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REDACTIONEEL 
 

 Arnoud van Vliet 
 

Een weekje later dan gepland, maar toch nog voor de Kerst. In ieder 
geval is er dus iets schaaktechnisch te lezen tussen de feesten door! Weer 
volop partijen van PK1, PK2 en PK6, en met dank aan Eric Jacobs ook 
veel interne partijen. Eric maakt ook rondeverslagen, dus kijk vooral op 
www.paulkeres.nl als je de kans hebt! Verder is Sgecken terug, tot vreugde 
van de eindredacteur en vast en zeker vele anderen. Daarnaast wordt 
meneer Wientjes in het zonnetje gezet, hij vierde recentelijk zijn 95e 
verjaardag, en wist recentelijk ook nog even Jeroen B. te verschalken in de 
interne!  

En dan niet voorganger Martin vergeten, die op verzoek van de redactie 
op het allerlaatste moment nog even met een eindspelrubriek tevoorschijn 
kwam en met een leuke holle kies. Dus ook het eindspel kan geoefend 
worden. Enfin, genoeg verteld. Fijne feestdagen gewenst, en hopelijk is 
iedereen onbeschadigd aanwezig bij de start van de tweede helft van het 
seizoen op 4 januari 2006. 
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INTERNE COMPETITIE 
 

 Leo van Houwelingen 
 

Stand interne competie seizoen 2005-2006 na 15 ronden 
 
STAND INTERNE COMPETITIE NA RONDE 15 
 
##  Naam                 Pntn Npar Sal Kls   +  =  - 
 1: Eric de Haan          146  11   7  -1   7  4  0 
 2: Jan Jaap Janse    142  14   6   2   7  6  1 
 3: Willem van de Fliert  131  12   6   0   7  4  1 
 4: Dirk Floor            130  11   5  -1   7  2  2 
 5: Wan Fokkink           122  13   5   1   7  4  2 
 6: Jaap van der Tuuk     118  15   4  -1   8  3  4 
 7: Frans Konings         116  15   3  -1   6  6  3 
 8: Mark Smits             92  13   2  -1   7  1  5 
 9: Bas Peeters            90  14   2   0   7  2  5 
 10: Mark Uildriks          85  15   2   1   7  3  5 
 11: Anton Rosmuller        82  15   2  -1   7  3  5 
 12: Hein Piet v/d Spek     75   9   3   1   5  2  2 
 13: Leo van Houwelingen    71  13   1  -1   6  2  5 
 14: Andreas Weiermann      70   6   3   0   4  1  1 
 15: Maartje de Jonge       61   5   3   1   4  0  1 
 16: Ed Verstraete          59   7   3   1   5  0  2 
 17: Kees Vreeken           58  14   1   0   7  1  6 
 18: Gertjan Thomassen      57   8   2   2   5  0  3 
 19: David van Eekhout      48   6   2   0   3  2  1 
 20: Eric Jacobs            47  14   0   0   6  2  6 
 21: Jaap van Oosten        45  11   1  1   6  0  5 
 22: Bert Both              43   9   1   1   5  0  4 
 23: Rijk Schipper          38   5   1  -1   2  2  1 
 24: Paul van der Kooij     37   8   0   0   3  2  3 
 25: Ger Hageman            35   9   1   1   5  0  4 
 26: Lukas Boutens          34 4   2   0   3  0  1 
 27: Simon Kronemeijer      32   6   1   0   3  1  2 
 28: Evert van Heel         32  13  -1  -1   5  2  6 
 29: Jan Schepers           29   2   2   0   2  0  0 
 30: Rolf Dijksterhuis      29  13  -1  -1   5  2  6 
 31: Dimitri Hendriks 24  13  -1  -1   5  2  6 
 32: Robbert van Vossen     21   4   0   0   2  0  2 
 33: Jan-Bart Abcouwer      20   9   0   1   4  1  4 
 34: Vincent Braaf          20  13   0  -1   5  3  5 
 35: Lennart de Vos         18   5   0   1   2  1  2 
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 36: Maarten Buter          18   6  -1   0   2  1  3 
 37: Jan Bettman            17  11  -1  -1   5  0  6 
 38: Erik Verlinde          15   9   0  -1   4  1  4 
 39: Michiel Bouwhuis       12   3   0  -1   1  1  1 
 40: Willem van Dam          6   5  -1  -1   2  0  3 
 41: Colijn Wakkee           2   9  -2  -1   3  1  5 
 42: Frank Wester            1   5  -1  -1   1  2  2 
 43: Conrad Kiers            0  11  -3  -1   3  2  6 
 44: Camilo Ariaz           -8   1  -1   1   0  0  1 
 45: Paul van Oordt         -8   1  -1   1   0  0  1 
 46: Wout van Veen          -9   1  -1  -1   0  0  1 
 47: Jan van Eck           -10  11  -3   1   4  0  7 
 48: Veselin Aleksic       -10   1  -1   1   0  0  1 
 49: Pieter Doesburg       -11   1  -1  -1   0  0  1 
 50: Arnoud van Vliet      -15   2  -2 0   0  0  2 
 51: Mart Renders          -16  11  -2  -1   4  1  6 
 52: Arie Luca             -17   2  -2   0   0  0  2 
 53: Paul Vennix           -18   2  -2   0   0  0  2 
 54: Jan Teuben            -18  11  -2  -1   4  1  6 
 55: Jeroen van Meerwijk   -20   5  -3   1   1  0  4 
 56: Laurens Winkelhagen   -21  10  -3   0   3  1  6 
 57: Frank Heinen          -22  11  -3   1   4  0  7 
 58: Chris van Meer        -22   4  -3   0   0  1  3 
 59: Frans Sanijs          -26   5  -3   1   1  0  4 
 60: Michiel van Hasselt   -35   4  -4   2   0  0  4 
 61: Jeroen Bollaart       -44  12  -5   0   2  3  7 
 62: Frank Wiendels        -49   6  -5   0   0  1  5 
 63: Florian Wagener       -52  11  -5  -1   2  2  7 
 64: Elias Wientjes        -77   9  -7   1   1  0  8 
 
 
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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DE TUSSENSTAND 
 

 Leo van Houwelingen 
 

Hieronder volgt het overzicht van de berekening van de rating-resultaten 
van de interne competitie tot en met ronde 15.  
Iedereen die ten minste één partij in de interne heeft gespeeld, komt voor 
op deze lijst. Zoals bekend moet echter een lid gedurende het seizoen 
minimaal 10 partijen hebben gespeeld om de berekende rating mee te 
laten tellen. 
 
##  Naam               Rating   KNSB 
 1 Eric de Haan         2319   2299 
 2 Willem van de Fliert 2251   2229 
 3 Dirk Floor           2226   2182 
 4 Andreas Weiermann    2217   2208 
 5 David van Eekhout    2190   2202 
 6 Mark Smits           2187   2232 
 7 Frans Konings        2179   2212 
 8 Maartje de Jonge     2159   2138 
 9 Wan Fokkink          2129   2070 
 10 Jaap van der Tuuk    2128   2119 
 11 Jan Jaap Janse       2123   2048 
 12 Bert Both            2113   2163 
 13 Lukas Boutens        2090   2071 
 14 Anton Rosmuller      2080   2102 
 15 Robbert van Vossen   2077   2093 
 16 Hein Piet v/d Spek   2051   2009 
 17 Bas Peeters          2029   2001 
 18 Rijk Schipper        2021   2017 
 19 Kees Vreeken         2020   2028 
 20 Jan-Bart Abcouwer    2014   2071 
 21 Paul van der Kooij   1994   1981 
 22 Simon Kronemeijer    1987   1985 
 23 Leo van Houwelingen  1964   1941 
 24 Evert van Heel       1963   1998 
 25 Eric Jacobs          1957   1963 
 26 Mark Uildriks        1947   1856 
 27 Michiel Bouwhuis     1940   1944 
 28 Rolf Dijksterhuis    1937   1962 
 29 Ger Hageman          1916   1905 
 30 Vincent Braaf        1914   1929 
 31 Gertjan Thomassen    1880  1824 
 32 Paul Vennix          1873   1901 
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 33 Jan Bettman          1868   1901 
 34 Conrad Kiers         1867   1897 
 35 Frans Sanijs         1855   1902 
 36 Jaap van Oosten      1853   1812 
 37 Jan Schepers         1849   1818 
 38 Dimitri Hendriks     1846   1856 
 39 Erik Verlinde        1846   1846 
 40 Colijn Wakkee        1845   1870 
 41 Ed Verstraete        1841   1774 
 42 Maarten Buter        1832   1812 
 43 Wout van Veen        1802   1811 
 44 Lennart de Vos       1798   1767 
 45 Arnoud van Vliet     1789   1804 
 46 Arie Luca            1787   1802 
 47 Mart Renders         1782   1794 
 48 Jan Teuben           1759   1810 
 49 Veselin Aleksic      1757   1767 
 50 Frank Heinen         1745   1755 
 51 Paul van Oordt       1744   1750 
 52 Jeroen Bollaart   1727   1814 
 53 Willem van Dam       1703   1680 
 54 Michiel van Hasselt  1674   1705 
 55 Frank Wester         1672   1650 
 56 Chris van Meer       1638   1653 
 57 Laurens Winkelhagen  1637   1631 
 58 Florian Wagener      1635   geen 
 59 Jan van Eck    1626   1590 
 60 Jeroen van Meerwijk  1608   1602 
 61 Camilo Ariaz         1600   geen 
 62 Pieter Doesburg      1565   geen 
 63 Frank Wiendels       1536   1558 
 64 Elias Wientjes       1460   1483 
 
Toelichting op de kolommen: 
1e kolom: de berekende rating, uitgaande van k-factor = 30   
2e kolom: de KNSB-rating per 1-9-2005 
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INTERNE: ERIC AAN KOP! 
 

 Jan Jaap Janse 
 

De interne competitie is dit 
seizoen spannender dan ooit. Als 
ik goed geteld heb zijn we alweer 
aan de zevende koploper toe, en 
dat is Eric de Haan. De winnaar 
van de Dick van Kooten- en Hans 
Sandbrink Memorials bewijst dat 
hij overal kan scoren, en na een 
rustige start heeft hij de kop 
genomen. Wel stond hij uiterst 
bedenkelijk tegen Anton Ros-
müller, maar ook Utrechtse hard-
heid is Eric kennelijk niet vreemd.  

Eric wordt op de hielen gezeten 
door 2 spelers die altijd hoog 
meedraaien, maar nu ook vaak 
komen: Wim v/d Fliert en Dirk 
Floor. Wim is na een sofstart 
langzaam omhoog gekropen, en 
het duel Haan – Fliert wordt met 
belangstelling tegemoet gezien. 
Dirk is één van die oud-koplopers 

en maakt op mij de beste indruk 
met creatief en gedurfd spel. 
Hopelijk wil hij in dit of een 
komend PKB eens een potje laten 
zien. 

Wacht eens even, denkt u nu. 
Waar is de kampioen? Frans 
draait inderdaad wat moeizaam 
en wisselt goede met slechte 
partijen af. Nu er ook nog een 
verhuizing aan zit te komen lijkt 
het erop dat hij zijn titel niet gaat 
prolongeren. Achtvoudig (!) 
kampioen Jaap v/d Tuuk is 
misschien een betere kanshebber: 
sinds hij Abraham gezien heeft 
lijkt zijn oude vorm weer helemaal 
terug. In de subtop vinden we 
verder gebruikelijke namen als 
Mark Smits, Wan Fokkink, Anton 
Rosmüller, uw scribent én 
enigszins verrassend Bas Pee-
ters. Let ook op Ed Verstraete: 5 
uit 6 is niet niks. 

 
 

 

  EdH WvdF DF JJJ JvdT WF FK MS BP AR 
Eric de Haan   ½ 1 1  ½   1 
Wim v/d Fliert   1   ½ 1 0 1  
Dirk Floor ½ 0  ½ 1  1 0   
Jan Jaap Janse 0  ½  ½ ½ ½ 1 ½  
Jaap v/d Tuuk 0  0 ½  1 1 1 1  
Wan Fokkink  ½  ½ 0  ½ 0 1  
Frans Konings ½ 0 0 ½ 0 ½    1 
Mark Smits  1 1 0 0 1   1 0 
Bas Peeters  0  ½ 0 0  0  1 
Anton Rosmüller 0      0 1 0  
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Absolute tegenpolen Mark (nooit 
remise) en Jan Jaap (altijd 
remise) speelden een onderhou-
dend potje tegen elkaar: 
 
Mark Smits – Jan Jaap Janse, 
Interne PK 05-06, r9 
(Analyse Jan Jaap Janse) 
1 e4 c6 2 Lc4?! Een specialiteitje 
van Mark die daar eerder Wan 
mee versloeg. Enig filosoferen 
met Frans leverde de volgende 
zettenreeks op: 2,… d5 3 Lb3 
dxe4 4 Dh5 e6! Dat zou wel eens 
sterker kunnen zijn dan 4,… g6 5 
Dh4 Pf6 6 Pc3. Zwart ontwikkelt 
zich sober doch soepel. 5 Pc3 Pf6 
6 De2 Pbd7 7 Pxe4 Pxe4 8 Dxe4 
Pc5 9 De2 b6 10 d3? 
 

 
 

10,… Lb7? Veel te sjabloon 
gespeeld. 10,… a5! had wit voor 
een probleem gesteld, al vindt 
Fritz het na 11 Pf3 a4 12 Lc4 b5 
13 d4 nog wel gaan. Ik betwijfel 
dat, al is het alleen maar omdat 
zwart kan kiezen wanneer hij eens 
,…a4 wil spelen. 11 Pf3 Le7 12 o-
o o-o 13 Le3 Pxb3 14 axb3 c5 15 
Ld2 Lf6 Tijd voor een stukje 
psychologie. U moet weten dat ik 
een goede score tegen Mark heb, 
mede dankzij Marks gewoonte om 

altijd alles of niets te spelen. Een 
remiseaanbod werkt dan als olie 
op het vuur: vaak gaan er dan nóg 
meer stukken naar voren en loopt 
hij zich dood. 15,… Lf6 liet ik (dus) 
gepaard gaan met een 
remiseaanbod: je weet gewoon 
dat hij het weigert. Zwart staat 
overigens ietsje beter. 16 Lc3 
Dd5 17 Lxf6 gxf6 18 De3 Kh8? 
Weer zo’n domme slordigheid, of 
slordige domheid. 18,… Kg7, 
19,… Tg8, ergens ,…Dh5 en dan 
kan de koning alsnog naar h8. 19 
Df4 Dd8 Zucht. 20 Tae1 Tg8 21 
Te3 Tg6  
 

 
 

22 g3? Een merkwaardige zet na 
10 minuten nadenken. Goed lijkt 
het me niet. Na 22 Ph4 Tg5 (of 
22,… Tg7) 23 Tg3 is het beste er 
wel vanaf. 22,… Dd5 23 c4 Dc6 
24 h3 Td8 25 g4 f5 26 Kh2 fxg4 
27 Ph4 Tg7 Mark zat al even in 
zijn laatste 10 minuten, bij mij 
begon de tijd nu ook schaars te 
worden. A la Wemmers weet Mark 
het tempo op te voeren zonder dat 
zijn spel eronder lijdt: 28 hxg4 
Td4 29 Db8+ Dc8 30 Dxc8+ Lxc8 
31 f3 f5 32 Pg2 fxg4 33 fxg4 
Tdxg4 34 Tf8+ Tg8 35 Txg8+ 
Kxg8 36 Pe1 Kf7 37 Pf3 Kf6 38 
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Pe5 Tg5 39 Pf3 Tf5 39,… Th5+! 
40 Kg3 Lb7 
 

 
 

We gingen hier het laatste 
kwartiertje in. Zwart staat mooi, 
maar ik maakte hier een fout die 
karakteristiek voor me is: ik ging 
lekker achterover zitten, zat 
eigenlijk zo van de stelling te 
genieten dat ik niet naar een 
concreet winstplan op zoek ging. 
“Wit valt vanzelf wel om”, “Dit wint 
toch makkelijk”, dat werk. Toen ik 
eindelijk iets ging doen bleek 
ineens mijn tijd bijna op te zijn: 41 
Ph2 h5 42 Te2 Kg5 43 Td2 h4+ 
44 Kh3 e5 45 Te2 Lc6 45,… h4+ 
46 Kh3 Kh5 46 Td2 Tf4 47 Te2 
Kf5 48 Td2 a6 49 Te2 a5 50 Td2 
Kg5 Doe dan tenminste ergens 
,…Td4… 51 Te2 e4 Een onhandig 
moment. Het voordeel wordt 
kleiner en kleiner. 52 dxe4 Lxe4 
53 Td2 Lf5+ 54 Kg2 Le4+ 55 Kh3 
Kf5 56 Td6 en vanaf hier begint 
het onleesbaar te worden. In de 
hierop volgende bulletfase vloog 
er van alles af, waarna een 
remise-eindspel T+p vs. T 
overbleef. Wederzijdse onkunde 
deed de balans een paar keer 
schommelen en uiteindelijk won ik 
toch nog. Een hoofdschuddende 

Bert Both kwam een week later 
met de eindspelboekjes van 
Averbach aanzetten… 

Wat kan ik nu met zo’n potje? 
Stukjes goed neerzetten en 
dreigingen voortijdig elimineren 
lukt meestal wel, maar de 
scherpte! Het concrete rekenen, 
zoeken naar de waarheid, naar de 
winst: waardeloos. Was schaken 
maar een duosport, en kon ik dat 
laatste deel maar aan een ander 
overlaten… Nou ja, wil ik ooit voor 
een extern PK-team van nut zijn 
moet ik daar maar aan gaan 
werken. Tips zijn welkom. 

