorbeeld 3. Pc6††, 
Ke4 (3. ..., Kc4 4. Pxa5† wint de 
dame) en nu 4. De5†!, Kxf3 5. 
Pd4†!, Txd4 6. Tg3† en mat, of 5. 
..., Lxd4 en nu is de zwarte koning 
niet meer veilig op e2: 6. Txf5† leidt 
tot mat. En ten slotte 5. ..., Kf2 6. 
Dh2† en mat.  
 
2. Dg7xb7  
Moest, want de zwarte koning mag 
niet naar e4 kunnen. Wit dreigt nu 
een vernietigend schaak op a7 of 
b6, en ook staat de zwarte dame 
aangevallen. Hoog tijd om dat te 
negeren: 
 
2. ...  La4—c6!  
Een korte slag om c6 ontbrandt nu. 
Wit moet meedoen, want na 
bijvoorbeeld 3. Dxb8, Dd5† 4. Ke7, 
Dxe5† kan Wit geen toereikend 
overwicht handhaven. 
 
3. Pe5xc6† Kd4xe4†  
Na 3. ..., Dxc6† 4. Dxc6, Pxc6 
hangen veel witte stukken, maar 5. 
Pc5!, pent de zwarte loper tegen de 
toren. Wit wint. 
 
4. Pc6—d4†! Dc4—c6†!  
Van zeer matige kwaliteit zijn de 
zetten 4. ..., Kxd4 5. Lg7‡ en 4. ..., 
Pc6 5. Tg4†!, fxg4 6. Dh7†, Kxd4 7. 
Lg7† en mat.  De tekstzet profiteert 
van de penning op het witte paard. 
 
5. Db7xc6† Pb8xc6  

 
Wit staat nog steeds een toren 
voor, maar de Tg5 staat gepend 
tegen Lh6 en indien de 
tegenpenning 6. Tgg3, dan 6. .., 
Txd4† ontpenning met schaak, 7. 
Kxc6, Lxh6. Or 6. Kxc6, Lxg5 en 
Wit heeft niets. Er moet dus een 
kwaliteitje ertegenaan. 
 
6. Tf3xe3† Ke4xe3  
6. ..., Txe3 7. Pxc6. Maar nu staat 
de zwarte koning in de loop van een 
batterij.  
 
7. Tg5—g4† Ke3—f2  
8. Tg4—f4† Kf2—e3  
9. Tf4—h4† f5—f4!  
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Anders 10. Kxc6. Zwarts laatste 
truc 9. ..., f4 onderbreekt h6-e3 en 
h4-d4 (Novotny). Hij had het twee 
zetten geleden ook kunnen doen, 
wat geen verschil had gemaakt. 
Maar wit heeft nog een offertje: 
 
10. Lh6xf4†! Ke3—f2  
Met 10. ..., Ke3xd4 keert de zwarte 
koning terug naar de plek waar hij 
veel batterijen heeft overleeft. Maar 
het negende achtereenvolgende 
schaak 11. Lf4—d2‡ zou zelfs een 
kat niet hebben overleefd. 
11. Kd6xc6  
Pas nu neemt wit de tijd de strijd 
rond c6 te zijner gunste te 
beslissen.  
 
11. ...  Td3xd4  
Nu volgt het laatste stukje 
batterijgeschut:  
 
12. Lf4—g3†! Kf2—e3  

13. Lg3—f2†! Ke3xf2  
14. Th4xd4 1-0.  

 
 
Aldus heeft wit in de afgelopen 
veertien zetten per saldo een pion 
gewonnen. Goeie bekomst!  
Maar vooral: fijne feestdagen, een 
goed uiteinde (kijk uit met 
vuurwerk), een voorspoedig 2004 
en schaak ze! 

