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REDACTIONEEL 
 

 Arnoud van Vliet 
 

Het vorige PKB is gelukkig nog voor de kerst uitgekomen. Was de 
redactie gelukkig op tijd, bleek de Repro aan het verhuizen en moest een 
zuster-bedrijf in Capelle a/d IJssel er aan te pas komen om het toch op tijd 
klaar te maken.  

Niet zozeer te maken met de haast, maar misschien meer met de 
veranderingen in de redactie toch even een ander punt. In het vorige PKB 
stond een anagrammen-overzicht, gestart op de Utrecht-schaak website. 
Het anagrammen maken werd door een grote groep mensen verspreid 
over het hele land zeer enthousiast beoefend, en Willem Bor was jurylid en 
gaf zijn eindoordeel met prijzen. Ik had driftig meegeanagramd, en vroeg 
Willem het rapport bij te werken voor het PKB en de PK-leden er speciaal 
in uit te lichten. Zo gezegd, zo gedaan.  

Helaas zijn anagrammen vaak minder beschaafd en soms beledigend of 
aanstootgevend, en het was misschien beter geweest toch wat zelfcensuur 
toe te passen. Vandaar dat de redactie zijn excuses wil maken aan 
eenieder die gekwetst of beledigd is door de anagrammen in PKB2. Nu 
over naar het nieuwe PKB .... 
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foto voorzijde: Bart lijkt het hier niet te weten, maar dat is maar schijn. Hij 
is namelijk wel oppermachtig in de interne, en lijkt onstopbaar op weg naar 
zijn tweede kampioenskroon. Drie analyses van zijn hand staan in dit PKB! 
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VAN DE REDACTIETAFEL 
 

 Arnoud van Vliet 
 

Waar het de vorige keer uitpuilde 
met externe verslagen, is dit PKB 
toch wat evenwichtiger gevuld. 
Natuurlijk blijven de externe teams 
gelukkig wel rapporteren, en heeft 
de oproep aan PK1 geresulteerd in 
een verslag van teamcaptain 
Xander. Verder is Jeroen van 
Meerwijk weer heel actief geweest 
met PK6, dus leesvoer genoeg voor 
de liefhebbers. 

Intern koploper Bart K. laat zien 
met drie analyses hoe zijn 
voorsprong tot stand is gekomen, 
en daarnaast ook analyses van Jan 
Jaap, Jeroen B. en mezelf.  

Naast schaken ook feestelijke 
gebeurtenissen: Peter Burghout 
promoveerde in Januari, en 
Andreas Weiermann is vader 
geworden. Gefeliciteerd! 

Als nieuwigheidje heeft ook het 
schaakprogramma ChessTiger 15 
een tweetal partijen bekeken. 

Verder kreeg de redactie de tip de 
diagrammen nog kleiner te maken, 
al was dat al deels gebeurd in het 
vorige PKB. Mochten de diagram–
men nu echt onleesbaar zijn ge–
worden, schroom niet dat even te 
laten weten! Ook andere tips zijn 
natuurlijk van harte welkom. 

In dit PKB zijn er dus veel partijen, 
maar ook allerlei ander lekkers. 
Veel leesplezier! 
 

 
 
  
INTERNE COMPETITIE: 
KARSTENS DEMARREERT! 
 

 Jan Jaap Janse 
 

Begon het vorige stukje nog met 
de voorspelling dat de interne op 
een massasprint uitdraait, inmiddels 
is duidelijk dat het hooguit een 
volhoudende achtervolger nog roet 
in het eten kan gooien. Wiens eten? 
Dat van Bart Karstens, die na een 
wat aarzelende start enorm is gaan 
scoren. Op dit moment heeft hij 
maar liefst 14½ uit 18 en lijkt hij niet 
meer in te halen. Zijn tussensprint 
doet denken aan die van kampioen 
Frans Konings, die deze keer wat 
moeizaam draait en een fikse 
achterstand heeft in te lopen. 

Samen met Wim v/d Fliert is hij 
nog wel kanshebber, al heeft 
laatstgenoemde al 2 keer van Bart 
verloren (zie verderop). Meer 
kanshebbers lijken er niet te zijn, 
want David van Eekhout bevindt 
zich in een ver buitenland. Zijn 
(eind?)score van 7½ uit 8 is 
natuurlijk wel erg goed.  

Net zoals vorig jaar doet Wan 
Fokkink het ook goed, maar komt 
hij tekort voor het kampioenschap. 
Verder valt op dat de oude stomp 
zich heeft hersteld. De beste is 
Anton Rosmüller die lekker draait, 
onlangs Bert Both heel mooi 
versloeg en zich misschien wel 
plaatst voor een rentree in PK1. 
Verder vinden we in de subtop o.a. 
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Evert van Heel, Jan-Bart 
Abcouwer en Mark Smits, die een 
sofstart heeft goedgemaakt. SGS-
kampioen Dirk Floor doet het met 
6½ uit 10 ook goed maar staat flink 
achter in partijen, net zoals 
bijvoorbeeld recordkampioen Jaap 
v/d Tuuk. Juist wat tegenvallend 
zijn eerdergenoemde Bert Both, 
Jan Jaap Janse die vorig jaar 
langdurig 2e stond en 
wedstrijdleider Leo van Houwe–
lingen.  

Onderin is ook Ruben Klaphake 
verdwenen naar buiten Nederland, 
en speelt nog steeds het probleem 
dat Paul Keres te weinig zwakkere 
schakers heeft. Hierdoor staan 
sommige spelers erg laag die daar 
eigenlijk helemaal niet horen, zoals 
Dimitri Hendriks, Ger Hageman 
en Jan Bettman. Gebruikelijker 
namen daar zijn Cili Kocsis, 
Jeroen van Meerwijk en Chris van 
Meer. Ook in de buurt staat ons 
nieuwste en oudste lid E. Wientjes, 
die qua tempo zelfs Veselin 
Aleksic bij weet te benen.  

Dit seizoen wordt niet alleen de 

top beloond, maar ook hen die het 
beste scoren tot 2000, 1800 en 
1600. Iedereen is dus kanshebber 
op een smakelijk flesje wijn. De 
tussenstanden na ronde 21: 

< 2000: 1. Rolf Dijksterhuis, 2. 
Eric Jacobs, 3. Simon Kronemeijer, 
4. Paul v/d Kooij 

< 1800: 1. Johan Bosman, 2. Jan 
Schepers, 3. Lennart de Vos, 4. 
Veselin Aleksic 

< 1600: 1. Jan van Eck, 2. Willem 
van Dam, 3. E. Wientjes, 4. Cili 
Kocsis. 

  
Vooral in de lagere categorieën 

zijn de verschillen erg klein, 
waardoor het de moeite loont om 
een keertje extra langs te komen. 
En gezellig is het zeker, dus wat let 
u? 

Elders vindt u de tussenstanden 
van de interne rating, en nog wat 
leuke interne partijen die laten zien 
dat er op het scherpst der snede 
gevochten wordt. 

 
 
 

 
 
PARTIJEN UIT DE INTERNE 
 
Bart Karstens - Willem vd Fliert 
15e ronde intern: 17-12-2003 
Analyse Bart Karstens 
 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.Pf3 
c5 5.g3 cxd4 6.Pxd4 0-0 7.Lg2 d5 
8.cxd5 Pxd5 9.Db3 Lxc3?! (Dit is 
een onnauwkeurigheid. In de 13e 
ronde had ik dezelfde stelling op het 

bord tegen Eric Jacobs! Die 
speelde het wel goed nl. 9…Da5 
10.Ld2 Pc6 11.Pxc6 bxc 12.0-0 
Lxc3 nu pas! 13.bxc La6 14.Tfd1 
Dc5 15.e4 Pb6 (15…Lc4 wordt hier 
meer gespeeld.) 16.Le3 Dh5 
17.Lxb6! (17.Td6?! Pc4 18.Txc6 
Pxe3 19.Txa6? Tab8! 20.Da4 Tb2! 
21.Te1? (21.fxe? De2 maar 21.Dd4 
houdt nog.) 21…De2! en wit gaf het 
op: Bacrot-Anand Bastia 2001) 
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17…Tab8! (Na 17…Tfb8 is 18.Le3! 
Txb3 19.axb Le2 20.Txa7! een erg 
sterk dameoffer.) 18.Lxa7!? 

 
(Weer een dameoffer! Ik dacht na 
over 18.Da3 Txb6 19.Td7 maar na 
Tfb8 lijkt het spel op rij 1 meer in te 
houden dan dat op rij 7!) 18…Txb3 
19.axb Le2 20.Td6 Dit dameoffer is 
minder overtuigend dan dat na 
17..Tfb8 maar toch nog heel 
interessant. De complexe 
materiaalverhouding maakte fouten 
aan beide kanten onvermijdelijk. 
Eric miste een paar duidelijke 
remisekansen en ging uiteindelijk in 
tijdnood ten onder.) 10.bxc Da5?! 
(Nu maar beter Dc7 of Db6.) 
11.Ld2 Pb6 12.0-0?! (Hierna valt 
het wel mee voor zwart. Na 12.Pb5! 
is hij echter in grote problemen 
omdat wit de zet c4 nog achter de 
hand heeft. Na 0-0 niet meer want 
de loper op d2 staat ongedekt.) 
12…Pa6 13.Pb5 Ld7! 14.Tab1 
(14.Pd6 Lc6 15.Pxb7 Lxb7 16.Lxb7 
Pc5! Met 14.Tb1 dreigt wit Pxa7.) 
14…Lxb5 (14…Pc5! 15.Db4 
Dxa2!?  (15…Dxb5 16.Dxb5 Lxb5 
17.Txb5 Tac8 is een betere versie 
van dameruil dan de partij maar 
misschien kan zwart nog voor meer 

gaan.) 16.Tb2 a5! (Die had ik niet 
gezien) 17.Txa2 axb 18.Txa8 Txa8 
(18…Pxa8 kan ook. Er zijn nu heel 
veel mogelijkheden die denk ik 
meestal in een gelijkspel eindigen. 
Een voorbeeld is: 19.Pc7 Ta2 
20.Le3 Pca4 21.cxb Lc6 =). Dxa2 
lijkt sterk.Vreemd dat Willem het 
niet speelde. Normaal gesproken is 
hij juist wel geinteresseerd in 
dergelijke hapklare brokken!) 
15.Dxb5 Dxb5 (15…Dxa2 is niet 
meer goed: 16.Lf4! Pd5 17.Ta1! 
Dc2 18.Lxd5 exd 19.Ld6! en wit 
wint. Het paard op a6 is nauwelijks 
meer te redden.) 16.Txb5 Pc7  (In 
dit eindspel heeft wit een kleine plus 
vanwege het loperpaar.) 17.Tbb1 
Tfd8 18.Tfd1 Pcd5 19.e4 Pf6 
20.Le3 Kf8 21.Lf3! Pfd7?! (Wit 
dreigde een pion te winnen. Een 
betere manier om dat af te weren 
was 21…Txd1 22.Txd1 Pc4 
waarmee zwart de stelling in 
evenwicht houdt.) 22.Le2 Tac8 
23.c4!? 

 
(Plotseling staat zwart onder druk. 
De dreiging is 24.c5.) 23…Ke7 
24.Tb5!? (24.f3?! Pc5! en alles is 
weer in orde bij zwart.) 24…Pxc4?! 
(24…Tc7! lijkt nog afdoende 25.c5 
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Pa4! en ik zie het niet voor wit. 
25.f3 Tdc8 26.Lc1!? is misschien 
nog wat.) 25.Lxc4 Txc4 26.Txb7 
Txe4 27.Txa7 Ke8 (Het enige tegen 
de dreiging Lb6) 28.Lg5!? f6 
29.Le3 g5 30.Td6 h5 31.a4 .. 

 
31. .. Pb8? (Een blunder, maar een 
zeer logische. Zwart denkt zijn 
paard te kunnen spelen nu hij de 
pionnen op de 7e rij heeft 
opgespeeld. Maar hij kan nog maar 
heel weinig doen. 31..Pf8? 32.Txd8 
Kxd8 33.Ta8 Ke7 34.Lc5 en daarna 
xf8 wint een stuk. Ook Pe5 gaat niet 
goed vanwege Txe6. De toren van 
e4 kan niet spelen vanwege Txe6 
en op 31…h4 kan wit eenvoudig 
met 32.Kg2 reageren waarna de 
pionzetten ook op zijn. En na het 
paradoxale 31…Ke7 32.Lc5 Ke8 
heeft wit sterk 33.La3 waarna zwart 
klem blijft staan en wit zijn a-pion 
ongestoord verder kan opspelen.) 
32.Txd8 Kxd8 33.Lb6 Ke8 
(33…Kc8? 34.Tc7 Kd8 35.Tc4 Ke7 
36.Txe4 wint een toren) 34.Ta8 
Kd7 35.Txb8 Txa4 (Hier had zwart 
ook op kunnen geven maar we 
waren aan het blitzen.) 36.Td8 Ke7 
37.Td2 h4 38.Lc5 Kf7 39.Kg2 Tc4 
40.Le3 Kg6 41.gxh? (Zeer zwak. 

Na 41.Td4 kan zwart er echt mee 
op houden want na torenruil is het 
eenvoudig en anders verliest hij de 
h-pion. Ik dacht nu 41..gxh 42.Td4 
maar hij speelt natuurlijk:) 
41…Txh4 42.Tb2 Ta4 43.Tb6 Kf5 
44.Tb5 Kg6 45.Tb6 Kf5 46.Tb8 
(Hier stopten we met vluggeren. De 
winst is zeer problematisch zo niet 
onmogelijk geworden.) 46…Tg4 
47.Kh1 Th4 48.Td8 e5? 

 
(Haalt Td4 er uit maar was dat wel 
een dreiging? De zwakte op f6 
wordt door deze zet veel 
makkelijker aan te vallen. Mogelijk 
is 48…e5 de beslissende fout.) 
49.Td6 Th7 50.Kg2 Th4 51.Tb6 
Tg4  52.Kh1 Ta4 53.Td6 Th4 
54.Lb6 Th6 55.Ld8 g4? 

 
(Dat is zeker niet het hardnekkigst. 
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Zwart moet wachten met 55…Tg6. 
Het enige winstplan voor wit bestaat 
er in de koning van h1 naar f7 om te 
spelen! Ergo 56.f3! Th6 57.Kg2 Tg6 
58.Kf2 Th6 59.Ke3 Tg6 60.Kd3 Th6 
61.Kc4 Tg6 62.Kd5 Th6 63.Te6 Tg6 
64.Kd6 Th6 65.Le7 Tg6 66.Kd7 Th6 
67.Td6 Tg6 68.Ke8 g4 (68…Th6 
69.Kf7 Th7 70.Kg8 Th6 71.Kg7 Tg6 
72.Kf7) 69.fxg Kxg4 70.Lxf6 en wit 
wint.) 56.Kg2 e4 (56…Tg6 57.Kg3 
Th6 58.Txf6 etc., 56…Kg5 57.Txf6 
Txf6 58.Kg3 etc.) 57.Le7 Ke5 
58.Tb6! Kf5 59.Tc6 Ke5 60.Kg3 e3 
(60…Th3 61.Kxg4 Txh2 faalt nu op 
62.Ld6 en 63.Lxh2. 60…e3 is 
wanhoop, verder commentaar is 
overbodig.) 61.fxe Th3 62.Kxg4 
Txe3 63.Lxf6 Kd5 64.Tc2 Ke6 
65.Lg5 Te4 66.Lf4 Kf6 67.Tc6 Kg7 
68.h4 Te1 69.h5 Tg1 70.Kf5 Tf1 
71.Tc7 Kh8 72.Kg6 Tg1 73.Lg5 en 
zwart gaf het op. 
 
Lennart de Vos - Arnoud van 
Vliet, Interne competitie, 16e ronde 
Analyse Arnoud 
Gespeeld tijdens de hutjemutje 
avond dat PK3 en PK5 tegelijk thuis 
speelden. De eerste 25 zetten of zo 
gebeurden dan ook in een zeer 
krappe omgeving, en de stelling is 
er ook naar. Toen we eenmaal een 
eigen tafel hadden vloog de stelling 
ook open, waar ik helaas de 
gatenkaas overhield. 
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Pc3 
exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.Ld3 Lg7 
8.Dc2 0–0 9.Pf3 Te8 10.0–0 a6 
11.a4 b6 12.h3 Dc7 13.Pd2 Pbd7 
14.Pc4 Pe5 15.Pxe5 Txe5 16.b3 
Te8 17.Lf4 Ph5 18.Lh2 De7 

19.Tae1 .. 

 
19. .. f5 Uit een verwrongen soort 
Ben-Oni is het nu tijd om de boel te 
openen. Later zal de pion op f5 
trouwens in de weg staan, maar dat 
terzijde. 20.exf5 Dxe1 21.Txe1 
Txe1 22.Lf1 Lxf5 is zeker niet slecht 
voor zwart 20.f4 Ld4+ 21.Kh1 Dh4 
22.e5 dxe5 23.fxe5 Pg3+?? Een 
verrekening, de nu volgende variant 
was echt mijn bedoeling, maar ik 
dacht daar beter uit te komen! 
24.Lxg3 Dxg3 25.Pe2 Dxe5?? Het 
logische vervolg, maar het is 
eigenlijk al verloren. 26.Pxd4 Dxe1 
27.Txe1 Txe1+ 28.Kh2 cxd4  
29.Dc6 .. 

 
En deze zet had ik dus niet 
voorzien. De witte dame stormt als 
Supermuis de zwarte Emmenthaler 
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binnen, en richt onherstelbare 
schade aan. De rest is een 
slachting. Wit kan zich zelfs 
veroorloven niet altijd de snelste 
winstweg te kiezen! 29. .. Tb8 
30.Dc7 Ta8 31.d6 Te8 32.Lc4+ 
Kh8 33.Dc6 Ld7 34.Dxd7 f4 
35.Dc6 Tab8 36.d7 Tf8 37.Dd6 h6 
38.Dxg6 met ondekbaar mat  1–0 
 
JJJ - Sjako 
(Commentaar Jan Jaap Janse) 
1 d4 Pf6 2 Lg5 e6 3 Pd2 c5 4 e3 
b6 5 Pgf3 Lb7 6 Ld3 cxd4 7 exd4 
Le7 8 c3 (te slap?) d6 9 De2 Pbd7 
10 Lf4 (En alweer een tempo kwijt. 
Eric J. speelt het tot hier uitstekend. 
Dan weet je dat voor als je nog 
tegen hem moet. Verbeteringen zijn 
welkom) a6 11 a4 h6 12 h3 
(wachtzetje) 0-0?! (ziet niets 
aankomen) 13 Tg1! b5 14 g4 
bxa4? 

 
(14,... Pd5 snijdt meer hout) 15 g5 
Pd5 16 De4 g6 17 gxh6 Pxf4 (17,... 
Pdf6 18 Txg6+ Kh8 19 Txf6! Pxf6 
20 Dxb7 +-) 18 Dxf4 Kh7 19 h4 e5 
20 Dg4? (complete onzin. Later 
moet ik weer veel moeite doen om 
mijn dame weer op de zwarte 
velden te krijgen) De8 21 h5 Tg8 22 

0-0-0 exd4 23 Tde1 Lxf3 24 Pxf3 
Pe5 25 Pxe5? (25 Txe5 dxe5 26 
Pxe5 met de dreiging 27 Pxf7 was 
de bedoeling. Ik kreeg het niet 
uitgerekend en besloot het anders 
te doen). dxe5 26 cxd4? 

 
(Dit is wel heel erg. Ik had 26,... 
Dc8+ over het hoofd gezien. 
Gelukkig sta ik na 27 Dxc8 Txc8+ 
28 Kb1 nog steeds goed) a3?! 27 
hxg6+ fxg6 28 Kb1 Tb8 29 Txe5 
Txb2+ 30 Ka1 Tb7 31 De4 Tc7 32 
Te6! Df7 33 De5 Tb7 (33,... Dxf2 
was een rommelkans. Wit wint dan 
door 34 Txe7+ Txe7 35 Lxg6+ Txg6 
36 Dxe7+ Kh8 37 De8+) 34 Tgxg6 
Txg6 35 Lxg6+ Dxg6 36 Txg6 
Kxg6 37 De4+  (1-0). 
 
The Entombed Rook 
Wan Fokkink-Bart Karstens, interne 
ronde 19. Analyse Bart Karstens 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 g6 4.d4 
exd 5.Pxd4 Lg7 6.Le3 Pf6 7.Pxc6 
bxc 8.e5 Pd5  (Een idee van Geller. 
Zwart offert een pion voor 
ontwikkeling en lijnen. De theoriezet 
is 8..Pg8) 9.Pxd5 cxd 10.Dxd5 Tb8 
11.Lxa7 Txb2 (De toren moet in 
zijn eigen graf gaan staan.) 12.Lc4! 
(12.Ld4 Tb8 (Nu kan hij er nog uit!) 
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13.Lc4 0-0 14.0-0 Lb7 15.Da5! Dg5 
16.f3+= Campora-Geller '88 of 
11.Lc4 0-0 12.0-0 Lb7 13.Dd2 Lxe5 
14.Lxa7 en nu een mooie 
remisecombinatie: 14…Lxh2! 
15.Kxh2 Dh4 16.Kg1 Lxg2! 17.f4 
Le4 18.Dh2 Dg4 19.Kf2 Txb2 
20.Tac1 Df3 21.Kg1 Dg4 22.Kf2 
remise, NN- Geller 1994. 11.Lxa7 in 
combinatie met 12.Lc4 lijkt me 
echter de beste speelwijze. De 
volgende witte zet maakt direct de 
sarcofaag voor de zwarte toren 
gereed en op zet 15 kan wit 
waarschijnlijk de vruchten van deze 
noeste arbeid plukken.) 12…0-0 
13.Lb3 .. 