 

Een andere leuke partij was die 
tussen Jaap v/d Tuuk en Frans 
Konings. Frans pakt de rustige 
opzet van Jaap goed aan, maar 
op het moment suprème komt er 
ineens kortsluiting: 
 

Jaap v/d Tuuk – Frans Konings, 
Interne PK 05-06, r14 
(www.utrechtschaak.nl, analyses) 
1.Pf3 d5 2.g3 c6 3.d3 Pf6 4.Lg2 
Lf5 5.O-O e6 6.Pbd2 h6 7.b3 Le7 
8.Lb2 Pbd7 9.e4 dxe4 10.dxe4 
Lh7 11.De2 O-O 12.Kh1 Dc7 
13.Pe1 a5 14.a4 Lg6 15.f4 Lh5 
16.Pef3 Lb4 17.Pc4 b5 18.Pce5  
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18,… Pc5!? Een mooie zet van 
Frans. De komende afwikkeling is 
materieel niet zo bijzonder voor 
zwart, maar de activiteit op de 
damevleugel legt veel gewicht in 
de schaal. 19.c3 Pxb3 20.cxb4 
Pxa1 21.Lxa1 axb4 22.axb5 
cxb5 23.Db2 Ta4 24.g4 Tfa8 
25.gxh5 Ta2 26.Dd4 Dc2 27.Tg1 
Pxe4 28.Pd3 Txa1 29.Txa1 
Txa1+ 30.Dxa1 
 

 
 

We laten nu Frans zelf aan het 
woord: Hier gaf ik op. Dacht: "Wat 
heeft die Jaap dat goed gezien, ik 
kan niet op d3 slaan wegens 
Da8+ en Pg5+ ". Dat ik na 30.. 
Dxd3 31.Da8+, Kh7 32. Pg5+ niet 
gedwongen ben hxg5 te spelen 
maar ook met m’n paard(!) op g5 
kan pakken kwam niet in me op. 
Teveel bier wsl. Ik denk dat na 
32...Pxg5 zwart nagenoeg gewon-
nen staat. Wit moet dus deze 
combinatie niet spelen, zoals Jaap 
zelf ook al aangaf. Maar ook dan 
blijft de stelling voor wit zeer 
problematisch. Ook 31 Da8+ Kh7 
32 Dxe4+ Dxe4 33 Pg5+ hxg5 34 
Lxe4+ f5 werkt niet, Zwart heeft 
dan 4 pionnen voor de loper. De 
twee h-pionnen van wit zien er 
niet goed uit.... 

Verder een noviteit: interne 
partijen op internet! Eric Jacobs 
heeft het op zich genomen om 
wekelijks wat partijen te plaatsen. 
De redactie heeft de leukste eruit 
gepikt: 
 
PARTIJEN INTERNE(T) 
 

 Eric Jacobs 
 

Kees Vreeken – Evert van Heel, 
Interne PK 05-06, r12 
 

Net als Bobby ooit, speelt Kees 
graag Lc4 tegen de siciliaan. Het 
pionnetje dat Evert meegraait op 
e4 blijkt toch wel giftig (zie ook de 
analyse van Kees bij de partij). En 
na 15 Dh5 wordt de zwarte 
stelling vakkundig opgerold. Goeie 
partij van Kees. 
 

(Aantekeningen Kees Vreeken) 
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. 
Pxd4 Pf6 5. Pc3 a6 6. Lc4 e6 7. 
Lb3 b5 8. f4 Lb7 9. O-O .. [9. f5 
e5 10. Pf3 Pxe4 11. Pxe4 Lxe4 
12. Pg5] 9... Pbd7 10. f5 e5 11. 
Pde2 Pxe4?! [11... Pc5 12. Lg5] 
12. Pxe4 Lxe4 13. Pc3 Db6+?  
[13... Lb7 14. Dh5 De7 15. Lg5 
Pf6 16. Lxf6 gxf6 [16... Dxf6 17. 
Ld5 Lxd5 18. Pxd5 Dd8 19. f6 g6 
20. Df3 Tc8 21. Tf2 +/-] 17. Tad1 
b4 18. Pd5 Lxd5 19. Txd5 +/-] 14. 
Kh1 Lb7 15. Dh5 O-O-O 16. Dxf7 
b4 [16... Pf6 17. Lg5 Dc6 18. 
Le6+ Kb8 19. Pd5 Pxd5 20. Lxd5 
Dxd5 21. Dxd5 Lxd5 22. Lxd8] 17. 
Pd5 Dc6 18. Lg5 a5 19. Lxd8 
Kxd8 20. f6!  
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20... gxf6 [20... g6 21. Pe3 Pc5 
22. a3 Pxb3 23. Dxb3 Lh6 24. Tf2 
a4 25. Dd3 +-] 21. Txf6 a4 22. 
Te6 Pc5 23. Df6+?  [23. Te8+ 
Dxe8 24. Dc7#] 23... Kd7 24. 
Dxh8?! .. [24. Lxa4 Pxa4 25. Df7+ 
Kd8 26. Te8+ Dxe8 27. Dc7#] 
24... Pxe6? [24... axb3 25. Dxf8 
Dxd5 [25... Kxe6 26. Dg8+ Kd7 
27. Dxh7+ Ke6 28. Dg8+ Kd7 29. 
Dg7+ Kd8 30. Tf1 Pe6 31.De7+ 
Kc8 32. Dxe6+ Kb8 33. Pe3] [25... 
Pxe6 26. De7+ Kc8 27. Dxe6+ 
Kb8 28. Dg8+ Ka7 29. axb3+] 26. 
Te7+ Kc6 27. axb3 [27. De8+ Kb6 
28. Txb7+ Pxb7 29. axb3] 27... 
Kb5 28. Tg7] [24... Kxe6 25. Tf1 
+- [25. Pxb4+]] 25. Lxa4 .. [25. 
Lxa4 Dxa4 26. Pb6+]  (1-0) 
 
Bas Peeters – Eric Jacobs 
Interne PK 05-06, r12 
 

Beetje jammer dat ik 10..Dxd4 11 
Lf4-Pd7 12 Td1-Pxe5 heb gemist, 
dan was de partij anders gelopen 
mannetje ;) (har,har). Dacht 
risicoloos op winst te kunnen 
spelen: even Tf4 opvangen en b5. 
Zie hoe Bas het mooi uitmaakt. 
De zet 14..Pc7 was veel beter 
geweest,maar ik was bang voor 
Tf4. Goeie partij van Bassie. 

(Aantekeningen Eric Jacobs) 
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Lf5 4. g4 
Ld7 5. c4 h5 6. gxh5 Lf5 7. Lh3 
Dd7 [7... Le4 8. f3 Lxb1 9. Txb1 
e6 10. cxd5 Dh4+ 11. Kf1 cxd5 
12. Db3 Dxd4 13. Dxb7 Dd3+ 14. 
Kf2 Dc2+ 15. Pe2 Dc6 16. Dxc6+ 
Pxc6] 8. Df3 Lxh3 9. Pxh3 dxc4 
10. Pc3 Ph6 
 

 
 

[10... Dxd4 11. Lf4 Pd7 12. Td1 
Pxe5] 11. Lxh6 Txh6 12. O-O-O 
e6 13. Pg5 Pa6 14. a3 Td8 [14... 
Pc7 15. The1 Pd5 16. Te4 Pxc3 
17. bxc3 Lxa3+ 18. Kb1 Dc7 19. 
Kc2 Lf8 20. Tf4 Da5 21. Te1 [21. 
Kd2 f5 22. exf6 Dxg5] 21... Da2+ 
22. Kd1 Db1+ 23. Ke2 Dc2+ 24. 
Kf1 Dd3+ 25. Kg2 Dxf3+ 26. Kxf3 
Txh5 27. h4 Le7 28. Pxf7 a5 29. 
Pd6+ Lxd6 30. exd6 Kd7 31. Tf7+ 
Kxd6 32. Txb7 Txh4 33. Txg7 
Th3+ 34. Tg3 Txg3+ 35. fxg3] 15. 
The1 Dc7 16. Te4 b5 17. Tf4 Td7 
18. d5 Pc5 19. d6 Db7 20. Pxf7 
Txf7 21. Txf7  [21. d7+] 21... Dxf7 
22. Dxc6+ Dd7 23. Dxc5 a6 24. 
a4 Txh5 25. axb5 axb5 26. Pxb5 
g6 27. Pc7+ Kf7 28. Pxe6 Dxe6 
29. Dc7+ Kg8 30. d7 Da6 31. 
d8D Da1+ 32. Kc2 Da4+ 33. Kb1 
(1-0) 
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Dirk Floor – Jaap vd Tuuk 
Interne PK 05-06, r12 
 

De voorspelling van de week 
daarvoor ("Let op Dirk; ik voorspel 
dat ie meedoet voor de titel dit 
jaar.") heeft Dirk kennelijk 
vleugels gegeven, want Jaap had 
ondanks een eigen vondst (6..Pf5) 
weinig in de melk te brokkelen. En 
op de zet 8 h4 was zelfs Jaap 
trots. Na 11..g6 gaat het snel 
bergafwaarts; gek genoeg geeft 
Fritz na 11..Pe5 12 Dxd7-Pxd7 13 
Pxd4-Pxd4 14 Txd4-c6 gelijk spel. 
De switch 20 Dh1 is mooi. Dirk 
aan kop!! (na ronde 12) 
 

1. d4 d5 2. c4 e5 3. dxe5 d4 4. 
Pf3 Pc6 5. g3 Pge7 6. Lg2 Pf5 7. 
O-O Le7 8. h4 h6 9. h5 Le6 10. 
Da4 Dd7 11. Td1 g6 12. e3 d3 
13. Pc3 a6 14. Pd5 b5 15. cxb5 
Lxd5 16. bxc6 Lxc6 17. Dg4 O-
O-O 18. Ld2 gxh5 19. Dxh5 Pg7 
 

 
 

20. Dh1! Pe6 21. Tac1 Le4 22. 
Pd4 Lxg2 23. Dxg2 Dd5 24. Pc6 
(1-0) 
 
Ed Verstraete – Jaap v Oosten 
Interne PK 05-06, r11 
Beide kemphanen waren er 
achteraf van overtuigd dat zwart 

het allemaal wat handiger had 
kunnen spelen (9..Pd7 is niet de 
beste), maar met Fritz bij de hand 
valt het wel mee voor zwart: 
17..Ld7 18 h3-h4 19 Lxh4- De3! 
en het staat gelijk. Na het 
gespeelde 17..Pd3 stortte de 
zwarte hut steeds verder in. Jaap 
speelde wat masochistisch door 
met een toren minder, maar mat 
was onvermijdelijk. Alleen jammer 
dat je 22 Lg7 en een zet later 23 
Dxg6+ hebt gemist, Ed. Toch rot 
zoiets. 
1. d4 Pf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Pc3 
exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. Ld3 
Lg7 8. Pge2 O-O 9. O-O Pbd7 
10. f4 Te8 11. Pg3 h5 12. f5 Pe5 
13. Lg5 c4 14. Lc2 Db6+ 15. Kh1 
Pfg4 16. f6 Lh8 17. Dd2 Pd3 18. 
Lxd3 cxd3 19. h3 Pe5 20. Lh6 h4 
 

 
 

21. Ph5 Dd4 22. Dg5 Pd7 23. 
Pg7 Te5 24. Dxh4 Pf8 25. Tad1 
Ld7 26. Tf3 Ph7 27. Tdxd3 Db6 
28. Td2 Tc8 29. Le3 Db4 30. Ld4 
g5 31. Df2 g4 32. Tg3 Tg5 33. 
Pf5 Lxf5 34. exf5 Lxf6 35. Pe4 
Lxd4 36. Txd4 Tc1+ 37. Kh2 Db6 
38. Pxg5 Pxg5 39. Tgxg4 f6 40. 
Dd2 Tf1 41. h4 Txf5 42. hxg5 Kf7 
43. Dd3 Te5 44. Dh7+ Ke8 45. 
gxf6 (1-0) 
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Bas Peeters - Jan Jaap Janse 
Interne PK 05-06, r13 
 

Uitsmijter van de dag deze partij; 
moet je echt naspelen. Jan Jaap 
haalt er alles uit wat er in zit na 
een volkomen verloren midden-
spel. Bas geeft maar remise op 
het laatst. Kennelijk zag hij het 
niet meer. De slotstelling is echter 
totaal gewonnen voor wit! 
Huiswerk voor Bas; wie leent Bas 
een Averbach, want loper en 
paard zetten mat! Is het echt 
simpel? Ja en nee. Het is niet heel 
moeilijk, maar het kan soms meer 
dan 30 zetten duren. De strategie 
komt op het volgende neer: Eerst 
koning naar de rand drukken, en 
dan eventueel via de foute hoek, 
langs de rand naar de goede hoek 
(kleur van de loper), en dan, als 
voorbeeld van a8 naar hoek h8, 
met het paard mat zetten op f6 
(met witte loper op g7, witte 
koning op f7 en zwarte koning op 
h7). Als je onthoudt dat het paard 
van e5 komt (waar het eerst het 
gaatje g6 dicht stopt) en via d7 
naar f6 gaat, dan lukt het je. Voor 
hoek h1 naar h8 komt het paard 
van e5 via g4. Voor hoek h1 naar 
a1 komt het paard van d4 via e2 
naar c3 enz. Ziet u de symmetrie? 
Of ben ik u kwijt? Geen nood, 
daar zijn boeken voor, waar het 
allemaal instaat. Kortom Frans en 
Jan Jaap verliezen iets terrein op 
de koplopers, maar houden de 
schade beperkt. 
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 
cxd4 5. cxd4 Pc6 6. Pc3 Lf5 7. 
g4 Lg6 8. h4 h5 9. e6 hxg4 10. 

Lf4 fxe6 11. Dxg4 Lf5 12. Dd1 
Db6 13. Lb5 Pf6 14. a4 Da5 15. 
Pf3 Lg4 16. Dd3 Pe4 17. Pe5 Lf5 
18. Pxc6 bxc6 19. Lxc6+ Kf7 20. 
Lxa8 g5 21. Le5 Pxf2 22. Db5 
Pd3+ 23. Kf1 Txh4 24. Txh4 
Dxb5 25. axb5 gxh4 26. Txa7 
Lh6 27. Lh2 Le3 28. Ta4 Pxb2 
29. b6 Pxa4 30. Pxa4 Lxd4 31. 
b7 La7 32. Pb6 Ld3+ 33. Ke1 
La6 34. b8D Lxb8 35. Lxb8  
 

 
 

35. .. Kf6 36. Kf2 Ld3 37. Kf3 Kf5 
38. Pc8 Le4+ 39. Kf2 Kf6 40. Lh2 
Lf5 41. Pb6 d4 42. Pd7+ Kg5 43. 
Pe5 Lg4 44. Le4 Lf5 45. Lf3 Lc2 
46. Ke2 Kf5 47. Pc6 d3+ 48. Kd2 
Kf6 49. Ke3 La4 50. Pe5 Kf5 51. 
Le4+ Kg5 52. Lf4+ Kf6 53. Pg4+ 
Kf7 54. Lxd3 Ld1 55. Pe5+ Kg7 
56. Lf1 Kf6 57. Lh3 Lb3 58. Pf3 
Ld5 59. Le5+ Kg6 60. Pxh4+ Kg5 
61. Lg3  
 

 
 

(½-½) 
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Rolf Dijksterhuis - Vincent Braaf 
Interne PK 05-06, r13 
 

Met analyse van Rolf. Waarbij ik 
een kanttekening maak: Rolf geeft 
17 Pb5 een vraagteken, maar wint 
daarna 19 Db3 (ipv het gespeelde 
19 Pe6) niet gewoon voor wit? 
 