 
 

 

DE REGELS VAN HET SPEL: 
OVER SCHAKEN EN 
NATUURKUNDE 
 
 Erik Verlinde 
 
Richard Feynman was een van de 
meest markante natuurkundigen 
van de vorige eeuw. In een van zijn 
boeken “The pleasure of finding 
things out” staat de volgende 
vergelijking tussen schaken en het 
beoefenen van natuurkunde 
(vertaling EV) 
 

Een leuke manier om uit te leggen 
wat wij doen als we bezig zijn de 
Natuur te begrijpen, is je voor te 
stellen dat de goden een soort groot 
spel spelen, zoals het schaakspel. 
Je kent niet de regels van het spel, 
maar je mag af en toe kijken wat er 
op een klein hoekje van het bord 
gebeurt. Vanuit deze 
waarnemingen probeer je uit te 
vinden wat de regels van het spel 
zijn. Bijvoorbeeld wat de regels zijn 
waarmee de stukken bewegen. Zo 
kun je er bijvoorbeeld na enige tijd 
achterkomen dat er in een bepaalde 
partij maar 1 loper op het bord is 
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and dat die loper altijd op dezelfde 
kleur blijft. Later ontdek je de regel 
dat de loper alleen diagonaal mag 
bewegen; dat zou namelijk de 
eerder gevonden regel, dat de loper 
op dezelfde kleur blijft, verklaren. 
Dit is vergelijkbaar met het 
ontdekken van een natuurwet, 
waarvan je later een dieper begrip 
krijgt. Maar soms gebeuren er 
vreemde dingen: je denkt dat alles 
goed gaat, je kent alle regels, en 
dan ineens zie je een merkwaardige 
gebeurtenis in een of andere hoek, 
iets waarbij de stukken anders 
bewegen dan je verwacht had.   Dit 
ga je dan onderzoeken: het blijkt de 
rokade te zijn.  In de natuurkunde 
zijn we altijd bezig datgene te 
onderzoeken wat we niet begrijpen, 
want dat is het meest interessant.  
Pas als we ook dat genoeg hebben 
uitgezocht, en ook daar de regels 
van kennen,  zijn we tevreden.  
 
Ook kunnen er revoluties in de 
natuurkunde voorkomen:  je bent 
erachter bent gekomen dat lopers 
altijd op dezelfde kleur blijven en 
diagonaal bewegen, enzovoort,  
voor een hele lange tijd, zodat 
iedereen weet dat dit waar is. Dan 
plotseling op een dag zie je een 
schaakpartij waarin de loper eerst 
op de witte velden beweegt, en 
even later over de zwarte velden. 
Hoe kan dit? Het lijkt in strijd met de 
regel dat de loper altijd op dezelfde 

kleur blijft. Pas veel later bedenk je 
dat er een andere mogelijkheid is, 
namelijk dat de loper eerst 
geslagen wordt, en dat een pion 
uiteindelijk is gepromoveerd tot een 
nieuwe loper op de andere kleur. 
Dat kan gebeuren, maar dat wist je 
eerst nog niet. Dit is zeer 
vergelijkbaar met onze 
natuurwetten. Soms zien die er ook 
juist uit, ze blijven werken, en dan 
plotseling is een experiment dat 
aantoont dat de wet niet juist is, en 
dan moeten we dus uitzoeken 
onder welke omstandigheden de 
loper wel op een andere kleur kan 
komen, en dan langzamerhand 
leren we de regels die dat op een 
dieper niveau verklaren. Bij het 
schaken worden de regels alleen 
steeds meer ingewikkeld. In de 
natuurkunde is dit anders. Al 
doende, als je meer dingen ontdekt, 
worden de wetten juist eenvoudiger. 
Het lijkt alleen soms ingewikkelder 
omdat de wetten op meer 
verschijnselen of meer soorten 
deeltjes van toepassing zijn. 
Telkens als we onze ervaringen en 
waarnemingen uitbreiden naar 
steeds meer extreme, steeds 
wildere omstandigheden, dan 
ontdek je soms dat de oude 
ingewikkelde regels van het spel  
voortkomen uit onderliggende 
regels die veel eenvoudiger zijn. 
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Het Ledig Erf bestaat dit jaar 25 
jaar, en fungeert als een Utrechts 
schaak- of denksportcentrum. Mede 
namens de redactie van het PKB en 
Paul Keres, de felicitaties aan 
Jacob en zijn team! 
Ter ere van dit jubileum is de 
redactie in de archieven gedoken, 
en kwam dit stuk uit het helaas 
allang ter ziele gegane 
Schaakbulletin. Het Ledig Erf was 
23 jaar terug al een hele goede 
plaats om te vertoeven, en daaraan 
is weinig veranderd, behalve 
misschien een paar namen? 
 