 
13. .. c6 14.Dd2 Lxe5 15.0-0 (Ik 
doelde hier op lange rokade. Er is 
één partij mee bekend nl. Centic-
Petrovic. Die ging als volgt: 15.0-0-
0! De7 16.De3! Txb3 (16..Da3?? 
17.Lxf7!) 17.axb Da3 18.Kd2 Da5 
19.Ke2 d6 20.Ld4! Te8 21.The1 en 
wit stond gewonnen. Lange rokade 
leidt dus waarschijnlijk tot 
kwaliteitswinst want ik kan geen 
overtuigende manier vinden 
waarmee zwart zijn 'aanval' kan 
verbeteren. Na korte rokade lijkt de 
stelling onderhevig aan de Wet van 

Behoud van Kwaliteit. Om de toren 
op b2 te kunnen bedreigen blijkt het 
vaak nodig een kwaliteit te geven 
voor de zwartveldige loper. Echter 
zwart kan dan altijd weer de 
kwaliteit teruggeven op b3. Uit 
varianten verderop zal duidelijk 
blijken wat ik bedoel.) 15…Df6 
(Simpeler is  15...Dc7 16.Ld4 Dd6 
met overgang naar het eindspel 
zoals ook in de partij. Overigens 
stond 15…Txb3 16.axb Lxa1 
17.Txa1 me niet aan.) 16.Tad1 (Ja, 
Txb3 was een wel erg opgelegde 
dreiging) 16…La6 (In de analyse 
achteraf dachten we dat dit niet 
goed was en dat zwart direct 
16…Lc3 had moeten doen. Hier 
keken we het langst naar. Voor een 
goed begrip van de stelling is het 
essentieel in te zien dat wit Lc5-a3-
xb2 dreigt. 16…d6 faalt op 17.f4! Ik 
speelde dus ook eerst 16…La6 om 
na Tfe1 evt. d6 te kunnen spelen. 
Na 16…Lc3 bekijk ik vijf 
mogelijkheden:  A.17.De2 d6 (dreigt 
c5 met loperopsluiting) 18.Le3 Te8 
=+  B.17.Dd3 d5 18.Lc5 Lf5 19.Df3 
(19.De2 Ta8=) 19…Te8 (hier is Ta8 
ook goed) 20.La3 Txc2 21.Lxc2 
Lxc2 22.Tde1!? (22.Tc1 Dxf3 23.gxf 
Te2) 22…Txe1 (De scherpzinnige 
Pannekoek corrigeerde meermaals 
de euforische stemming die zich 
van de beide combattanten meester 
maakte na elke mooie ontdekking.) 
23.Txe1 en het loperpaar en de 
vrije d-pion geven zwart goede 
kansen. C.17.Dh6 d6 18.Le3 La6 
19.Lc1 Lxf1 (19…Tb1 20.Lg5 
Pannekoek) 20.Lxb2 Lxb2 21.Kxf1 
= D.17.Dd6!? (De zet van Vreeken. 
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"Blokkeert de d-pion." Werd ten 
onrechte een beetje door mij 
weggewimpeld. Voorwaar excuses! 
Nu denk ik dat het wits beste kans 
op voordeel is! 17…Dxd6 (17…La6 
18.Dxf6 Lxf6 19.Tfe1 +=) 18.Txd6 
Le5 (18…La6 19.Tb1 heeft geen 
zin) 19.Tdd1 += Wits dreiging Lc5-
a3-b2 is er nog steeds terwijl zwart 
wel bijv. 19…La6 20.Tfe1 d6  kan 
spelen maar dan is 21.f4! Lxf4 
22.Ld4 sterk. E.17.Ld4 Lxd4 
18.Dxd4 Dxd4 19.Txd4 Te8 leidt 
weer tot het eindspel. Deze versie 
is iets beter voor zwart dan in de 
partij maar het blijft in evenwicht. Ik 
neem aan dat Wan hier voor 
gegaan was.) 17.Tfe1 Lc3 (17…d6 
18.Txe5! is goed voor wit zag ik pas 
hier) 18.Ld4 

 
(A tempo! Tijdens de partij was ik 
aanvankelijk bang voor 18.Dxd7 
Lxe1 19.Ld4! Ik hield me hierna 
bezig met 19… Td8 20.Lxf6 Txd7 
21.Txd7 Tb1 (Wan greep in de 
analyse ook meteen naar Lc3 wat 
op hetzelfde neerkomt) met de 
keiharde dreiging Lc3. Pas in de 
analyse zag ik 22.Td8 mat!! Is het 
nu hopeloos na 19.Ld4? Nee, 
gelukkig niet. Ten eerste is er de 

variant 19… Lxf2 20.Lxf2 Df5 
21.Dxf5 gxf 22.Lh4! (vooral niet 
Ld4? vanwege Td8 en ook Lc5 is 
minder vanwege Tfb8 gevolgd door 
T8xb3) waarna wit wel beter staat 
maar hij moet het nog zien te 
winnen. Ten tweede is er nog een 
betere variant, mij ingefuisterd door 
Wan (en Fritz):  19…Df4! 20.Txe1 
(Lxb2 Dxf2) 20…Txb3! (20…Dd2?? 
21.Dxf7!) 21.axb Dd2 22.Ta1 c5! 
23.Dc6 (Txa6? Dd1) cxd 24.Dxa6 
Dxc2 en dit moet goed zijn voor 
zwart. De beslissing om Ld4 te 
spelen is dus wel het veiligst en 
waarschijnlijk was deze beslissing 
al eerder genomen omdat een 
soortgelijke afwikkeling al 2x eerder 
in de partij kon voor komen. 
18…Lxd4 19.Dxd4 Dxd4 20.Txd4 
c5!? 21.Td6 Lb5 22.a4 Toen Wan 
zag dat 22.Tb6 niets uithaalt 
vanwege 22…Lc4! Speelde hij 
22.a4 en bood direct remise aan. 
De stelling is ook helemaal gelijk 
dus accepteerde ik, een beetje 
groggy van alle mogelijkheden. Een 
korte maar enerverende remise! 
 
Jaap vd Tuuk - Jan Jaap Janse 
Intern PK, r21, 25.02.2004 
Deze partij is door Chess Tiger 
"geanalyseerd". Of het programma 
de stelling echt begrijpt? 
1.d4 Pf6 2.c4 d6 3.Pc3 c6 4.e4 e5 
5.Pf3 Pbd7 6.Le2 laatste zet uit 
boek 6...a5 7.0–0 Le7 8.Te1 [8.Dc2 
0–0] 8...0–0 9.Lf1 Te8 [9...exd4 
10.Pxd4 Pc5 11.f3] 10.b3 Dc7 
11.Lb2 exd4 [11...Pf8 12.d5] 
12.Pxd4 Pc5 13.Tc1 [13.f3 Db6] 
13...a4 [13...Ld8 14.f3=] 14.b4 
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[14.Tc2 axb3 15.axb3 Db6=] 
14...a3= 15.La1 Pa6 16.Tb1 Lf8 
17.Df3 [17.f3 Pb8] 17...d5 18.cxd5 
[18.b5 Pb4 19.bxc6 bxc6 20.cxd5 
Pg4=] 18...Pg4 19.g3 [19.Dg3 Dxg3 
20.hxg3 Pxb4=] 19...Pxb4 20.Pf5 
Lxf5 [20...Pe5 21.Df4] 21.Dxf5= 
Pe5 22.Tec1 Lc5? [22...Dc8 
23.Dh5 Dg4 24.Dxg4 Pxg4=] 
23.Pd1?? Hierna heeft wit geen 
voordeel meer. [23.dxc6 Pbxc6 
24.Pd5+-] 23...b6 24.Txb4 
[24.Pe3!? Is een nadere analyse 
waard. 24...Pxa2 25.Td1] 24...Lxb4 
25.f4 Pf3+ 26.Kg2 Pe1+ 27.Kf2 
Da7! (Commentaar J3: niet gezien, 
mopperde Jaap. Hier hoopte ik op 
de winst) 28.Tc4 [28.Lc3 En er is 
nog hoop. 28...b5+ 29.Kxe1] 
28...b5+ 29.Ld4 De7 [29...Da4 
30.Dg5 f6 31.Lxf6] 30.Txc6 Dxe4 
31.Dxe4 Txe4 32.Lc3 (J3: en hier 
begon ik tijd te vreten. Ik moet goed 
staan, maar zag absoluut geen plan 
meer) Tae8 [32...Pc2 33.Ld3 Lxc3 
34.Txc3 (34.Pxc3 Td4 35.Lxc2 
Td2+ 36.Pe2 Te8) ] 33.Lxb5 Lxc3 
[33...Pc2 34.d6 T4e6] 34.Pxc3 De 
stelling wordt er niet beter op. 
[34.Txc3 Dit zou groot voordeel 
voor wit hebben opgeleverd. 
34...Td8 35.Tc7+-] 34...Td4= 
35.Tc7 Pd3+ 36.Kf3 Td8?? (J3: zo 
erg was de tijdnood nou ook weer 
niet. Eerst even Pe1+, Pd3+ etc en 
dan nog eens kijken is praktischer) 

 
37.Ke3+- 1–0 
 
Willem vd Fliert  -  Bart Karstens 
interne ronde 20 
Analyse Bart Karstens 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.c3 (De Pon–
ziani, één van Willem's huisva–
riantjes) 3…d5 4.Da4 Ld7 (4… 
Dd6!?) 5.exd5 Pd4 6.Dd1 Pxf3 
7.Dxf3 Ld6!? (Het idee is om eerst 
f5 te spelen en dan pas Pf6) 8.Lc4 
f5 9.De2 Pf6 10.d4 e4 (Het Eerste 
Front zet zich in beweging) 11.Lg5 
0-0 12.Pd2 De8 13.Lxf6 Txf6 14.g4 
b5 (Het Eerste Front heeft te 
kampen met zeer zware tegenstand 
daarom wordt het Tweede Front 
gelanceerd) 15.Lb3 a5 16.gxf5 
Lxf5 17.Pf1 a4 18.Lc2 b4 (Het 
Tweede Front heeft er goed de 
sokken in) 19.Pe3 Lg6 20.Dg4 Df8! 
21.Tf1 Lf4 22.Dh3 Lg5! 23.Ld1 
(23.Pg4 Tf3) 23…bxc3 24.bxc3 
Tae8 (24…Da3 25.Pc4 maar als wit 
nu niks doet dan kan wel Da3 Pc4 
e3! Pxa3 exf2 mat) 25.a3 Tb8 (Het 
Tweede Front heeft een bres 
geschoten in de laatste linie van wit. 
Zwaar materieel maakt zich nu op 
het witte kamp binnen dringen.) 
26.Pg4 Tf3! (Het is zaak om jouw 
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sterke punten zo ver mogelijk door 
te laten dringen in het kamp van de 
tegenstander. Het spel moet er op 
gericht zijn deze sterke punten 
verder te versterken of om als basis 
te dienen voor uitbreiding van de 

grote Lasker. Het Eerste Front 
transformeert zich met dit 
kwaliteitsoffer tot het voorste punt 
van de aanval.) 27.Lxf3 exf 28.Pe5 
(Na 28.Pe3 zijn zowel Tb2, als Ld3 
alsook Te8 goed) Df4! 29.De6 
(Schermutselingen in de 
achterhoede, meer niet) 29…Kh8 
30.Pxg6 hxg6 31.De3 Df5 32.De5 
Tb1 

 

 

aanval. Verder moet men de sterke 
punten (als zodanig) van de 
tegenstander zien te voorkomen of 
anders te ondermijnen. Aldus de  

en wit gaf het op. 
 
 
STAND INTERNE COMPETIE NA RONDE 21 
 
##  Naam                 Pntn Npar Sal Kls Afg   +  =  -   
  1: Bart Karstens         232  18  11  -2       13  3  2 
  2: Willem van de Fliert  167  16   6   0       10  2  4 
  3: Frans Konings         164  17   6  -1        9  5  3 
  4: Wan Fokkink           137  15   4   1        7  5  3 
  5: David van Eekhout     127   8   7   0        7  1  0 
  6: Anton Rosmuller       113  15   3   1        8  2  5 
  7: Evert van Heel         98  19   3  -1       10  2  7 
  8: Jan-Bart Abcouwer      95  12   4   0        7  2  3 
  9: Mark Smits             95  16   3   0        9  1  6 
 10: Dirk Floor             86  10   3   0        5  3  2 
 11: Rolf Dijksterhuis      84  12   1   0        6  1  5 
 12: Jaap van der Tuuk      83  11   3   1        6  2  3 
 13: Jan Jaap Janse         79  15   1   1        6  4  5 
 14: Eric Jacobs            75  18   1   0        8  3  7 
 15: Dirk de Beer           73  15   1  -1        6  4  5 
 16: Kees Vreeken           71  15   0  -1        5  5  5 
 17: Bert Both              67  12   1   0        5  3  4 
 18: Simon Kronemeijer      62  16   1   0        7  3  6 
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 19: Paul van der Kooij     58  12   1   0        5  3  4 
 20: Andreas Weiermann      53   7   2  -1        2  5  0 
 21: Johan Bosman           48  16   0   0        7  2  7 
 22: Bas Peeters            42  11   0  -1        3  5  3 
 23: Jan Schepers           42   4   2   0        3  0  1 
 24: Lennart de Vos         35   4   2   0        3  0  1 
 25: Lucas Boutens          32   5   1   1        3  0  2 
 26: Leo van Houwelingen    32  10  -1   0        2  5  3 
 27: Veselin Aleksic        31  10  -1  -2        4  1  5 
 28: Jaap van Oosten        28  14   0  -2        6  2  6 
 29: Ed Verstraete          28   9   0   1        4  1  4 
 30: Willem Bor             25   2   2   0        2  0  0 
 31: Robbert van Vossen     23  11  -1  -1        4  2  5 
 32: Arnoud van Vliet       22   7   0  -1        2  3  2 
 33: Maartje de Jonge       20   4   1   0        2  1  1 
 34: Luc Martens            11   3   0  -1        1  1  1 
 35: Wout van Veen          10   1   1  -1        1  0  0 
 36: Antoine de Morree       6   2   0   0        1  0  1 
 37: Jan Poppelaars          5   2   0   0        0  2  0 
 38: Oscar Logger            3   1   0   1        0  1  0 
 39: Martin van Essen        3   4   0   0        2  0  2 
 40: Vincent Braaf           3   3  -1  -1        1  0  2 
 41: Jan de Jonge            2   1   0  -1        0  1  0 
 42: Jan van Eck             1  14  -2   2        4  4  6 
 43: Kees Greben             1   1   0  -1        0  1  0 
 44: Conrad Kiers           -2   4  -1   0        1  1  2 
 45: Frank Heinen           -5  11  -1  -1        5  0  6 
 46: Willem van Dam         -5   4  -2   0        1  0  3 
 47: Michiel van Hasselt    -6   8  -2   2        2  2  4 
 48: Nico Sloof             -8   1  -1  -1        0  0  1 
 49: Peter Hendrickx        -8   1  -1   1        0  0  1 
 50: Erik Verlinde          -9  16  -2   0        7  0  9 
 51: Peter Bouwkamp         -9   2  -1   0        0  1  1 
 52: Nicolien de Jong      -12   2  -1   0        0  1  1 
 53: Jeroen Bollaart       -14  10  -2   0        3  2  5 
 54: Leo Prins             -14   2  -2   0        0  0  2 
 55: Willem-Jan Pannekoek  -14   6  -3   0        1  1  4 
 56: Dimitri Hendriks      -16  18  -3   2        6  3  9 
 57: Mart Renders          -22  14  -3   0        3  5  6 
 58: Elias Wientjes        -28   6  -3   0        1  1  4 
 59: Ger Hageman           -31  13  -5   1        4  0  9 
 60: Chris van Meer        -45   6  -5   0        0  1  5 
 61: Jeroen van Meerwijk   -51  10  -5   2        2  1  7 
 62: Jan Bettman           -54  17  -6   1        4  3 10 
 63: Cili Kocsis           -72   8  -6   0        0  2  6 
 64: Ruben Klaphake       -106  10  -9   2        0  1  9 
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De Tussenstand 
 

 Leo van Houwelingen 
 

Tijdens de algemene 
ledenvergadering in augustus 2003 
hebben een aantal leden gevraagd 
of het mogelijk was tussentijds een 
berekening te maken van de 
ratingresultaten van de interne 
competitie. Dit omdat de ratings 
uiteindelijk mede bepalen in welk 
team je ingedeeld wordt. Men vond 

het jammer dat je gedurende het 
seizoen geen inzicht hebt op het 
effect op de rating van de tot dan 
gespeelde wedstrijden.  
Tijdens de vergadering was er nog 
onzekerheid of het door ons 
gebruikte programma (van Philip 
Verlinde) tussentijdse ratingbere–
keningen kon maken. Dat blijkt 
echter mogelijk te zijn.Hieronder 
volgt het overzicht verwerkt tot en 
met ronde 17. 

  
##  Naam                 Rating   KNSB  Club Partijen 
  1 Bart Karstens          2278   2249  2174  15 
  2 Willem van de Fliert   2237   2208  2147  12 
  3 Willem Bor             2233   2227  1850   2 
  4 David van Eekhout      2230   2159  2403   8 
  5 Dirk Floor             2195   2200  2002   7 
  6 Frans Konings          2177   2170  2059  15 
  7 Dirk de Beer           2144   2194  1873  13 
  8 Andreas Weiermann      2121      0  1976   7 
  9 Bert Both              2115   2126  1916   8 
 10 Anton Rosmuller        2103   2104  2008  12 
 11 Wan Fokkink            2097   2061  2041  12 
 12 Mark Smits             2066   2125  1845  12 
 13 Kees Vreeken           2060   2061  1929  12 
 14 Robbert van Vossen     2059   2070  1979   9 
 15 Jaap van der Tuuk      2054   2091  1787   8 
 16 Evert van Heel         2045   2108  1824  16 
 17 Jan-Bart Abcouwer      2042   2020  1941  10 
 18 Peter Hendrickx        2039   2049  1521   1 
 19 Jan Jaap Janse         2030   2008  1916  12 
 20 Lucas Boutens          2023   2007  1954   4 
 21 Rolf Dijksterhuis      2010   1974  2049   9 
 22 Paul van der Kooij     1997   1983  1903  11 
 23 Peter Bouwkamp         1993   2013  1745   2 
 24 Simon Kronemeijer      1980   1953  1843  14 
 25 Bas Peeters            1970   1928  1898   8 
 26 Eric Jacobs            1966   1980  1848  14 
 27 Willem-Jan Pannekoek   1956   1975  1726   5 
 28 Leo van Houwelingen    1948   1894  1909   7 
 29 Vincent Braaf          1923   1925  1794   3 
 30 Maartje de Jonge       1920   1905  1877   3 
 31 Conrad Kiers           1913   1938  1843   4 
 32 Martin van Essen       1902   1915  1738   4 
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 33 Wout van Veen          1870   1858  2061   1 
 34 Jaap van Oosten        1840   1836  1709  10 
 35 Luc Martens            1833   1829  1722   2 
 36 Ed Verstraete          1828   1816  1742   9 
 37 Jan Schepers           1820   1784  1917   3 
 38 Arnoud van Vliet       1818   1788  1893   7 
 39 Dimitri Hendriks       1803   1872  1666  15 
 40 Lennart de Vos         1802   1758  2115   4 
 41 Veselin Aleksic        1800   1750  1937   8 
 42 Johan Bosman           1791   1753  1767  13 
 43 Erik Verlinde          1787   1794  1709  14 
 44 Jeroen Bollaart        1780   1821  1573  10 
 45 Ger Hageman            1759      0  1696  11 
 46 Jan Bettman            1740   1837  1512  14 
 47 Mart Renders           1702   1742  1554  12 
 48 Michiel van Hasselt    1693   1690  1660   7 
 49 Frank Heinen           1674   1708  1514   8 
 50 Jan van Eck            1632   1578  1693  11 
 51 Willem van Dam         1609   1586  1803   3 
 52 Chris van Meer         1600   1658  1467   5 
 53 Nicolien de Jong       1599      0  1745   2 
 54 Jeroen van Meerwijk    1592   1611  1465  10 
 55 Kees Greben            1580      0  1693   1 
 56 Antoine de Morree      1509   1487  1737   2 
 57 Leo Prins              1503   1507  1532   2 
 58 Elias Wientjes         1473   1472  1410   3 
 59 Cili Kocsis            1426   1448  1339   8 
 60 Nico Sloof             1374   1376  1512   1 
 61 Ruben Klaphake         1319      0  1243  10 
 
Toelichting op de kolommen: 
1e kolom: de berekende rating, uitgaande van k-factor = 30   
2e kolom: de KNSB-rating per 1-2-2004 
3e kolom: de clubrating, bij de berekening begint iedereen met startrating=0 
4e kolom; het aantal gespeelde partijen 
 
Men dient zich wel te realiseren dat 
deze Tussenstand slechts voor een 
deel inzicht geeft. Bij de definitieve 
berekeningen aan het begin van het 
volgende seizoen wordt namelijk de 
KNSB-rating per 1-8-2004 gebruikt. 
Verder moet een lid gedurende het 
seizoen minimaal 10 partijen 
hebben gespeeld om de berekende 
rating mee te laten tellen. 

Ten slotte wil ik nog verwijzen naar 
de KNSB-site voor een algemene 
toelichting op het ratingsysteem. Op 
deze site is ook nog de volgende 
link te vinden: http://home.wanadoo. 
nl/brasser/download/rating.htm 
waarmee je een ratingprogramma 
kan downloaden. Je kunt dan con–
troleren of het Paul Keres program–
ma jouw rating juist heeft berekend.  
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ANDREAS WEIERMANN 
RAPIDWINNAAR 2004! 
 

 Andreas Weiermann 
 

het spijt me dat ik wat laat ben met 
een verslag voor het PK Bulletin, 
maar ik heb er een goede reden 
voor, omdat mijn vrouw Petra onze 
baby Katharina heeft gekregen 
(26.02.2004). Dat was drie dagen 
voor mijn verjaardag, op 29.02. 
Over het Paul Keres bekertoernooi 
kan ik niet veel zeggen. Ik heb er 
acht mooie partijen gespeeld en 
geen enkele bevatte triviale fouten 
van mij of mijn tegenstanders. Op te 
merken is dat ik in mijn partij tegen 
Bert Both dezelfde opening op het 
bord kreeg, die ik dan ook in de 
KNSB had. Voor deze nog een paar 
commentaren.  
Wit: Henzen Zwart: Weiermann 
1. Pf3 g6 2. c4 Lg7 3. e4 d6 4. d4 
Pf6 5. Pc3 O-O 6. Le2 Pbd7 7. O-O 
e5 8. Le3 exd4 9. Pxd4 Pc5 10. 
Dc2 Te8 11. f3 a5 12. Tad1 Ld7 
13. Pdb5 (De theorie geeft voordeel 
voor wit, maar zwart speelt voor 
een Nimzowitsch-blokkade stelling.) 
Lxb5 (enige zet) 14. Pxb5 Pfd7 15. 
Tfe1 Db8 (Nu speelt zwart voor c6) 
16. b3 Le5 17. f4 Lg7 (Nu speelt 
zwart tegen e4) 18. Lf3 Lf8 19. Ld4 
Pe6 20. Le3 Pec5 21. g4 (Nu wordt 
wit op de koningskant aktief maar 
dit plan blijkt niet optimaal te zijn, 
zoals men in zal zien.) c6 22. Pd4 
Pf6 23. Lf2 h6 24. Lg3 Pfd7 25. 
Lg2 Dc7 26. h4 Db6 27. Kh1 Lg7 
28. h5 (Dat blijkt gevaarlijk omdat f5 
zwak word) a4 

 
(Zwart krijgt aktief tegenspeel.) 29. 
b4 (twijfelachtig) Dxb4 (tuurlijk) 30. 
hxg6 fxg6 31. e5 dxe5 32. Dxg6 
(Nu nog snel Pf5 en winnen, maar:) 
Pf8 33. Dh5 exd4 34. Txe8 Txe8 
35. Dxe8 Dxc4 36. De7 Pcd7 37. 
a3 Db3 (Nu is duidelijk dat zwart op 
winst staat.) 38. De1 Dxa3 39. Ta1 
Db3 (Dc3!) 40. Tb1 Dc4 41. Txb7 
d3 42. Tc7 c5 43. Ta7 Dd4 44. Dd1 
Pb6 45. Lc6 c4 46. Lxa4 Pxa4 47. 
Txa4 Dd5+ 48. Kh2 c3 49. Le1 Pe6 
50. Tb4 d2 51. Lf2 c2 

 
 52. Dxc2 d1D (Zwart heeft geen 
probleem daarmee verder te 
spelen) 53. Tb8+ Pf8 54. Txf8+ 
Lxf8 55. Dg6+ Lg7 56. De8+ Kh7 
57. g5 D1h1+ 58. Kg3 Ddg2 mat 
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Paul Keres Rapid toernooi 2004   
Ranglijst na ronde 8 (eindstand) 
Nr. Naam                   Pnt   WP    SB 
  1 Andreas Weiermann      7.5  36.5  33.25 
  2 Willem van de Fliert   6.5  40.0  30.25 
  3 Frans Konings          6.0  42.5  30.50 
  4 Paul van der Kooij     5.5  33.5  19.25 
  5 Mark Smits             5.0  37.5  20.00 
  6 Simon Kronemeijer      5.0  37.5  19.25 
  7 Evert van Heel         5.0  34.5  19.00 
  8 Jan Poppelaars         5.0  33.0  19.50 
  9 Ed Verstraete          5.0  32.0  18.00 
 10 Bert Both              4.5  34.5  15.25 
 11 Jan-Bart Abcouwer      4.5  32.0  15.50 
 12 Bart Karstens          4.0  36.5  15.50 
 13 Jaap van Oosten        4.0  34.0  15.50 
 14 Dirk Floor             4.0  32.5  13.25 
 15 Robbert van Vossen     4.0  29.5  13.25 
 16 Maartje de Jonge       4.0  29.5  12.50 
 17 Conrad Kiers           4.0  28.5  11.50 
 18 Dimitri Hendriks       3.5  37.5  11.75 
 19 Rolf Dijksterhuis      3.5  35.5  14.50 
 20 Jan Jaap Janse         3.5  32.5  12.50 
 21 Bas Peeters            3.5  30.5  11.75 
 22 Anton Rosmuller        3.5  30.5   8.50 
 23 Willem Bor             3.5  28.5  12.75 
 24 Jeroen Bollaart        3.5  28.0  10.25 
 25 Cili Kocsis            3.0  30.0   8.50 
 26 Erik Verlinde          3.0  29.5   7.00 
 27 Veselin Aleksic        3.0  28.5   5.75 
 28 Eric Jacobs            3.0  27.0  10.25 
 29 Arnoud van Vliet       3.0  26.5   9.75 
 30 Ger Hageman            2.5  30.0   7.25 
 31 Chris van Meer         2.0  21.0   6.25 
 32 Jan van Eck            1.5  24.5   2.00 
 
EXTERNE ZAKEN 
 

 Simon Kronemeijer 
 

Nu alle teams vijf of zes rondes 
achter de rug hebben is het een 
goed moment voor een 
tussenbalans. Hoe staan de diverse 
teams ervoor? Kunnen de 
ambitieuze doelstellingen die ik in 
het eerste PKB neerpende nog 

gehaald worden?  
Het eerste presteert uitstekend en 

staat nu derde. Koploper Groningen 
is 3 punten los en dat zal wel te 
veel zijn, maar het gat met de 9e 
plaats is nu al 5 punten en PK1 is 
dus veilig. Niet dat er dit jaar 
degradatieproblemen verwacht 
werden, maar als PK1 bijvoorbeeld 
per ongeluk van BSG had verloren, 
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was datzelfde gat maar 1 punt 
geweest. De nummers 1 en 2 van 
de klasse komen nog; dat is een 
mooie uitdaging voor ons 
vlaggeschip. Basis voor het succes 
is de trouwe opkomst: er was nog 
maar een keer een invaller nodig, 
en dat was wegens een zware 
griepaanval. Ons eerste heeft zijn 
doelstelling eigenlijk al gehaald! 