(Aantekeningen Rolf Dijksterhuis) 
1. e4 Pf6 2. e5 Pd5 3. d4 d6 4. 
Pf3 Lg4 5. Le2 e6 6. c4 Pb6 7. 
Pc3 Le7 8. O-O O-O 9. Le3 Pc6 
10. exd6 cxd6 11. d5 exd5 12. 
cxd5 Lxf3 13. Lxf3 Pe5 14. Le2 
f5 15. f4 Ped7?! bekend is hier 
nog 15... Pec4 of zelfs Pbc4! 16. 
Kh1?! 16.a4 ziet er sterk uit! 16... 
Tc8  
 

 
 

17. Pb5? maar dit is te vroeg, nog 
steeds was 17.a4 erg sterk! 17... 
a6 18. Pd4 met het paard terug 
naar c3 of Pa3 spelen, dat nooit! 
maar was wel het beste 18... 
Pxd5 19. Pe6 Pxe3 20. Dd4 Lf6 
21. Dxe3 Te8 22. Db3 Db6 maar 
natuurlijk 23. Lc4 ook mogelijk 
was 23.Dd5 23... Kh8 zwart mist 
hier 23... Txc4! met de pointe 24. 
Dxc4 d5! en het paard op e6 staat 
twee maal aangevallen. 24. Tad1 
Dxb3 25. Lxb3 Pc5 26. Pxc5! en 
remise proberen te houden met 

de ongelijke lopers, minder goed 
was Txd6 zwart blijft dan een pion 
voor zonder compensatie voor wit. 
26... dxc5 27. Ld5 Tc7 28. Tfe1 
Tce7 29. Txe7 Txe7 30. Lf3 e2 
onder controle houden 30... Ld4 
31. g3 Kg8 32. b3 Kf8 33. Kg2 
Ke8 34. Td2 Kd8 35. Te2 Td7 
natuurlijk geen torens ruilen, de 
stelling lijkt al lastig te winnen voor 
zwart 36. h3 Lf6 37. g4 fxg4 38. 
hxg4 h6 39. Le4 Kc7 40. Kf3 Td1 
41. Lc2 Tg1 42. Lf5 Tf1+ 43. Ke4 
Td1 44. Kf3 Td4 45. Te8 Td2 46. 
a4 Th2 47. Le6 Kb6 na wat heen 
en weer gemanouvreer kiest zwart 
het verkeerde plan, de enige 
manier om verder te komen was 
direct 47... b5 te spelen, maar ook 
dan is het lastig 48. Ld5 Ka5 49. 
Lc4 ook 49. Ta8 of Tc8 had geleid 
tot remise 49... Tc2 50. Tb8 maar 
natuurlijk, wit wint zijn pion terug! 
50... Txc4? met nog 3 minuten op 
de klok voor de rest van de partij 
zet zwart alles op alles en gokt 
verkeerd 51. bxc4 Kb4 52. Ke4! 
uitstekende zet! 52... Kxc4 53. 
Txb7 Lc3 54. Tb8 de beste en 
winnende zet was hier 54. a5!! 
54... a5 55. Tb5 Lb4 56. Tb7 
Kb3? na 56... Lc3 is niet direct te 
zien hoe wit kan winnen 57. Kd5? 
in tijdnood krijgt zwart een tweede 
kans, veel beter en winnend was 
57. Txg7 of f5 57... Kxa4 nu staat 
zwart definitief verloren, 57... c4 
was zwarts laatste kans 58. Kc4 
natuurlijk, zwart kan geen kant 
meer op 58... Ld2 59. f5 Le3 60. 
Txg7 Ld4 61. Td7 Le5 62. Td3 
(1-0) 
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A. Rosmuller- H.P. vd Spek 
Interne PK 05-06, r13  
 

1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 Pa5 4. 
c3 a6 5. La4 e6 6. d4 cxd4 7. 
cxd4 Pf6 8. e5 Pd5 9. Pbd2 b5 
10. Lc2 Lb7 11. Pe4 h6 12. O-O 
Le7 13. Te1 Db6 14. Pd6+ Lxd6 
15. exd6 Pc4 16. Pe5 Pxd6 17. 
a4 Pf6 18. Le3 Ld5 19. axb5 

Pxb5 20. f3 O-O 21. Dd3 Tfd8 22. 
Pxf7 [22. Pg4] 22... Kxf7 23. 
Dg6+ Kf8 24. Tad1 Dd6 25. Lxh6 
De7 26. Lf4 Df7 27. Dd3 Tac8 28. 
Te5 d6 29. Tg5 Pxd4 30. Lb1 e5 
31. Le3 Lc4 32. Dd2 Pe6 33. Lg6 
Db7 34. Tf5 Ke7 35. f4 Lb3 36. 
fxe5 dxe5 37. Lc5+ Txc5 (0-1) 

 
 
ANALYSE INTERNE 
 

 Anton Rosmuller 
 

C. Wakkee - A. Rosmuller 
Interne PK 05-06, r11 
 

Eindelijk weer eens een partij 
die mij vreugde schept. Heb ik dit 
jaar het Slavisch op mijn program-
ma staan, mijn eerste echte partij 
hiermee in de externe liep cata-
strofaal af. Hier mijn tweede partij: 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.Pc3 
dxc4 5.a4 Lf5 6.e3 e6 7.Lxc4 
Lb4 8.0-0 0-0 9.Db3 De7 10.Te1 
c5 11.Ld2 Pc6 12.dxc5 Lxc5 
13.Pe2 Pe4 14.Lc3 Pxc3 15.bxc3 
De zetten 10 t/m 15 van Wit zijn 
niet optimaal, hier zal Colijn naar 
verbeteringen moeten zoeken, 
maar 15.bxc3 had hij zeker 
moeten vervangen door Pxc3. Nu 
krijgt zwart het loperpaar plus een 
verzwakking van de witte dame-
vleugelpionnen. 15...Pa5 16.Da2 
Tac8 17.Lb3 Pxb3 18.Dxb3 e5! 
De eerste fase van het algemene 
zwarte plan. Afname van het veld 
d4 voor de witte paarden. 
19.Dd5? Ld6 20.Ted1 Tfd8 
21.Db3 Le6 22.Db2 f6! Afsluiting 

tweede fase zwarte plan. Hij heeft 
de handen nu vrij voor de aanval 
op de verzwakte damevleugel. 
23.Pd2 b6 24.Pe4  
 

 
 

24...La3!! 25.Txd8+ Txd8 26.Dc2 
Dd7 27.h3 Le7 Onderste rij 
taktiek geeft zwart de d-lijn en 
optimale plaatsing der figuren. 
Tarrasch en Euwe zouden mij 
bemoedigend hebben toegeknikt 
als zij vanuit de schaakhemel toe-
vallig naar deze partij hadden 
gekeken. Het loperpaar sterker 
dan de paarden en de taktiek 
ondergeschikt aan de strategie, 
wat hadden ze nog meer van mij 
gewild. 28.Db2 Dd3 29.P4g3 Lc4 
30.Tb1 g6 31.Tc1 h5 aan-
schroeven Lc4 en ausdehnen g6 
en h5, wat moderne dynamische 
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Karpoviaanse ingredienten toege-
voegd. 32.Tc2 Kf7 33.Kh2 h4 
34.Ph1 g5 35.g3  
 

 
 

en nu nog een transformatie van 
Damevleugel aanval naar 
Koningsaanval, wat wil een 

schaker nog meer 35...De4 
36.Pg1 Ld5 37.f3 Dxe3 38.Te2 
hxg3+ 39.Pxg3 Df4 40.Dc2 Th8 
41.Kg2 g4 (0-1) Het openen van 
de koningsstelling, het nakende 
mat wacht mijn geachte tegen-
stander niet af. Colijn schudt mij 
de hand en feliciteert mij met mijn 
spel. Het is lang geleden dat ik zo 
heb genoten van een overwinning. 
Zelfs Kees Vreeken en Hein Piet 
van de Spek complimenteren mij 
bij de analyse. Fijne mensen, Paul 
Keres spelers! En Colijn bedankt 
voor de partij. 
 

 
 
 
MARK SMITS KO CHAMP 2005 
 

 Eric Jacobs 
 

(verslag van de PK homepage) 
 

Woensdag 30 november was er 
het Kees Vreeken knock-out 
toernooi.Twee keer 7½ min, bij 1-
1 barrage van 5 min, bij 1½-1½ 
loten. De verliezers vermaakten 
zich daarna met elkaar in een 
verliezerspoule. 

Opkomst 37 man en 1 vrouw. 
Anderhalf keer het aantal van 
vorig jaar. 

Altijd een gezellige puinhoop dit 
KO-toernooi. Ik hoefde de wijn in 
ieder geval niet zelf op te drinken 
dit keer. Het hoofdtoernooi en de 
verliezerspoule lopen wat door 
elkaar, en na wat ronden 
gespeeld te hebben, trekken de 
favorieten nogal wat bekijks, dus 

er wordt veel heen en weer 
gewandeld, gelachen en uitge-
lachen. Terug van weggeweest dit 
keer Paul van Oordt, die altijd in is 
voor een vluggertje. Verder een 
bezoekje van IM Frans C., die 
samen met Hein-Piet van der 
Spek een studie aan het oplossen 
was. 

Om een poule van 32 te maken 
werd eerst een voorronde 
gespeeld. Vervolgens kon het 
hoofdtoernooi starten. 

Was het vorig jaar Jan Jaap 
Janse die met de eer ging strijken, 
dit keer was het de beurt aan 
Mark Smits, na eerst even warm-
gedraaid te zijn tegen Xander (die 
voetbal ging kijken). Jan Teuben 
wist in de tweede ronde aardig 
tegenstand te bieden, maar 
daarna ging het hard tegen 
achtereenvolgens Rolf en Anton 
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(die in de loting de gelukkigste 
was geweest, na een spannende 
barrage tegen Frans). 

De finale ging enigszins 
verrassend tegen Bert Both die in 
de halve finale van Jan-Jaap won. 
Mark won, en mag zich nu een 
heel jaar lang KO-champ noemen. 

 
Voorronde 
Schepers - Bollaart 1-0 
van Houwelingen - Sanijs 1-0 
Bettman - Verlinde 1-0 
Wakkee - Winkelhagen 1-0 
Thomas - Heinen  1-0 
Hendriks - Vennix  1-0 
 
Hoofdgroep ronde 1 
Abcouwer - Schepers  1-2 
Janse - van Houwelingen 2-0 
Both* - van Oosten  1½-1½ 
Rosmuller - Wagenaar  2-0 
Konings - Uildriks  1½-½ 
de Jonge - van Heel 2-1 
vd Fliert - Peeters  2-0 
Smits - Hageman  1½-½ 
van Oordt - Jacobs  1-2 
Kiers - Vreeken  2-1 
Wientjes - Teuben  0-2 
Wakkee - Buter  1-2 
Dijksterhuis - Hendriks  2-1 
Thomassen - Braaf  0-2 
Renders - Kronemeijer  0-2 
Verstraete - Bettman  2-0 
(* wint na loting) 

Hoofdgroep ronde 2 
Smits - Teuben  2-1 
vd Fliert - Dijksterhuis  ½-1½ 
de Jonge - Buter  2-1 
Both - Verstraete  1½-½ 
Schepers - Jacobs  0-2 
Janse - Braaf  2-0 
Rosmuller - Kronemeijer  2-0 
Konings - Kiers  2-0 
 
Hoofdgroep kwart finale 
Both - Jacobs  2-0 
de Jonge - Janse  0-2 
Dijksterhuis - Smits  0-2 
Rosmuller* - Konings  1½-1½ 
(* wint na loting) 
 
Hoofdgroep halve finale 
Both - Janse  1½-½ 
Smits - Rosmuller  2-0 
 
Hoofdgroep finale 
Smits - Both  3½-½ 

 

 
(archieffoto van de KO-champ) 
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Paul Keres huldigt oudste nog actieve lid Elias Wientjes 
'SCHOONHEID VAN DE SCHAAKSPORT HEEFT MIJ VEEL PLEZIER 
GEBRACHT' 
 

 Jan Scheffers  (Stadsblad, 7 december 2005) 
 

 
 

(foto: Jesse Pouw) 
 

UTRECHT - Woensdagavond 30 
november werd bij de Utrechtse 
schaakvereniging Paul Keres 
de oudste nog actieve schaker 
uit Utrecht in de bloemetjes 
gezet. Maandag 28 november 
werd Elias Wientjes 95 jaar, 
waarvan 90 jaar actief als 
schaker. 

 

Een bezoek aan Elias Wientjes 
is een reis door bijna een eeuw 
Nederlandse en internationale 
schaakcultuur. Het is een 

voordeel als je zelf iets van 
schaken weet want ook een 
bespreking van de voor- en 
nadelen van het Grünfeld-Indisch, 
de Caro-Kann of het Nimzo-
Indisch levert een fascinerende 
gedachtenwisseling op. Maar wat 
vooral naar voren komt in een 
gesprek met Elias Wientjes is de 
verwevenheid van het edele 
schaakspel met wetenschap, poli-
tiek en cultuur. Lange tijd geloofde 
de schaakwereld dat een verbrei-
ding van het schaakspel ook 
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betere mensen en dus een betere 
maatschappij zou opleveren. Elias 
Wientjes: "Ja, in de maatschap-
pelijke en politieke ontwikkelingen 
ben ik wel heel erg teleurgesteld 
geraakt. Na de teruggang van de 
jaren dertig en de verschrikkelijke 
oorlog die erop volgde, hoopten 
veel mensen op een betere 
wereld. Vooral in de schaakwereld 
leefde dat vooruitgangsgeloof heel 
sterk. Van schaken werd je een 
beter mens, het beschavings-
niveau zou stijgen, en dat was 
goed voor de hele mensheid. 
Maar als je om je heen kijkt is het 
er sindsdien niet beter op 
geworden. Materiëel missschien, 
voor sommigen, maar als samen-
leving?" 

 

Schaken als ultieme vorm van 
leven 

Elias leerde al op jonge leeftijd 
het schaakspel van zijn vader, die 
zelf ook een groot schaaklief-
hebber was. Geboren in Krimpen 
aan de Lek kwam hij na zijn 
diensttijd bij een Haagse schaak-
club terecht. Zijn schaaktalent 
werd verder vormgegeven door de 
Amsterdamse schaakmeester 
Davidson. "Ja, ik heb mijn 
leermeester wel eens verslagen. 
Dat zijn wel hoogtepunten, dat blijf 
je je herinneren. Want Davidson 
was destijds een van de beste 
spelers." Wientjes wilde eigenlijk 
heel graag professional worden, 
maar dat zat er helaas niet in. 
Maar zijn baan als geschiedenis-
leraar gaf hem wel gelegenheid 
om veel te schaken. Elias: "Het 

schaken heeft me over de hele 
wereld gebracht. Waar je ook 
komt, er valt altijd wel te schaken. 
Veel "koffiehuisschaak". Hier en 
daar heb ik ook wel wat prijsjes 
gewonnen. En bovendien levert 
het altijd weer boeiende ontmoe-
tingen op."   

 

Max Euwe wereldkampioen 
Wientjes kan uit eigen ervaring 

vertellen over de dolle taferelen in 
de jaren dertig toen Max Euwe 
wereldkampioen schaken werd. 
"Dat is nu bijna 70 jaar geleden. Ik 
weet het nog goed. Op 15 
december 1935 behaalde de 
Nederlandse schaker Max Euwe 
na 80 dagen en 30 partijen een 
historische overwinning op de re-
gerend wereldkampioen Aljechin. 
Dat was een enorme gebeurtenis 
in het toenmalige Nederland. Het 
hele land stond op de kop. Het 
bracht ook een enorm enthou-
siasme voor het schaken tot 
leven. Het was jammer dat Euwe 
twee jaar later de revanchematch 
verloor." 

Elias Wientjes kwam uiteindelijk 
bij de Utrechtse schaakclub Keres 
terecht. "Een hele fijne club met 
sterke spelers. En als ik dan zo 
terugblik, dan doe ik dat toch met 
genoegen. Ik ben weliswaar niet 
getrouwd, maar ik heb vooral door 
het schaken toch een heel mooi 
leven gehad. De schoonheid van 
de sport heeft me verschrikkelijk 
veel plezier gebracht. En dat 
plezier mag ik gelukkig nog steeds 
ervaren, wekelijks op de woens-
dagavond bij mijn schaakclub." 
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Van Heutink tot Heesen – UCS 
De Rode Loper 75 jaar 

 

 
 
Voor iedereen die zichzelf of een 
schaakvriend(in) een kado wil 
geven: nu te koop het jubileum-
boek van De Rode Loper! Voor 

9,95 (excl. eventuele verzend-
kosten à € 2,25) krijg je 112 
pagina's schaakplezier.  
 
Wat tref je aan? Portretten van 
markante Utrechtse schakers als 
Nico van Harten, Jan Prins en 
Marcel Singelenberg. Een uitvoe-
rige beschouwing van schaker-
journalist Kees Volkers over 
doping. Een verhaal over hoe 
clubschaken in de jaren dertig 
verliep. Een verrassend diepte-
interview met voorzitter Jos 
Heesen. Het verhaal hoe UCS De 
Rode Loper aan haar naam komt. 
De tien mooiste Rode Loper-
partijen ooit gespeeld. Herinne-
ringen aan illustere huistoer-
nooien. En nog veel meer. Het 
boek is fraai uitgevoerd met veel 
illustraties.  
 
Interesse? Stuur een e-mail aan: 
lustrum@ucsderodeloper.nl 

 
 
PUZZELTJE 
 

 Martin van Essen 
 

(Red: in het vorige PKB heeft 
Jeroen van Meerwijk uitgelegd 
wat een vulhoutje is, ook wel holle 
kies genoemd. Gelukkig is Martin 
een onuitputtelijke bron voor 
mooie studies, composities en 
combinaties, zo ook nu. Uit eigen 
keuken van Martin. Met dank!) 
 