Uit: Schaakbulletin 152 (juli 1980) 
 
EEN SCHAAKCAFÉ IN UTRECHT 
 
 Erik Olof 
 
In de Domstad staat een 
schaakcafé. Sinds september 1978. 
Voortgekomen uit een normaal 
dranketablissement. Met de 
eigenaar wisselde het karakter van 
de zaak: een jongensachtige 
kroegbaas, jeugdig type en 
ondernemend persoon. Wordt 
alleen aangesproken met Jakob. In 
de nabijheid twee fraai ogende 
vrouwspersonen, eveneens 
aangenaam jong. Marian reageert 
niet op de naam van Maud. 
Jakob verliet de voor hem 
geëigende paden, hij is geen 
onderwijslesboer geworden. Een 
bevriend voorbeeld in het noorden 
des lands bracht hem achter de 
tapkast, niet voordat hij eerst 
jarenlang er vóór werd 

waargenomen. Waar de Oude 
Gracht in Utrecht ophoudt, stuit je 
op het schaakcafé. (Zo niet, dan 
moet je de andere kant hebben). De 
plek wordt hier officieel het Ledig 
Erf genoemd. Bij wijze van 
erkenning. Want hoe ledig is dat 
erf? Erg ledig. Een schaakcafé. Een 
filiaal van de universiteit, o.a. 
psychologen. (Drinken onder 
werktijd). Een politieburg. (Boze 
tongen...). 
De ledigheid van alkohol tot de 
hoogste toppen gevoerd met 
schaakrekwisieten. Na ruim een 
jaar wordt tevreden teruggeblikt. 
Iedere week nog altijd een 
schaaksimultaan. Eerst op 
vrijdagavond, maar dat had een 
nadeel. De niet-schakende 
alkoholici bespatten te vaak de 64 
velden. 
De ruimte is beperkt in het 
schaakkafé. Interieur: veel hout. 
Planken vloer. Schaakborden 
ingelegd in de houten tafels. 
(Niettemin zijn ook dammers in het 
schaakcafé gesignaleerd. En shogi. 
Spelletjesziekte grijpt ook in 
Nederland om zich heen). Een 
probleem aan de muur, door trouwe 
kroegtijgers samengesteld. Op de 
leestafel een schaakkomputer, niet 
de nieuwste uitvoering. Het licht is 
passend schemerig. 
Het schaakcafé blijkt een 
trekpleister voor de schakers uit de 
periferie van het Utrechtse 
klubleven. Huisschakers zijn 
schaars. Regelmatig wordt het 
terrein onveilig gemaakt door 
mensen als Meindert van der Linde 
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en Bruno Carlier. Met stoere 
verhalen over hoofdklasseschaak. 
Met stoere verhalen over het 
Nederlands kampioenschap. 
Onlangs een nieuw gezicht: Leo 
Hofland. Een rustige drinker. 
Probeert ook te studeren. 
De wekelijkse simultaan werd dus 
verschoven naar de zondagmiddag. 
Wie geeft nu zo'n simultaan? 
Spelers van de schaakklub Utrecht 
en het studentikoze Paul Keres 
spelen voor simultaanspeler. Er 
komen ook echte simultaangevers: 
de bondstrainer, en Piet van der 
Weide ook. Het zomerfeest tussen 
de grachten gaf een simultaan in de 
open lucht te zien, met John van 
der Wiel. Aan 40 borden, het 
dubbele aantal dat binnen 
maximaal haalbaar is. Wellicht 
wordt het vluggertjestoernooi met 
pinksteren een traditie. 
Ruimtegebrek is nijpend. En er is 
ruimtegebrek in het schaakcafé. De 
oude panden aan de Utrechtse 
grachten kennen echter prachtige 
kelders. Ruime kelders. Het 
schaakkafé heeft ook zo'n kelder, 
het dient als opslagplaats. Een 
droom van herschepping: een 
toernooizaal. 
Een opslagplaats voor schakers. 
 