 
Paul Keres 2 daarentegen heeft 

het moeilijk. Na het gelijkspel in de 
eerste ronde gingen er 4 
wedstrijden verloren en de laatste 
plaats is het logische gevolg. Toch 
is alles nog mogelijk, want drie 
andere teams hebben ook nog 
maar 2 matchpunten en tegen twee 
daarvan speelt PK2 nog. Als die 
wedstrijden gewonnen worden haalt 
Paul Keres 2 het zeker. De 
benodigde vorm moet nu wel snel 
gevonden worden, want veel 
kansen komen er niet meer.  

 
Wat het derde betreft: daar is nog 

weinig gewonnen, maar ook nog 
niets verloren. Het team staat een 
punt achter op Ons Genoegen en 
een voor op HSG 3; de andere 
teams zijn al op grote achterstand 
gezet. Paul Keres 3 is gespecia–
liseerd in de kleine marges: drie 
4.5-3.5 overwinningen, twee gelijke 
spelen en een uitschieter van 6.5-
1.5. De wedstrijd PK3-Ons 
Genoegen zal vermoedelijk beslis–
send zijn voor het kampioenschap, 
maar Ons Genoegen en HSG 3 
treffen elkaar ook nog. Het derde 
heeft dus nog alle kans op de 

eerste plaats. Ook een tweede 
plaats achter Ons Genoegen zou 
overigens genoeg zijn voor 
promotie, want dit team wil niet 
promoveren. 

 
Het vierde baarde in het begin van 

het seizoen opzien met grote 
uitslagen, maar er is zand in de 
machine gekomen. Het verlies 
tegen Houten was al een vervelend 
ongeluk, door een tweede  
nederlaag tegen Vianen viel het 
team terug naar de gedeelde derde 
plaats. Het gat naar de koploper 
ZZC is nu drie punten. Het vierde 
zal zijn laatste drie wedstrijden 
moeten winnen om de promotie nog 
te bewerkstelligen, maar de 
tegenstand is aanzienlijk. Misschien 
kan PK4 ook nog als beste 2e 
promoveren, maar dat is ook nog 
afhankelijk van gebeurtenissen in 
de andere 1e klasse, en Utrecht 3 
en SGA 2 mogen dan niet 
degraderen uit de KNSB. (Deze 
extra promotiemogelijkheid geldt 
overigens niet voor PK3.) 

 
Paul Keres 5 heeft de fakkel 

overgenomen van PK4 als het gaat 
om het meest succesvolle team van 
dit moment. Na een start met twee 
minimale overwinningen volgend 
twee zevenklappers en tot dit 
moment heeft PK5 nog maar 1 
gelijkspelletje afgestaan. De 
voorsprong op de laatst 
overgebleven concurrent Nieuw 
Amelisweerd is al twee punten, 
maar de onderlinge wedstrijd komt 
nog. Dat zal dan ook meteen de 
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laatste kans zijn voor Amelisweerd 
om nog iets terug te doen, want 
PK5 is helemaal kampioensrijp. 

 
Op het zesde is nimmer enig peil 

te trekken. Deze keer komt dat niet 
alleen door de chaotische natuur 
van dit team zelf, maar ook door het 
speelschema: er zijn maar negen 
teams in deze klasse, dus het 
aantal gespeelde wedstrijden 
varieert nogal en omdat de SGS de 
uitslagen ook niet zo snel doorgeeft 
(erg traag zelfs) is de stand in de 
groep volledig onoverzichtelijk. Wel 
is duidelijk dat HSG 7 eerste staat 
en PK6 tweede; HSG won de 

onderlinge, verder wonnen beide 
teams alles. De vierde klasse wordt 
overigens opgeheven aan het einde 
van dit jaar, dus promotie is 
automatisch. Kampioen worden lijkt 
erg moeilijk, want HSG 7 is zeer 
sterk bezig, maar elke misstap van 
hun kant zal door onze mannen en 
vrouwen afgestraft worden.  

 
Al met al gaat het dus erg goed in 

de externe en de doelstellingen 
(twee kampioenschappen, geen 
degradaties) zijn nog steeds zeer 
haalbaar. Clubgenoten: zet de 
stijgende lijn voort! 

 
 

Paul Keres 1 draait goed! 
 

 Xander Wemmers 
 

Dat het eerste goed draait blijkt 
vooral door het aantal invallers dat 
nodig is geweest tot nu toe: één. In 
de wedstrijd tegen LSG 2 viel Rolf 
in voor een koortsige Konings. Het 
resulteert na 5 ronden in een mooie 
derde plaats achter Groningen en 
Leeuwarden. Er gaat nu eenmaal 
niets boven die twee steden. 

Vooraf mochten we hopen op een 
jaar zonder angst voor degradatie. 
Op papier was Groningen favoriet, 
met Stukkenjagers en LSG 2 als 
concurrentie. PK is op dat papier 
vierde. Onderin is vooral Tal/DCG 
de zwakke broeder. 

De eerste ronde is reeds 
beschreven in een eerder clubblad; 
ik herhaal de uitslag hier voor de 
volledigheid. 

Ronde 1:  
Tal/DCG - Paul Keres 1   2½-7½ 
Een regelmatige overwinning tegen 
het noodlijdende Tal/DCG. Lelijke 
nullen van Bart en Mark werkten 
nog door in de volgende ronden. 
Gelukkig zijn zij beiden intussen 
hersteld van de valse start. 
 
Ronde 2: 
Paul Keres 1 – Purmerend   5-5 
Een kleine teleurstelling, maar 
goed, that’s chess. Er waren 
kansen op 5.5 die helaas niet 
werden benut. Frans gaf een stuk 
weg in hele goede stelling. Zo goed 
dat hij nog eenvoudig remise hield. 
Dirk Floor verloor een bij nader 
inzien gewonnen pionneneindspel 
en Dirk de Beer remiseerde een 
toreneindspel, dat hij als volgt had 
kunnen winnen: 
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Hier was de winst het duidelijkst 
binnen handbereik met 1...Tc2 
2.Txc2 dxc2 3.Tc3 Td2+ en 4.Kf3 
Td3+ of 4.Kf1 Td1+. Dirk speelde 
1...Txb3 en hield winstkansen. Het 
bleek helaas niet voldoende. 
 
Natuurlijk zit het niet alleen tegen, 
het zit ook mee! Zie hoe Mark’s 
tegenstander eerder op de dag zijn 
eigen ruiten had ingooid: 

 
Niet veel aan de hand, misschien 
staat zwart beter, misschien wit. De 
partijvoortzetting is in ieder geval 
niet goed: 25...Txf3 26.gxf3 Txf3 en 
nu had Lucas van Mil een 
kleinigheid gemist: 27.Tf1! en 
opgegeven. 
 
 

Ronde 3: Euwe – Paul Keres   4-6 
Een lastige uitwedstrijd, die voor de 
40e zet praktisch was beslist. PK 
was uitgelopen naar een 5-2 
voorsprong en van de overgebleven 
borden stonden er twee duidelijk 
beter.  
De 5-2 stond op de borden door 
duidelijke overwinningen van de 
Dirken en van Wim. Halfjes erbij 
van Bert en Erik en een immer 
onduidelijke stelling viel in Xander’s 
voordeel uit. Na die 5-2 zou je 
achterover kunnen gaan leunen in 
de bar met een pilsje in de hand, 
maar toch werd het nog even 
spannend. Bart miste eerst de winst 
en werd zelfs nog op het droge 
gebracht door Gert-Jan van der 
Hoeven. Willem’s stelling kwam 
intussen al de APK keuring niet 
meer door, waarna de druk op 
Frans kwam te liggen. 
Frans straalde uit erg graag te 
willen winnen van Rob Witt. Nu is 
forceren altijd gevaarlijk als je nog 
maar een halfje nodig hebt. Frans, 
met drie pionnen voor het stuk,  
won echter keurig voor een mooie 
4-6. 
 
Ronde 4:  
Paul Keres – LSG 2   4½-5½ 
Een jammerlijke nederlaag tegen 
het sterke LSG 2. Slechts één 
remise in een spannende wedstrijd. 
Wel een goede overwinning van 
Bart tegen hun sterkste man, 
Eugene Rebers. Een mislukte 
opening weerhield hem er niet van 
om zijn vechtlust en taaiheid te 
tonen. In een ver eindspel werd 
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knap een pluspion verzilverd. 
Wim’s remise (tegen Henk van 
Putten) valt in de categorie 
belachelijk. Eerst een kansloos 
eindspel met pion minder ingaan, 
dan nog een stuk weggeven en 
vervolgens op zijn sloffen remise 
maken. Laten we er niet veel 
woorden aan vuil maken. 
 
Een vlot partijtje van de teamleider: 
Xander Wemmers – Eelco Kuipers 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 
4.Pxd4 e6 5.Pc3 Dc7 6.g3 a6 
7.Lg2 Pf6 8.0–0 Le7 9.Te1 (Dit 
alles was onderdeel van mijn 
voorbereiding. Zwart kan hier 10... 
Pxd4 spelen, maar dat schijnt 
vanwege 11.e5! nogal gevaarlijk te 
zijn.) d6 10.Pxc6 bxc6 11.e5 dxe5 
12.Txe5 (Dit was niet meer voor–
bereid, maar bleek nog wel bekend 
te zijn in twee partijen Langeweg-
Browne, ergens in 1971-2.) Lb7 
13.Te1 Td8 14.Df3 Pd5 15.Pe4 c5 
16.Dg4 Kf8 (Dit oogt toch niet erg 
prettig voor zwart, maar het is niet 
duidelijk hoe te profiteren.) 17.a3 h6 
18.c4 f5 (De vlam in de pijp! 
18...Pf6 is beter, waarna het niet 
duidelijk is hoe wit voordeel is aan 
te tonen.) 19.Df3 (19.Dg6!? fxe4 
20.Dxe4 Pb4! Is onduidelijk) De5? 
(Verliest een stuk. Cruciaal is 
19...Pf6, waarna ik twijfelde tussen 
20.Pg5! of 20. Pxc5!. Tijdens de 
partij geloofde ik meer in de eerste, 
na de analyse meer in de tweede 
en tegenwoordig weer in de eerste. 
U mag dus zelf kiezen.) 

 
20.cxd5 exd5 (Alles verliest een 
stuk, ook 20...Lxd5 21.Dc3!) 21.Db3 
fxe4 22.Dxb7 Df6 23.Ld2 1-0 
 
Rolf’s manmoedige invalbeurt 
eindigde in een tranendal. Hij miste 
in tijdnood de winst en verloor even 
later. Het verschil tussen 
heldendom en treurnis is klein. Rolf 
was ontroostbaar, maar het team 
dankt hem voor zijn invalbeurt. 
 
Ronde 5:  
BSG - Paul Keres   4-6 
In mijn beleving van deze wedstrijd 
erg spannend tot aan de 40e zet. 
Na een laatste ronde langs de 
borden, leek het me richting 5-5 te 
gaan en dan wordt elk halfje 
belangrijk. Ik dook onder in tijdnood, 
gaf mijn materiaal weg, gaf op en 
weer bovengekomen keek ik snel 
om mij heen. De teleurstelling over 
mijn eigen verlies was direct 
verdwenen toen ik zag dat Bart en 
Erik naast mij hadden gewonnen! 
Het laatste wat ik van hen had 
gezien was een verloren stelling. 
 
Erik speelde de tweede helft van 
zijn partij fenomenaal, veel plezier: 
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Erik Nicolai – Emile Wustefeld 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Pc6 
5.Pf3 Ld7 6.Le2 Db6 7.dxc5 Lxc5 
8.0–0 Ph6 9.b4 Le7 10.Ld3?! 
(Waarschijnlijk is deze normaal 
ogende zet toch niet goed. Later 
wankelt e5 en daarom is het 
wellicht beter hier eerst 10.b5 te 
spelen.) 10...Pg4 11.De2 f6 12.Lf4 
fxe5 13.b5 (Hier alles ruilen op e5 
is beter voor zwart.) exf4 14.bxc6 
bxc6 15.Pd4 Pf6 (Op 15...e5 is 
16.Pf5 erg lastig: Pg4 en e5 gaan 
hangen.) 16.Pxe6 Lxe6 (16...f3!?, 
bijvoorbeeld 17.Pxg7+ Kf7 18.De5 
Thg8 19.Te1 Txg7 20.Dxe7+ Kg8 
21.Dxf6 Txg2+ 22. Kh1 Txh2 
23.Kxh2 Dxf2 -+) 17.Dxe6 c5 
18.De2 0–0! (Hier lijkt zwart toch 
echt met een pluspion en betere 
stelling de opening doorgekomen te 
zijn. 19.Dxe7? Te8 wint de dame. 
Nu lijkt het tegenwoordig mode om 
in de Franse doorschuif binnen 20 
zetten pion e5 kwijt te zijn. Ik doe 
het zelf in Belgie vaak, maar 
scoorde er toch 3 uit 4 mee. Alleen 
Gurevich kon de weelde aan. Toch 
zal het allemaal niet correct zijn.) 
19.Pd2 Ld6 20.Tab1 Dc7 21.c4 
(Tja, wat doe je hiermee? Op een 
zet als 21...d4 komen de witte 
velden vrij en gaan de ongelijke 
lopers tellen. En de witte is een stuk 
beter dan de zwarte. Zwart besluit 
het pionneke in leven te laten, maar 
als je de partij naspeelt kun je aan 
die beslissing twijfelen.) 21...Kh8 
22.Df3 Da5 23.Tfd1 Tab8 24.Txb8 
Lxb8 25.cxd5 Dxa2 26.Pc4 
(Opeens gaat het wel weer met de 

witten. Mooie d-pion en je merkt 
bijna niet dat je er één achter staat.) 
Da4 27.d6 Pd7 28.Te1 Db4 29.Te7 
Da4 30.De4 Dd1+ 31.Lf1 Pb6? (Dit 
lijkt geforceerd te verliezen. Erik’s 
laatste zet verraadt talent.) 32.Pxb6 
axb6 33.d7 Lc7 34.Te8 Dd6 
35.De6 Dxe6 36.Txf8+ Dg8 37.  

 
(Hier mag u wits fraaie moker zelf 
raden. Zwart gaf het gelijk op). 1-0 
Omdat Mark zijn partijen altijd zo 
netjes opschrijft, in tegenstelling tot 
de hanepoten van Erik en Dirk, 
tonen we nog wat leuks van hem. 
 
Mark Smits – Anton vd Heyden 
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 
Pf6 5.Pc3 Pc6 6.Lc4 e6 7.Le3 Le7 
8.De2 a6 9.Lb3 Dc7 10.0–0–0 Pa5 
11.Kb1 b5 12.f3 b4 13.Pa4 Pxb3 
14.cxb3 (Zwarts laatste twee zetten 
verdienen het niet om herhaald te 
worden. Wit staat al beter.) Pd7 
15.Tc1 Pc5 16.e5! (Hoe zou je daar 
op moeten reageren? Zwart komt er 
niet uit.) dxe5 17.Pxc5 exd4 
(17...Lxc5 lijkt op 18.Pb5 te falen: 
18...axb5 19.Txc5 Da5 20.Dxb5+ 
met gewonnen eindspel.) 18.Lxd4 
Df4 19.Lxg7 Tg8 20.Le5 Df5+ 
21.Ka1 h5 22.Thd1 h4 23.Pxa6 

 23



(23.Pxa6! leuk, omdat Lxa6 faalt op 
24.Dxa6 Txa6 25.Tc8+ Ld8 
26.Tcxd8+ Ke7 27.T1d7 mat. 
Verder lonkt het paard naar c7.) f6 
24.Pc7+ Kf7 25.Pxa8 Dxe5 
26.Dxe5 fxe5 27.Pb6 La6 28.Tc2 
h3 29.g3 Tg5 30.Tc7 Tf5 31.Tdd7 
Txf3 32.Txe7+ Kf8 33.a3 (Zie 
diagram. Beter dan 33.a4.) Ld3 
34.axb4 (Zie je wel! De koning 
wandelt er nu uit.) Tf1+ 35.Ka2 
Lb1+ 36.Ka3 Ld3 37.b5 (En pas 
hier is zwart uitgepraat.) 1-0 

 
 

TWEEDE PAKT KANSEN NIET 
 

 Simon Kronemeijer 
 

Het gaat niet goed met het 
tweede. Weliswaar zijn de 
nederlagen de laatste tijd niet zo 
kansloos als die tegen D4 (zie vorig 
PKB), het zijn nog steeds 
nederlagen. Ook op 14 december 
tegen ASV liep het niet goed af. De 
voortekenen waren al niet gunstig: 
ASV is een van de beste ploegen in 
deze poule en Andreas Weiermann 
kon niet meedoen. 

 
De eerst geeindigde partij was die 

van Jan Jaap Janse, die als 
vervanger van Andreas op bord 
twee was gezet. Hij hield helaas de 
traditie hoog dat hij in de 
tafeltennishal weinig succes boekt. 
In een boeiende maar korte partij 
met veel vuurwerk aan de 
verkeerde kant van het bord ging hij 
onderuit.  

 
Een kleine tegenslag, maar die 

had niet fataal hoeven te zijn voor 

de wedstrijd. Kees Vreeken bijvoor–
beeld had een voor hem bekende 
stelling op het bord gebracht, die hij 
(naar eigen zeggen) bijna altijd 
won. Zijn aanval kwam inderdaad 
eerst en had ook beslissend 
moeten zijn; maar de zwarte koning 
weigerde mat te gaan, sprintte van 
b8 via d5 naar a3, en bleek daar 
volledig veilig te staan. Punt voor 
ASV, want er waren ondertussen 
teveel witte pionnen verloren 
gegaan. In de analyse bleek dat 
Kees inderdaad gewonnen had 
gestaan, maar dat hielp niet meer.  

Ikzelf deed iets terug voor Paul 
Keres door mijn eerste winst van dit 
jaar te boeken. Het was een erg 
lekkere partij om wit in te hebben.  
 
Simon Kronemeijer - Frank 
Schleipfenbauer 
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. 
Pxd4 Pf6 5. Pc3 a6 6. Lg5 e6 7. f4 
Le7 8. Df3 Pbd7 9. O-O-O Dc7 10. 
g4 b5 11. Lxf6 gxf6 12. Lg2!? Erg 
ongebruikelijk. Dit is ooit gespeeld 
door Gligoric tegen Fischer (1-0), 
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zoals ik later ontdekte. 12. ... b4 13. 
Pce2 Zowel Pd5 als e5 leidt tot zeer 
onoverzichtelijk complicaties. Nu 
krijgt zwart echter prettig spel. 13. 
... Lb7 14. Pg3 Pc5 15. Kb1 Tc8 
16. Td2 a5 17. Thd1 Db6 18. Lf1!  
Dreigt een inval op b5. Zwart raakte 
hierdoor kennlijk in paniek en 
speelde niet het normale La6 maar 
18. ... O-O? Daar staat de koning 
niet bepaald veiliger. De witte 
aanval komt nu het eerst. 19. g5 
Pxe4 20. Pxe4 f5 21. Dh5 Lxe4 22. 
Lg2 d5 23. Lxe4 dxe4 24. Tg2 
Tfd8 Het is al tijd voor de beslis–
sende combinatie. Grof geweld is 
geboden.  

 
25. g6! fxg6 26. Txg6+! hxg6 27. 
Dxg6+ Kf8 28. Tg1  Lc5 De enige 
om het mat af te wenden was 28. ... 
Lg5. Dan volgt 29. Pxe6+ Ke7 30. 
Dxg5+ en zwart kan het paard niet 
nemen op straffe van dameverlies. 
Wit kan dan zijn toren terugwinnen 
met behoud van aanval. Nu gaat 
het nog sneller. 29. Dg8+ Ke7 30. 
Tg7+ Kd6 31. Dxe6 mat (1-0)  
 

2-1 dus, maar de wedstrijd was er 
niet mee te redden. Op bord 6 werd 
Eric Jacobs (met wit) snel over–

speeld in een Nimzo-Indiër; zwart 
rekende wat scherper, pakte wat 
pionnen en won.  

 
In de tijdnoodfase liet Erik 

Oosterom zich een mooie pion 
afpakken en daarna ging het snel 
bergafwaarts. Jan-Bart Abcouwer 
liet zich ook al verrassen in de 
tijdnoodfase en verloor een 
kwaliteit; gelukkig bleek de over–
blijvende stelling houdbaar.  

Maartje de Jonge, invaller voor 
Andreas, was zwaar getroffen door 
een Siciliaans vleugelgambiet, maar 
had zich uit verloren stelling terug 
weten te vechten naar een vrijwel 
gewonnen positie. Helaas ging ook 
hier iets mis in de tijdnoodfase en 
de partij liep remise.  