 
Wit speelt en wint 

(oplossing op pagina 61) 
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STANDEN EXTERNE COMPETITIE 
2005-2006 (dec-05) 
 
PK1 (KNSB 1e klasse B) 
 MP  BP 
 1 Utrecht 1        10  38  
 2 SMB               8  27  
 3 Paul Keres 6  26½ 
 4 Voerendaal        5  27  
 5 Eindhoven         5  24½ 
 6 LSG 2             4  24  
 7 De Pion           4  21  
 8 RSR Ivoren Toren  3  22½ 
 9 DSC Delft         3  20½ 
10 D4       2  19  
 
 
PK2 (KNSB 3e klasse C) 
 MP  BP 
 1 ASV 2             9  23½ 
 2 Voorschoten       7  24½ 
 3 Paul Keres 2 7  22½ 
 4 De Toren Arnhem   7  21  
 5 ZSC-Saende        5  21  
 6 VAS 3             5  17½ 
 7 BAT Zevenaar     4  21  
 8 Wageningen 2      3  17  
 9 Kijk Uit          2  16  
10 Zukertort 3       1  16  
 
PK3 (KNSB 3e klasse E) 
 MP  BP 
 1 De Wijker Toren  10  27  
 2 VAS 2             9  24  
 3 Nieuwendam        8  24½ 
 4 HWP Haarlem       6  20  
 5 De Eenhoorn 2     4  21  
 6 BSG 2             4  20½ 
 7 Paul Keres 3 4  18½ 
 8 DBC               3  17½ 
 9 KTV               2  13 
10 De Raadsheer      0  14 

 
 
 
PK4 (SGS 1e klasse A) 
 MP  BP 
 1 Paul Keres 4 5  16  
 2 Huizen 1          4  12½ 
 3 Vegtlust 1 (*)    3  10  
 4 Leusden 1         3  14  
 5 Doorn-Drieb. 1    3  10½ 
 6 En Passant 2 (**) 2   4½ 
 7 Soest 2 (*)       2  10  
 8 Laren 1           2   9½ 
 9 V&O 1             1   9½ 
10 Hoogland 1        1   7½ 
(*match, **2 matches minder) 
 
PK5 (SGS 2e klasse C) 
 MP  BP 
 1 Paul Keres 5 6  17  
 2 Bunnik 1          6  15½ 
 3 Nieuwegein 1      5  14½ 
 4 DBC 3             4  13½ 
 5 Oud Zuylen 3      3  12½ 
 6 ZZC 2             3  11½ 
 7 Vianen 2          2 10  
 8 De Rode Loper 4   1   9½ 
 9 Gorinchem 3       0   8½ 
10 Het Gambiet 1     0   7½ 
 
PK6 (SGS 3e klasse E) 
 MP  BP 
1 Paul Keres 6 4  15  
2 BSG 6              4  14½ 
3 Vegtlust 2         4  13½ 
4 Doorn-Drieb. 3     3  12  
5 DBC 4 (**)         2   5  
6 TRIO 2 (*)         2   8½ 
7 Zeist 5 (*)        2   6½ 
8 De Rode Loper 5    1   9½ 
9 Moira Domt. 4 (*)  0   3½ 
(*match, **2 matches minder) 
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PK1 - DE PION (Roosendaal) 
 

 Dirk Floor 
 

(1) H. Froeyman - X. Wemmers 
(Analyse Xander Wemmers) 
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.e5 
c5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 Pe7 7.Dg4 
0-0 8.Ld3 f5 9.exf6 Txf6 10.Lg5 
Tf7 11.Dh4 h6 12.Pf3 Pbc6 13.0-
0 c4 Tot hier was het allemaal nog 
bekend. Het eindspel dat nu 
ontstaat lijkt me ongeveer gelijk. 
Mijn tegenstander had dit soort 
structuren wel eens thuis bestu-
deerd. 14.Lxe7 Dxe7 15.Dxe7 
Txe7 16.Le2 Ld7 17.Pd2 Het 
begin van een langzaam plan om 
het paard naar e3 te brengen. 
17...Le8 Zwart kan ook met het 
thematische 17...e5 komen, maar 
dat lijkt me hier niet goed. Het ruilt 
de zwakte van e6 om voor die van 
d5, terwijl de loper net zo goed op 
g6 actief kan worden. 18.Tfc1 g5 
Om het witte f4 te ontmoedigen. 
19.Pf1 Lg6 20.Pe3 Tf8 21.Tf1 
Kg7 ?! Te traag gespeeld. Een 
actiever zwart plan is Pd8-f7-d6-
e4. Als wit net als in de partij 
verder gaat met g3 en f4, dan is f5 
ook beter onder controle. 22.g3 
Tef7 23.Lg4 Pd8 24.Tae1 Tc7 
Interessant of slecht, daar ben ik 
nog niet over uit. Zwart wil de 
toren naar c6 en a6 brengen, 
waar hij zowel een verdedigende 
als een aanvallende taak heeft. 
Wits volgende zet had ik echter 
niet verwacht en doorkruist dat 
plan. 25.f4 Wit kan hier ook mee 
wachten: 25.Te2 Tc6 26.f4 is 
misschien een verbeterde versie 

van de partij. 25...gxf4 26.Txf4 Dit 
doet wit eigenlijk liever niet, maar 
26.gxf4 Tcf7 27.f5 exf5 28.Lh3 f4 
29.Pxd5 Lxc2 geeft niet 
voldoende compensatie voor de 
pion. Deze variant verklaart ook 
het nut van 25.Te2. 26...Tc6 ! 
Wellicht heeft wit verwacht dat 
zwart toch wel op f4 zou ruilen, 
maar dat hoeft niet en de breekzet 
f5 blijft uit. Op 27.Tef1 volgt rustig 
27...Tf7! en de f-lijn blijft 
ongevaarlijk. 27.Txf8 Kxf8 28.Kf2 
Ta6 Het zwarte plan komt nu 
geheel tot zijn recht en zwart heeft 
een voordeeltje. Wit kan de 
stelling evenwel bij elkaar houden. 
29.Ta1 Pf7 30.Ke2 Ke7 31.Kd2 
Pg5 31...Pd6! gevolgd door Pb5 is 
erg lastig. In de partij heeft wit 
tempo's extra, omdat ik om 
onduidelijke redenen een omweg 
naar b5 maak. 32.Pd1 Pe4+ 
33.Kc1 Pd6 34.Lf3 Wit kan zijn 
zwaktes keepen. Daarom switcht 
zwart snel naar de 
koningsvleugel, mede omdat de 
witte stukken elkaar nog in de weg 
lopen. 34...Tc6 35.Pe3 Pb5 
36.Kd2 Ta6 37.Tb1 Le8 38.Te1! ..  
 

 
 

Dit houdt de stelling nog bij elkaar. 
Waarheen met de zwarte koning? 
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Over het eindspel dat ik nu kies 
waren de meningen nogal 
verdeeld. Het lijkt mij dat alleen 
zwart winstkansen heeft. 38...Kd6 
39.Pxd5 Lc6 40.Pb4 Lxf3 
41.Pxa6 bxa6 42.a4 Pc7 43.Tf1 
Lc6 44.Tf6 h5 45.a5 Le8 46.Th6 
Lf7 In plaats hiervan is 46...Pd5 
misschien beter. c3 blijft onder 
druk en het paard dreigt via e7 en 
c6 de a-pion op te halen. In 
principe is zwart er bij gebaat om 
alle a-pionnen te ruilen, omdat de 
witte toren beter in staat is om 
twee vleugels te bedienen dan de 
zwarte stukken. 47.Th7 Ke7 
48.g4 ! Wit creeert nu een vrije h-
pion die altijd als gevaarlijke 
afleider kan fungeren. 48...hxg4 
Niet goed is 48...Kf6 49.gxh5 Pe8, 
waarna de witte toren weliswaar 
ingesloten is, maar ook 
onkwetsbaar. 49.Tg7 Pd5 
50.Txg4 Pf6 51.Tf4 Lg6 52.Kc1 
Pd5 53.Tf3 Le4 54.Tg3 Kf6 
55.Kd2 Pe7 56.Tg1 Pc6 57.Tf1+  
 

 
 

57. .. Kg5?! Dit plan is niet goed. 
De zwarte koning laat zich teveel 
afleiden door de h-pion en in de 
tussentijd blijkt dat zwart niet 
genoeg op de damevleugel 
overhoudt om nog aan winst te 

kunnen denken. Na 57...Lf5 
58.Ta1 Kg5 59.Ta4 blijkt toch dat 
zwart niet de ideale opstelling van 
zijn stukken heeft bereikt. De 
loper hoort thuis op d5. Wellicht is 
57...Ke7 nog een poging. 58.Tg1+ 
Kh4?! Zelfde laken een pak. 
Gauw terug was het devies. 
59.Tg7 Kh3 60.Ke3! Hier blijkt dat 
de zwarte stukken niet ideaal 
staan. De loper moet h7 onder 
controle houden en wil ook 
eindigen op d5. En dat kan niet 
allemaal. Wit snoept nu een 
pionnetje meer mee dan mij lief is 
en krijgt lichte winstkansen. 
60...Lxc2 61.Tc7 Pxa5 62.Txa7 
Lf5 63.Txa6 Pb7 64.Tc6 De c-
pion gaat altijd verloren. Zwart 
moet nauwkeurig spelen. 
64...Kxh2 65.Txc4 Kg3 66.Tc7 
Pd6 67.c4 Lg6 Ook 67...Lb1 is 
goed, bleek achteraf. Er dreigt 
dan een paardschaak op f5, 
waarna d4 valt. 68.Tg7+ Kh4 is 
niet erg, omdat c4 hangt en Pf5+ 
dreigt. 68.c5 Pc4+ Alle stukken 
werken toch weer mooi samen 
zodat de witte koning het veld 
moet ruimen en zijn zwarte 
collega er langs kan om de boel 
wat op te kuisen. 69.Ke2 Kf4 
70.Te7 Lf5 71.c6 Ke4 72.c7 e5 
72...Pd6 73.Te8 zou nog wel eens 
kunnen verliezen. Er dreigt Td8. 
73.dxe5 Lg4+ 74.Kf2 Pb6! De 
beste zet. Na 74...Pxe5 75.Te8 
moet zwart nog een tijdje toren 
tegen stuk verdedigen. Hoewel ik 
dat de vorige ronde al met succes 
heb gedaan had ik daar geen zin 
in. Er volgt nu altijd Lc8, Kf5, Le6 
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en Kxe5. 75.Kg3 Lc8 76.Kh4 Kf5 
77.Kh5 Le6 78.Kh6 Kxe5 79.Kg7 
Kd6 80.Kf8 Ld7 1/2-1/2 
 
(2) M. Smits - L. Tolhuizen 
(Analyse Mark Smits) 
1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Pc3 Dd6 
Ik dacht dat dit in de categorie 
dubieus viel maar Tiviakov heeft 
dit in het afgelopen NK 
verschillende keren gespeeld en 
overeind gehouden. 4.d4 Pf6 
5.Pf3 a6 6.g3 Lg4 7.Lg2 Pc6 
8.d5 Pe5 9.Lf4 Lxf3 10.Lxf3 
Pxf3+ 11.Dxf3 e5 12.Lg5 Le7 
13.0–0–0 0–0–0 14.The1 Kb8 
15.Lxf6 [15.Df5!? een fijn 
nauwkeurig zetje 15...h6 16.Lxf6 
Lxf6 gedwongen nu e5 gedekt 
moet worden 17.Pe4 Dd7 18.Df3 
De7 19.Dc3 +/=] 15...Dxf6 
16.Dxf6 [16.De3] 16...Lxf6 
17.Pe4 
 

 
 

oppervlakkig gezien staat wit 
beter met het paard op e4, maar 
in wezen staat het gelijk: het 
paard kan verdreven worden. 
17...Le7 18.g4 h5 19.g5 f5 
20.gxf6 gxf6 21.c4 b6 22.Tg1 
Tdg8 23.Kd2 h4 ontneemt het 
paard alvast veld g3 24.Ke2 f5 
25.Pd2 e4 [25...h3!?] 26.b3?! 

[26.f3=] 26...h3 =/+ 27.Txg8+ 
Txg8 28.Pf1 Ld6 29.Pg3 Tf8 
30.Tf1 [30.f3] 30...Kc8 31.Tg1 
Kd7 32.Pf1 Tf7 33.Tg6 f4 34.f3? 
dit alles speelde zich af in hoge 
tijdnood. Met 34 Th6 kon wit 
remise maken. [34.Th6 f3+ 
35.Kd1 Lc5 36.Ke1 Lb4+ 37.Kd1 
Lc5=] 34...exf3+?! mist een sterke 
zet: [34...e3! -/+ onder tijdsdruk 
speelt zwart volgens de vuistregel 
"de pionnen niet op de kleur van 
de loper zetten", dat het paard nu 
echter buiten spel staat weegt hier 
zwaarder] 35.Kxf3 Te7 36.Th6 
Te1 37.Kf2 [37.Pd2! Te3+ 
(37...Ta1 38.Th7+ Kd8 39.Pe4 
Txa2 40.Pxd6 cxd6 41.Txh3) 
38.Kg4 Te2 39.Pf3 Txa2 40.Txh3 
en wit staat beter] 37...Ta1 
38.Txh3 Lc5+ [38...Txa2+] 
39.Ke2 Txa2+ 40.Kd3 Tf2 
[40...Tb2] 41.Pd2 Lb4 42.Th7+?! 
[42.Pf3! Tb2 43.Ke4 Ld6 44.Pd4 
+/-] 42...Kc8 43.Th8+ Kb7 44.Pe4 
Tf3+ [44...Tb2] 45.Kc2 Te3 
46.Pg5 Te2+ 47.Kd3 Te3+ 
48.Kc2 Te2+ 49.Kd3 Tb2 
[49...Te3+= lees schaak en gelijk 
spel, zwart had geen reden dit uit 
de weg te gaan] 50.Pe6 Txb3+ 
51.Ke4 
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51...Te3+?? wat was er aan de 
hand met de zwartspeler? 
[51...a5=] 52.Kxf4 +- Ld2 53.Kf5 
Tf3+ 54.Kg4 1–0 
 
(3) C. Kuijpers - F. Konings 
 

1.c4 Pf6 2.Pf3 c6 3.g3 d5 4.cxd5 
cxd5 5.Lg2 Pc6 6.d4 a6 7.0–0 
Lf5 8.Pc3 e6 9.Lf4 Le7 10.Tc1 0–
0 11.Pe5 Tc8 12.a3 h6 13.h3 Db6 
14.Pa4 [14.b4=] 14...Db5  " to 
unbalance the game a little".  
15.Pxc6 Txc6 16.Txc6 Dxc6 
17.Pc3 Lxa3 [17...Db6 18.Dd2 
Tc8] 18.Pxd5 Pxd5 [18...exd5 
19.bxa3 De6 zwart staat 
gemakkelijker] 19.bxa3 Dc3 
20.Lc1 Dc4  
 

 
 

Zwart heeft,tijdelijk, lichte druk, 
waaronder wit bezwijkt. 21.e4?! 
[21.Lb2 Pc3 22.Lxc3 Dxc3 
23.Da4=; 21.Dd2 Pc3 22.Te1 Tc8 
23.Lb2 Pe4 24.De3=; 21.Te1 
Pc3=] 21...Pc3 22.De1 Lg6 
23.Kh2?? [23.Lb2 en wit kan nog 
verder schaken, bijv:  23...Pe2+ 
24.Kh1 Pxd4 25.De3 e5 26.f4 f6 
27.Tc1] 23...Lxe4 0–1 
 