Thuisgekomen rolt het stuk uit mijn 
kraag. 
 
--------------------------------------------- 
 
Verder heeft het Ledig Erf ook nog 
de hoogste Utrechtse plek in de 
Nationale Café Top 100 behaald 

met een vijfde plek. Uit het UN van 
28-11-2003: 
 
LEDIG ERF EINDIGT HOOG IN 
NATIONALE CAFÉ TOP 100 
 
UTRECHT - Vreugde bij Jacob van 
de Lagemaat en medewerkers, 
want Café Ledig Erf is op de vijfde 
plaats geëindigd van de Café Top 
100 van Nederland. 
 
Dat betekent dat er volgens de jury 
van het vakblad Misset Horeca 
maar vier betere cafés zijn in het 
land dan Ledig Erf. We bellen 
eigenaar Jacob van de Lagemaat 
donderdag zijn bed uit om het 
goede nieuws te vertellen. Jacob is 
er beduusd van, maar als hij het 
bericht op zich heeft laten inwerken, 
reageert hij blij. ,,Dit is een 
geweldige beloning voor 25 jaar 
arbeid. We hebben net een prachtig 
jubileumjaar met veel feesten 
achter de rug. Wij zijn nog een café 
zoals een café bedoeld is. Geen 
moderne fratsen, wel veel sfeer, 
veel lekkere bieren van de tap en 
een trouwe klantenkring.’’ 
 
De jury van Misset lette bij de 
beoordeling op gastvrijheid, sfeer, 
kwaliteit van de geserveerde 
dranken, hygiëne en de variatie aan 
klanten. ‘Bierliefhebbers en 
spelletjesfreaks weten het café in 
ruime aantallen te vinden’, staat in 
het juryrapport. ‘Ledig Erf is een 
klein café met een groot aan de 
gracht gelegen terras. Misschien 
wel het mooiste terras van de stad.’ 
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Dat terras trok eerder dit jaar ook al 
de aandacht van Nieuwe Revu. In 
diens Nationale Terrassen Top 50 
eindigde het terras van Jacob op de 
17e plaats, en was daarmee het 
mooiste terras van Utrecht. Volgens 
de rapporteur van Revu zaten op 
dat mooie terras helaas wel 
opvallend veel lelijke mensen. Daar 
zaten ze bij Ledig Erf helemaal niet 
mee. Intern werd al snel de 
allerlelijkste klant van het café 
aangewezen. 

 
In Utrecht wisten we het al lang; 
maar in Horeca Misset wordt Van 
de Lagemaat nog eens beschreven 
als een druk bezet baasje. Live-
optredens, een groots gevierd 
jubileum, een eigen fietsclub, het 
Bokbierfestival, een eigen 
schaakclub. Bij Jacob van de 
Lagemaat is altijd wat aan de hand. 
Proficiat voor Jacob en zijn 
mensen.

  
 
 
ANAGRAMMEN 
 
 Willem Bor 
 
Een paar maanden geleden stond 
in Schaaknieuws een artikel over de 
hobby van Leon Pliester om 
schakersnamen te husselen. Naar 
aanleiding ervan heb ik op het 
onvolprezen Utrechtschaak van 
Xander een prijsvraagje geopend 
voor vondsten met Utrechtse 
schakersnamen. Door iets 
dergelijks een tijdje geleden bij 
Amersfoort wist ik dat er belang-
stelling zou zijn, maar zo veel? 
Binnen de kortste keren meer dan 
100 reacties, opgediepte internet-
sites die assistentie verleenden, 
zelfs hele teamopstellingen in ana-
gramvorm. Omdat zoiets al snel 
melig dreigt te worden heb ik al na 
9 dagen de prijswinnaars bekend-
gemaakt. En de prijzen vervolgens 
persoonlijk uitgereikt: een fles saké 
in Leeuwarden (daar kom ik tegen-