 
Evert van Heel was het langste 

bezig, maar werd ervoor beloond: 
zijn pionnenleger kon niet gestuit 
worden door het extra stuk van 
"dobbelkoning" Wouter van Rijn.  
 
Wouter van Rijn- Evert van Heel 
1. c3 Pf6 2. d4 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2 
d5 5. Pf3 O-O 6. h4 h5 7. Lf4 Pg4 
8. Pe5 Pxe5 9. dxe5 Pc6 10. Lxd5 
Pxe5 11. Pa3 c6 12. Le4 Le6 13. 
Dc2 Da5 14. O-O Tad8 15. Lg5 
Td7 16. Dc1 Tfd8 17. Pc2 Pc4 18. 
Pb4 Lf5 19. Lxf5 Dxf5 20. Pd3 Pe5 
21. Pc5 Dh3! 22. f3 Dxg3+ 23. Kh1 
Td5! 24. Pe4 Dh3+ 25. Kg1 Pg4!  
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26. Lf4 Dxh4!? 27. Lg3 Dh3 28. 
fxg4 Dxg4!? 29. Df4 Tf5 30. Dxg4 
hxg4 31. Tfd1 Tfd5 32. Txd5 Txd5 
33. Lf4 e5!? 34. Le3 f5 35. c4 Td7 
36. Pc3? b6 37. Td1 Txd1+ 38. 
Pxd1 f4 39. Ld2 Kf7 40. Pf2 g3 41. 
Pe4 Ke6 42. e3? Kf5 43. Pd6+ Kg4 
44.  Pc8 Kh3 45. Pxa7 f3 46. Le1 
Lh6 47. Lxg3 Kxg3 48. e4 Le3+ 
49. Kf1 Kf4 50. Pxc6 g5 51. Pb4 
Kxe4 52. Pc2 g4 53. b4 g3 54. Pe1 
g2+ 55. Pxg2 fxg2+ 56. Kxg2 Kd3 
0-1 
 
ASV won dus met 5-3, en de 
volgende wedstrijd was nog 
zwaarder: uit tegen Voerendaal in 
Zuid-Limburg, de ongeslagen 
koploper. Gezien deze 
omstandigheden mag de nieuwe 5-
3 nederlaag die het tweede daar 
opliep niet eens een slecht resultaat 
heten, maar in de strijd tegen 
degradatie helpt dat allemaal niet. 
Er werden weer de nodige kansen 
gemist. Men zie de volgende partij, 
met commentaar van de zwart–
speler. 
 
Camiel Peerlings (2132)-Jan Jaap 
Janse 

1 e4 d6 2 d4 Pf6 3 Pc3 e5 4 Pf3 
Pbd7 5 Lc4 h6 Een uitnodiging om 
gezellig op f7 te komen offeren. Om 
net te doen alsof ik die variant niet 
kende dacht ik langer dan gewoon–
lijk over 5,... h6 na. Wit richtte de 
blik op f7, piekerde een tijd, maar 
koos voor iets rustiger: 6 h3 c6 7 
Le3?! Meestal komt 7 a4 even 
tussendoor. Hoe daarvan te 
profiteren? 7,... b5!? 8 Lxf7+!?!? 
Kies zelf een leesteken. Het offer is 
beter dan op de zesde zet denk ik. 
De motieven zijn wel grotendeels 
gelijk. 8,... Kxf7 9 dxe5 dxe5 10 
Pxe5+ Kg8 11 Pxc6 Na lang 
denken. Logischer lijkt 11 Pg6. Net 
zoals in de Schreeuw van de Leeuw 
(d.w.z. na direct 6. Lxf6) 11,... Th7? 
doen is dan fout wegens 12 e5! Pe8 
(het verschil: 12,... De8 heeft nu 
geen zin omdat de loper al op e3 
staat) 13 e6. Ik wilde op 11 Pg6 de 
kwal offeren met 11,... De8?! 12 
Pxh8 Pxe4 en ,... Kxh8 waarna 
zwart vrij stukkenspel heeft. De 
tekstzet lijkt me minder, maar stelt 
wel hogere eisen aan het spel van 
zowel wit als zwart. 11,... Dc7 12 
Pd4 b4! Dwingt wit tot een 
verklaring. Zwart moet proberen zijn 
stukken snel in het spel te krijgen 
en iets (niet teveel) af te ruilen. 13 
Pd5 Pxd5 14 exd5 Pf6 15 Pe2?! 
Dd6? Op deze zet kwam veel 
kritiek. Ik wilde wit bezighouden 
door de d-pion direct aan te vallen, 
en zag weinig in 15,... Lb7 vanwege 
16 Pf4, en wees om iets dergelijks 
ook 15,? Lc5 af. Achteraf is dat 
onzin, al is het alleen maar wegens 
,...g5 mogelijkheden. Ik vond het, 
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waarschijnlijk ten onrechte, 
belangrijker de korte rokade te 
verhinderen. Nadeel is o.a. dat het 
kluitje f8-g8-h8 zo nooit in beweging 
komt. 16 c4 bxc3 e.p. 17 Pxc3 
La6? 18 Dd4! Sterke zet die de 
boel bij elkaar houdt. Probleem is 
ook dat de toren op a8 gebonden is 
aan a7. Nog een pionnetje 
kwijtraken is niet zo heel erg, maar 
de bijbehorende druk wel. 18,... 
Db4!? 3 zetten te laat snap ik ook 
dat de dame in de weg staat. 
Helaas hoeft wit niet te ruilen. 19 0-
0-0 Tc8 Een uitglijdtoren. 19,... 
Tab8! was beter geweest. 20 Dxb4 
Lxb4 21 Lxa7 21 Tc8 is bijvoorbeeld 
best lekker voor zwart. 20 Kb1 Tb8 
21 Dxb4 Lxb4 22 Lxa7? Dat is wel 
heel gewaagd. 22,... Tb7 23 Ld4 
Kf7 24 Lxf6?! Wit wil erg graag zijn 
pluspion houden. 24,... gxf6 25 Pe4 

 
25,... The8?? Daarvoor zit je dan 
de druk op te voeren. Winst is 25,... 
Le2! 26 Td4 (anders komt 26,... 
Ld3+ en 27,... Lxe4) f5 27 Pg3 Lc3! 
Die laatste had ik niet gezien. Het is 
meteen uit, bijvoorbeeld 28 Pxe2 
Txb2+ 29 Kc1 Txe2. Mijn trage zet 
stelt wit in staat te hergroeperen: 26 
f3 f5 27 Pg3 Kf6 28 Tc1 Staat 

zwart nog wel beter? Een toren- en 
loperpaar staan veel ruimte te heb–
ben, maar missen een aanvalsdoel. 
Daarentegen worden de witte 
torens actief en is de d-pion een 
geweldige bliksemafleider. Ondanks 
een keertje géén tijdnood bak ik er 
helemaal niets meer van: 28,... 
Ld3+ 29 Ka1 Teb8 30 Thd1 Lb5 31 
d6! Ld7 32 Ph5+ Kg5 33 g4 La5 
34 Tc5 Lb6 35 Te5 Ld8 Steeds 
verder naar achteren? 36 b3! 
Lc6?? 37 Txf5+ Kh4 38 Tc1 Lb5 
39 Td1 La5 40 Kb2 Lb4 41 Pf4 
Td7?? 42 Tg1 (1-0)  
 
Ook Erik Oosterom verloor (geplet 
door een klassieke Konings-
Indische aanval), Kees wist zijn ac–
tieve stelling niet uit te buiten en en 
verloor aan een minderheid op de 
damevleugel, en Evert kwam al kort 
na de opening in de problemen en 
vond geen oplossing. Ikzelf werd 
verrast door een kwaliteitsoffer in 
de tijdnoodfase dat beslist niet 
winnend had moeten zijn, maar dat 
wel werd doordat ik mij slecht 
verdedigde. Eric Jacobs won wel, 
door in een Benoni-achtige stelling 
de klassieke doorbraak e4-e5! uit te 
voeren. Ook Jan-Bart won, na enige 
moeilijk leesbare avonturen. 
Andreas won door zijn tegenstander 
te provoceren tot een pionnen–
opmars en daarna een scherpe 
verdediging te combineren met een 
inval op de damevleugel.  
De komende wedstrijden speelt 
Paul Keres 2 tegen de andere 
kandidaten voor degradatie. Dan 
gaat het er echt om. 
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Noot redactie: analyses zijn nooit 
compleet of correct, en Gertjan 
vond een fout in de aantekeningen 
die Jan Jaap had gemaakt bij de 
partij van Jan-Bart Abcouwer in het 
vorige PKB. Na wat heen-en-weer 
e-mails werd Gertjan gevraagd dit 
om te werken in een stukje voor dit 
PKB. Het grappige is dat we 
blijkbaar geen duidelijke afspraken 
hadden gemaakt, want naast de 
bijdrage van Gertjan hadden ook 
Jan Jaap en de redactie iets ge–
maakt. De uiteindelijke synthese is 
door de redactie gemaakt, die dan 
ook de volle verantwoordelijkheid 
neemt voor onzinnige doublures. 

 
TWEEDE MORST IN DORST 
(REACTIE) 
Gertjan de Pender, Jan Jaap Janse, 
Jan-Bart Abcouwer, Arnoud van 
Vliet 

 
Gertjan de Pender: 

In de PKB van december 2003 
staat bij de partij van Jan Bart 
Abcouwer de volgende diagram, 
met de opmerking: “Hier moet wit al 
een kwaliteit geven.” Die opmerking 
is gebaseerd op de variant 18. 
Willekeurige torenzet, Lxf3 19. 
Dxf3, Lxg5 met stukwinst. Naar 
deze stelling kijkend, viel mijn oog 
echter gelijk op het zwarte gat op 
b7. En zowaar, in de laatstge–
noemde variant heeft wit na 19. 
…,Lxg5 de riposte 20. Tb7.  

 
Door de ongelukkige positie van 

de zwarte toren kan de dame niet 
weggehaald worden zonder de 
controle over f7 te verliezen. In 
deze variant is het dus niet zwart, 
maar wit die wint! Wit kan dus 
gewoon 18. Tb2 spelen. Wel blijft 
zwart na bijvoorbeeld 18. …,cxd4 
19. exd4 (Arnoud wees me erop dat 
19. cxd4 verliest op 19. …,Lxf3 20. 
Dxf3,Lxg5 21. Tb7,Tc8! Met mat op 
c1 en dus 0-1) 19. …,Lxg5 20. 
Pxg5,Lg6 in het voordeel, maar de 
buit is nog lang niet binnen. En dat 
afgezien van de mogelijkheid dat 
zwart de bovenstaande variant over 
het hoofd zou hebben gezien (niet 
waarschijnlijk, maar toch). 

Nadat ik de variant naar Arnoud 
had gemaild, en die hem door Fritz 
had laten controleren (zelf heb ik 
geen schaakprogramma), bleek dat 
ook Jan Jaap de variant al had 
ontdekt (overigens tijdens een 
zelfde gelegenheid als waarop ik de 
variant ontdekt had). Wel wist die 
nog te melden dat de variant in het 
Ledig Erf, met ongeveer 12000 
ratingpunten om de tafel, niet 
ontdekt was.  

 

 28



Jan-Jaap Janse: 
In de partij Abcouwer – Oomens 

van het vorige PKB stel ik dat JB in 
de diagramstelling al reddeloos 
verloren is. Separaat ontdekten 
Gertjan de Pender en ikzelf (op de 
WC, Wout heeft gelijk) dat 18 Tb2! 
nog heel goed mogelijk is. Na 18,… 
Lxf3 19 Dxf3 Lxg5 20 Tb7! is het 
namelijk ZWART die op kan geven. 
Er is in deze stelling dus nog niets 
aan de hand. Mijn excuses voor het 
slordig analyseren, en voor een 
schaakprogramma wordt gespaard.  

En waar draaide het nu allemaal 
om? De volgende stelling uit Jan-
Bart Abcouwer – Matthias Oomens 
in de wedstrijd ZZICT2-PK2. 

 
Commentaar J3 in het vorige PKB: 
"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" 

 

In het Ledig Erf (met opgeteld 
±12000 ELO rond het bord) zag 
niemand nog een redding voor Jan-
Bart. 

Die 12000 elo zijn dan dus wel 

verslagen door Gert-Jan de Pender 
en Jan Jaap in het kleinste 
kamertje. Misschien dat er ook een 
schaakbord in het Ledig Erf op die 
plaats moet worden gemonteerd? 

 
Op de redactie werd de stelling in 

het Palmpje gezet, waar Chess 
Tiger een snelschaak ELO van 
ongeveer 1800 haalt. Deze gaf nog 
een grappige zijvariant: 18.Tb2 
cxd4. Op het achteloze 19. cxd4?? 
volgde 19. .. Lxf3! 20.Dxf3 Dc7! en 
de dreiging Dc1+ zorgde voor 
stukwinst! De mogelijkheid tot 
terugzetten werd snel gebruikt. Na 
19. exd4 is het allemaal onduidelijk, 
maar wit heeft hangende pionnen. 

 
Jan-Bart is natuurlijk om een reactie 
gevraagd: "Erg goed dat jullie het 
gezien hebben. In de partij was ik 
even in de veronderstelling dat Db5 
ook een redding was. Na Dxb5, 
Txb5, Lxf3, Lxe7, Lc6, Tb1(ofzo) 
Txe7 dacht ik dat het mat achter de 
paaltjes was. :-( 

Het is merkwaardig. Het was een 
nogal sterke speler en elke variant 
die ik berekende leek verliezend. 
Heb dus niet verder gekeken toen ik 
Db5 vond. De variant lijkt prima. 
Ook de toevoeging van Arnoud lijkt 
correct. Wit houdt dan een 
hangende pion. Erg goed! 

Moet ik me nu nog slechter voelen 
omdat ik dit niet heb gezien of moet 
ik blij zijn dat ik het gevoel heb dat 
ik stiekem goede zetten heb 
gedaan, alleen de laatste mistte?" 
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HET DERDE NOG STEEDS OP DE 
GOEDE KOERS! 
 

 Rolf Dijksterhuis 
 

Het derde begon met overwin–
ningen op Amersfoort, Vegtlust en 
de Rode Loper, begin januari stond 
de belandrijke wedstrijd tegen 
HSG3, een van medekoplopers op 
het programma: 
Paul Keres 3  kwam al vrij vlot op 
een 3-0 voorsprong door 
overwinningen van Bas, Leo en 
Rolf. Meer uitslagen lieten langer op 
zich wachten. Door een remise van 
Paul leek de buit binnen, 1 uit 4 
scoren uit de resterende 4 partijen 
dat moest toch mogelijk zijn? Echter 
Dimitri (invaller) had in de opening 
al een stuk weggeblunderd, 
probeerde nog hard terug te 
knokken maar tevergeefs. Wan 

verloor ook, zijn tegenstandster 
Yvette Nagel zette de 2 pionnen 
voorsprong soepel om in winst. 
Gelukkig voor PK3 scoorde Jaap 
nog een halfje , hij kwam heel goed 
uit de opening en had een dame en 
wat pionnen tegen toren en loper 
met nog meer pionnen, de vesting 
van Han v. Leeuwen (voormalig 
teamcaptain van SC Utrecht) kon 
echter niet gesloopt worden. 
Conrad was als laatste bezig en 
leek minimaal remise te hebben, 
kwal voor. In de uitvluggerfase 
blunderde hij echter een toren weg 
en verloor nog. Hiermee werd het 4-
4. Paul Keres 3 heeft met dit gelijke 
spel gelukkig alles nog in eigen 
hand omdat HSG al eerder 
gelijkgespeeld had. 
 

Paul Keres 3       - HSG 3            4-4 
Wan Fokkink (z)    - Yvette Nagel (w) 0-1 
Paul v.d. Kooij    - Sito Dekker      ½-½ 
Rolf Dijksterhuis  - Michael de Vos   1-0 
Conrad Kiers       - Olaf Ephraim     0-1 
Bas Peeters        - Johan Hut        1-0 
Leo v. Houwelingen - Rob v.d. Waall   1-0 
Dimitri Hendriks   - Theo Menters     0-1 
Jaap van Oosten    - Han v. Leeuwen   ½-½ 
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Eind januari stond de wedstrijd 
tegen En Passant uit Bunschoten 
op het programma. Vooraf waren 
de Bunschotenaren een van de 
kanshebbers voor de titel (bord 1-4 
gemiddeld bijna 2100 elo), echter 
op de ranglijst stonden ze bijna 
onderaan! Na in the middle of 
nowhere,  een nieuwbouwwijk van 
Bunschoten beland te zijn (de 
aanwijzingen van teamcaptain Rolf 

moet je niet altijd opvolgen Bas ☺ ) 
arriveerden we eindelijk bij het 
goede speellokaal, een prachtig 
denksportcentrum bestaande uit 
heuse schaakstukken. De Bun–
schotenaren hadden echter geen 
haast en zaten rustig aan de bar 
bier en koffie te drinken. Na ook 
onze koffie genuttigd te hebben kon 
de wedsrijd dan beginnnen. Drie 
spelers van PK3 hadden zich 



afgemeld  en we speelden met twee 
invallers, Dimitri die zeer knap wist 
te winnen en de in allerijl 
opgetrommelde Ger Hageman. Ger 
weerde zich kranig maar kwam te 
zwaar in tijdnood, op een gegeven 
moment moest hij nog 15 zetten 
doen in 40 seconden! Zijn tegen–
stander blunderde in de tijdnood–
fase zelfs nog een stuk weg maar 
die 40 seconden was helaas toch te 
weinig. Na afloop verklaarde Ger 
dat hij dacht dat hij er nog tijd (een 
kwartier) bij zou krijgen … dat was 
ook inderdaad zo Ger maar dan 
moet je wel eerst de 40 zetten 
gehaald hebben!  Tot zover de 
invallers (een uit twee toch niet 
gek), Wan Fokkink op bord een 
behaalde een op het zicht 
makkelijke overwinning. Wan kende 
de opening zeer goed en wist al dat 
de pion op f2 giftig was. Wan’s  
tegenstander zag dit te laat in en 
met de noodrem erop kon de 
stelling niet meer gekeept worden, 
1-0 voor Wan!. Maartje en uw 
teamcaptain Rolf verloren, van 
Maartjes partij heb ik niet veel 

gezien, ze had wel wat problemen 
met de klok. Rolf speelde een 
dramatisch slechte partij, na 8 
zetten al pionverlies in de Aljechin, 
wat heel makkelijk te voorzien was. 
Rolf probeerde nog wat trucjes .. 
ten koste van alles dames op het 
bord houden, kwal offeren, maar 
het mocht niet baten. Paul v.d. Kooij 
speelde zeer fraai remise tegen 
Richard Vedder (2200 elo), Paul 
kwam goed uit de opening en leek 
gewonnen te staan, Richard knokte 
echter hard terug en in het eindspel 
wat op het bord kwam leken de 
kansen te wisselen. In de 
tijdnoodfase hield Paul zijn hoofd 
zeer koel en Richard Vedder 
accepteerde Paul’s remiseaanbod 
en Paul haalde hiermee een zeer 
belangrijk halfje binnen. Verder 
speelde Conrad Kiers nog remise 
en Bas Peeters won weer. Een 
gelijkspel 4-4 dus. Op dit moment 
hadden we het kampioenschap niet 
meer in eigen hand, als we verder 
alle wedstrijden wonnen zou HSG3 
ons op bordpunten nog voorbij 
kunnen streven. 

En Passant 1       – PK3                4-4 
Sjoerd Drent       - Wan Fokkink (w)    0-1 
Henk Pruis         - Maartje de Jonge   1-0 
Richard Vedder     - Paul v.d. Kooij    ½-½ 
Dick de Graaf      - Rolf Dijksterhuis  1-0 
Arie van Diermen   - Bas Peeters        0-1 
Arie v.d. Hoogen   - Conrad Kiers       ½-½ 
Gijsbert Heuveling - Dimitri Hendriks   0-1 
Sjaak v.d. Groep   - Ger Hageman        1-0 
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Dan half februari de thuiswedstrijd 
tegen BSG 2. Het derde was nu op 
volle oorlogssterkte en gezien de 
plaats op de ranglijst van BSG2 
moest dit toch geen al te grote 
hindernis zijn. Ik volsta nu met het 
commentaar van Simon Krone–
meijer op de Paul Keres website: 
“Paul Keres 3 won met 4.5-3.5 van 
BSG 2. Niet ruime, maar wel 
verdiend. Jan-Willem Jansen 
scoorde al snel het eerste punt toen 
zijn tegenstander in de opening een 
pion probeerde te winnen, maar 
een toren verloor. Ook Wan Fokkink 
won vrij snel van Bert Kieboom met 
een scherpe aanval. Helaas verloor 
Leo van Houwelingen een stuk 
tegen aanstormend talent Jarno 
Witkamp, en Paul van der Kooij 
ging ten onrechte remise uit de 

weg. Er leek niets aan de hand, 
want de overige stellingen waren 
goed en Maartje de Jonge en 
Conrad Kiers wonnen ook 
inderdaad. Rolf Dijksterhuis 
daarentegen had een uitstekend 
eindspel op het bord gebracht, 
maar miste een tactisch trucje dat 
zijn paard tot een standbeeld 
reduceerde; 4-3 dus, en Bas Peters 
nam daarom geen risico en stuurde 
op remise aan. Het blijft razend 
spannend in de promotieklasse: 
PK3, HSG 3 en Ons Genoegen 
vechten om de titel.”  
Gelukkig speelde onze concurrent 
HSG3 gelijk tegen de hekkensluiter 
Databalk Amersfoort 3. Het derde 
heeft nu het kampioenschap weer 
geheel in eigen hand! 

 
PK3                 – BSG 2            4½-3½ 
Wan Fokkink (w)     - B. Kieboom        1-0 
Rolf Dijksterhuis   – P. Drost          0-1 
Paul v.d. Kooij     – C. Kooijman       0-1 
Maartje de Jonge    - B Balke           1-0 
Bas Peeters         – J. de Groote      rem 
C. Kiers            – R. Otten          1-0 
Leo v. Houwelingen  – J. Witkamp        0-1 
Jan-Willem Jansen   – J. v. Gelder      1-0 

 
Paul Keres 4 – Gorinchem 1 
 

 Jeroen Bollaart 
 

Paul Keres 4 won in de vijfde 
ronde met 5,5-2,5 van Gorinchem 
1. Daarmee heeft het team zijn 
vorm hervonden na de uitglijder 
tegen Houten. Koploper in de groep 
is ZZC 1 met 9 matchpunten en 
24,5 bordpunten, gevolgd door PK 
4 met 8 matchpunten en 29 

bordpunten. De belangrijke 
wedstrijd tegen ZZC 1 wordt op 17 
maart gespeeld in De Sjuut. 

 
Een vroege winst was er deze 

keer van Luc aan bord 6, de partij 
duurde slechts 17 zetten. Enige tijd 
later volgde de overwinning van 
Gert-Jan (bord 7) die met een 
‘petite combinaison’ een toren in de 
penning zette die vervolgens met 
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een pion kon worden aangevallen 
en veroverd. Dimitri won aan bord 2 
een schitterende partij. Aan bord 8 
haalde Ger een half punt binnen. Hij 
is samen met Gert-Jan topscorer 
van het team met 4,5 uit 5. Later op 
de avond was er aan bord 5 nog 
winst van Jeroen B. en aan bord 3 
van Wout. Vincent, aan bord 1, en 
Erik (bord 4) verloren. 