(4) D. Floor - R. Schuermans  
 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 f5 4.Pc3 

ik had me terdege voorbereid op 
de "Schliemann/Jaenisch", maar 
de volgende zet had ik niet 
verwacht 4...Pd4 5.La4 [5.Lc4!?] 
5...c6 6.d3!? [6.Pxe5 de 
principiele zet waar ik maar vanaf 
zag om niet in zijn knollentuintje 
terecht te komen 6...Df6 7.Pd3 
fxe4 8.Pxe4 Dh4 9.0–0 d5 10.Pg3 
Ld6 is een mogelijk vervolg, zwart 
heeft voldoende compensatie 
gezien zijn aktief stukkenspel] 
6...d6 7.0–0 [7.Pxd4!? reeds hier 
een goede zet, daar de zwarte 
stelling vooral drijft op het sterke 
paard op d4 7...exd4 8.Pe2 Da5+ 
en hier stopte ik met de conclusie 
dat ik een stuk verlies: 9.c3 maar 
dit is zeer wel mogelijk 9...dxc3 
10.Pxc3 Pf6 11.0–0 fxe4 12.dxe4 
wit heeft een aangenaam 
voordeel] 7...Pf6 8.Lb3?! zwak, 
lichtzinnig, oppervlakkig, wat 
bezielde me?  [8.exf5!?; 8.Pxd4! 
de beste zet 8...exd4 9.Pe2 Db6 
10.Lb3 fxe4 11.dxe4 Lg4 12.Dd3 
Lxe2 13.Dxe2 0–0–0 een Fritz-
variant waarin zwart voorlopig nog 
de boel bij elkaar houdt, maar het 
lijdt geen twijfel dat wit zeer goed 
staat] 8...Pxb3 9.axb3 ik meende 
dat de open lijn me wel spel zou 
geven maar dat is onjuist, wit gaat 
zijn witveldige loper missen 
9...fxe4 [9...Le7] 10.dxe4 Lg4 
11.Le3 [11.h3 Lh5 12.Dd3 Le7 
13.b4 en het staat nog wel gelijk] 
11...a6 afdoende 12.Dd3?! Tja, ik 
wilde " een moderne partij " spe-
len, dubbelpionnen accepteren in 
ruil voor aktiviteit, maar hier doe ik 
mijn positionele natuur teveel 
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geweld aan. [12.h3] 12...Lxf3 
13.gxf3 Dd7 neemt een optie op 
veld h3 en daarmee de witte 
koning, wit moet nu vechten om " 
in de partij te blijven hangen" 
[13...Ph5] 14.Kg2 [14.Lg5 Dh3 
15.Tad1 Pd7!] 14...Le7 [14...d5!?] 
15.Pa4 -/+ ik zag niets beters, en 
het leek me altijd nog beter aktief 
te spelen/ lijken te spelen dan 
passief te blijven en wegge-
schoven te worden [15.Tfd1 0–0 
16.h3 Ph5 17.Pe2 De8 -/+] 
15...De6 16.Pb6 Td8 17.Ta5 een 
poging om d4-d5 te voorkomen 
17...0–0 [17...d5 –+ was reeds 
zeer sterk] 18.Td1 Df7 19.Dc4 
snel gespeeld, "ik doe hem 
gewoon, het is toch allemaal 
niets" [19.Lc1 Ph5 -/+] 19...d5! –+ 
uiteraard 20.De2 [20.exd5 Pxd5 
en f3 staat in] 20...dxe4 [20...Lb4 
21.Ta4 Ld6 –+; 20...Dg6+ 21.Kh1 
Pxe4! (21...dxe4 is ook voldoende 
22.Txe5 Txd1+ 23.Dxd1 exf3 
24.Dxf3 Pg4 –+) 22.fxe4 Dxe4+ 
23.Kg1 d4] 21.Txe5 Ld6?! mijn 
tegenstander begint nu aarzelend 
te spelen, terwijl het op verschil-
lende manieren uit is.  [21...Dg6+ 
22.Tg5 exf3+ 23.Dxf3 Dxc2 –+] 
22.Tf5 De6?! na deze tweede 
onnauwkeurigheid is wit weer 
terug in de partij [22...Dg6+ –+] 
23.Dc4 Pd5? [23...exf3+ 24.Txf3 
Dxc4 25.Pxc4 Lc7 =/+] 24.Pxd5 
[24.fxe4 na de partij vertelde mijn 
tegenstander dat ik had kunnen 
winnen met: 24...Txf5 25.exf5 De5 
maar deze zet lijkt het nog te 
redden voor zwart (25...Dxf5 
26.Pxd5 cxd5 27.Txd5 Dg6+ 

28.Kf1 +/-) 26.Pxd5 Dxh2+ 27.Kf1 
Dh1+ 28.Ke2 Dh5+ 29.Kd2 cxd5 
30.Dxd5+ Df7 31.Ke2 Dxd5 
32.Txd5 Lc7 33.Txd8+ Lxd8 +/=] 
24...exf3+ 25.Txf3 Txf3 26.Pe7+ 
Kf7 27.Dxe6+?! zonder naden-
ken, volgens plan gespeeld 
[27.Pxc6! een pracht van een 
desperado 27...bxc6 28.Kxf3 Tf8 
29.Ta1 Ke7+ 30.Kg2 Dxc4 
31.bxc4 Ta8 en dit moet wit 
kunnen winnen!] 27...Kxe6  
 

 
 

28.Kxf3?! [28.Pxc6 ook hier nog 
beter 28..Txf2+ 29.Lxf2 bxc6=] 
28...Tf8+ 29.Kg2 [29.Ke4 is 
lichtelijk beter 29...Lxe7 30.f4 g6 
31.c3 Tf5 =/+] 29...Kxe7 het leek 
me remise maar gemakkelijk is 
het niet 30.Te1 Kd7 31.Td1 Tf5 
32.c4 [32.h3 Ke6 33.Te1] 32... 
Ke6 33.h3 Le5 34.Te1 Kf7 
35.Td1 Kg6 36.Td7 Tf7 37.Td2 
Kf5 38.Lb6 g5 39.La5 h5 40.Lc3 
het toreneindspel moet remise zijn 
40...Lf4 41.Td8 Th7 42.Ld2 dringt 
aan 42...Lxd2 43.Txd2 Te7 
44.Kf1 a5 45.Td8 Te5 46.Th8 h4 
47.Tf8+ Ke4 nu wist ik de remise 
binnen handbereik, en begon al-
vast wat te relaxen 48.Ke2? ziet 
het zwarte plan niet aankomen 
[48.Tf7 b5 49.Tc7 Tc5 50.b4 axb4 
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51.cxb5 Txb5 52.Txc6 =/+] 48...b5 
49.Tf6 .. 
 

 
 

49...bxc4?! [49...Tc5! 50.cxb5 
(50.b4 axb4 51.cxb5 cxb5 52.Kd2) 
50...cxb5 en ik vrees dat wit hier 
verloren staat] 50.bxc4 Tc5 51.b3 
a4 52.bxa4 Txc4 53.Te6+ [53.a5 
Ke5 54.Th6 Ta4 55.Txc6 Txa5] 
53...Kf5 54.Th6 Tc2+ 55.Kf3 
Tc3+ 56.Kg2 c5 57.a5 Ta3 58.a6 
nu loopt wit de remisehaven 
binnen 58...Ke4 59.Te6+ Kd4 
60.Td6+ Kc3 61.Kf3 c4 62.Kg4 
Ta5 63.Tg6 [63.f4 gxf4 64.Kxh4] 
63...Kd4 64.Txg5 Txa6 65.Kxh4 
Th6+ 66.Kg4 c3 [66...Tc6 67.Ta5 
c3 68.Ta1 c2 69.Tc1 Kd3 70.h4 
Kd2 71.Txc2+ Txc2 72.h5 Kd3 
73.h6 Txf2 74.Kg5 Ke4 75.h7 Th2 
76.Kg6] 67.Tg8 c2 68.Tc8 Kd3 
69.h4 Th8 70.Tc7 Tg8+ 71.Kf5 
Tf8+ 72.Kg6 Tf4 73.Txc2 Kxc2 
74.h5 Tg4+ 75.Kf6 Th4 76.Kg6 
Kd3 77.h6 Ke4 78.h7 Ke5 
79.Kg7 ½-½ 
 
(5) J Schuurman – Willem Bor 
(Analyse Willem Bor) 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 
4.Lb5 Lb4 5.Pd5 .. Zeer 
ongebruikelijk. Ik was gelijk ‘out of 
book’. 5… Lc5 Leek me erg 

logisch, maar beter is 5… Pxd5 
6.exd5 e4 7.dxc6 dxc6 met iets 
beter spel voor zwart. 6.0-0 0-0 
7.d3 Pxd5 Ik was al een paar 
dagen niet lekker en wilde liefst 
een overzichtelijke stelling. Die 
dacht ik met deze zet te kunnen 
krijgen: een vrijwel symmetrisch 
middenspel met een iets betere 
zwarte loper. Iets om nog een 
flinke tijd aan te duwen en te 
trekken. Nou, daar ging ik weldra 
spijt van krijgen. Na het alternatief 
7… h6 8.c3 wordt het een rustige 
laveerpartij, waarbij wit overigens 
wat betere kansen heeft. 8.exd5 
Pd4 9.Pxd4 Lxd4 (9… exd4!?) 
10.c3 Lb6 (10… Lc5!?) 11.d6 ..  
 

 
 

Niet gezien. 11...cxd6?? Onbe-
grijpelijk. Na 11… Df6 (waar ik 
amper over heb nagedacht) is er 
niets aan de hand. Nu is mijn 
loper op c8 begraven. 12.Lc4 
a6?? In mijn eigenwijsheid ga ik 
nu vele zetten op de damevleugel 
besteden om die loper uit te 
graven, daarbij wit de kans 
gevend een gigantische aanval op 
de koningsvleugel op te zetten. 
Het minste kwaad was 12… d5 
13.Lxd5 d6. Of anders 12… Kh8 
gevolgd door f5. 13.Kh1 La7 14.f4 
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Tb8 15.f5 Df6 Zo‘n zet doe je niet 
voor je lol. 16.Dg4?? .. Opnieuw 
onbegrijpelijk. Er zijn in deze korte 
partij veel onbegrijpelijke dingen 
gebeurd. Na 16.Dh5 h6 17.h4 b5 
18.Lg5 hxg5 19.hxg5 Dd8 20.g6 
heeft wit een vol tempo meer dan 
in de partij, waarin hij zich op zet 
21 genoodzaakt zal voelen tot de 
zet Dg4-h5. En dat maakt in deze 
lijn precies het verschil uit of mijn 
koning nog wel uit de gevaren-
zone wegkomt of niet. Anders 
gezegd: na 16.Dh5 had ik weldra 
kunnen opgeven. [DF: in deze 
variant speelt zwart niet 19..Dd8? 
maar 19..g6! 20 fxg6 Dh8 -+] 
16...h6 17.h4 b5 18.Lg5 hxg5 
19.hxg5 Dd8 
 

 
 

20.g6?? .. Ach, weet je wat, Fritz 
wijst mij er op dat wit na 20.Tf3 
bxc4 21.Th3 nog steeds een 
winnende aanval heeft. Die kan er 
ook nog wel bij. 20… Df6 Hierna 
is zwart aan het roer. 
Minder goed was aanname van 
het tweede stukoffer met 20… 
bxc4 wegens 21.Dh5 fxg6 22.fxg6 
Tf6 23.Dh7+ Kf8 24.Dh8+ Ke7 
25.Dxg7+ Ke6 26.Txf6+ Dxf6 
27.Dg8+ Ke7 28.Dh7+ Ke6 
29.Dg8+ met zetherhaling, want 

als de zwarte koning weg probeert 
te lopen dan promoveert wits g-
pion. 21.Dh5 Td8 22.Ld5 Kf8 
23.Tae1 .. (23.g4 Le3.) 23… Lb7 
24.Lxb7 .. Een paar 
Roosendaalers vertelden mij na 
afloop dat ze als ik met mijn toren 
terug zou slaan nog goede 
kansen voor wit zagen. Ik was 
echter geen moment van plan 
terug te slaan en had Lb7 hier 
alleen gespeeld omdat ik dit de 
meest dwingende zetvolgorde 
vond om een toren naar de h-lijn 
te krijgen. 24… Ke7  0-1. 
 
(6) W. van de Fliert- M. Dogge 
(Analyse Wim van de Fliert) 
1. e4 c5 2. Pc3 Pc6 3. g3 g6 4. 
Lg2 Lg7 5. d3 d6 6. f4 e5 7. Ph3 
Pge7 8. 0-0 exf4 [8. … 0-0 9. f5! 
gxf5 10. exf5 11. Lxf5 Txf5! met 
sterke aanval] 9. Lxf4 0-0 [h6] 10. 
Dd2 Pd4 11. Lh6 [de c-pion gaat 
in de aanbieding in ruil voor 
initiatief: 11. … Lxh3 12. Lxh3 
Lxh6 13. Dxh6 Pxc2 14. Tf4 Pd4 
15. Taf1] Db6 12. Lxg7 Dxg7 13. 
Tf2 Ld7 [ook de b-pion lust zwart 
niet: Dxb2 Taf1] 14. Taf1 f6 15. 
Pf4 Da5 16. Dd1 Tae8 17. Pcd5 
Pg8 [terecht wordt nu de a-pion 
versmaad: 17. … Dxa2 18. c3 Pb5 
19. Pxf6 Txf6 20. Ph5+ met sterke 
aanval] 18. c3 Pc6 19. Db3 b5 20. 
Lh3 Lxh3 [met remiseaanbod] 21. 
Pxh3 Pe5 22. Dd1 Dd8 23. Phf4 
Dd7 24. Pe3 Pc6 25. Pfd5 Pce7 
26. g4 Pxd5 27. Pxd5 Te5 28. 
Df3 Tg5 29. Tg2 Te5 30. Pf4 
[plan: d4, d5, Pe6+] De7 31. Te2 
Dd7 32. d4 Te7  
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[natuurlijk kijk je hier behalve naar 
33. d5 ook naar 33. e5; het 
probleem is weer die verrekte 
tijdnood; met een paar minuten 
voor acht zetten kies ik dan voor 
de veilige plus met d5, waar een 
ander de zaak op scherp zet met 
e5; een paar varianten na e5: (A) 
fxe5 Ph5+ wint (B) dxe5 dxe5 
Tee8 e6 met voordeel (C) cxd4 e6 
Dc8 cxd4 met voordeel (D) cxd4 
cxd4 dxe5 dxe5 Dd4+ Kh1 Txe5 
Pe6+ kwaliteitswinst] 33. d5 Ph6 
[Tfe8 h4] 34. Pe6+ [g5 Pg4 Dh3] 
Txe6 35. dxe6 Dxe6 36. g5 Pg4 
37. h3 Pe5 38. gxf6+ Kg8 [Txf6] 
39. Dg3 Dxa2 [eindelijk…] 40. 
Tef2 De6 41. h4 [Ta1] a5 42. Tf4 
Kf7 43. Kh2 Ke8 44. Dg5 Tf7 45. 
Dg2 [42. h5 en nu niet h6 43. 
Dxh6 Pg4+ 44. Txg4 Dxg4 45. 
hxg6 De2+ 46. Kg3! en wit wint, 
maar Pd3 43. hxg6 hxg6 44. Th4 
De5+ met gelijk spel; na de 
tekstzet forceert zwart 
zetherhaling] Pd3 46. T4f3 Pe5 
[Dxe4? Txd3 en wint] 47. Tf4 Pd3 
48. T4f3 Pe5 (½–½) Zwart heeft 
zich goed verdedigd en ik heb de 
grote vorm nog steeds niet te 
pakken. 
 

(7) P. Eerens- D. de Beer   
 

geen notatie ontvangen. (½-½) 
 
(8) B. Both - B. van Ael 
(Analyse Bert Both) 
Op allerlei tegenstanders was 
voorbereid, verschillende ope-
ningen waren weerlegd en nieuw-
tjes gevonden. Alleen van de Belg 
van Ael waren geen partijen 
bekend. 1.d4 e6 2.Pf3 d5 3.c4 
Pf6 4.Pc3 Lb4 5.cxd5 exd5 
6.Lg5 h6 7.Lh4 g5 8.Lg3 Pe4 
9.Db3 .. Toen USF nog een forum 
was waar niet alleen geneuzeld 
werd, heeft Ruud Janssen nog 
wat over de zet Pd2 toegelicht. 
Het scheen hem heel kansrijk toe. 
http://www.utrechtschaak.nl/partij.
aspx?id=34&lst=425 Ook Lalic 
vindt het in Lg5 Systems de beste 
zet. 9.Pd2! Pxc3 10.bxc3 Lxc3 
11.Tc1 Lb2! (11...Lxd2+ 12.Dxd2 
c6 13.h4 g4 14.Lf4 h5 met sterk 
spel over de zwarte velden. ; 
11...Lxd4 12.Da4+ +/=) 12.Txc7; 
9.Tc1 h5 =/+;  Het vergt een zeer 
dynamische aanpak, ik weet niet 
of ik die switch nog kan maken. 
Op 9.Dc2 leek me c6 niet zo fijn. 
Het is beter dan de tekstzet. 
9...Pc6 10.e3 h5! 
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Volgens de boekjes. Mijn 
tegenstander had gluiperig lang 
nagedacht over deze zetten, maar 
hij wist het wel. Het was me hier 
zwaar te moede. Hoe hard ik ook 
rekende, de zetten Lb5 of Ld3 
bleven op stukverlies met een 
beetje compensatie neerkomen 
en het vermoeden dat alles al 
eens uitgeplozen was, was niet 
bemoedigend. Fritz was het 
hiermee eens, eerst wordt Lb5 
positief gewaardeerd, maar een 
paar zetten later wordt dat 
ingetrokken. In Chessbase online 
bleken nog 5 mensen hier 
slachtoffer van geworden te zijn. 
Na 50 minuten heb ik maar h3 
gespeeld in de hoop op 
afwerkproblemen. Beter dan de 
enige meesterpartij waar h4 
gespeeld werd, waarna g4 echt 
vervelend is. 11.h3  
A) 11.Ld3 h4 (11...Lxc3+ 12.bxc3 
h4 13.Le5 f6 14.c4!! dxc4 15.Dxc4 
Lf5 16.Lxe4 Lxe4 17.De6+ +/=) 
12.Lxe4 dxe4 13.Le5 f6 14.d5 
Pxe5 15.Pxe5 Lxc3+ 16.Dxc3 
Dxd5 –+;  
B) 11.Lb5 Lxc3+ 12.bxc3 h4 
13.Le5 f6 14.c4 Le6 15.La4 Tb8 
(15...0–0 16.cxd5 Lxd5 17.Lxc7) 
16.Tb1 b5 17.Lxb5 0–0 18.Dc2 
Pxe5 19.dxe5 c6 20.Lxc6 Da5+ 
21.Kf1 Txb1+ 22.Dxb1 g4 =/+ 
23.Lxd5 Lxd5 24.cxd5 Dxd5 
25.Db3 Dxb3 26.axb3 gxf3 
27.gxf3 Pd2+ 28.Ke2 Pxb3 
29.exf6 Txf6 Een ver 
doorgevoerde variant. 
11...Pxg3 12.fxg3 g4 Zwart staat 
voor een crossroad. Er zijn veel 

aantrekkelijke wegen, deze 
actieve is niet slecht. Hij blijft 
consequent ontwikkelen. 13.hxg4 
Lxg4 14.0–0–0 Lxc3 15.bxc3 
Dd6 16.Td2! Er is nog één partij 
bekend met deze stelling waar 
16.c4 gespeeld wordt, wat tegelijk 
het redelijke alternatief is. Tussen 
1800-spelers met remise als 
verdict. 16... 0–0–0 17.Tb2 b6 
18.Lb5 Pa5 19.Da4 Kb8? Tot hier 
had zwart een goed plan gevolgd. 
Hij hoeft na de lange rochade de 
aanval niet te vrezen. Kb8 is een 
hele rare. Goed zijn 19...f6 -/+; 
19...Lxf3 20.gxf3 Tdg8 -/+ 20.Pe5 
Le6 
 