woordig wel eens; en zie waarom 
saké het juryrapport) en twee 
flessen wijn in De Sjuut. Daarna 
sijpelden er nog een paar leuke 
binnen, waarbij bijv. De Satévreter 
(=Ed V.) indien eerder vermeld 
zeker een prijs zou hebben gehad. 
Misschien dat ik daarom nog eens 
een addendum op het juryrapport 
op Utrechtschaak zet. 
Jan Poppelaars stelde tussendoor 
de existentialistische vraag of je 
nog wel meetelt als er geen 
anagram van je naam in het 
betreffende draadje op Utrecht-
schaak staat. In dat verband geef ik 
aan het eind van dit stukje, na eerst 
het juryrapport, een opsomming van 
de PK-anagrammen. Vergeef me 
als ik er een paar over het hoofd 
heb gezien. Ze stonden soms in 
heel andere draadjes, en regelmatig 
ook zonder vermelding wie er 
bedoeld werd. Voor wat ik wel 
achterhaalde geldt: het is niet altijd 
even verheffend. 
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JURYRAPPORT (ingekort) 
1e prijs (ex aequo): 
- Eierstokbewoner (Erwin 
Oosterbeek, bedacht door Jan 
Poppelaars) 
- Hangende Sla (Hans de Lange, 
bedacht door Jan-Jaap Janse). 
Motivatie: Eierstokbewoner heeft 
alles wat een schakersanagram 
moet hebben; een combinatie van 
zeer verschillende begrippen en 
ook het geheel slaat nergens op. 
De jury beschouwt het als extra 
aanprijzing dat tussen een roep van 
Erwin om hulp bij zijn naam en deze 
reactie slechts 10 minuten zat. 
Hangende Sla is gehonoreerd 
omdat de jury er in al haar eenvoud 
het hardst om heeft moeten lachen. 

 
Prix-J3 (wie kan iets met Jan-Jaap 
Janse?): 
- Anja, je Japans! (Jan-Jaap Janse 
dus, bedacht door Eelke Heidinga). 
Motivatie: Van iets onmogelijks 
heeft Eelke (Akelige heiden, Henkie 
Leiedag, De hanige eikel, Hé geile 
diaken) iets mogelijks gemaakt. Het 
meegeleverde verhaaltje bracht de 
tekst tot leven. Waarbij de jury 
overigens niet begrijpt dat een 
moeder die haar dochter zo graag 
Japans laat spreken deze 
aansporing in het Nederlands doet 
en niet in het Japans. 
 
 

 
Eervolle Vermeldingen: 
- 1e E.V.: Ronde Streep (Peter 
Sonder, door Jan-Jaap Janse; 
mooie tegenspraak). 
- 2e E.V.: Schele Dildo (Eddie 
Scholl, door Marcel Vermaat; je 
letters zullen dit maar opleveren…). 
- 3e E.V.: O, U wil mat (Wout l’Ami, 
door Xander Wemmers; met een 
geniale omzetting van apostrof in 
komma). 
- 4e E.V.: Balende Roker (Karel den 
Boer, door Jan-Jaap Janse; 
anderen op KdB: Knalrode Beer, 
Barre Lokeend). 
- 5e E.V.: Vensterplunderaar (Paul 
van der Sterren, door Arno 
Slagboom). 