 
Onze gasten uit Gorinchem zaten 

niet op volgorde van rating en 
hadden in die zin een ‘verrassing–
sopstelling’. De borden 2 en 3 
hadden resp. 1743 en 1793, bord 4 
had 1849 en op de borden 6 en 8 
zaten spelers met 1870 en 1816. 
Aan bord 1 zat wel de schaker met 
de hoogste rating, Jesper Nederlof 
(1908). Jeroen trof aan bord 5 een 
speler met 1561. Pas in het verre 
eindspel kon hij z’n overwicht van 
260 Elo punten waarmaken. 

Ik heb een selectie gemaakt van 
twee van de winstpartijen van PK. 
Allereerst natuurlijk: Dimitri. 

 
Dimitri Hendriks - Rob Kruis (1743) 
Analyse: Bart Karstens en JBO. 
1. d4 Pf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cxb5 
a6 5. Pc3 axb5 6. e4 b4 7. Pb5 d6 
7... Pxe4? 8. De2 f5 9. f3 en als het 
paard speelt, is het mat met 10. 
Pd6 8. Lf4 Pbd7 9. Lg3 Een 
nieuwtje. Verder wordt vrijwel 
uitsluitend 9. Pf3 gespeeld en dan 
bv 9. ... ,Ph5 10. Lg5. 9... Db6 Nu 
had 9... Pxe4 wel gekund: 10. De2 
Pdf6 10. f3 La6 11. a4 Lb7 Toch 
maar naar b7, straks via c8 weer 
naar a6. Bart ziet hier een goede 

illustratie in van het schenden van 
de tweede ontwikkelingsregel van 
Lasker: "Speel niet twee keer 
hetzelfde stuk in de opening maar 
zet het liever direct op het juiste 
veld.” (Emanuel Lasker, Common 
Sense in Chess, 1917) 12. Lc4 g6 
13. De2 Ph5 14. Lh4 h6 15. Ph3 g5 
16. Lf2 Pe5 17. b3 Lg7 18. Tc1 
Pg6 19. g3 Lc8 20. Pg1 La6 21. f4 
Pf6 22. e5 dxe5 23. fxe5 Pd7 24. 
e6 Pde5 25. exf7+ Kf8 26. De4 
Pxc4 27. Txc4 

 
Er dreigt 28. ...,d6 waarna Ta8 en 
Pf6 in komen te staan. 27... Lxb5 
28. Lxc5 Da6 29. axb5 Da1+ 30. 
Kf2 Db2+ 31. Pe2 Ta2 

 
32. Lxe7+ Pxe7 33. Tc8+ met mat 
op de volgende zet. Een prachtig 
slot! (1-0) 

 33



En dan de partij van Luc. Het was 
niet echt een miniatuurtje maar wel 
erg kort. 
Luc Martens - Roelof Stienstra 
(1870) 1. e4 g6 2. d4 d6 3. Pc3 c6 
4. h4 h5 5. Ph3 Lxh3 6. Txh3 Lg7 
7. a4 Db6 8. e5 dxe5 9. dxe5 Lxe5 
10. Lc4 Wit heeft zich op een 
bizarre manier ontwikkeld. Beide 
centrumpionnen zijn geruild voor de 
zwarte d-pion, de randpionnen zijn 
opgespeeld en de positie van de 
witte toren is op z'n zachts gezegd 
onorthodox. 10... Pd7? 

 
Slordig. Na 10... Pf6 11. De2 Pbd7 
behoudt zwart de pion en ontwikkelt 
hij zijn paarden. 11. Lxf7+ Kxf7 12. 
Dxd7 Pf6 13. Tf3 Tad8 14. Dh3 
Kg7 15. De6 Lxc3+ 16. bxc3 Dc5? 
17. La3 en zwart geeft op. 
Helemaal uit is 't nog niet: 17... Dd5 
18. Dxe7+ Df7 en na 19. Txf6 
Dxe7+ 20. Lxe7 Td7 wint zwart zijn 
stuk terug. Hij blijft een pion achter 
maar de witte pionnen op de 
damevleugel zijn kwetsbaar, hij kan 
nog vechten. (1-0) 

HOUTEN 1 - PK4 
 

 Luc Martens 
 

Dertien januari 2004 bracht Paul 
Keres 4 geen geluk. In een beroer–
de wedstrijd werd met 4,5 - 3,5 
verloren van Houten I. Als eerste 
remiseerde ikzelf, na bijna veertig 
minuten te laat achter het bord te 
hebben plaats genomen. Patatje 
etend en in een achterafzaaltje naar 
de Houtense jeugd onderwezen 
door Dirk Floor kijkend, bleek de 
wedstrijd in een andere zaal plaats 
te vinden. Mijn tegenstander had 
zijn punt al geteld, speelde niet al te 
zorgvuldig Frans, maar met een 
pluspion meer nam ik toch maar 
remise aan, omdat mijn tijd begon 
te dringen en de situatie op de 
andere borden er heel behoorlijk 
uitzag. Dat viel tegen. Ger Hage–
man vouwde zijn tegenstander 
netjes op in een zwartpartij met 
Indische structuren, en ook GertJan 
de Pender wist met zijn favoriete 
Frans 
een vol punt te scoren. Regelmatig 
en strak. Maar vervolgens ging het 
van kwaad tot erger. Dimitri wist 
een veelbelovende witstelling om 
zeep te helpen, net als Menno van 
Meer en Ed Verstraete. Ook Paul 
de Kuijer werd langzaam maar 
zeker naar een nederlaag 
toegespeeld. Alleen Erik Verlinde 
scoorde nog een vol punt, maar van 
die partij heb ik nauwelijks wat 
gezien. Bar en boos dus, te kort 
achter mijn eigen bord gezeten, en 
te weinig van mijn teamgenoten 
gezien. Het was niet anders. Laten 
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we volgende keer wat alerter 
omgaan met de ons 
geboden kansen... 
 
SOMS WIL HET NIET 
Vierde verliest van Vianen 
 

 Jan Jaap Janse,Gertjan de Pender 
 Ger Hageman, Jeroen Bollaart 
 

Aan het begin van dit seizoen was 
de grote vraag welk PK-team het 
meeste succes zou hebben. Dankzij 
de bekende versterkingen was zo´n 
beetje elk team er nogal op vooruit 
gegaan, en mocht er her en der op 
een feestje worden gerekend. Maar 
welk feestje zou als eerste komen? 
Paul Keres 4, was vaak het ant–
woord. Met wat spelers die vorig 
jaar nog KNSB speelden (Wout van 
V, Dimitri H, Jeroen B en Ed V), een 
herintreder (Ger H), een rode 
overloper (Vincent B) en het beste 
van het vorige team (Gert-Jan de P, 
Erik V, Menno v/d M en Luc M) 
moest er in de 1e klasse SGS iets 
mogelijk zijn. 
 
Het team begon dan ook met over–
weldigende cijfers (24 uit 27!). 
Daarna kwam in Houten de klad er 
een beetje in (4,5-3,5 verlies), maar 
werd Gorinchem weer netjes 
verslagen. De volgende horde: 
Vianen. Die spelen in een fraai 
bijgebouwtje van een kerk, wat 
minder saai is dan het klinkt. Mooi, 
prettig en helaas ook erg leeg. Het 
valt me altijd op dat de kwantiteit 
van de zalen vaak omgekeerd 
evenredig is aan het ledenaantal. 
Verhuizen uit de Sjuut vind ik dus 

erg link… ☺  Zelf kwam ik 
overigens supporteren omdat het 
voor mij maar een busritje van een 
kwartier was. Daarna helaas nog 
wel nog een kwartier door de regen 
ploeteren omdat men in Vianen niet 
aan straatnaambordjes, kroegen of 
hangjeugd doet, maar dat is bij–
zaak. Vianen 1 is overigens een 
middenmoter in de 1e klasse B, met 
aardige topborden, wat jeugdtalent 
en wat rest. Moest te doen zijn, 
maar PK4 was ook niet helemaal 
compleet: Vincent, Dimitri en 
Menno ontbraken, invaller was 
Lennart. 
 
De partijen dan. Het was al snel 
duidelijk dat de vorm van begin dit 
seizoen aan de andere kant van de 
Lek was gebleven. Zo overzag 
kopman Wout het geniepige Lc2 
met pionverlies. Nu stond die 
zwarte loper ook wel erg ver weg 
(h7) en was Wout met geheel 
andere dingen bezig, zoals naden–
ken over pionnenstructuren en 
subtiel omspelen van paarden naar 
f5. Dat laatste lukte uiteindelijk ook 
wel, maar toen had zwart de halve 
damevleugel al opgesmikkeld. 
Naast hem ging het al niet veel 
beter. Erik ging er vol in, offerde wat 
klein spul en zette wit helemaal 
klem. Er zijn spelers die in slechte 
stellingen boven zichzelf uitstijgen, 
en deze P. Bregman hoort daar 
kennelijk bij. Hij verdedigde zich als 
een leeuw, en toen Erik nog meer 
materiaal naar voren gooide was hij 
er als de kippen bij om te profiteren. 
Er vloog een kwaliteit af, zelfs toen 
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waren er nog kansen op trucs, maar 
wit bleef nauwkeurig en won. Het 
commentaar van de hevig zweten–
de witspeler na afloop: ´Deze pot 
heeft me een maand van mijn leven 
gekost´. Dat lijkt me nog 
conservatief geschat… 
Luc had al snel een halfje tegen 
oud-Keresiaan Jan Jansen, die 
zelden tot andere resultaten komt.  
In een saaie Fransoos bleef er 
weinig meer te spelen over. Gert-
Jan daarentegen was lekker bezig. 
Hij grabbelde al snel een pion mee 
en besloot toen het centrum te 
openen met het spectaculaire 
,…Pe5!? A. Post speelde sterk 
tegen, en na veel verwikkelingen 
bleef een ingewikkeld L vs. P 
eindspel over, dat GJ opvallend 
soepel won. Hij is nu topscorer. 
 
Arie Post (1759)-Gertjan de 
Pender 
(Analyse Gertjan) 
1. c4 Pf6 2. Pc3 e6 3. g3 d5 4. 
cxd5 exd5 5. Lg2 c6 6. d4 Ld6 7. 
Pf3 Lf5 8. O-O Pbd7 9. e4? .. Van 
deze zet begreep ik niets, hoewel ik 
al wel had gekeken of dit een 
mogelijkheid was. Maar na het 
simpele 9. ..,Lxe4 blijft zwart 
gewoon een pion voor. 9. .. Lxe4 
10. Te1 O-O 11. Pxe4 Pxe4 12. 
Ph4! f5 Na lang nadenken 
gespeeld. Wit dreigde met het 
paard op f5 te komen, en een 
moeizame verdediging zag ik niet 
zitten. Toch kleven er aan deze zet 
ook nadelen, want het paard kan nu 
als het aangevallen wordt niet terug 
naar f6, omdat pion f5 hangt. Het 

alternatieve veld g5 is niet ideaal, 
omdat het paard van daaruit weinig 
goede velden meer heeft (mocht f3 
gespeeld zijn). Bovendien bestrijkt 
zwart veld g5 maar een keer, en wit 
doet dit ook al een keer met de 
loper op c1. De kritieke variant is 
13. Dh5, Df6 (na 13. …g6 14. Pxg6, 
hxg6 heeft wit in ieder geval remise) 
14. f3, Pxg3 15. hxg3, Lxg3 16. 
Lg5, maar het lijkt mij dat 16. Dxd4 
schaak gemakkelijk wint. Toch lijkt 
de voortzetting 13. Dd3 mij niet de 
sterkste voortzetting. 13. Dd3 Le7 
14. Pf3 Lf6 15. h4 Db6! Zet een 
batterij richting f2, die later nog een 
rol zal spelen. 16. Lh3 g6 17. b3 .. 

 
17. .. Pe5! Wit mag dit paard niet 
pakken wegens Dxf2 en 
dameverlies. Op deze manier 
wikkelt zwart af naar een steeds 
overzichtelijker stelling. 18. Pxe5 
Lxe5 19. Le3 Ld6? Met de 
bedoeling om druk te houden op f4, 
en eventueel een keer f4 door te 
zetten. Wegens het vervolg denk ik 
dat Lg7 misschien beter was 
geweest. 20. Tac1 Tae8 Gezien het 
vervolg zeker niet de beste zet. 
Betere alternatieven waren 
misschien 20. .. f4!? of 20. Dd8. 21. 
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Lh6! .. Volledig gemist. Nu komt er 
een afwikkeling naar een Dame-
eindspel met allebei nog een stuk, 
waarbij wit ook nog het voordeel 
heeft van de loper tegen het paard 
met pionnen op beide vleugels. De 
partij lijkt zo voor wit binnen de 
remisemarges te komen, al zal hij 
nog wel hard moeten werken, zeker 
vanwege de op zwart vastgelegde 
pion op d4 die moeilijk te 
verdedigen is. Bovendien staat de 
witte loper op h3 (nog) niet 
optimaal. 21. .. Tf7 22. f3 Pf6 23. 
Txe8+ Pxe8 24. Te1 Te7 25. Txe7 
Lxe7 26. De3 Lf6 27. Lg5 Lxg5 28. 
Dxg5 Dc7 29. Kf2 De7 30. Dd2 
Pd6 31. g4 fxg4 32. Lxg4 Kg7! 
Hiermee maakt zwart ruimte voor 
Pf7. 33. Df4?! .. Blokkeert de pion 
op f3. Hiermee is dameruil niet 
meer te vermijden, ook vanwege de 
dreiging Ph3+ die ontstaat na Pxg5. 
Het door de witspeler wellicht 
geplande Lxb7 gaat daarom niet 
door. 33. .. Pf7 34. Lc8 Pg5? 
Hiermee laat zwart een nog zeer 
lastig eindspel toe. 34. …,b6 is veel 
gemakkelijker. 35. De5+ .. De enige 
mogelijkheid: door de dames te 
ruilen beperkt wit het verlies tot een 
pion. Hij hoopt nu profijt te krijgen 
van het voordeel van een loper 
tegen een paard met pionnen op 
beide vleugels. 35. .. Dxe5 36. 
dxe5 Kf7 In tijdnood gespeeld, om 
zo snel mogelijk naar het centrum 
te komen en d4 te kunnen dekken. 
Ik voorzag problemen na 36. …,Pf7 
37. Lxb7,Pxe5 38. f4. 37. Lxb7 Ke6 
38. Lxc6? .. Niet de beste zet. 38. 
f4,Pe6 39. Ke3,Pd8 40. Lc8,Kf7 41. 

b4 was taaier geweest, hoewel er 
ook nu een lastig eindspel overblijft. 
38. .. Kxe5 39. f4+ Kxf4 40. Lxd5 
Pe4+! Tijdcontrole net gehaald. Wit 
mag natuurlijk niet ruilen, want dan 
wint zwart het overgebleven 
pionneneindspel gemakkelijk. Toch 
blijft het nog steeds een lastige 
klus. De zwarte koning staat veel 
actiever, maar de loper is 
beduidend sterker dan het paard. 
Het eindspel dat nu volgt bulkt van 
de varianten die ik niet allemaal ga 
doorrekenen. In ieder geval doet wit 
een aantal mindere zetten, die hem 
kostbare tempi kosten. 41. Kg2 Pc3 
42. Lg8 h6 43. a4? a5! 

 
Nu is de partij in alle varianten 
gewonnen voor zwart: zwart offert 
zijn paard voor wits laatst 
overgebleven pion, en vervolgens 
loopt er altijd een zwarte pion door.  
44. Lh7 g5 45. Le4 h5 46. b4 axb4 
47. a5 Pa4! De beslissing. Als wit 
de pion doorschuift, gaat het paard 
naar b6, en komt de pion er niet 
door. Als wit de pion niet 
doorschuift, gaat het paard naar b6, 
en beheerst a6. 48. Ld5 Pc5 49. 
Lc4 Ke4 50. Le2 g4 51. a6 Pxa6 
52. Lxa6 b3 53. Lb7+ Ke3 54. Lc8 
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b2 55. Lf5 Kd2 (0-1) 
 

Drama bij Ger. Die speelde de 
opening erg netjes tegen J. 
Stoutenbeek, en het leek erop dat 
Ger langdurig op een zwak 
pionnetje op d6 kon drukken. Ietwat 
gulzig besloot Ger deze pion maar 
meteen te slaan, maar daarmee 
was de geest uit de fles: hele 
horden zwarte lopers en paarden 
stortten zich op de witte stelling. 
Ondanks zeer hard terugvechten, 
wat zelfs tot een remiseaanbod 
leidde (wat Ger gezien de stand 
weigerde) wou de fles niet meer 
dicht. 

De visie van Ger: dank voor deze 
woorden, JJ. Mijn zienswijze: ik wist 
niet goed hoe verder te gaan in die 
gunstige stelling. Twee plannen 
dienden zich aan. Ze leken allebei 
even aantrekkelijk. "Gelukkig" zag 
ik plotseling een derde mogelijk–
heid: einde impasse dus. Vrijwel 
zonder nadenken speelde ik mijn 
15e zet en stond meteen beroerd. 
Voer voor psychologen? 

Teamcaptain Jeroen leek op een 
snelle 0 af te stevenen. In een Colle 
rokeerde hij, ietwat naïef, snel kort 
waarna wit met g4 en h4 op zijn 
doel afvloog. Toen Jeroen ook nog 
verzuimde snel te breken met f6 of 
f5 leek het einde nabij. De moeilijke 
stelling en de grote tijdnood haalde 
het beste in hem boven. Zelf deed 
hij keer op keer á tempo de enige, 
terwijl A. Baas niets uit kon richten 
met zijn grote stellings- en 
tijdvoordeel. Toen de rookwolken 
weer opgetrokken waren stond er 

ineens een zwart a-pionnetje naar 
promotie te loeren. Utrechtse 
hardheid! 

Ed speelde tegen Schwartz, junior 
wel te verstaan. Die ging meteen fel 
van leer en investeerde wat hout 
om daar een sterk paard voor terug 
te krijgen. Pragmatisch als hij is 
koos Ed ervoor om het materiaal 
maar weer terug te geven en, naar 
eigen zeggen, het eindspel te 
winnen. Dat laatste ging niet door, 
maar toch de rug gerecht en keurig 
remise gemaakt. 

Invaller Lennart scoort in diverse 
teams vele puntjes, maar deze keer 
wou het niet. Hij had een leuk 
voordeeltje uit de Caro-Kann 
gehaald, hoorde dat remise niet 
genoeg was en besloot wat te gaan 
pielen in het centrum. Dat leidde tot 
een eindspel en voor beide spelers 
erg veel tijdnood, waar H. Beks 
meer uit haalde dan Lennart. Ook 
hier werd er nog lang en hard 
gevochten, maar was het resultaat 
een 0. 

Wat nu? Koploper ZZC staat nog 
op het programma, maar zelfs bij 
winst voor PK4 staan ze nog een 
puntje los. Het is hopen op pech bij 
ZZC, extra promotieplaatsen of 
meer van dat soort, en anders mag 
het 4e volgend seizoen nog een 
keer een gezellig rondje door de 
polder maken. Het is niet anders. 
 
A. Baas (1738) – Jeroen Bollaart 
(Analyse Jeroen Bollaart) 
1. d4 d5 2. c3 Pf6 3. f4 e6 4. Pf3 
c5 5. e3 Pbd7 Wit speelt een 
Stonewall, zwart speelt wat 
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voorzichtig tegen. In de databases 
is wel 5. ...,Pc6 te vinden. Het idee 
van Pfd7 was om, na Pf6-e4, Pd7-
f6 te kunnen spelen. Verder wilde ik 
m'n dameloper naar b7 ontwik–
kelen. 6. Ld3 Le7 7. O-O O-O 8. 
Pe5 Dc7 9. Pd2 b6 10. g4 Het 
begin van de witte aanval. 10... Lb7 
11. Df3 Tad8 12. g5 Pxe5 13. fxe5 
Pe4 14. h4 Wit had een pion 
kunnen winnen door te ruilen op e4 
maar koos er terecht voor om z'n 
witveldige loper op het bord te 
houden. 14... Dc6 15. Dg4 b5 

 
Het begin van de zwarte 
tegenaanval. De toeschouwers 
zagen het somber voor me in maar 
het zwarte paard frustreert de witte 
aanval enorm. 16. Tf4 Dd7 17. 
Pxe4 dxe4 18. Lc2 Wit wil ten 
koste van alles zijn witte loper 
houden. Zwart krijgt tijd om de witte 
damevleugel te verzwakken. 18... 
b4 19. Ld2 cxd4 20. exd4 Lc5 Zag 
er aardig uit, maar daar is alles wel 
mee gezegd. Nu krijgt wit een 
plusje van de computer. Beter was 
20... e3 21. Lxe3 bxc3 22. bxc3 Dc6 
21. Le3 Lb6 22. Taf1 bxc3 23. 
bxc3 Dc7 24.Lxe4 

 
24... Lxe4 Uit praktische over–
wegingen. Ik had hier nog een 
minuut of 5, m'n tegenstander een 
uur. Het zou me teveel tijd kosten 
om de gevolgen van 24...,Dxc3 te 
onderzoeken, ik zou zowel naar 25. 
Lxh7+, 25. Lxb7 als 25. Lf2 moeten 
kijken. Met de tekstzet ruilde ik een 
sterk aanvallend stuk van wit af en 
bleef het in materiaal gelijk. Volgens 
Fritz was 24. ...,Dxc3 toch beter en 
had wit dan het beste 25. Lf2 
kunnen spelen. Zwart houdt dan 
een klein plusje. Slaan met de loper 
is minder goed voor wit: (na 24. 
...,Dxc3) 25. Lxh7+ (of 25. Lxb7 
Dxe3+ 26. Kg2 Lxd4) 25... Kxh7 26. 
Txf7 Dxe3+ 27. Kh2 Dd2+ 25. Txe4 
Dxc3 26. h5 Dd3 De toren van e4 
blijft gebonden aan de dekking van 
de loper. Verder is de witte dame 
nu gebonden aan de dekking van 
Te4. 27. Tf3 Tc8 Neemt bezit van 
de c-lijn maar maakt ook veld d8 vrij 
voor de loper die daar f6 kan 
controleren als zwart op h6, g6 
moet spelen. 28. g6 28. h6 lijkt me 
iets sterker. 28... fxg6?! Beter was 
28. ...,hxg6, ook al is zo'n open h-
lijn een eng gezicht. 29. hxg6 M'n 
tegenstander zat al enkele zetten 
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aan het bier. Sommigen gaan daar 
iets vrijer van spelen maar hij ging 
vooral lang nadenken en zag 
waarschijnlijk meer moeilijkheden 
dat dat er in werkelijkheid waren. Of 
wilde hij te mooi doen? Waarom 
niet gewoon: 29. Dxe6+ Kh8 30. 
Tef4 Db1+ 31. Tf1 Db4 32. hxg6. 
Nu kan ik afwikkelen naar een 
eindspel met een pion meer. Deze 
afwikkeling brengt me bovendien 6 
zetten dichterbij de tijdcontrole. 29... 
Dd1+ 30. Kg2 Tc2+ 31. Lf2 31. 
Kg3 Txf3+ 32. Dxf3 Dxf3+ 33. Kxf3 
hxg6 -/+ 31... Dxf3+ 32. Dxf3 Txf3 
33. gxh7+ Kxh7 34. Kxf3 Txa2 

 
De kansen zijn gekeerd. De zwarte 
a-pion begint weldra zijn opmars. 
35. Le3 Ta3 36. Kg4 Kg6 37. Kf3 
a5 Of: 37... Kh5 en lopen met de g-
pion. 38. Tf4 a4 39. Ke4 Ta1 40. 
Tf2 a3 41. Tc2 a2 42. Tc6 Een 
wanhoopspoging. 42...Te1 (0-1 ) 

PK5 in het kort 
 

 Simon Kronemeijer 
 

De omstreden partij Aleksic-
Bloemink uit de wedstrijd Oud 
Zuylen 3-PK5 is gewonnen 
verklaard voor onze man. Daardoor 
eindigt de wedstrijd in 4-4 en neemt 
Paul Keres 5 een belangrijk 
matchpunt voorsprong op de 
concurrentie! We wachten af of er 
nog protesten van OZ volgen.  
 