 
 

20...f6? 21.Pf7 Dxg3 22.Dxa5! 
Dxe3+ 23.Kb1 bxa5 24.Ld7+ Ka8 
25.Lc6#  21.Tf1 .. Of 21.Dxa5!? 
bxa5 22.Lc6+ Kc8 23.Lb7+ (Maar 
niet 23.Kd2 om met Tfb1 mat te 
zetten, zoals we bij de Chinees 
bedachten. Na Tdg8! 24.Thb1 
Kd8–+ is het uit met de pret.) 
23...Kb8 24.Pc6+ Dxc6 25.Lxc6+ 
Kc8 26.Tb5 +/= [DF: Fritz geeft als 
sterker: 24 Lxd5 Db6 25 Lxe6 fxe6 
26 Pf7 Kc8 27 Txb6 axb6 28 g4 
h4 29 e4, met gewonnen stelling] 
21...Thf8 22.Lc6?? Ik had weer te 
weinig tijd, had te lang gezocht 
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naar iets beslissends. De rest is 
zeer matig. Langzaam maar zeker 
gaat zwart de fout in, tot ik Da1 
toelaat, wat niet gezien wordt. 
22.Tf6 +- 22...Pc4?! 22...f6! 
23.Dxa5 fxe5 24.Txf8 Txf8 25.Db5 
exd4 26.exd4 Dxg3 -+ 23.Pxc4 
dxc4 24.Tf4 24.Tf3 24...Ld5? 
24...Tg8 =/+ 25.Lxd5 Dxd5 
26.Tbf2 b5 27.Dc2 Dg5 28.T2f3 
De7 29.e4 Da3+ 30.Db2 Da5 
Langzaam maar zeker brengt 
zwart zijn stelling om zeep. 31.Tf5 
a6 32.Txh5 Db6 33.Thf5 Dh6+ 
34.Dd2 Dh1+ 35.Kc2? Slippertje 
Dh7 35...Da1= 36.a4 c6 37.Df4+ 
Kb7 38.Txf7+ Txf7 39.Dxf7+ En 
wat voor een teamwedstrijd wat 
voortijdig opgegeven. Aan zijn 
reactie te zien dacht hij dat hij de 
dame verloor. 1–0 
 
(9) M. Huizer - A. Rosmuller  
 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.Pc3 
dxc4 5.a4 Lf5 6.Pe5 e6 7.f3 Lb4 
8.Pxc4 e2-e4 wordt voor later 
bewaard 8...0–0 9.Lg5 h6 10.Lh4 
c5 11.dxc5 Dxd1+ 12.Txd1 Lc2 
13.Td2 Lxc3?! zwart had verder 
moeten spelen met het loperpaar:  
[13...Lb3! bijv: 14.e4 Pbd7 15.Lf2 
Tfd8 en vervolgens kan er op c5 
geslagen worden] 14.bxc3 Lxa4 
15.e4 Pa6 [15...Pbd7 16.Lf2 de 
zwarte stukken werken nog niet 
goed samen, bijv:  16...Tfc8 
17.Pd6 Tc7 18.Ta2 Lc6 19.Pc4 en 
zwart wint de pion op c5 niet 
terug] 16.Lf2 Tfd8 [16...Pd7 
17.Pb2 Lc6 18.Lxa6 bxa6 19.Ke2 
zier er ook moeizaam uit maar 
misschien kan zwart stand 

houden op de zwarte velden?] 
17.Pd6 +/-  
 

 
 

17. .. Lc6 18.Le2 [of 18.Lxa6 bxa6 
19.Ke2 +-] 18...Pd7 19.Pxb7 een 
aardige " petite combinaison" 
19...Lxb7 20.c6 Lxc6 21.Lxa6 
Pb6 [21...Pe5 22.Txd8+ Txd8 
23.Ke2] 22.Ke2 Pa4 in de hoop 
op enig spel maar vanwege de 
zwakte van de pion op a7 is en 
blijft zwart verloren 23.Tc1 Tdb8 
[een betere zet is: 23...e5 bijv: 
24.c4 Txd2+ 25.Kxd2 Td8+ 
26.Ke2 Tb8 en zwart staat nog ] 
24.c4 Tb3 25.Td6 Tb2+ 26.Ke1 
Le8 27.c5 +- het werkt niet meer 
samen bij zwart 27...Lb5 28.Lxb5 
Txb5 29.c6 Kf8 30.Td7 Pb6 
31.Tb7 Tc8 32.Txa7 Tb4 33.Tb7 
[33.Lc5 +– Hierbij moet ik 
aantekenen dat ik vanwege 
slechte leesbaarheid niet geheel 
zeker ben van de laatste zetten] 
33...Pd5 34.exd5 Txb7 35.d6 1–0 
 
(10) W. Fokkink - P. Kuijpers 
 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Db6 
5.Pf3 Pc6 6.a3 a5!? Weinig 
gespeeld, maar een acceptabele 
zet. De witte opzet,b2-b4 
doorzetten wordt ermee gefrus-
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treerd, maar anderzins is het 
moeilijk wat te bereiken 7.Ld3 
Ld7 8.0–0 [8.dxc5; 8.Lc2] 8...a4 
[ziet af van aanname van het 
pionoffer, wat zeer wel mogelijk 
was: 8...cxd4 9.cxd4 Pxd4 
10.Pxd4 Dxd4 11.Pc3 Db6 
12.Dg4!?] 9.Lc2 Da6 10.Pg5!? 
[10.Te1!? idee: ik doe een nuttige 
zet,zie maar dat jij dat ook kan, 
bijv: 10...Da5 (10...Le7 11.Pbd2 
+/=) 11.Pbd2 cxd4 12.cxd4 Pge7 
13.b4! axb3 14.Pxb3 +/=] 
10...g6?! passief [10...Le7] 11.Df3 
Pd8 12.dxc5 Lg7?! [12...Lxc5] 
13.Te1 [nauwkeuriger is 13.De3! 
zet in op handhaving van de 
pluspion,en is bovendien 
veelzijdig: dekt tevens e5 en 
maakt de weg vrij voor een later 
f2-f4, bijv:  13...Tc8 14.Pd2 Pe7 

15.Pgf3 Da7 16.b4 axb3 17.Pxb3 
+/-] 13...Pe7  
 

 
 

14.Le3? jammer [14.Pd2 h6 
15.Ph3 Da7 16.De3 en ook als 
zwart c5 terugwint behoudt wit 
voordeel] 14...Db5 profiteert 
meteen, het is subiet remise 
15.Ta2 Dc4 16.Ta1 Db5 17.Ta2 
Dc4 18.Ta1 ½–½ 

 
 
RSR / IVOREN TOREN - PK1 
 

 Dirk Floor 
 

(1) X. Wemmers – P. Batenburg 
(Analyse Xander Wemmers) 
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 
d6 5.Pf3 0–0 6.Le2 e5 7.Le3 Pa6 
Deze variant was speciaal door 
mijn tegenstander voorbereid. 
Vorig jaar speelde ik ook deze 
variant tegen RSR, maar dan 
tegen FM Oscar. 8.0–0 Pg4 9.Lg5 
De8 10.dxe5 dxe5 11.h3 h6 
12.Ld2 Pf6 13.Le3 De7 Tot hier 
kende ik het, onder andere uit een 
snelschaakpotje tegen Shche-
kachev. Wit heeft veld d4 
opgegeven, maar zwarts paarden 
staan op relatief grote afstand van 

dit veld. 13...De7 kende ik niet en 
was speciaal door mijn 
tegenstander voorbereid. Mijn 
volgende zet blijkt al vele malen 
door allerlei goede schakers 
gespeeld te zijn, maar dat wisten 
we allebei niet. 14.Pd5 14.Dc2 
(Kasimdhzanov), 14.Dc1 (Piket), 
14.a3 (Van Wely, Topalov). 
14...Dd8 15.Dc2 Direct 15.Pxf6+ 
is al eens gespeeld door Kramnik 
en Piket (tegen Kramnik). Volodya 
speelt dit dus met beide kleuren. 
15...c6 16.Pxf6+ Dxf6 17.Tad1 
Ook mogelijk: 17.Tfd1 (Shche-
kachev) of 17.c5 (Topalov). 
17...De7 Een logische zet lijkt 
17...Le6, maar dat faalt op 
18.Dc1! Kh7 19.Pg5+!. Je moet 
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dus het lelijke 18...g5 spelen. 
18.c5 Pc7 Een dubieus plan van 
zwart, maar ik betwijfel of zwart 
hier nog gelijk spel kan bereiken. 
De witte stelling voelt heel prettig 
aan. Na afloop keken we naar een 
plan met f7-f5, maar met al die 
actieve witte stukken ben ik er niet 
bang voor. 19.Td6 Pe6 19...Le6 
20.Tfd1 Tad8 21.Dd2! met een 
dubbele aanval op d8 en h6, 
terwijl zwart niet op d6 mag ruilen. 
De d-lijn is voor wit. 20.Tfd1 Pf4 
 

 
 

Zwarts plan is volbracht, maar het 
actieve zwarte paard wordt op 
geen enkele wijze ondersteund 
door de andere stukken. Wit 
speelt er eenvoudig omheen en 
terwijl zwart zich probeert te 
activeren, springt wit dankbaar in 
de gaten. 21.Lc4 Kh7 22.Dd2 g5 
Lelijk, maar het alternatief is 
passief blijven voor de rest van de 
partij. Een troosteloze stelling. 
23.Ph2 De geijkte zet in dit soort 
structuren. Voorlopig wordt ...g4 
tegengehouden en wit kan richting 
gaten springen met Pf1–g3. 
23...Tg8 24.Pf1 g4 25.Lxf4 exf4 
26.Dxf4 gxh3 Vanaf hier is het 
slechts een kwestie van nauw-
keurig blijven rekenen. Wat ik 

speel leidt tot een gewonnen eind-
spel, maar 27.Dxf7 is natuurlijk 
ook goed. 27.e5 ! Dreigt 28.Ld3+ 
en 29.Txh6+. Op 27...Dxe5 volgt 
28.Txh6+ 27...Dg5 28.Dxg5 hxg5 
29.Lxf7 Tf8 30.e6 Lf6 31.Pg3 Le7 
32.Pe4 
 

 
 

With a bind. Er zullen geen 
liefhebbers zijn om op d6 te slaan. 
32.Pf5 zou nog mooier zijn, ware 
het niet dat dat faalt op 32...Txf7. 
32...hxg2 Maakt een afwikkeling 
mogelijk die met 32...Kg7 
voorkomen had kunnen worden, 
maar dan speelt wit uiteraard 
33.gxh3 of een andere 
aantrekkelijke zet. 33.Td7 Lxd7 
34.Txd7 Txf7 35.exf7 Lf8 Met de 
koning op g7 had Kxf7 gekund. 
36.Txb7 Het grote rapen is 
begonnen. Zwart heeft geen enkel 
tegenspel. 36...Kg6 37.Kxg2 Kf5 
38.Kf3 g4+ 39.Ke3 Lh6+ 40.Kd3 
Td8+ 41.Pd6+ Centralization. 
41...Ke6 42.Tb4 Lf8 43.Te4+ 
More centralization. 43...Kf6 
44.Te8 1–0 
  
(2) J. Rosmalen- D. Floor 
 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.e5 
c5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 Pe7 7.Dg4 
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0–0 8.Ld3 f5 9.exf6 Txf6 10.Lg5 
Tf7 11.Dh5 g6 12.Dh4 .. dit staat 
als minder goed bekend,( 12 
Dd1), maar is toch zeker wel 
speelbaar 12...Da5 13.Ld2 c4 
14.Le2 Pf5 de stelling na 14 Pf5 
had ik afgelopen jaar reeds op het 
bord in Vlissingen: mijn 
tegenstander speelde zwak 15 
Dh3. 15 Dg5 .. had ik verwacht en 
leek me een interessante zet. 
15.Dg5!? De zwarte velden zijn 
zwak bij zwart en wit kan met de 
h-pion naar voren stormen, maar 
het is goed te verdedigen. 
15...Pc6 16.Pf3 Pd6 17.h4 Pe4 dit 
paard is een goede verdediger 
18.Dh6 Ld7 19.h5 gxh5 20.Dxh5 
Taf8 [20...Pxd2 21.Dg5+ (21.Pxd2 
Tg7) 21...Tg7 22.Dxd2 Txg2 
23.Pg5 en de toren op g2 heft het 
benauwd] 21.Th4 Pf6 het viel me 
op dat de dame niet zoveel velden 
heeft [21...Tg7 is hier goed en 
solide] 22.Dh6 Tg7 23.g3 [23.Tf4 
Tg6 24.Dh4 Dc7] 23...Db6 
[23...Da4 24.Ld1 Db5 25.Lc1 Da5 
26.Ld2 Db6 27.Lc1 Da5 en remise 
door zetverhaling] 24.0–0–0?!  
 