- 6e E.V.: Hopen zang IQ (Zhao Qin 
Peng, door Jan Poppelaars). 
- 7e E.V.: Geëerde Partij (voor en 
door Pieter de Jager). 
- 8e E.V.: Hegmanager (Ger 
Hageman, door Arnoud van Vliet). 
- 9e B.V.: Wrak in Jampot (Jarno 
Witkamp, door Eelke Heidinga). 
- 10e E.V.: G.Slangehandje (Hans 
JG de Lange, door Eelke Heidinga; 
jammer van de niet zo functionele 
G, een O had bijv. veel leuker 
geklonken). 
- 11e E.V.: Onbewuste Harems 
(Hans Bouwmeester, door Jan-Jaap 
Janse). 
- 12e E.V.: Glijpret (Gert Pijl, door 
Bert Both; simpel maar 
doeltreffend). 
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Bijzondere Vermeldingen: 
- 1e B.V.: Titelkoper (Roel T. Piket, 
door Gert Pijl; Titelkoper is eerder 
door Loens Reptiel gemaakt voor 
Pieter Tolk, maar beiden blijken 
elkaars anagram; heel bijzonder!). 
- 2e B.V.: Schoongemaakt 
Schaapsleder (Leerdams 
Schaakgenootschap, door de 
Dekker-clan; de jury stelt zich voor 
hoe de broers dit bij schemerlicht 
rond de keukentafel op een 
scrabblebord hebben gepuzzeld). 
- 3e B.V.: Jahthoun (Johan Hut, 
door Eelke Heidinga; Oud-Fries 
voor Jachthond, wat uitstekend bij 
een journalist past). 
- 4e B.V.: No Hut, Jah! (Johan Hut, 
door HJG; een van de laatste 
voorspelbare wenskreet). 
- 5e B.V.: Dammers eren XW / 
Dammers weren X (voor en door 
Xander Wemmers; leuke dual). 
- 6e B.V.: Rusmoller (Rosmüller, 
door Martin van Essen; introdu-
ceerde de ‘minimale husseling’). 
- 7e B.V.: Cola in je kwek (voor en 
door Colijn Wakkee). 
- 8e B.V.: Runnersmalloot (Anton 

Rosmüller, door Arnoud van Vliet). 
- 9e B.V.: Eet rijken op (Jeroen 
Piket, door Arno Slagboom). 
- 10e B.V.: ’n NK afrossing (Frans 
Konings, door Xander Wemmers). 
- 11e B.V.: M’n wrede ramsex 
(Xander Wemmers, door Eelke 
Heidinga; de aanzet tot meer 18+). 
- 12e B.V.: Kerstpenis (Sipke Ernst, 
door Eelke Heidinga). 
- 13e B.V.: Vang BB en ram der 
(Bram van den Berg, door Anton 
van Rijn). 
- 14e B.V.: Mr. Aai m’n behaarde lid 
(Abderrahim el Madani, door Kees 
Volkers; apart …). 
- 15e B.V.: Bokbier Moet (Bert 
Kieboom, door Bill Wroem). 
- 16e B.V.: Kansarme Wiegjanker 
(Erik-Jan Wagenmakers, door Wim 
Ykema; hiermee worden alle 
vondsten geëerd die al bekend 
waren en dus niet meedongen). 
- 17e B.V.: Leer ’s rije oen (hiermee 
worden tot slot alle mensen geëerd 
die geen oplossing gaven; en 
waarbij de jury de slimheid miste of 
de moeite niet nam deze zelf te 
vinden).

 
PK-LEDEN 

- Paul Keres: Leuke Rasp; Keulse 
Rap; Pas Leuker; Laserpeuk; 
Pauskeler; Super kale; Reu-kapsel; 
Puree-slak; 
- Andreas Weiermann: En was dan 
m’n rare ei; 
- Anton Rosmuller: Runnersmalloot; 
Normaler onlust; Rusmoller 
(=Rosmuller); 
 

 
- Arnoud van Vliet: Naait Onvervuld; 
Vol na druivenat; Interval van duo; 
Te ruil vanavond; Luiert vanavond; 
- Bert Both: BB Hotter; BH botert; 
Hert Bobt; Bob ’t hert; 
- Bert Both+Cili Kocsis: Bebo 
Kitsch-clitoris; 
- Cili Kocsis: Silicokics; 
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- Ed Verstraete: De Satévreter; 
Deed er travestie (=Eddie 
Verstraete); 
- Eric Jacobs: Jacco Biers; 
- Erik Oosterom: Ik rooster Moe; 
- Erik Verlinde: Die Verlinker; 
- Evert van Heel: Veel haren vet; 
- Frans Konings: ’n NK afrossing; 
- Ger Hageman: Hegmanager; 
- Jaap van der Tuuk: Kutpaardje 
van U; 
- Jan Poppelaars: Op slappe ranja; 
- Jan-Bart Abcouwer: O, wc-
barbaartje, nu!; 
- Jan-Jaap Janse: Anja, je Japans!; 
Jan Jan Aapjes; Japanse Jan Ja?, 
Japansen, ja ja!; 
- Jeroen Bollaart: Oranje bolle rat; 
- Kees Vreeken: Eens Kerkvee; 