Paul Keres 5 versloeg na harde 
strijd Har-Mon-ie (uit Harmelen en 
Montfoort) met 5-3. De wedstrijd 
begon met een stand van 1-1, 
omdat Johan Bosman (0) en Frank 
Heinen (1) op verzoek van de 
tegenstander vooruit hadden 
gespeeld.  

PK5 pakte snel een voorsprong 
door winst van Veselin Aleksic en 
Ritsaert Pel; Chris van Meer 
speelde remise. Dat was 3.5-1.5, 
maar het bleef spannend want in de 
overige partijen stonden de 
Keresianen zwaar onder druk in 
drie toreneindspelen.  
Dat haalde echter het beste in hun 
boven. John van Rooij vond 
ondanks twee minuspionnen een 
remise door afwisselende 
bedreiging van twee pionnen; Jan 
de Jonge won zijn minuspion snel 
terug en rekende het resterende 
pionneneindspel goed uit; en Alex 
Veltman ontsnapte uit een 
wurggreep en raapte zoveel 
pionnen op dat zijn tegenstander 
moest vluchten in eeuwig schaak. 
Drie remises, goed voor een 5-3 
overwinning. 
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de portemonnee van nicolien en 
andere inhoudsverplaatsingen 
 

 Leo Prins 
 

So -wat gebeuren er toch snell 
opeenvolgende Dingen aan een 
Stuk achter mekaar door
leo is er willem is er- jeroen is er en 
gaat ergens zitten-jan komt binnen
michiel komt erbij-nicolien is er altyd 
als je net niet keek-cili was al buiten 
daar
we kijken buiten of jan scheepers 
aan komt scheuren[er is niemand 
met een camera]
dan snel via de ander denken-5 
weg met een auto-overblijfende jan 
en jeroen bereidden zich voort op 
treinreis of als wij het niet weten 
gaan se alsnog met jan S richting 
hilversum
Locatie ouwe goeie kerk met te 
sobere inheemsche niet 
Heringerichtte Veronderstelling
des Calfinischteses Nicht 
seeenswurtiges or what so efer -it 
was Bleak en toen zei zij
jullie vermisten komen zo hier-Zij 
zijn hier in goede aarde
  
willem van dam speelt steeds 
scherper-niks ontfiel hem-massacre 
in 21 bewegingen
leo de depressieffe prins speelde 
een party in 
2000000000000000fragmenten
kon ik na g4?????!!!! winnen of 
verliessen
sorry sei de tegenstander steeds -of 
goeie zet-ik denk dat dit een paard 
is en sloeg als een loper

nicolien is een consilateresses 
misstreesses.zelf onoferwinnelijk-
[patroon} met 300000pionnen 
wonze
WIRE    _____geniale tegeniken mij 
geluidsmakers-alles is stiltes 
opeens
left van het reve -nee hij is aan het 
afterleefhe-hier voor het nuenafter 
NunaleefheSSSSSSSSSSSSSSww
wwwwwwwwwwwwwwwwwiiiiiiiiitch
_1234\
wij leefden hier ferderr met van 
hasselt deed het goed-positioneel 
alles goed heringepakt
jeroen vanvonM suffende 
herferberated verouderdes 
oudesimages leefde hij altijd als 
mijn nieuwe saddamZwerfimaghen-
in slaap later -alert en opgewekt 
won hij -quel imagho nuevo
  
kon cili eindelijk wer eens winnen 
vanuit haar verraderlijke intense 
inheeemsche gewpoontes?
de very destroyed inner annalatical 
kring around her said so-met kleine 
kwaliteit tegehn
Moest ZIJ  wel winnen-van 
meerwijk met zn opbeurende kloote 
klokopwindselscommentaren
deed de party tot remises bedaren_
Nieuwe musiek-- herhalingdriften-
rascime is wel okaye en zo -of lulik 
nu maar wat qua intensiteits 
ferstorungsIdeenzurucknieuwe 
Nieuwe oude weer Toestand-uit min 
nieuw Nek?
Jan schepers ha-mein gott wat een 
pfaardeneindspel-snaper niks van 
maar essentieles 
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doorbraakideenrijkdom
was er van af te zien-wordt 
setdwang dan altyd allangher van te 
fooren opgelegd of so?
hij deed het zoals ik het meer en 
minder ook al deed in mijn hoofdje
  
po90-wat erna gebeurt is dat 
nicolien har portemonnee nergehns 

kan vinden
se komt terug naar waar waar wij al 
waren niet in het erf--zponder haar 
ging het over de dood 
verlies van wat je had  en we gaan 
door met de dood na dit leefhen
{parallel or 90 
degrees__AfterlifeCircle}komop met 
de dood speakit OUt -chatterszz 

Jeroen van Meerwijk was gelukkig 
geinspireerd om de verrichtingen 
van PK6 te verslaan 

 
VOGA-De Pion II - PK VI 1/2 - 7 1/2 
 

 Jeroen van Meerwijk 
 

Inmiddels is bekend dat volgend 
seizoen de vierde klasse wordt 
opgeheven, dus dat we allemaal 
promoveren naar de derde klasse, of 
we nou kampioen worden of laatste. 
De ideale situatie voor het zesde: 
het dondert niet wat je doet, als het 
maar mooi of mal of een beetje 
spannend is. Net als leuke seks, zal 
ik maar zeggen. (Over nutteloze of 
verdrietige communicatie gaan we 
vandaag maar niet uitwijden of 
weidlopig doen. U begrijpt dat we de 
kapucijneraap fout hadden bij het 
Dictee.) 

De ploeg was weer compleet per 
tam-tam, althans in theorie. Ik was 
wat vroeg en liep het Ledig Erf 
binnen, alwaar ik eraf geramd werd 
in een vluggertje. Bemoedigend 
begin. Ineens bleek zowat iedereen 
er te zijn, behalve invaller Jan 
Schepers met zijn oto. Het werd al 
ietsje later, en na mobiel gebel met 
vraagbaak Bart vertrok Michiel van 
Hasselt met vier man lading. Dat wil 
zeggen, de beide dames waren 
slank en de bescheiden en 
bescheiden gebouwde Willem van 
Dam kon ook nog op de achterbank. 
De breder uitgevallen Van Eck en 
Van Meerwijk met z'n meezeulzooi 
zouden op Schepers wachten en in 
geval van nood de trein nemen. 
Iedereen propte mekaar papiertjes 
met route en adres en 
telefoonnummers in de vingers, en 
frummelde er nog een mobieltje bij. 
Vijf man op weg; twee op het Erf. 
Jan vE. stelde voor dat hij even zijn 
fiets zou halen, en als bij zijn 
terugkomst Jan S. er nog niet was, 
zouden we naar de trein sjezen. Ik 
stond op het punt een papiertje aan 
de bar te gaan inleveren met uitleg, 
voor het geval dat, toen Jan S. 
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arriveerde. 'Sorry, file.' (Dit leest 
iedereen in deze context als 'viele', 
veel auto's in een rij. Als je 
verdwaald bent en zegt 'Ik kan die 
file niet vinden' denkt iedereen dat je 
een bestandje op je laptopje kwijt 
bent, in plaats van een stuk gereed-
schap in de werkplaats. Ooit kwam 
ik, tot mijn diepe tevredenheid, in de 
inventaris van een 18e-eeuws 
patsersmilieu, een 'schaakspel met 
email' tegen. Dat was geen 
computer van een tijdreiziger met 
een lijntje terug naar de toekomst, 
maar gewoon iets met ingebrande 
kleurtjes. Die lui hadden het waar-
schijnlijk alleen voor de show. Duur 
conversation-piece.) 
Om een kort verhaal lang te maken: 
Onderweg slaagde ik erin om dat 
geleende mobieltje uit mijn zak te 
pulken (het was inderdaad krap op 
de achterbank van Jan S.) en naar 
Hilversum te bellen dat we eraan 
kwamen. De vriendelijke bardame 
gaf dat door bij aankomst van onze 
eerste vijf personen, die daar zeer 
verheugd over waren. Ze waren nog 
net ietsiepietsie verkeerd gereden, 
zodat we vlak na hun 
binnenkwamen. De thuisploeg was 
ook net compleet binnengedruppeld, 
zodat er eigenlijk helemaal niks aan 
de hand was. We begonnen gewoon 
ietsje later. Bij navraag bleek vrijwel 
iedereen wel het verhaal gehoord te 
hebben over een thuisclub, die stipt 
op tijd de klokken had aangezet, 
zodat de verdwaalde auto drie nullen 
kreeg. Daarna kon de wedstrijd met 
8-0 geclaimd, omdat de eerste vijf 
eigenlijk met z'n zessen hadden 

moeten zijn om reglementair op te 
komen. 
Gelukkig waren ze in Hilversum niet 
zo, tenminste bijna allemaal. Mijn 
tegenstander zette zijn klok stil en 
kwam me daarna bij de asbak 
waarschuwen dat ik aan zet was. 
Dat konden we zo om de beurt 
verder vrij aardig volhouden. 
Verder waren ze deze keer ook 
uiterst gastvrij en weggeverig. 
Willem van Dam mocht na negen 
zetten f7 onbezet constateren, met 
Pg5 en Dg4 op e6 graaien en na 
ongeveer 20 zetten was het 1-0, na 
nauwelijks een half uur. Leo Prins 
had bij Michiel in de auto voorin 
gezeten maar had zichzelf qua bord 
met wit gezellig op zeven, tussen de 
meiden, geposteerd. Dat werkte heel 
goed, want hij had het ook vrij snel 
voor elkaar. Het was zijn eerste 
winst extern in anderhalf jaar. Ziet 
hoe gelukkig men soms kan 
gnuiven: 1. d4 d5 2. Pf3 Pf6 3. e3 
e6 waarschijnlijk legt Leo zelf uit hoe 
zijn zelfhaat met even grote lafheid 
werd beantwoord 4. Ld3 Le7 5. 0-0 
0-0 6. Pbd2 c5 typisch Leo, als hij 
een zenuwenvierkantje kan maken 
zal hij het niet laten 7. c4 cxd4 8. 
Pxd4 Lc5 als door een wesp 
gestoken veerde Leo op en begon 
stampvoetend te ijsberen; en 
inderdaad is twee keer hetzelfde 
stuk in de opening spelen zonder de 
ontwikkeling af te wikkelen nodeloos 
ingewikkeld 9. Pb3 Ld6 10. c5 Le5 
Leo laat zich nooit verleiden tot 
onverantwoorde dingen, hij doet 
gewoon onverantwoorde dingen, 
zoals het hoort: 11. f4 Lc7 12. Pf3 
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Pc6 13. Ld2 b6 14. Pbd4 Lb7 15. 
Pxc6 Lxc6 16. Pd4 Lb7 17. c6 Lc8 

 
De d-lijn just like Leo; een onzinnige 
opeenstapeling, maar er zit bedoeld 
of onbedoeld toch ordening in  
18. g4 e5 19. Pf5 e4 uitlokking is 
toch strafbaar? 20. Le2 Lxf5 21. 
gxf5 Dd6 22. De1 Dxc6 23. Tc1 
Dd7 24. Dg3 Ld6 25. Lc3 De7 26. 
Le5 Lc5 27. a3 a5 28. Kh1 Tac8 29. 
Tg1 g6 30. Dg5 Tc6 en hier was de 
notatie onleesbaar. Mijn 
reconstructie: waarschijnlijk paniek 
bij zwart na 31. h4 Gespeeld is 
bijvoorbeeld nog .. Lxe3 en Txc6 
Lxf4 en Lxf6 Dd7 en Dh6. mogelijk 
ook wederzijdse paniekaanval. Rond 
half tien 2-0. 
Bij de chaotische aankomst was 
Michiel al helemaal in zijn nopjes. 
'Helemaal het zesde, het kan niet 
beter. Ik heb wel zin om meteen te 
beginnen.' Helaas zijn partij niet 
kunnen achterhalen. Kalmpjes aan 
kwam alles gezellig midden op het 
bord staan, veld na veld beurtelings 
een wit of zwart stuk met hier en 
daar een pionnetje ertussen bij wijze 
van cement. Mooi volgebouwd. Je 
zou haast zeggen een kleurrijke 
orgie, die vermoedelijk eindigde in 

een soort wurgseks, al is Michiel 
daar veel te veel heer voor. Hij won 
wel. 
Jan van Eck (met wit) had het ook 
naar zijn zin. We mochten na afloop 
al zijn bier opdrinken. 1. Pf3 d5 2. g3 
Lf5 3. Lg2 c6 4. 0-0 Pf6 5. b3 h6 de 
eerste miscommunicatie. Jan wil 
centrum-opties openhouden en vindt 
dubbelfianchetto soms wel mooi. h6 
is dan een koudwatervrees-non-zet 
6. Lb2 Pbd7 7. d3 Dc7 zwart gaat 
toch geen lange rokade overwegen? 
8. Pbd2 e6 9. c4 Le7 10. cxd5 exd5 
11. Tc1 0-0 eindelijk duidelijkheid. 
Jan kan zijn mouwen opstropen en 
ergens op gaan mikken 12. Kh1 
Tac8 13 Ph4 Le6 14. e4 dxe4 15. 
dxe4 Pe5 16. Lxe5 Dxe5 17. f4 Dd4 
soms vragen brutale meiden om 
problemen 18. f5 Tcd8 

 
hoogste tijd om van alles te laten 
bungelen 19. Phf3 Lxb3?? 20. 
Dxb3 Db4 geen tijd verliezen met 
zelf ruilen maar stug doorgaan 21. 
e5 Dxb3 22. axb3 Pd5 23. Pe4 Pe3 
24. Tfe1 Pxf5 25. g4 Ph4  
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Jan heeft het boerenbedrijf vaarwel 
gezegd, dus als hij een hoenderhok 
ziet gaat er meteen een knuppel in 
26. Pf6+! Lxf6 27. exf6 Pxf3+ 28. 
fxg7  Kxg7 29. Lxf3 Td2 30. Te7 
Tfd8? 31. Tf1 Tb2 32. Le2 Tf8 en 
na Lc4 was het afgelopen. 
Naderhand werd nog gekeken naar 
32. .. T8d2, maar Tf1 bleek dan 
inderdaad beslissend. 
Vier-nul voor; tijd voor malligheid. 
Cili en haar tegenstander waren 
ruim de veertig gepasseerd, althans 
qua zetten; qua jaren zou ik het niet 
weten. Ze vroegen me hoe het nu 
moest met de klok. Onnadenkend 
zette ik ze allebei een kwartiertje 
achteruit. Had ik natuurlijk hun 
wedstrijdleider moeten laten doen. 
Die kwam niet vertellen dat ik m'n 
poten thuis had moeten houden; 
nee, het was helemaal fout. De klok 
mocht volgens hem pas terug als 
een van beide vlaggen was 
gevallen! Met flinke stemverheffing 
(gezien zijn leeftijd zal hij 
hardhorend zijn geworden) legde hij 
me uit dat dit sinds kort heus waar in 
de reglementen stond. Het 
papierkoffertje ging open en er werd 
driftig gebladerd. Hij kon het in de 

gauwigheid nu even niet vinden, 
schalde het wel vijf keer door de 
zaal. Cili was het gedonder spuugzat 
en kwam met haar tegenstander 
ondertussen remise overeen, ook al 
had ze best willen doorspelen in 
zeer gunstige stand. Ze klaarde 
weer op toen ik haar kon vertellen 
dat dit ongelukkige incident ons wel 
de volle mep had opgeleverd; twee 
matchpunten, 4 1/2 - 1/2. Na afloop 
was iedereen het er wel over eens 
dat het wel erg onbeschoft en 
hebberig staat om ergens op bezoek 
te komen en er met 8-0 vandoor te 
gaan. Niet zo onbeschoft als het 
bezoek met 8-0 af te schepen door 
gauw-gauw de klokken aan te zetten 
en regels overdreven strikt te 
handhaven, maar toch. Voor de 
goede orde: het beleefdheidshalfje 
was mijn ondoordachte stomme 
schuld. 
Dat halfje had ik liever uit m'n eigen 
partij laten komen. Ik mocht een pion 
snaaien, en nog een, en nog een. In 
ruil daarvoor dacht mijn opponent 
binnen te komen op de zevende rij, 
maar met teruggave van een pion 
kon ik de communicatie van de 
torens op de c-lijn bijtijds 
onderbreken met Lc4. Ik mocht weer 
een pion plukken, en zelfs een stuk. 
Vage tegendreigingen in de vorm 
van mat-in-één kan ik wel keepen 
(zonder bril is mijn blikveld een ply 
diep), mat in twee wil ik weleens 
over het hoofd zien. De bijna-
slotstand op de 39e zet (tijdcontrole-
heisa te snel af!) was wel aardig 
door de diagonaal a2-f7. Bij een 
stand van 4-0 had ik kunnen 
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zeggen: matdreiging op g7 en a1 is 
1-1, allebei dapper gestreden en 
mekaar lekker bij de strot vast, dus 
ieder de helft. 

 
Nicoline d'r partij is me weer ontglipt. 
Haar pionnen hebben soms last van 
het Veldkamp-syndroom. Dat is niet 
de neiging om iets te hard van start 
te gaan, maar het onvermogen om 
halverwege de tien kilometer de 
ingezette en noodzakelijke 
versnelling knalhard vol te houden 
tot 'de dood of de gladiolen'. Nadat 
de kruitdampen van het startschot 
en het middenspel waren 
opgetrokken stond ze ongeveer vier 
pionnen voor. Het luxe-probleem 
was om uit te maken welke van de 
knuffeltjes een steuntje in de rug 
verdienden om voorbij de vierde rij 
te durven en een grote meid te 
worden. Uiteindelijk was eentje de 
eerste op acht en stonden anderen 
op zes en vijf te mokken dat ze 
alleen maar veldjes hadden mogen 
afdekken. Jammer lieverds, deze 
keer alleen Veldjes-Kampjes-taken; 
volgende keer krijg je de stralende 
Veldkamp-glimlach, of je nou op b2 
of h2 begint. (Of je krijgt hele dure 
klapschaatsen naar je hoofd. De 

KNSB gaat over schaatsen, en de 
KNSB gaat over schaken. Zelf 
gewoon opletten dat je niet 
verdwaalt.) 
Gastspeler Jan Schepers hadden 
we op het eerste bord gezet. Hij had 
een pittige tegenstander. Een 
miniem voordeeltje wist hij niet uit te 
bouwen maar wel vast te houden. 
Uiteindelijk resteerde een eindspel 
met ieder vijf pionnen en een paard, 
met ruimtevoordeel voor onze Jan. 
Zijn tegenspeler dacht in veilige 
remisehaven te zijn beland, tot Jan 
hem subtiel liet merken dat hij door 
de beperkte manoevreerruimte 
zichzelf onherroepelijk wel in tempo-
problemen moest brengen. Een 
kamikaze-actie bracht geen uitkomst 
maar versnelde de afloop. Dat was 
maar goed ook, want Jan was 
verreweg het langste bezig van ons 
allemaal. Wel prachtig trefzeker 
afgemaakt. 
Het bier was nog vijf eurocent 
goedkoper dan in de Sjuut, dus dat 
was niet het probleem. Het 
wisselgeld wel. Uiterst tevreden 
keerden we terug. 
Onze chauffeurs moesten meteen 
naar huis. Volgende dag dingen 
doen. In een etablissement 
tegenover het Ledig Erf stond de 
muziek hinderlijk knalhard, en er 
waren ook verraderlijke afstapjes. 
Desondanks is daar de basis gelegd 
voor verslaggeving en verdere 
teambuilding. Helaas is niet iedere 
spijker-op-z'n-kop of slappe lach te 
reconstrueren. En uiteindelijk 
mochten we bij Jan van Eck thuis al 
zijn bier opdrinken. Schaken kunnen 
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we niet of maar zo-zo, maar het was 
ongelooflijk mooi. Jan's vriendin 
kwam uit bed, en haar kat meende 
ook te moeten onderzoeken wat er 
aan de hand was. Mirko kan niet 
schaken, maar tikt weleens feilloos 
tegen een pion met Veldkamp-
syndroom. 
 
PK VI - Moira/Domtoren V 
 

 Jeroen van Meerwijk 
 

Onze 'Jeune Tambour' (jonge 
trommelaar; wie kent nog het lied 
'Drie schuintamboers, die kwamen 
uit het oosten'?) had verdienstelijk 
de gaten gevuld met invallers, maar 
op een afmeld-mailtje van het laatste 
moment had hij geen antwoord 
meer. Gelukkig kwam onze jongste 
aanwinst, de heer Wientjes (93, of 
inmiddels 94?) binnenzeilen en die 
mocht volgens mister-know-it-all 
(Simon) wel meedoen. De 
trommelaar verstopte zich op acht 
en scheepte Wientjes af met bord 
zeven, zwart dus. Wientjes' debuut 
voor onze club mag wel een 
bescheiden goudgerand lijstje. Hij 
was zelf zoals gebruikelijk weer snel 
vertrokken, en de notatie van zijn 
tegenstander liet te wensen over. 