 
 

deze zet verraste me  [24.Lc1 Da5 
25.Lb2 Db6 26.0–0–0 Pe7=] 
24...Tg6 onnauwkeurig [24...Pe7 

25.g4 deze zet verdedigt hier nog 
25...La4 (25...Tg6 26.De3 Pxg4 
27.Txg4 Txg4 28.Pe5 Pf5 29.Pxd7 
+/- deze zet is mogelijk daar de 
dame op b6 staat aangevallen) 
26.Pe5 Lxc2 27.Kxc2 Db3+ 
28.Kc1 Dxa3+ =; 24...Da5! met 
tempowinst verlaat de dame veld 
b6 25.Kb2 Pe7 26.Tf4 (26.g4 nu 
niet voldoende 26...Tg6 27.De3 
Pxg4 28.Txg4 Txg4 29.Pe5 Pf5! 
en nu heeft wit niet de escape 
Pxd7 30.Dh3 Tg7 -/+) 26...Pg6 
27.Txf6 Txf6 28.Lg5 Tff7 -/+] 
25.De3 Pe7 26.Pe5! deze voor de 
hand liggende sterke zet was me 
ontgaan, wit krijgt meer dan 
voldoende compensatie voor de 
kwaliteit [26.g4 La4 27.Tg1 Dd6 
28.Kb2 Db6+ 29.Kc1 Dd6=] 
26...Pf5 27.Df4 Pxh4 28.Dxh4 
Le8 de tijdnood kwam eraan, ik 
voelde me hier niet senang 
29.Th1 Dd6 [29...Da5 30.Lg4 
(30.Kb2 Tg7 is in orde voor zwart) 
30...Dxa3+ 31.Kd1 Da6 32.Lg5 
Txg5 33.Dxg5+ Kh8 34.Dh6 →] 
30.Kb2 De7 31.Lh6 Txh6 
32.Dxh6 Dg7 [32...Pe4 bekeken 
we na de partij om stoutmoedig 
naar b5 te gaan: 33.f3 Pd6 
34.Dh3 Pb5 35.Dg4+ Lg6 36.Ta1 
even terug, zwart blijft onder druk 
staan 36...Df6] 33.De3 Pe4 
34.Lxc4?! gelukkig, ook in 
tijdnood laat wit zich afleiden door 
bijzaken [34.Lf3 Pd6 35.Lg4 Tf6 
36.f3 +/- bij correct spel zal zwart 
onder de druk moeten gaan 
bezwijken] 34...Pxf2 ik kan er ook 
eentje snaaien 35.Tf1 Pe4 
36.Txf8+ Dxf8 37.Ld3 Df2 
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38.Dxf2 Pxf2 39.Kc1 h5 40.Kd2 
Ph1 41.g4 Pf2 42.gxh5 [42.g5 
Kg7 43.Ke2 Ph3 44.Pf3] 42...Lxh5 
wit kan betogen dat hij beter staat 
maar voldoende om te winnen is 
het niet 43.c4 Kf8 44.cxd5 exd5 
45.Lf5 Ke7 46.Lc8 Pe4+ 47.Kd3 
Pd6 dit doet de deur dicht 48.Lh3 
Le8 49.Lg2 Ke6 ½–½ 
 
(3) W. Bor - J. van Ruitenburg 
(Analyse Willem Bor) 
1.e4 e5 2.d4 exd4 3.Dxd4 Deze 
opening kreeg ik een paar weken 
geleden in de Belgische compe-
titie tegen. Ik had er toen moeite 
mee en wilde het daarom eens 
met wit proberen. Mijn tegen-
stander had de variant ook een 
paar keer tegen gehad, was daar 
niet tevreden over, en wilde eens 
wat anders proberen. 3...Df6 Maar 
dit kan het niet zijn. De 
hoofdvariant gaat verder met 3... 
Pc6  4.De3 Pf6  5.Pc3 Lb4  6.Ld2 
en 0-0-0. 4.Pf3 Dxd4 5.Pxd4 Wit 
heeft nu naast de voorzet nog een 
extra tempo. 5...Pf6 6.Ld3 Deze 
zet is misschien te subtiel. Ik was 
na 6.e5 bang voor 6... Pg4 7.Lf4 
Lc5, maar mijn tegenstander 
meldde dat hij 6... Pd5 zou 
hebben gespeeld. Tsja, dan had ik 
na 7.Lc4 goed gestaan. 6...Lc5 
7.Pb3 Lb6 8.a4 a5 9.Pc3 Diverse 
teamgenoten vonden na afloop 
dat ik hier 9.Pa3 plan Pc4 had 
gemist; na 9... Pc6 10.Pc4 La7 
11.Ld2 Pb4 12.Pcxa5 Pxd3+ 
13.cxd3 d5! valt het allemaal wel 
mee. Een verbetering was wel 
9.Lg5 Pg4 10.0-0. 9... d6 10.0-0 

Le6 11.Pd2 0-0 12.Pc4 Lc5 
13.Lg5 Pbd7 Ik heb, nadat ik in 
de prille opening een tempo kado 
kreeg, niet echt handig verder 
gespeeld, want inmiddels staat 
zwart iets beter. 14.Tfe1 Pg4 
15.Te2 Pde5 16.Pxe5 Pxe5 
17.Le3 Lb4 18.Pb5 Tac8 19.Pd4 
Lc4 Hier was ik niet van onder de 
indruk. Ik was bang voor 19... 
Pxd3 maar dan is er dan eigenlijk 
weinig aan de hand. Met een 
beetje hulp achteraf blijkt 19... Ld7 
de beste. 20.Lxc4 Pxc4 21.c3 
Lc5 22.Pf5 Tfe8 23.Lxc5 dxc5 
24.f3 Tcd8 25.Kf2 Te6 26.Pe3 In 
deze fase was ik tevreden met 
remise. Zwart heeft de d-lijn te 
pakken, maar kan er niet echt iets 
mee. 26... Pe5 27.Td1 Txd1 
28.Pxd1 Td6 29.Pe3 c6 30.f4 
Pd3+ 31.Kf3 Inmiddels staat wit 
weer iets beter, maar echt naam 
mag het niet hebben. 31... b5 
32.axb5 cxb5 33.e5 Td8 34.Pf5 
b4? 
 

 
 

Ik was hier in tijdnood en mijn 
tegenstander speelde bijna net zo 
snel mee. Het lijkt alsof zwart van 
zijn pionnenmeerderheid op de 
damevleugel kan profiteren, maar 
dat gaat tegenvallen. Het beste 
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was hier 34... c4 35.Pd6 Tb8. 
35.Ke3 Nog beter was misschien 
35.Pd6 bijv. 35... bxc3 36.bxc3 a4 
37.Ke4 of 35... Tb8 36.Ke4. 35... 
a4 36.Pd6 Pc1 37.Tc2 Pb3 
38.cxb4 cxb4 39.Kd3 39.Tc4!? 
39... a3 39... Tb8!? 40.bxa3 bxa3 
Einde eerste tijdnoodfase. Wit 
gaat de zwarte a-pion veroveren. 
41.Kc3 Pc5 42.Ta2 Ta8 43.Pc4 
Pe6 44.g3 Pc7 45.Kb4 Pd5+ 45... 
f6! 46.Kc5 Pc3 47.Txa3 Tc8 Het 
alternatief om met 47... Txa3 een 
paardeindspel in te gaan was niet 
aanlokkelijk, en eigenlijk denk ik 
dat het verliest. Maar met een stel 
torens extra blijkt het in het 
vervolg ook zwaar tegen te vallen. 
48.Kb4 Pd5+ 49.Kb5 Pc7+ 
50.Kb4 Ok, ok, ik ga al achterom. 
50... Pd5+ 51.Kb3 g6 52.Ta5 
Tb8+ 53.Kc2 Pb4+ 54.Kc3 Pc6 
55.Tc5 Pe7 56.Pd6 h5 57.Ta5 
Kf8 58.Ta7 Td8 59.Kc4 Tb8 
60.h3 Tb1 Dit kan niet goed zijn. 
Maar ik was al bezig om hem 
helemaal in te snoeren. 61.Ta8+ 
Kg7 62.Pe8+ Kf8 63.Pf6+ Kg7 
64.Te8 Tb7 65.g4 hxg4 66.hxg4 
Ta7 67.Kc5 Met Bert Both had ik 
hier een discussie of 67.g5 en 
daarna pas Kc5 en Kb6 wellicht 
nòg beter was. Ik ben geneigd 
hem gelijk te geven. 67... g5 
Wanhoop. 68.fxg5 Ta5+ 69.Kd6 
Pf5+ Dreigt met een dolle toren. 
70.Kc7 Zonder nadenken 
gespeeld omdat ik zag dat dit 
won. Ik had ook gewoon het paard 
kunnen slaan, want na 70.gxf5 
Ta6+ 71.Ke7 Ta7+ 72.Pd7 of 71... 
Te6+ 72.fxe6 is er niets meer aan 

de hand. 70... Kg6 71.gxf5+ 
Kxg5 72.Pd7 Kxf5 73.Kd6 Kg6 
74.Ke7 Kg7 75.Tf8 Ta7 76.Txf7+ 
1-0. 
 
(4) R. van de Plas – M. Smits 
(Analyse Mark Smits) 
1 d4 Pf6 2 c4 g6 3 Pc3 Lg7 4 e4 
d6 5 f4 0-0 6 Pf3 c5 7 d5 e6 8 
Le2 exd5 9 cxd5 a6 Ik heb altijd 
een beetje repertoireproblemen 
gehad tegen de Vierpionnen-
aanval. Een tijdje was ik geswitcht 
naar de variant met…Pa6 gevolgd 
door …e5 maar dat beviel ook niet 
zo. In deze stelling placht ik 
vroeger te kiezen voor de scherpe 
variant met 9…b5, maar 
aangezien ik niet erg veel 
varianten helder voor de geest 
kon halen besloot ik er maar van 
af te zien. 10 e5 .. Wit vliegt er 
meteen op, maar misschien is 
deze opstoot iets te optimistisch. 
Ik kwam er in ieder geval niet 
slecht uit. 10...Pfd7 11 e6 fxe6 12 
dxe6 12 Pg5 is hier een 
alternatief. 12...f6 13 Lc4 d5! Lijkt 
me een uitstekende zet waarna 
zwart zeker niet minder zal staan. 
14 Pxd5 Lxe6 15 Pxf6+ Zouden 
er liefhebbers (Fritz misschien?) 
te vinden zijn voor de 
kwaliteitswinst 15 Pc7 (of Pb6) 
Dxd1+ 16 Kxd1 Lxc4 17 Pxa8? 
Leek me achter het bord niet te 
spelen voor wit. 15…Dxf6 16 Db3 
Te8 17 0-0 b5 18 Ld5! (18 Lxe6 
Dxe6 19 Te1 Dxb3 20 Txe8+ Kf7 
21 axb3 Kxe8 =/+) …Pc6 (…c4 19 
Dd1) 19 Te1 Pd4?? 
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Verschrikkelijk. Wat was ik hier 
een deus. Hij had erg lang 
nagedacht over de voor hand 
liggende zet Te1, waardoor ik 
geleidelijk aan in een steeds 
optimistischere en tevens opper-
vlakkigere stemming was geraakt. 
Veel meer dan “Pd4 ziet er 
uitstekend uit, alles klopt, niet 
moeilijk doen, gewoon spelen die 
zet” ging er niet door me heen. Ik 
dacht dat wit nu niet beter zou 
hebben dan 20 Lxe6+ Txe6 21 
Txe6 Dxe6 22 Dxe6+ Pxe6: =+, 
en had in al mijn oppervlakkigheid 
een kleinigheidje over het hoofd 
gezien. In plaats van de tekstzet, 
die om een voor de hand liggende 
reden een aperte blunder is, had 
zwart twee alternatieven. Ten 
eerste is de zet …c4 gewoon 
mogelijk: ik vreesde 20 Txe6 Txe6 
21 De3, maar zwart heeft een 
prima positie na de zetten-
reeks…Tae8 22 Pg5 Pd8 23 Pxe6 
Pxe6 24 Ld2 Dd4! 25 Dxd4 Lxd4+ 
26 Kf1 Kg7 =/+. Verder geeft mijn 
tegenstander aan dat de rustige 
zet …Lf7 (door mij volledig 
gemist) ook in de haak is voor de 
zwarten. 20 Txe6! Hier kom ik wel 
door de grond zakken: Na het 

geplande …Txe6 verliest zwart 
materiaal na het eenvoudige 21 
Pxd4 Dxd4 22 Kf1. Na hier mezelf 
een tijdje vervloekt te hebben wist 
ik mezelf toch nog enigszins te 
herpakken en hierna nog wat 
goede zetten uit mijn vingers te 
laten komen. 20…Pxe6 21 Pg5 
Dd4+! Een sterke zet, met als 
tactische finesse dat het voor de 
hand liggende 22 Le3 faalt op 
…c4! 23 Lxe6+ Txe6 24 Pxe6 
Dd6 en wit kan zijn paard niet 
dekken.De witte koning moet dus 
naar een lastig veld toe. 22 Kf1 c4 
23 Df3 Tad8 24 Lxe6+ Kf8 
Doordat hij zijn materiaal sterk 
gecentraliseerd heeft neergezet 
gaat er nog wat kracht uit van de 
zwarte stukken. Neemt niet weg 
dat de stelling eigenlijk ‘gewoon’ 
verloren is en mijn bedenktijd 
tevens geslonken was naar 
minder dan 5 minuten. Erg 
hoopvol gestemd was ik zeker niet 
achter het bord, vooral bloed-
nerveus. 25 f5?! Toen ik zat na te 
denken over de zet 21…Dd4+ had 
ik gezien dat wit nu deze 
aanvalsmogelijkheid zou krijgen. 
Op het eerste gezicht ziet het er 
verschrikkelijk sterk uit, de zet 
wint ook, maar het eenvoudige 25 
Pxh7+ Ke7 26 Pg5 was achteraf 
gezien misschien een wat veiliger 
alternatief geweest. Het lijkt me 
sterk dat ik dat in tijdnood 
overeind had kunnen houden, bijv: 
…Lf6 Wat moet zwart anders 
doen om nog de schijn van 
tegenspel te creëren? 27 Db7+ 
Kd6 28 Le3 (28 Ld2 Lxg5 29 Lb4+ 
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Ke6 30 Te1+ Kf5 en de zwarte 
koning ontsnapt.) en dan …Dxe3 
29 Td1+ Kc5 (…Ld4 30 Db6+ en 
mat volgt) 30 Txd8 Dc1+ 31 Ke2 
Txd8 32 Dxd8 of 28…Dd3+ 29 
Kf2 Lxg5 30 Db6+ Ke7 31 fxg5 
(31 Lc5+ Kf6 is misschien 
rommelig.) …Td6 32 Lc5 Kxe6 33 
Lxd6 Dxd6 34 Te1+ +- Er zullen 
wel meer en correctere varianten 
te vinden zijn, maar het lijkt me 
niet dat zwart in dergelijke posities 
veel overlevingskansen heeft met 
nauwelijks bedenktijd op de klok. 
Overigens kon wit in plaats van de 
tekstzet ook nog kiezen voor de 
dameuitval 25 Db7, maar dan kan 
zwart remise maken d.m.v. 
…Dd1+ (niet…Te7 26 Pxh7+ Ke8 
27 Dc6+) 26 Kf2 Dxc2+! (niet 
…Ld4+ 27 Kg3 De1+ 28 Kh3 en 
wit wint)  27 Kf3 (27 Kg3 Td3+ en 
mat volgt) …Td3+ 28 Le3 Txe3+ 
29 Kxe3 Dd3+ 30 Kf2 Ld4+ 31 
Ke1 De3+ enz.) 25…gxf5! Het 
lijkt op het eerste gezicht gekken-
werk om een dameschaak op f7 
toe te laten en met de koning op 
d6 te gaan staan, maar gezien 
mijn gebrek aan bedenktijd (een 
paar minuten tegen hij een 
kwartier als ik me niet vergis) was 
ik naarstig op zoek naar een 
manier om hem voor zoveel 
mogelijk problemen te stellen en 
de stelling zo onduidelijk mogelijk 
te maken voor hem. Het openen 
van de f-lijn geeft zwart counter-
kansen door de ongelukkige 
positie van de witte koning. 26 
Dxf5+ Ke7 27 Df7+ Na een 
behoorlijk lange denkpauze (hij 

had inmiddels nog maar een paar 
minuten meer dan ik en haalde 
me weldra in) gaf hij toch maar dit 
schaak. De witte alternatieven 27 
Pf7 / Lf4 / Le3 / Ld2 faalden mijns 
inziens allemaal op het dame-
schaak op d3 (na Lf4 eerst Tf8 
invoegen. Zwart ruilt de dames, 
waarna hij volgens mij in alle 
varianten materiaal terugwint door 
de gebrekkige coördinatie van de 
witte stukken), maar de zet 27 Lf7! 
lijkt me voor een mooi einde van 
een leuke partij te zorgen: … Td6 
(lijkt me de enige zet) 28 Pe4 
(centralisatie) en nu moet zwart 
eeuwig schaak gaan proberen te 
geven, hetgeen m.i. echter niet 
lukt: …Dd3+ 29 Ke1 Dd1+ 30 Kf2 
Dc2+ (…Ld4+ 31 Kg3 en de 
koning ontsnapt ook) 31 Kg3 
Td3+ 32 Kh4 wit wint. 27…Kd6 28 
Df4+? Het ruilen van de dames is 
zeker niet de oplossing voor wit. 
Volgens mij raakte mijn 
tegenstander een beetje in paniek 
doordat hij niet echt iets concreets 
kon vinden en ook en hevige 
tijdnood kwam. Het hangt allemaal 
om het loperschaak op f4. Ik was 
van plan om na 28 Lf4+ Kc5 te 
spelen, maar die zet lijkt 
onmiddellijk te verliezen na het 
subtiele en rustige 29 a3! Als hij 
niet naar b4 kan vluchten wordt de 
slechte positie van de zwarte 
koning hem fataal. Zwart moet het 
loperschaak dus beantwoorden 
met …Le5, waarna ik de zwarte 
stelling totaal niet vertrouw maar 
er nog niet in geslaagd ben een 
‘crushing blow’ te  vinden. Kan 
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Fritz hier misschien uitsluitsel over 
geven? (DF: Fritz komt hier met: 
28 Lf4+ Le5 29 Lxe5+ Dxe5 30 
Df5 Dxf5 31 Lxf5 Ke5 32 Lxh7 Kf4  
33 Pf3 Te3 34 h4, dit zal wel 
winnen voor wit) 28…Kc6 29 
Dxd4 Txd4 
 

 
 

In zijn aardige verslagje over deze 
partij zegt mijn tegenstander dat 
de Fritz de stelling hier al taxeert 
als beter voor zwart. 30 Le3? Td3 
31 Te1 h6 zwart wint materiaal 
terug. Nu werd het geagiteerd 
prutsen in opperste tijdnood, 
waarin ik nog een geweldige 
‘faux-pas’ beging: 32 Pf7 Txe6 33 
Lxh6 Txe1+? A tempo gespeeld 
natuurlijk, maar Tf6+ met 
stukwinst had weer wat hartslagen 
bespaard. 34 Kxe1 Lxb2 35 h4 
Td7 36 Pg5 Td6 Hier had ik 
opeens last van een verschrik-
kelijk hallucinatie: totaal vergeten 
zijnd dat de witte koning inmiddels 
op de e-lijn staat meende ik hier 
dmv een (imaginair) schaak op f6 
een stuk te gaan winnen. Tot mijn 
oneindige schande moet ik 
bekennen dat mijn innerlijke 
opluchting hierover zo groot was 
dat ik het me permitteerde na 37 
Lf8 Tf6 zachtjes het woord 