- Lukas Boutens: Absolute Kneus 
(=helaas een letter gesmokkeld); 
- Maartje de Jonge: Madera-
jongetje; 
- Martin van Essen: Vanessa, m’n 
trien!; 
- Rolf Dijksterhuis: Dor sterfhuislijk; 
Hé drol stijfkruis; 
- Wan Fokkink: Win knok kaf; 
- Willem Bor: Bill Wroem; Wim R. 
Bolle; Wil Relbom; Billeworm; Bill 
W. Roem; Wel bril om; 
- Wim van de Fliert: Erwten 
Filmdiva; 
- Xander Wemmers: Dammers eren 
XW; Dammers weren X; X-as werd 
remmen; Max werd er mens; Mr. In 
de warme seks (=een letter 
gesmokkeld); X werd smeerman; 
M’n wrede ramsex!.

 

ZONNEWERINGSBEDRIJF 
 

“ZONNESCHIJN” 
 
Verkoop en montage van o.a.: 
-Zonneschermen 
-Markiezen    C.Alexandar 
-Screens    Tiendstraat 22 
-Lamellen    3513 EB Utrecht 
-Rolgordijnen   tel./fax.: 030-231 51 63 
-Rolluiken    mob.: 06-15556275 
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PAUL KERES KALENDER 2003-2004 
Wo 17-dec Ronde 15  
Wo 24-dec Kerstschaak    
Wo 07-jan Ronde 16 PK 3-HSG 3  /  PK 5-Utrecht 6 
Di 13-jan  Houten 1-PK 4  
Wo 14-jan Ronde 17 PK 6-Moira Domtoren 5 
Wo 21-jan  PKK Rapid Paul Keres Kampioenschap rapidschaak 
Di 27-jan  Oud Zuylen 3-PK 5 
Wo 28-jan PKK Rapid   
Vr 30-jan  En Passant 1-PK 3 
Za 31-jan  KNSB uit  
Di 03-feb  Denk en Zet 2-PK 6 
Wo 04-feb Ronde 18 PK 4-Gorinchem 1 
Wo 11-feb Ronde 19  
Wo 18-feb Ronde 20 PK 3-BSG 2  /  PK 5-Harmonie 1 
Di 24-feb   Vianen 1-PK 4  
Wo 25-feb Ronde 21 PK 6-TRIO 2 
Wo 03-mrt Ronde 22 De Rode Loper 1-PK 3 
Za 06-mrt  KNSB thuis 
Wo 10-mrt Ronde 23   
Vr 12-mrt  Nw Amelisweerd 1-PK 5 
Ma 15-mrt  DD 4-PK 6 
Wo 17-mrt Ronde 24 PK 4-ZZC 1 
Wo 24-mrt Ronde 25   
Za 27-mrt  KNSB uit 
Wo 31-mrt Ronde 26 PK 5-DBC 3 
Ma 05-apr  Geldermalsen 1-PK 4 
Wo 07-apr PKK Snel Paul Keres Kampioenschap Snelschaken 
Do 08-apr  Ons Genoegen 1-PK 3 
Wo 14-apr Ronde 27  
Za 17-apr  KNSB thuis  
Ma 19-apr   Vegtlust 2-PK 5 
Wo 21-apr Ronde 28 PK 3-Utrecht 4 
Wo 28-apr Ronde 29 PK 4-Leerdam 1  /  PK 6-Hoogland 3 
Wo 12-mei Ronde 30  
Za 15-mei  KNSB uit 
Wo 19-mei Ronde 31  
Wo 26-mei Ronde 32  
Wo 02-jun Ronde 33  
Vr 04-jun OKU  
Za 05-jun OKU  
Zo 06-jun OKU  
Wo 09-jun Alt. avond Alternatieve avond 
Wo 16-jun ALV  
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