 

Maar met enig gepuzzel kwamen we 
tot de de situatie. Na 1. .. h6 
retireerde wit met 2. Le3. Wientjes 
trok meteen fel van leer met 2. .. 
Ph5 en wit meende een knol op f4 te 
keepen met 3. g3 waarop zwart zich 
niet bekommerde om een eventuele 
zwakte op e6 met 3. .. f5. Weliswaar 
stipuleerde wit met de (verkeerde) 
toren 4. Tfe1, maar Wientjes 
antwoordde a tempo met Df6. Wit 
trachtte nog iets uit te halen met a4 
of b4 of zoiets, maar 5. .. f4 kwam 
effe eerder aan. Na 6. Ld2 fxg3 7. 
fxg3 Dxf3 had onze Wientjes al een 
stuk. Wit dacht nog tegenkansen te 
hebben met 8. Dxf3 Txf3 8. Txe6 
maar het bungelstuk bleek van kleur 
verwisseld na 8. .. Txg3+ 9. Kf2 
Taf8+ 10. Ke2 Pxd4 en Pxe6. Hier 
gaf wit maar op, met toren en paard 
achter en zowat alle pionnekes bijna 
plukrijp. Wientjes had voornamelijk 
in de tijd van de opponent 
nagedacht (iets meer dan een half 
uur), zelf was hij net over de vijf 
minuten heen. Nog nooit heb ik van 
een nieuw lid zo'n verbluffende 
bliksemstart gezien, zelfs niet van 
haastkikker Veselin. De avond kon 
niet meer kapot. En het werd nog 
veel feestelijker. 
Voordat de wedstrijd begon liep 
Peter Burghout namelijk al met zijn 
stellingen te geuren. Dank zij de 
lankmoedige instelling van de 
materiaalmeester (een mantel der 
liefde kan veel afdekken) was de 
omslag van zijn proefschrift tot stand 
gekomen (ongetwijfeld te zien in dit 
nummer) [jazeker, zie pagina 58!], 
maar daaronder was te lezen hoe 
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bevobbeld ene Gonorrhea ** 
Duidelijk opgelucht nu de druk van 
zijn schouders in druk verschenen 
was speelde hij fris van de lever 
(Peter met wit) 1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 
3. Lb5 d6 4. d4 exd4 5. Pxd4 Ld7 
6. Pxc6 bxc6 7. La4 Le7 8. 0-0 Pf6 
9. Pc3 0-0 10. Df3 c5 11. Lb3 Lc6  

 
gezien Peters omslagdiagram is hij 
niet bang voor dames op de 
diagonaal en legt hij ineens de 
nadruk op een membraanperforatie 
waar je zoiets helemaal niet zou 
verwachten 12. Td1 Dd7 13. h3 
Tae8 14. Le3 Ld8 e4 lijkt driewerf 
ten dode opgeschreven, maar plots 
floept een opgepepte peptide dwars 
door het cytoplasma 15. Lxc5 Pxe4 
16. Pxe4 Lxe4 17. Df4 Dc6 18. 
Lxa7 Lxg2 loperdiagonalen kunnen 
dus ook doorlopen, en zelfs 
kruisvuur opleveren: 19. La4 De4 
20. Dxe4 Lxe4 21. Lxd8 Lxc2 
Aangezien Peter al vertrokken was 
voor ik me kon wijden aan partijen 
snaaien, moest ik het doen met het 
notatiebiljet dat zijn tegenstander 
had laten liggen. En die was hier 
opgehouden met noteren. Dan maar 
diagrammen: 

 
Willem van Dam heeft zijn zelfkennis 
verwerkt en vervolgens kennelijk 
besloten om iedereen die een beetje 
flutselig loopt te klooien gelijk op z'n 
nummer te zetten. Met zwart een 
demonstratie: 1. d4 d5 2. c4 c6 3. 
cxd5 cxd5 4. e3 Pf6 na zo'n gatsie-
zet als e3 duurt het nog effe voordat 
de ergernis uitgedrukt kan worden 5. 
Pc3 a6 6. Le2 Lf5 7. Ld3 Dd7 ooit 
een witspeler ontmoet die zo 
opzichtig adverteerde 'neem 
asjeblieft het initiatief over, want ik 
weet niet wat ik er mee aan moet' ? 
8. Lxf5 Dxf5 9. f3 Pc6 10. Ph3 h5 
Willem kan heel hard 'boe' roepen, 
kom maar met Pe2-g3 11 Pe2 e6 
12. Pg3 Lb4+ 13. Ld2 Dd3 een vrij 
duidelijk geval van lekker-puh 14. 
Pf1 0-0 15. Pf2 Dg6 dan de druk 
maar verplaatsen 16. Tg1 Tac8 in 
een vorig leven heeft Willem een 
stelletje mislukte slangen uitgelegd 
dat evolutie tot boa constrictor nog 
perspectieven kon bieden 17. Lxb4 
Pxb4 18. Tac1 hier moest helaas 
het vrolijke Pc2+ even voorafgegaan 
door het prozaische 18. .. Pxa2 en 
na 19. Txc8 Txc8 20. Pd3 kon die 
verdwaalde rotknol pas terug na a5. 
Wit wist het niet meer en begon een 
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hergroepering met 21. Kf2. Het 
pluspionneke mocht gereduceerd 
worden tot een dubbeltje op de b-lijn 
21. .. Pb4 22. Pxb4 axb4. Mogelijk 
had Pg3 nog kansen geboden (of 
eigenlijk hooguit uitstel van 
executie), maar na 23. Pd2 Tc2 
werd het wel erg moeizaam voor wit. 
24. b3 Dd3 25. Ke1 Dxe3+ en de 
boel donderde rap in mekaar. 
Lennart de Vos viel weer eens in, en 
natuurlijk hadden we 'm op één 
gepoot. Daar kreeg hij hardnekkige 
tegenstand, zodat hij in remise 
moest berusten. Die partij hebben 
we niet (vergeten te vragen), maar 
eindelijk wel eentje van Michiel van 
Hasselt, op twee met wit: 1. d4 pf6 
2. c4 d6 3. Pc3 g6 4. e4 Lg7 5. Ld3 
Pbd7 6. Pge2 0-0 7. 0-0 Te8 8. f4 
e5 9. fxe5 dxe5 10. d5 Pc6 11. Lc2 
a5 12. h3 Ld7 13. a4 c6 Michiel zal 
hier tevreden zijn geweest over z'n 
ruimtevoordeel met die halve d- en f-
lijn, dus de bezetting van de c-lijn 
kon wel wat minder 14. Le3 b6 15. 
Dd2 Pb7 16. Lg5 Pd5 17. b3 c5 18. 
Tf3 Tf8 19. Taf1 Pde8 20. Pb5 Lxb5 
21. axb5 Dd6 gezien de 
pionnenstructuur zal zwart al node 
de witveldige loper hebben 
afgestaan, maar nu moet mevrouw 
zelf ook nog als voorstopper 
optreden 22. Pc3 Pd7 23. g4 f6 24. 
Le3 Lh8 25. h4 Lg7 zwart wilde aan 
een interne reorganisatie beginnen, 
maar wit gaat het gewoon doen 26. 
Pe2 Tf7 27. Pg3 Pc7 28. h5 Df8 29. 
h6 Lh8 'daar was die loper 
inderdaad al een keer geweest', 
hoor ik Michiel al gniffelen 30. Dg2 
Pe8 en dat beest ook 31. Kh1 Pd6 

32. De2 De7 33. Tg1 Pf8 

 
34. Pf5 Pxf5 35. gxf5 g5 36. Tfg3 
Pg6? mag dat al wanhoop heten? 
37. fxg6 hxg6 38. Dg4 Te8 39. Ld1 
Kf8 40. Th3 Th7 een gekregen stuk 
mag worden teruggegeven 41. Lxg5 
fxg5 42. Dxg5 Dxg5 43. Txg5 Kf7 
mogelijkheid voor een hebberig 
geintje: 44. Txg6 Tg8 en 
trefzekerder dan inhalig Txb6 is: 45. 
Te6 Tg5 46. Lh5+ 
 
Jan van Eck (op vijf, zwart) had het 
naar zijn zin: 1. d4 f5 2. e3 Pf6 3. 
Le2 b6 4. Pc3 Lb7 5. Lf3 Dc8 6. d5 
d6 7. Dd3 e5?! na dxe6 e.p. was 
Jan ongetwijfeld een pionnenstorm 
begonnen 8. e4 La6 wit had immers 
zijn loper ook twee keer gespeeld in 
de opening, en dan mag Jan het net 
zo goed 9. De2 f4 10. Le2 g5 na 
drie lullige loperhupjes mag Jan 
stormen 11. h3 h5 (verijdelt het 
lullige Lg4) het lijkt wel voetballen 
met de allerjongsten; gezellig 
iedereen achter de bal aan. Je zou 
haast medelijden krijgen met a7 en 
c7 12. f3 Lh6 13. a3 Lxe2 14. Dxe2 
Pbd7 15. Ld2 a5 (je hoort 'm 
juichen) 16. Pb5 Pc5 17. Dc4 h4 
sinds Jan een kattenluikje (Ph5g3) 
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heeft gemonteerd verdenk ik hem 
ervan dat hij zelf soms geluidloos zit 
te spinnen 18. Pe2 Lf8 19. a4 c6 en 
eindelijk mag het laatste knulletje het 
veld in. Peter zou er een 
halfgevouwen membraam in kunnen 
zien, maar het is gewoon een 
Janboel (een echte Eckstelling): 

 
20. dxc6 Dxc6 21. Pec3 Th7 22. 
Td1 Tc8 23. Lc1 Td8 Michiel had al 
veel spul op de c-lijn, maar Thc7 
was Lingo geweest 24. Pd5 Tf7 25. 
b3 Pxe5 en hier had Txd5 voor de 
hand gelegen; zonder analyse weten 
we niet wat wit bewoog tot 26. exd5 
Dc8 27. Td2 Df5 28. Te2 Te7 29. 0-
0 Kf7 een Wandelrokade (bij 
klassiek toneel heette dat een 
peripeteia, meestal met 
Publikumsbeschimpfung), oftewel de 
koning neemt de kuierlatten 30. 
T1e1 T7e8 31. Pc7 Te7 32. Pe6 
Pxe6 33. dxe6 Dxe6 wit meende 
beter kansen te zien dan Dc7+ en 
Dxb6 34. Dd3 Dg6 35. Dd5+ Te6? 
36. Db7+ Le7 37. Dxb6 d5 38. Dxa5 
Tc8 waarschijnlijk zat Jan 
ondertussen meer te knorren en te 
morren dan te snorren, want iets 
was niet helemaal naar wens 
gegaan, maar nu kon de loper 

uitgerold 39. Dxd5 Lc5+ 40. Kh2 
Ld6 en hier had Txe5 en Dd7+ het 
einde betekend, maar na 41. c4? 
Tc5 leefde Jan weer op, en wit koos 
alweer een dwaalspoor 42. Db7+? 
Td7 43. Db4? e4! 44. Txe4 Txe4 
45. fxe4? f3+ 46. Kh1 g4 47. gxf3 
gxf3 48. Db7+?? Le7  wit zag 
spoken of teveel mogelijkheden en 
liet zich matzetten op g2. Jan's lichte 
ontevredenheid liet zich deze keer 
makkelijk wegspoelen. Tot 
halverwege had hij tenslotte lekker 
gespeeld. 
En de drummerboy? Op acht, met 
wit: 1. d4 b6 2. c4 Lb7 3. Pc3 Pc6 
4. d5 Pe5 5. e4 La6 6. b3 d6 7. f4 
Pd7 twee keer loper en drie keer 
paard, en toch zwart ontwikkelings-
voorsprong? aber Weiss hat 
Lebensraum 8. Pf3 g6 9. Le3 Lg7 
10. Ld4 Pgf6 11. e5 Ph5 nou nog g3 
en het lijkt vrij aardig een Gauss-
kromme; maar zoals bekend kan 
Leo de roep van wijde verten niet 
weerstaan; 'Da drüben soll es hin' 
12. e6 Pc5 13. exf7+  Kxf7 14. 
Pg5+ Ke8 15. Pe6 Pxe6 16. dxe6 
c5 17. Lxg7 Pxg7 18. Dg4 Dc8 het 
leek zo'n verpletterende aanval; 
loopt het nu vast in de modder met 
pionverlies? vroeger liepen de 
tamboers voor de troepen uit en 
waren meestal de eersten die 
sneuvelden 19. Ld3 Dxe6+ 20. 
Dxe6 Pxe6  inderdaad, gewoon een 
pi voor initiatief, en dan weer 'drauf 
und dran' 21. f5! Pf8? Pf4 was 
misschien taaier geweest 22. Pd5 
Kd7 23. 0-0-0 Lb7 24. Tde1 Lxd5 
25. cxd5 Te8?? zo gaat het wel erg 
vlot dank-u-wel 26. Lb5+ Kd8 27. 

 50



Lxe8 Kxe8 28. f6 g5 29. Txe7+ Kd8 
30. Txa7 Pd7?? na Pg6 was Ta8 
ook de laatste roffel geweest. 
Mijn tegenstander zou wat later 
komen; het leek me flauw om de 
klok aan te zetten. We deden 
gewoon allebei wat van de tijd af. Ik 
slaagde erin mijn mooie loperpaar in 
de knoop te draaien en m'n dame 
nét effe verkeerd te zetten. 
Doorgesputterd tot er vreselijk veel 
punten de goeie kant op vielen en 
opgegeven. Wat er zoal mis kan 
gaan leggen we wel een keer uit als 
het helemaal is misgegaan. We 
maken nog steeds kans op een 
eerlijke promotie als we van al onze 
mede-promovendi blijven winnen. 
Maar tegen de tijd dat u dit leest is 
Peter dus geen promovendus meer. 
Who's next? (in een rijtuigie, 
helemaal naar Vinkeveen). 
 
Denk en Zet II - PK VI 1.5-6.5 
 

 Jeroen van Meerwijk 
 

Het zesde had gebrek aan wielen. 
Vier man, waaronder een vrouw 
(Cili, Leo, Jan van Eck en de kers–
verse doctor Peter), waren per 
openbaar vervoer naar de deels 
verdwenen Utrechts Hollandse 
veenweidegebieden. Er stonden er 
geen koeien meer in de wei, niet 
vanwege de mond- en klauwzeer, 
maar het land is al eeuwen geleden 
weggebaggerd en opgestookt. Zelfs 
geen sloten met ouwe koeien meer. 
Dat was vanuit de bus niet te zien, 
want het was al donker. De bus reed 
trouwens verrassend snel, 
merendeels over de snelweg. 

Chauffeur Lennart de Vos plukte het 
restant op bij het Ledig Erf (Nicolien, 
Willem, Jeroen). Nicolien was nog 
net op tijd, want toen haar 
echtgenoot haar even zou brengen 
bleek 'het oto' gestolen te zijn. Het 
ding had net een grote sleutelbeurt 
ondergaan. Bovendien moest ze 
zich behelpen met een reservebril. 
Desondanks kwamen we vrij bijtijds 
en vrij compleet en goedgehumeurd 
binnen, zoals het zesde betaamt. 
Jan van Eck won snel. 1 d4 Pf6 2 c4 
e6 3 Pc3 d5 4 a3 c6 5 Lf4 dxc4 6 
e4 b5 7 b3 cxb3 8 Dxb3 Dxd4 9 Pf3 
Db6 Jan heeft met behulp van zwart 
twee pionnen weggedaan, dat geeft 
tenminste ruimte 10 Le2 Lc5 11 0-0 
Pg4 12 Lg3 0-0 13 Pg5 Pf6 14 Dc2 
g6 15 Tfc1 Pbd7 16 e5 Pd5 17 De4 
Td8 18 Dh4 Pf8 19 Pxd5 cxd5 
helaas hebben we Jan niet kunnen 
vragen wat er mis was met Pce4 20 
Pxh7 Lb7?? zwart zag spoken 
combineren en inslaan op c5 en d8, 
maar laat het echte gevaar definitief 
binnen 21 Pf6+ Kg7 22 Txc5 Dxc5 
23 Lf4 a5??  

 
er was toch geen redden meer aan 
tegen Dh6 mat. 
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Kort daarna kreeg Cili remise 
aangeboden. Ze was een pion 
kwijtgeraakt, maar haar tegenstan–
der zag na afruilen geen 
mogelijkheid om zijn hout rendabel 
te maken. Leo had met een prettige 
pionvork een stuk gewonnen. Aan 
de bar informeerde Cili bij Leo hoe 
hij ervoor stond. 'Nou, wel goed, stuk 
voor'. Even later weer aan de bar: 
'Je staat helemaal geen stuk voor!' 
Dat kon wel kloppen, want het 
pluspaard was inmiddels ingewis–
seld tegen een plusdame. En alleen 
een dame mag een dame over het 
hoofd zien, eventjes maar. 
Ondertussen had Vinkeveen zich 
meester gemaakt van Leo's 
wedstrijdformulier. Dat had hij 
meegenomen om voor onszelf de 
opstelling en de uitslagen bij te 
houden, maar na een rookpauze 
aan de bar bleek dat papiertje bij 
een ander bord te liggen en werd 
uiteindelijk als het echte pampier 
naar de bond te gaan. 
Willem had een mondje Russisch 
opgepikt. Misschien gaat hij nog wel 
een echt woordenboek kopen. Op 
het bord kon hij (met zwart) al aardig 
meebabbelen. 1 e4 e5 2 Pf3 Pf6 3 
Pxe5 d6 4 Pf3 Pxe4 5 d4 d5 6 Ld3 
Ld6 7 c4 c6 8 Dc2 Willem is 
bescheiden, dus hier zette hij een 
bescheiden vraagtekentje .. Da5+ 9 
Ld2 Pxd2 10 Pbxd2 dxc4 11 Dxc4 
0-0 12 0-0 Le6 bij nader inzien vond 
Willem Lg4 misschien beter 13 Dc2 
Dh5 14 a3 Willem blijft kleine 
tekentjes uitdelen .. Pd7 15 Pe4 Lc7 
16 Pg3 Lxg3 17 hxg3 ? hier mocht 
wel een vetter tekentje .. Ld5 18 Le2 

Dh6 19 Tfe1 Tfe8 20 Ph4 g6 21 Lf3 
Pf6 22 Lxd5 Pxd5 23 Tab1 a5 24 
Pf3 Tad8 25 Db3 Pf6?? Willem gaf 
zichzelf een dubbeltje 26 Dxb7 c5?! 
Willem gaf zichzelf nog een 
dubbeltje 27 Txe8+ Txe8 28 Dc6 
Te6 29 Dxc5 Pe4 30 Dxa5 
Pxg3??? en een tripletje, maar wit 
werd goedgeefs 31 Dd8+ Kg7 32 
Dh4 Pe2+ 33 Kf1 Dxh4 34 Pxh4 
Pxd4 wel wat houtjes terug, maar 
Willem staat nog straal verloren door 
die twee vrijpionnen 35 Te1 Tb6 36 
Tb1 Te6 later vond hij g5 beter 37 
g3 g5 38 Pg2 Pb3 en hier had wit 
alleen Td1, waarna zwart weer 
mocht hopen op remise, maar na 39 
Pe3??? plukte Willem 
plompverloren een vol punt met 
paardvork Pd2. Als we dik verliezen 
is het meestal niet geheel verdiend, 
en omgekeerd ook. Lennart slaagde 
er bijvoorbeeld niet in om zijn 
voordeel in volle winst om te zetten. 
En Nicolien gaf in een fraai standje 
remise. Haar (witte) pionnen hadden 
na die diefstal teveel lood in de 
schoenen om op het goeie moment 
dapper vooruit te stapperen. Timing 
is lastig na ontregeling. Dat ging zo: 
1 d4 Pf6 2 Pf3 e6 3 Lg5 d5 4 e3 c5 
5 c3 cxd4 6 exd4 pc6 7 Ld3 Le7 8 
Dc2 Ld7 9 Pbd2 h6 10 Lf4 Tc8 11 
Dd1 Ph5 12 Le3 f5 13 Pf5 Pf6 14 
Pg6 Th7 dat begon er veelbelovend 
uit te zien 15 h4 Ld6 16 Le2 Pe7 ?? 
17 Lh5 Dc7 18 f4 bij nader inzien 
was g3 misschien beter; zwart kan 
toch niet uit de klem .. Kd8 19 Pe5 
Lxe5 20 dxe5 Pxh5 21 Dxh5 g6 22 
De2 a6 23 Df2 en hier mocht ze van 
Leo remise geven. 
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Jeroen's tegenstander bood remise 
aan. Overdreven correct wees 
Jeroen (met zwart) hem erop dat dit 
het definitieve inleveren van het 
tweede matchpunt zou zijn, want we 
stonden ondertussen op vier 
bordpunten. Hij moest dus 
doorspelen en proberen te winnen. 
Prompt leverde de goede man een 
vol punt in, terwijl hij had kunnen 
winnen. 1 c4 e5 2 e4 Pf6 3 d3 Pc6 4 
Pf3 d6 5 h3 Le7 6 Le2 0-0 7 0-0 
Pe8 8 Pc3 f5 9 exf5 Lxf5 10 Pd5 
Dd7 11 Ph2 Ld8 12 Lf3 Pd4 13 Le4 
c6 14 Pe3 Lxe4 15 dxe4 Pf6 16 
Dd3 Ph5 17 Pc2 Lb6 18 Pxd4 Lxd4 
19 Pf3 Lc5?? ziet iets over het 
hoofd 20 Pxe5 De6 21 Pg4 Tae8 
zwart denkt de pion nog terug te 

kunnen pakken 22 Tfe1 d5 23 cxd5 
cxd5 24 e5 Pf4 25 Lxf4 Txf4 26 
Tad1 Ld4 27 b3? daar gaat het niet 
om .. Tef8 28 Te2 Db6 29 Pe3 De6 
29.. Txf2 en Pxd5 leverde ongeziene 
complicaties op 30 Pg4 h5 31 g3 
hxg4 32 gxf4 Txf4 33 Dg3 Lxe5 34 
Txe5 Dxe5 35 hxg4 De4 36 f3 Txf3 
37 Dg2 De3+ 38 Kh1 Th3+ en 0-1. 
Ergens had wit vierkant moeten 
winnen. En ergens heeft-ie remise 
aangeboden. De afspraak was om in 
België nog even na te borrelen / 
spelen. De busploeg kwam niet 
meer opdagen. En de sjofeur moest 
vroeg werken. Kortom, er gebeurde 
nog vanalles, maar geen idee wat 
nou precies. Vraag het Leo. Ask 
Sam. 

Hoe schrijf ik snel een succesvol 
schaakboek? 
 

 Mart Renders 
 

Allereerst wil ik stellen dat juist ik 
hierover kan schrijven omdat ik 
• nog nooit een schaakboek heb 

geschreven. 
• zelf niet een bijzonder sterke 

schaker ben. 
De aspirant schrijver moet de 
volgende punten in de gaten 
houden. Het belangrijkste deel van 
het boek wordt gevormd door de 
voor en achterkant. Kies daarbij een 
titel die positief klinkt, agressie 
uitstraalt, en zeer belangrijk totaal 
bevooroordeeld is. Slechte keuzes 
hiervoor zijn bijvoorbeeld: 
• Tal’s remise combinaties 
• Een gedeeltelijke repertoire 

tegen 1.d4 
• Hoe bereik ik bijna gelijkspel 

tegen de Grunfeld 
• Opening repertoire voor de 

passieve verdedigende speler 
• Speel de mieterige Grob. 
 
Stel dat u besluit een openingsboek 
te gaan schrijven, sowieso een 
verstandig besluit gezien het aantal 
mensen dat van opening verandert 
als ze weer eens een partij hebben 
verloren. 
Op de achterzijde van uw boek 
benadrukt u het dynamische 
aanvallende karakter van de 
opening ( ook al is het zo’n duf 
klootloos systeem als het Frans). 
En om te vermijden dat een aantal 
mogelijke kopers worden 
afgeschrikt  vanwege het taktische 
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gehalte van het boek, vermeldt u 
ook het bestaan van een aantal 
positionele varianten in het boek. 
Het is bovendien nuttig om te 
vermelden (eerlijk of anderszins) 
dat u: 
• Wereldkampioen bent 
• Grootmeester bent 
• Internationaal meester bent. 
 
Mocht u dit allemaal niet zijn, 
profileer uzelf dan als internationale 
speler, een buitenlands toernooi 
volstaat hiervoor.ook zou u naar de 
Verenigde Staten kunnen 
emigreren en daar meester 
worden,want dat land heeft totaal 
geen schaakcultuur en obstakels. 
Tenslotte helpt het om een lange 
Russische naam als pseudoniem te 
gebruiken.Breng dit ook in uw boek 
tot uiting door de zinsbouw van 
Russische emigranten te 
bestuderen en in uw boek te 
gebruiken.Zoals “Both two players 
thinks game very unclear outcome”. 
Als u een opening kiest die u zelf 
speelt, gebruik dan niet uw eigen 
partijen en begin altijd met een 
stokoude stamp(p)artij. 
 
In de inleiding van uw boek 
refereert u aan Nimzowitsch.Zoek 
of verzin een paar partijen die hij 
ooit gespeeld zou hebben met uw 
opening.U kunt daarbij ook partijen 
aan de oude meester opdragen die 
hij nooit gespeeld heeft, 
bijvoorbeeld een onlangs gevonden 
partij gespeeld in de loopgraven, 
liefst uit een schimmige oorlogs–
periode in een geannexeerd gebied. 

Dit is bijzonder nuttig omdat u nu al 
een hoofdstuk verder bent en het 
suggereert dat uw opening al werd 
gespeeld door illustere voorgan–
gers.De meeste spelers zijn er 
overigens niet van op de hoogte dat 
Nimzowitsch de meest gammele 
dingen uitprobeerde. 
 
De volgende stap is de aanschaf 
van de laatste paar Informators en 
daarin te zoeken naar partijen die 
gespeeld en geannoteerd zijn door 
bekende sterke grootmeesters. Dit 
wordt de basis van uw boek.Elk van 
de resterende hoofdstukken zal 
twee a drie van de bovenstaande 
partijen moeten gaan bevatten. 
Voordeel van deze werkwijze is 
evident: 
-Bijna alle aantekeningen kunnen 
ongestraft geplagieerd worden, 
sorry, opgedragen worden aan 
deze eminente spelers. 
-Iedere theoretisch dubieuze variant 
in de door u gekozen opening kan 
gewoon genegeerd of weggelaten 
worden. 
-Door overmatige nadruk te leggen 
op het belang van midden en 
eindspel-ideeen kun je de eigenlijk 
vereiste openingsanalyse minima–
liseren. 
 
Stellingen evalueren 
Dit moet u te allen tijde 
vermijden.Gebruik zoveel mogelijk 
miniatuurpartijen waarbij de 
tegenstander een serie vreselijke 
blunders produceert en zo snel 
verliest. Als u werkelijk vindt dat 
een stelling evaluatie verdient, 
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citeer dan bij voorkeur een ander. 
Een prachtig voorbeeld hiervan is 
Suetin in zijn epos over het Frans :” 
en volgens Keres is zwarts stelling 
zeker niet slechter”.Ook Keres 
houdt zich hier professioneel 
bekwaam vaag. De volgende 
bouwsteenzinnen doen het altijd 
leuk: 
• “Met ongeveer gelijke kansen” 
• Met kansen voor beide partijen” 
 
Analyse 
Citeer vrij andermans analyse maar 
houdt u vere van analyse van uw 
eigen huisvlijtvariantjes. Handige 
bouwstenen zien hier: 
• Met tweesnijdend spel 
• Moet verder onderzocht worden 
• Met onduidelijke stelling 
• Met compensatie (a.u.b. niet 

vemelden of deze compensatie 
voldoende of onvoldoende is) 

 
De beste manier om analytische 
striktheid te omzeilen is het gebruik 
van een geschikte basale en 
irrelevante strategische uitleg. 
Gebruik daarbij genoeg munitie 
door gebruik van vaktermen als 
ontwikkeling, het centrum, mobiliteit 
en dergelijke.Vermijdt het 
vermelden van welk specifiek plan 
dan ook, omdat dit dubieus kan 
zijn.Ook vage annotatietekens op 
geeigende plekken doen het goed. 
Eventueel kunt u zelf nog wat 
nieuwe evaluatietekens verzinnen 
zonder deze verder uit te leggen. 
 
Diagrammen 
Gebruik deze om uw boek een wat 

frissere indruk te geven.Daarbij een 
belangrijke waarschuwing.Indien u 
teveel diagrammen in uw boek zet 
kunnen sommige schakers van 
aankoop afzien omdat ze het boek 
al in de boekenwinkel als 
“stripverhaal” hebben gelezen. Zorg 
voor een stevige altijd dichtvallende 
boekenrug, die bij openvouwing 
maximaal tegenwerkt om 
aantekeningmakers te ontmoedi–
gen. De wat geroutineerde bluffer 
kan het boek ook nog besluiten te 
verrijken met wat niet ter zaken 
doende citaten of een smeuige 
historische schaakanekdote. Doe 
dit dan vooral in de buurt van 
mogelijke analytische fouten om de 
meer alerte lezer af te leiden van de 
werkelijke inhoud. Hoe doet  uw 
schaakboekschrijvende concur–
rentie het? 
 
Door het oeuvre te bestuderen van 
sommige hedendaagse schaak–
boekenschrijvers leert u boven–
staande punten beter te integreren 
maar slaat u daarbij alstublieft de 
onderstaande schrijvers over: 
• John Watson – teveel eigen 

analyse en teveel originele 
ideeen. 

• John Nunn – te analytische 
annotaties, te nuttig en te 
objectief 

• Jon Speelman - deze man stopt 
duidelijk veel te veel tijd en 
aandacht in het schrijven van 
zijn boeken, dit getuigt van een 
uitermate onprofessionele 
beroepsethiek. 
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Zo gauw u alle bovenstaande 
technieken beheerst moet u in staat 
zijn om een goed verkopend 
schaakboek te schrijven in een paar 
dagen of misschien al op een 

verloren achtermiddag. 
Graag zien wij uw bijdrage 
binnenkort in de kelder van van der 
Galie of in de ramsj bij de Slegte. 

 
 
PKers verdringen elkaar op het 
Tilburgse podium 
 

 Arnoud van Vliet 
 

Het meedoen aan het Eksakt 
kersttoernooi begon met de reclame 
van voorzitter J3, die volop 
verhaalde over de gezellige 
organisator en toernooi. Dat hij zijn 
motiverende taak wel erg serieus 
neemt blijkt uit de volgende stukjes 
uit emails voor de kerst: 
From: J.J. Janse Overigens staan 
de volgende toernooitjes bij mij op 
het programma: 28-12: Tilburg .... 
<knip> Interesse? In alle gevallen is 
Willem de chauffeur. 
From: J.J. Janse Qua plek-in-de-
auto zou ik bij Willem informeren 
<knip> Tilburg een rapidtoernooi 
georganiseerd door de uiterst 
aardige César Becx. Voor al uw 
info: Willem! 
 
Met als vrolijke respons van Willem 
(en dan negeer ik de disclaimer aan 
het einde van de email maar even) 
From: Willem Bor In alle gevallen 
is Willem de chauffeur? Dus ik word 
voor Tilburg ook al meegeteld? 
Nou, dan moet ik die ook maar 
overwegen. 
 
Enfin, het hielp wel want er was een 
heel leger PK-ers (10 stuks) die 

meededen. Wel alleen maar aan de 
hoofdgroep, de A-poule 
(ELO<1900) werd minachtend 
genegeerd. Ho effe, en schrijver 
dezes dan? Nou, er was geen 
ondergrens voor de hoofdgroep, 
dus ik had niets te verliezen; en het 
leek me wel leuk het gepeupel eens 
te kunnen mijden en me onder de 
schaakadel te mengen. Toch werd 
ik blijkbaar niet begrepen, want 
organisator Cesar (inderdaad een 
beminnelijk man) zei nogmaals bij 
inschrijving "Oh ja, jij wilde in de 
hoofdgroep, he?". Mijn zelfgestelde 
doel was 2 uit 7, wat me als 
ratinglaagste moeilijk doch haalbaar 
leek. Maar nu even genoeg over 
mezelf... 
 
Een van de PK-troeven was Xander 
Wemmers, die inderdaad met 3 uit 
3 begon; in de eerste ronde toonde 
hij weer eens aan niet door de vlag 
te krijgen te zijn (vraag maar aan 
Jan Jaap). In de derde ronde was 
hij eigenhandig verantwoordelijk 
voor een ontploffing bij 
ratinghoogste Cekro, die uren later 
nog aan het klagen was over zijn 
doortikkende klok; Xander had 
gezien dat Cekro's klok doorliep, 
maar vond het terecht niet nodig 
deze te waarschuwen. Maar de klad 
kwam er toch een beetje in, en de 0 
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in het duel met latere winnaar 
Polaczek maakte de hoofdprijs 
onbereikbaar. Wel een nette 
gedeelde 2e plaats met 5½ uit 7. 
 
Chauffeur Willem Bor, opgepept 
door de CD van Anton, wist zich 
een eigen plekje op de ranglijst te 
verwerven met zijn 5 uit 7. Kalm als 
altijd was dat genoeg voor de 5e 
plek. 
 
Daarachter kwamen de mini–
winnaars met 4½ uit 7. Mini–
winnaars? Tja, als je met zijn 
achten op plaats 6 eindigt, en je 
allemaal naar voren mag komen 
voor je 5 euro, dan lijkt me dat wel 
een terechte term. Zelfs de eerder 
genoemde Cekro kwam morrend 
naar voren, want 5 euro is 5 euro 
voor de professional. Van die acht 
waren er maar liefst 5 PK-ers: 
Maartje de Jonge, Bart Karstens, 
Mark Smits, Bert Both en Lukas 
Boutens. 
 
En dan de niet-prijswinnaars? Jan 
Jaap Janse had volgens eigen 
zeggen betere stellingen dan de 
score deed vermoeden, en 
clubkampioen Frans Konings 
struikelde in de laatste ronde over 
XW. Beiden haalden 4 uit 7. 
 
En ik, zei de gek? Nou, het was een 
interessante ervaring. De hoofd–
groep speelde in een mooie 
bovenzaal, terwijl het gepeupel in 
de kroeg speelde. Daarnaast goede 
stoelen, veel ruimte, ik voelde me 
echt verwend. Dat duurde niet lang, 

want de eerste tegenstander liet me 
zien het Koningsgambiet beter te 
begrijpen, en de tweede liet me ook 
zien dat mijn begrip van het Frans 
beperkt is. Gelukkig werd 50% van 
de doelscore bereikt door de sterke 
Geen Tegenstander te verslaan in 
een bliksempartij. Het Trappisten–
bier werd van stal gehaald, de 
volgende ronde remise gespeeld, 
en toen de Hosanna: 

 
G.Thomassen - Arnoud van Vliet. 
Tijd om te gaan beuken, aan–
gespoord door het tweede 
Trappistje. Zou ik al clubkampioen 
zijn als we in de Sjuut echt bier 
zouden hebben, inplaats van het 
slootwater van Freddy & co? 17. .. 
Pxe4! 18. Pgxe4 Txe4+! 19. Pxe4 
Dxe4+ 20. Kf1 Dxd5 21. Tb1? (te 
materialistisch) Lh3! 22. Tg1 Te8 
23. Tc1 (of 23.gxh3 Te2 24.Dxe2 
dxe2+ 25.Kxe2 De4+ 26.Le3 Ld4) 
Te2 24. Tc8+ Lf8 (Lxc8 is wel zo 
makkelijk...) 25. Dxe2 dxe2+ 26. 
Kxe2 Lxc8 en wit gaf walgend op. 
Daarna nog een halfje 
binnengehaald, dus met 3 uit 7 (of 
eigenlijk 2 uit 6) naar tevredenheid. 
De goede vorm bleef deze vakantie 
nog even aanhouden tijdens het 
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toernooi in De Bilt (zie verslag Jan 
Jaap in dit PKB) tot aan de 
finalepoule, waar de complete 
instorting volgde.  

De schaakdag werd al Chinezend 
besloten, met het bespreken van 
Hosanagrammen, buffet en bier. 
Volgend jaar weer? 

WEMMERS WINT WEER WAT 
Energieke etterbak1 eindelijk eerste! 
 

 Jan Jaap Janse 
 

Het is een traditie die staat als een 
huis: op de eerste vrijdagavond van 
het nieuwe jaar moet er 
gesnelschaakt worden in De Bilt. 
Weliswaar doof van het vuurwerk, 
blind van de kerstlichtjes, misselijk 
van de oliebollen en brak van de 
champagne, maar dat geldt voor 
iedereen. Eveneens traditioneel 
deed weer een grote PK-
afvaardiging mee, en niet tradi–
tioneel wonnen we ook nog. 
 
De charme van het toernooi zit ‘m 
(onder andere) in de onvoorspel–
baarheid. Eerst voorrondes waarin 
alle nummers 1 naar groep 1 gaan, 
en de rest kunt u zelf wel bedenken. 
Eén misstap is dus genoeg, en daar 
kwam deze keer Dirk Floor achter. 
In een spannend groepje struikelde 
hij een keer teveel en mocht hij 
door naar groep 2. Verder geen 
heel grote ongelukken bij de PK’ers, 
al werd er wel meer van een 
nuchtere Rolf verwacht dan de 4e 
plaats. Daarentegen wel wat 
verrassingen: Arnoud van Vliet won 
met 6½ uit 7 zijn groepje en zelf 
schakelde ik titelverdediger Paul v/d 
                                                 
1 Etterbak? Anton legt deze inside joke graag 
aan u uit. 

Hoeven uit. Van de PK’ers verder 
soepele plaatsing voor Xander 
Wemmers, Frans Konings en Lukas 
Boutens. Jan-Bart Abcouwer 
eindigde gedeeld 1e in zijn groep en 
zag toen het muntje verkeerd om 
vallen. Veselin Aleksic en Frank 
Heinen zorgen niet voor 
verrassingen.  
 
In de finalegroep ging het tussen 
Xander en Lukas, na eerst 
gezamenlijk Dinand v/d Laan te 
hebben uitgeschakeld. Lukas keek 
goed klok en finishte prima op 7½ 
uit 9, waarna Wemmers–Konings 
belangrijk werd. Frans gaf een 
dame weg en walgend op, om er 
daarna op gewezen te worden zelfs 
zonder dame nog eeuwig schaak te 
hebben. Xander ook 7½, Frans net 
als Jan Jaap grauwe middenmoot. 
Onze nijvere eindredacteur had al 
zijn kruit verschoten, om er daarna 
achter te komen dat de poedelprijs 
alleen in naam bestaat. Maar goed, 
Lukas en Xander dus gedeeld 1e. 
Wat nu? Na wat discussies over 
hoe bekers doormidden te zagen, 
Sonnema-Beerenburg punten, pe–
nalties en meer van dat spul werd 
tot een barrage besloten. Lukas 
kwam tot twee keer toe uitstekend 
uit de opening, maar liet zich 
daarna overklassen. Xander dus 1e, 
Lukas de beste greep van de 
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prijzentafel (nl. de fles ketel 1). Dirk 
won met overmacht groep 2, waarin 
Jan-Bart in de partij Veltkamp-
Abcouwer het wereldrecord 
counteren liet zien. Wat meer naar 
onderen vielen Rolf, Frank en 
Veselin niet in de prijzen. Via 
diverse vervoersmiddelen en 

tussenstops kwam het hele 
gezelschap tenslotte weer thuis. 
 
Voor de conditioneel zwakkeren: 
volgend jaar valt de eerste vrijdag 
pas op 7 januari, dus deze keer 
worden geen smoezen geaccep–
teerd. Tot dan? 

 
VLUG IN VELDHOVEN 
 

 Jan Jaap Janse 
 

Snelschaken is leuk, in een team 
snelschaken is nog leuker en 
winnen is helemaal leuk. Na het 
lekkere SGS-snelschaken in 
Leerdam wilden we nog wel een 
bondje winnen. In Brabant 
combineren ze gewoon dat 
kampioenschap met een open 
toernooi voor viertallen in het 
rustieke Veldhoven, dus dat leek 
wel ergens op.  Een beetje 
rondmailen leverde bord 3 t/m 7 van 
het SGS-kampioensteam op: 
Willem, Wim, Frans, Mark en uw 
dienaar. Sterk en homogeen team, 
maar wel onthoofd zonder Xander 
(die niet naar de jeugdherberg in 
Grauw was) en Bart. Op weg 
spraken we af dat, als we hier 
zouden winnen, we ook de andere 
bonden af zouden gaan. Ik zal het 
maar meteen verklappen: we 
houden gelukkig nog wat vrije tijd 
over. Maar laten we niet 
vooruitlopen, anders wordt het 
verslag wel erg kort. 

 
De heenreis ging voorspoedig, op 

wat paniek in de streekbus na toen 

de chauffeur, na mijn vraag “wilt u 
ons een seintje geven bij halte 
Dorp, wij zijn hier niet bekend” heel 
eerlijk antwoordde: “Ik ook niet”.  
Gelukkig leverde enig gepuzzel 
alsnog de juiste halte op. Eenmaal 
aangekomen (iets te laat komen 
vindt men in Brabant niet erg) werd 
besloten tot een hutsefluts 
opstelling en –roulatieschema, 
waarna het snelschaken kon 
beginnen. 

 
De start was heel aardig. Tegen 

AAS, Kemppion 2 en Lommel 
werden kleine overwinningen 
gehaald, zodat de echte top nog 
even ontweken werd. Voor mij was 
het schrikken toen ik in mijn eerste 
partij per ongeluk afwikkelde naar 
L+P vs. niets, waar ik niet erg veel 
van weet. Gelukkig stond de witte 
koning al netjes in de hoek te 
wachten om matgezet te worden, 
wat zowaar ook lukte. Mark 
presteerde het om de volgende 
stelling tegen Kemppion 2 te 
krijgen: 
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Wit op wit, zwart op zwart! 

Daarna ging Voerendaal weer 
hinderlijk in de weg lopen, gevolgd 
door enig herstel tegen Schaak–
maat en Schavo. Toen ik mijn erg 
jonge tegenstander van Schaak–
maat veel succes wenste in zijn 
komende partijen, was het 
antwoord: “Dit was mijn laatste 
partij, want ik ben jarig en ga zo 
naar het pretpark”. Ik heb hem maar 
opgevrolijkt met een glaasje seven-
up. Vervolgens mocht tegen de 
absolute favoriet Eupen worden 
aangetreden, een Belgisch team 
met diverse voertalen, maar niet 
Nederlands. Mark, Frans en Wim 
verloren alledrie hun prima stelling, 
waarna alle aandacht naar Willem 
ging. Die kwam tegen Polaczek 
verloren uit de opening, won daarna 
plotsklaps een dame, werd 
aangeschroefd op de konings–
vleugel en leek mat te gaan, 
waarna de pot in eeuwig schaak 
eindigde. Snapt u het nog? Na dit 
meesterlijk geweld kwam er weer 
wat rust tegen Helmond en 
Kemppion 1, en waren 2 
overwinningen nodig in de laatste 2 
ronden. 

Die kwamen niet. In de alles-of-
niks-pot tegen Stukkenjagers 

werden Willem en Jan Jaap 
afgetroefd. Ook tegen Veldhoven 
was mijn pijp leeg en gaf ik de 
tweede prima stelling op rij weg, 
terwijl ook Wim zijn vorm van de 
dag keurig voortzette. En dat terwijl 
Mark zowaar met zwart won (met 
wit scoorde hij als een beest, met 
zwart iets minder) en Willem Wuts 
wegklutste. Geen prijzengeld, geen 
applaus, wel een leuk toernooi. 
Winnaar werd zoals verwacht 
Eupen, en gelukkig viel Lommel 
buiten te prijzen gezien hun nogal 
onsympathieke kopman. Die 
bestond het namelijk om tegen 
Helmond een belachelijk protest in 
te dienen. Hij zag dat hij ging 
verliezen, besloot de witte dame 
van de tafel te gooien om 
vervolgens na de promotie te 
protesteren (“You have to get 
queen”). Dat soort figuren hoort op 
een gezellig toernooi natuurlijk niet 
thuis. 

 
Een leuke dag en dan is niet 

winnen niet erg. Helaas lijken dit 
soort toernooien de enige plek te 
zijn waar je nog gewoon en gezellig 
kunt schaken, zonder protesterende 
figuren, opstellingmanipulatoren, 
valsspelers en meer van dat volk. 
Mocht u een leuk gezellig–
heidstoernooi voor teams weten dat 
nog niet ontdekt is door dergelijke 
lui, dan weet u mij te vinden. 
Willem  4    / 9 
Wim  3    / 9 
Frans  5½ / 8 
Mark  6    / 9 
Jan Jaap 6    / 9 

 60



Luis from Mexico 
 
----- Original Message -----  
From: Luis Romero 
To: J.J. Janse 
Subject: Information 
Hello, I’m studying the Moller Attack 
and I’ve seen that Paul Keres was 
an expert and dedicated a lot of 
study to it so, since you are part of 
a chess club that carries his name I 
wanted to know if you have any 
information on this line. Any 
analysis would be appreciated. 
Thanks, 
Luis from Mexico. 
 
----- Original Message -----  
From: J.J. Janse  
To: 'Bart Karstens'  
Subject: FW: Information 
 
Heer openingskenner! 
Kan jij hier iets mee?  

----- Original Message -----  
Van: Bart Karstens 
Aan: J.J. Janse 
Onderwerp: Re: Information 
Hoi, Geweldig weer dit. Alsof wij 
alleen maar varianten bestuderen 
c.q. spelen waar Paul Keres mee te 
maken heeft gehad. (knip) Toevallig 
(...) weet ik ook nog precies waar hij 
het over heeft. Ik zal hem wel even 
een boek aanraden wat ook via 
internet bestelbaar is. 
 
En wat is die Moller-attack dan? 

 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Lc5 4. 
c3 Pf6 5. d4 exd4 6. cxd4 Lb4+ 7. 
Pc3 Pxe4 8. 0-0 Lxc3 9. d5 
 

 
 
Doorgeefschaak toernooi Uithof 
 
Zoals misschien bekend zit er op de 
Uithof een spellenvereniging, 
´Challenge´. Er wordt geschaakt, 
maar ook spellen als kolonisten, 
carcasonne en stratego mogen zich 
in een warme belangstelling ver–
heugen.  

 
 
 
 
Op donderdagavond 29 april 
organiseren zij een doorgeef–
schaaktoernooi (formule bughouse) 
voor iedereen. Als je belangstelling 
hebt, kan je langskomen op de 
Uitwijk, Leuvenlaan 19 of mailen 
naar info@challenge.sa-af.com. Het 
team Johan Bosman - Jan Jaap 
Janse staat al op de voorlopige 
deelnemerslijst.   
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Dr. Peter Burghout 
 

 
 

In een club die toch al een 
bovengemiddeld aantal getitelde 
spelers bezit (zowel op schaak- als 
wetenschappelijk gebied), is het 
mooi om de nieuwste aanwinst te 
kunnen laten zien. Op maandag 19 
januari j.l. verdedigde Peter 
Burghout succesvol zijn proefschrift 
in de moleculaire microbiologie, en 
dus onze felicitaties aan Dr. 
Burghout! PK ontbrak ook niet in 
het dankwoord: "Daarnaast kon ik 
voor een avondje hersengym–
nastiek altijd bij de Sjuut langs (S.V. 
Paul Keres ook nog bedankt voor 
de bijdrage aan de omslag)" 
Peter begint op 1 maart in 
Rotterdam op het Erasmus MC met 
een postdoc-baan, en ondanks de 
verwachte verhuizing die wel eens 
kan volgen hopen we toch dat hij 
weer wat tijd zal hebben om te 
schaken.  

TROOST 
 

 Jan Jaap Janse 
 

Dit stukje is speciaal voor die 
spelers die niet tevreden zijn met 
hun externe resultaten tot nu toe. 
Woorden van vertrouwen of relati–
vering helpen dan niet, ik kan het 
weten. Het enige dat dan helpt is 
zien dat een ander het nóg slechter 
doet. Kijkt u maar even mee: 

 
De zwartspeler2 staat comfortabel. 
Zijn paard is veel beter dan de witte 
tegenvoeter die gebonden is aan 
het zwakke pionnetje op b3. Alle 
reden voor optimisme dus. Gelooft 
u mij als ik zeg dat zwart 4 zetten 
later mat staat? 1,… h5??? Bij het 
juiste aantal vraagtekens zou deze 
toets snel slijten. 2 f4! Zwart zit in 
de knoop. Zijn koning kan nergens 
meer naartoe en kan bezoek 
verwachten op f5, f3 of g2. 2… Pc6 
3 Pd3 Pd4 4 Pe1 Pf3+ 5 Pxf3 mat. 
Erger dan deze 8e hellekring kan 
niet. U en ik hebben dus geen 
reden meer tot klagen. 

                                                 
2 De betrokkenen blijven anoniem. 
E.e.a. speelde zich in de 3e klasse 
KNSB af aan een hoog bord. 
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PAUL KERES KALENDER 2003-2004 
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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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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