‘schaak’ verbaal te uiten. Ik ben 
erg blij dat mijn tegenstander het 
kennelijk niet gehoord heeft. Het 
was totaal niet onsportief bedoeld, 
maar als hij in een reflex z’n 
koning had aangeraakt waren de 
rapen wellicht erg gaar geweest. 
Nu was 38 Lg7 gewoon een prima 
zet, waarmee wit een kwaliteit 
terugwint en zich schaaktechnisch 
weer terugvocht in de partij, ware 
het niet dat ik spotte dat zijn vlag 
gevallen. Tot mijn grote opluchting 
bleek dat hij er maar 38 gedaan 
had (Ik had in eerste instantie 
braaf streepjes gezet maar was 
hier paradoxaal genoeg mee 
opgehouden toen hij om en nabij 
evenveel bedenktijd over had als 
ik) en het punt dus in de tas zat. 
Toen zag ik inmiddels wel groen 
en geel van de zenuwen en had 
geen droge draad meer aan het 
lijf. Wat is schaken toch een 
geweldige hobby! (0-1) 
 
(5) F. Konings - O. van Veen 
 

1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 
d6 5.h3 0–0 6.Lg5 Pa6 7.Ld3 e5 
8.d5 De8 9.g4 [9.Pge2] 9...Pd7 
10.Pge2 Pdc5 11.Lc2 f5!? de 
natuurlijke zet 12.gxf5 gxf5 
13.Pg3 Pxe4 14.Pgxe4 fxe4 
15.Pxe4 Lf5 16.Tg1 Kh8 17.Le3 
wit staat beter, heeft controle over 
de stelling 17...b5 een boude zet 
in een poging spel te creeren 
18.Dd2?! in de volgende zetten 
verliest wit de controle [18.Pg3 dit 
lijkt me de aangewezen zet 
teneinde een sterk paard op e4 te 
krijgen, een voor de hand 
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liggende variant: 18...Lxc2 
19.Dxc2 Pb4 20.Db3 a5 21.a3 
bxc4 22.Dxc4 Pa6 23.Pe4 +/- en 
de witte strategie heeft 
gezegevierd] 18...bxc4 19.0–0–0? 
hier staat de koning niet veilig 
[19.b3] 19...Tb8 20.Lh6 Lxh6 
21.Dxh6 De7 -/+ 22.Tg5? [22.f3 
verdedigen is geboden] 22...Pb4 –
+ 23.Dh4 Pxa2+ 24.Kb1 Lxe4 
25.Lxe4 [25.Tg8+ Txg8 26.Dxe7 
Pc3+ 27.Kc1 Pxd1 –+]  ½–½ 
Hier wordt de notatie voor mij 
onleesbaar en helaas wist 
Frans het ook niet meer te 
recon-strueren. Wel gaf hij me 
nog de volgende stelling: 
 

 
 

Dat heeft zwart duidelijk niet goed 
gedaan. Wit speelde nu Tg7 
waarna zwart Dxg1 moest spelen. 
Het werd remise. 
 
(6) W. Koster - W. van de Fliert 
(analyse Wim van de Fliert) 
1. e4 c5 2. c3 e6 3. d4 cxd4 4. 
cxd4 d5 [zo maak je van de nare 
Alapin een leuke Franse 
doorschuif] 5. e5 Pc6 6. Pf3 Pge7 
7. Pc3 [goede alternatieven zijn 
Pa3 (zie Wan) en Ld3] Pf5 8. a3 
Ld7 9. Le2 Tc8 [in de trein terug 
bekeken we f6 exf6 gxf6, maar bij 

nader inzien is dat slecht wegens 
Ld3] 10. 0-0 Le7 11. g4 .. 
 

 
 

[Ld3!?] 11...Ph6?! [angst voor een 
snelle witte expansie op de 
koningsvleugel weerhoudt mij van 
het normale Ph4; het valt reuze 
mee: 12. Pxh4 Lxh4 13. Le3 Le7 
14. f4 Pa5 en zwart heeft 
volwaardig spel] 12. h3 0-0 13. 
Le3 Kh8 14. Ld3 Pg8 15. Pd2 f6 
16. f4 fxe5 17. fxe5 Lg5 [beter is 
eerst Txf1+ voordat de witte 
torens zijn verbonden; Lxf1/Pxf1 
Lg5= of Dxf1 Db6=] 18. De2 
Lxe3+ 19. Dxe3 Dh4??  
 

 
 

[koerst af op een slecht eindspel; 
de enige zet is natuurlijk Db6. 
Helaas keek ik niet verder dan 20. 
Pf3 Dxb2 21. Pa4 en de zwarte 
dame lijkt in de problemen, maar 
na 21. … Txf3 kan wit meteen 
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opgeven; varianten na Db6: a) 20. 
Pf3 Dxb2 21. Pe2 Txf3! 22. Dxf3 
Pxd4 is beter voor zwart; b) 20. 
Pe2 Txf1+ 21. Txf1 Dxb2 22. Tf7 
Le8 23. Tf8 Ld7 remise; c) 20. 
Pb5 Pxe5 21. Pxa7 Dxa7 22. 
Dxe5 Db6 en nu kan wit met het 
verrassende 23. Pe4 op enig 
voordeel bogen] 20. Kg2 Dh6 21. 
Dxh6 Pxh6 22. Pb3! b6 23. Pb5! 
g6 [verliest materiaal; beter Pf7 
Tf2 g6 met passieve stand] 24. 
Pd6 Tcd8 25. Tac1 Kg8 26. 
Txf8+ Kxf8 27. Lb5 Pe7 28. Pb7 
Tb8 29. Lxd7 Txb7 30. Lxe6 Ke8 
31. Pd2 Pf7 32. Lxf7+ Kxf7 
 

 
 

[met sterk spel heeft wit een 
gewonnen eindspel bereikt, maar 
vanaf hier faalt hij in de afwerking; 
zwart zet alles op alles om zijn 
paard en koning te activeren, pas 
daarna wordt de toren 
bijgeschakeld] 33. h4 h5 34. Kg3 
hxg4 35. Kxg4 Pf5 36. Pf3 Kg7 
37. h5 Pe3+ 38. Kf4 Pg2+ 39. 
Kg3 Pe3 40. hxg6 Kxg6 41. Kf2 
Pc4 [tijdnood voorbij, twee stel 
pionnen geruild en een actief 
zwart paard] 42. b3 [Tc2 b5] Pxa3 
43. Tc6+ Kf5 44. Tf6+ Ke4 [naar 
veuren!] 45. e6 Te7 [Pb5] 46. Tf7 
[Pe5] Te8 47. Txa7 Pb5= 48. Ta1 

Kf5 49. Th1 Pc7 50. Th5+ Kg6 
51. Te5 Txe6 52. Txe6+ ½–½ 
 
(7) A. Rosmuller - D. Meijer 
 

1.d4 d5 2.Pf3 c6 3.c4 e6 4.Dc2 
dxc4 5.Dxc4 b5 verplichtend in 
die zin dat ter gezond making van 
de zwarte stelling c6-c5 moet 
gaan volgen 6.Dc2 Lb7 7.e4 Pd7 
8.Ld3 a6 9.a4 Tc8 10.De2 c5! hij 
kan 11.axb5 c4! 12.Lc2 axb5 = 
13.0–0 Pgf6 14.Lg5 Le7 15.Pa3 
Db6 16.e5 Pd5 17.Lxe7 Pxe7 
18.Pg5 h6 19.Pe4 Pf5 [19...Lxe4! 
20.Dxe4 b4 21.Pb1 b3 met tempo 
worden een paar stukken 
teruggedreven 22.Ld1 Pc6 23.Pd2 
Dxd4 24.Dxd4 Pxd4 25.Pxc4 Ke7 
26.Ta4 Ta8 =/+] 20.Tfd1 ½–½ 
 

 
slotstelling na 20 Tfd1 

 
(8) H. van Buitenen - D. de Beer 
 

1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 
4.Pxd4 g6 5.Pc3 Lg7 6.Le3 Pf6 
7.Le2 nu heeft zwart gemakkelijk 
spel [7.Lc4] 7...0–0 8.f4 d6 9.Pb3 
b6 10.Dd2 Lb7 11.0–0–0 Dc7 
12.Lf3 [12.Pd5 Pxd5 13.exd5 Pa5 
14.Pxa5 bxa5 15.f5 een door Fritz 
gegeven mogelijkheid, het zal 
ongeveer gelijk staan] 12...Pa5!? 
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dynamisch spel, zwart wil een 
open lijn creeren tegen de koning, 
een toren op b8 werkt natuurlijk 
leuk samen met de loper op g7 
13.Pxa5 bxa5 14.Ld4 [14.e5 dxe5 
15.fxe5 Tad8] 14...Tfd8 15.The1 
[15.h4!? teneinde spel te creeren 
tegen de zwarte koning] 15...e5! 
16.Le3 Lc6 17.fxe5 dxe5 18.De2 
a4 19.Da6 Tdc8 
 

 
 

Zwart neemt het initiatief op de 
damevleugel, de dameuitval snijdt 
geen hout. 20.Te2 Tab8 21.Td3 
Lf8 22.a3 Tb7 23.Lg5 Pd7 24.Le3 
Tcb8 met nauwkeurig spel wordt 
wit voor grote problemen gesteld 
25.Pd5 Lxd5 26.exd5 Txb2 27.d6 
Dd8 28.Dxa7 e4 29.Lxe4 Pe5 
30.Td5?? de stelling was reeds 
verloren, maar nu wordt het wel 
heel gemakkelijk [30.Td4 Lxd6 –+] 
30...Pc4 31.c3 Txe2 32.Lg5 
opgeven was aangewezen 
32...Db6 33.Dxb6 Pxb6 34.Td4 
Txe4 35.Txe4 Lxd6 36.Le3 
Lxa3+ 37.Kc2 Lf8 38.Lxb6 Txb6 
39.Txa4 Tf6 40.Kd3 Tf2 41.Tg4 
h5 42.Tg3 0–1 
 
(9) W. Fokkink - K. Lui 
 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Pc6 

5.Pf3 Pge7 6.Pa3 cxd4 7.cxd4 
Pf5 8.Pc2 Db6 9.g4 het bevalt me 
maar weinig om nu al de 
koningsvleugel zo te verzwakken 
[9.Ld3] 9...Pfe7 10.Ld3 Ld7 11.0–
0 Pa5 [11...h5!?] 12.Pd2 
[12.Pg5!?] 12...Tc8 13.De2 Pec6 
14.b4? Pxd4 –+ 
 

 
 

de weerlegging 15.Pxd4 Dxd4 
16.Lb2 Dxb4 17.Tab1 a6 laconiek 
[17...h5] 18.f4 b5 19.Pf3 Dxf4 
20.Pd4 Dg5 21.Df3 Lc5 [21...De7] 
22.Dxf7+ Kd8 23.Kh1 De7 
24.Lc3 Pc6 25.Pxc6+ Lxc6 
26.La5+ Kd7 27.Dh5 Le3 28.Le2 
Tcf8 29.Dh3 d4+ 30.Lf3 Txf3 
31.Txf3 Tf8 32.Tbf1 Txf3 33.Txf3 
Df7 34.Kg2 d3 0–1 
 
(10) P. van Ginkel - B. Both 
(Analyse Bert Both) 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.Pf3 
c5 5.e3 0–0 6.Dc2 b6 7.Le2 Lb7 
8.0–0 cxd4 9.Pxd4 Pc6 Er is nog 
een partij bekend uit het 
Roemeens kampioenschap van 
dit jaar, die na Pxc6 bruusk eindigt 
in remise. 10.a3 Le7 11.Td1 Tc8 
Zwart staat makkelijk, verder niet 
veel aan de hand. 12.b4? Nu wel. 
c4 is een zwakte. 12...Dc7 
[12...Pe5 is nog te vroeg 13.Db3 
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Pxc4 14.Pcb5! a6 15.Pa7 Tc7 
16.Lxc4 d5 17.Lxa6 =] 13.Lb2 
Pe5 14.Pcb5 Db8 15.Pb3 Pxc4 
16.Lxc4 d5 17.Td4 a6 18.Pc3 Wit 
heeft het er niet beter op gemaakt 
met zijn laatste bewegingen. 
18...Txc4 -/+ [Toch wel simpeler 
ware 18...dxc4 19.Pd2 b5] 19.Dd2 
Td8 20.b5 voordat zwart het doet 
20...a5 21.De2 Dc7 22.Tc1 Lxa3 
met de intentie het in stijl af te 
maken 23.Txc4 dxc4 24.Lxa3 
cxb3 25.Pa4! De5 26.Pxb6 
 

 
 

26...h5 een crossroad. Aanval op 
de koningsvleugel, of de pion naar 
voren helpen? Ik besloot ventiel 
en aanval te combineren. Van 
alles is mogelijk. Fritz geeft Dg5 
[26...Dg5 27.f4 Dg4 28.Dxg4 Pxg4 
29.Pc4 a4 30.Pd6 La8 31.Tc4 
Pxe3 32.Txa4 Ld5 –+] 27.h3 
Le4(?) Dit is lelijk. Een negatief 
plan, Lc2 of Ld3, spelen waar de 
loper op de koningsdiagonaal zo 
mooi staat. Pe4 is de zet waarna 
Lb2 welhaast gedwongen is. 
[27...Pe4 28.Lb2 Df5 29.Ld4 e5 –
+] 28.Lb2 Dd6 [28...Dg5 29.f4 
Dg3 30.Ld4 dit leek me 
ongecontroleerd. De witte dame is 
aan g2 gebonden, maar doet 
meer mee dan de zwarte] 29.Pc4 

Dd3?? Ik zag dat Ld3 niet goed 
was en dacht dat dan Dd3 de 
goede moest zijn. Beide pionnen 
vallen achter elkaar. Nodeloos te 
zeggen dat tijdperikelen een rol 
speelden. [29...Ld3 30.Pxd6 Lxe2 
31.b6! Txd6 32.b7 Tb6 33.Tc8+ 
Kh7 =; Na 29...Db4! is black still 
ok 30.b6 a4 –+] 30.Dxd3 Lxd3 
31.Pxa5 Lxb5 32.Pxb3= Tb8 
33.Le5 Ta8 34.Pd4 Ld3 35.Lxf6 
gxf6 36.Td1 Lc4 37.Td2 Kg7 
38.Kh2 Kg6 39.Kg3 Ta4 40.Pf3 
Ld5 41.Pe1 Le4 42.f3 Ta1 43.Kf2 
Lc6 44.h4 Lb5 45.Tb2 La6 
46.Tc2 Ta4 47.g3 Ta1 Nu is Pg2 
naar f4 een plan met een 
bezwaar.  48.Tb2 gevolgd door 
een aangenomen remiseaanbod 
½–½ 
 

 
Dirk in gedachten tegen de Pion 
 

 
Nabespreking met Lukas 
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PK2 SLUIPT OMHOOG 
 

 Jan Jaap Janse 
 

In de 3e ronde kwam Wageningen 
II op bezoek. Een team als het 
onze: sterk in de breedte, wissel-
vallig en best gezellig. Ze hadden 
nogal lopen puzzelen met de 
opstelling en de onze bijna juist 
geraden. Grappig genoeg gingen 
de best voorbereide Wageningers 
snel onderuit: 
 

2) M. de Jonge – K. Stap 
 

 
 

12,… d5? Grappige zet, maar niet 
goed. 13 fxe5 Pxe4 14 Pxe4 
dxe4 15 Lxe4 Lxh3 16 Tf2 Pd5 
 

 
 

Rechtstreeks uit de boekjes: de 
best ontwikkelde partij heeft baat 
bij het openen van de stelling. 
Maartje drukt op het gaspedaal: 

17 Th2! Pxe3 18 Lxh7+ Kh8 19 
Dd3 Pg4?! Zwart verdedigt zich 
fel, maar het heeft weinig zin. 20 
Txh3 Ph6 21 Le4 Dc7 22 De3 
f5?! 23 Txh6+! gxh6 24 Dxh6+ 
Kg8 25 Dg6+ Kh8 26 Kg2 Lh4 27 
Th1 1-0. Maartje als eerste klaar, 
het is even wennen… 
 
Jan-Bart volgde rap zijn opponent 
met de merkwaardige bijnaam 
PPProfessor (David, leg eens 
uit?) de eigen stelling opblies: 
 

4) J.B. Abcouwer – E.Smaling 
 

 
 

Wit heeft kalm ontwikkeld en staat 
goed: pion e4 kan alleen door 19 
,…f5 gedekt worden, maar dan 
komt op termijn f3 en de boel stort 
in. De partij ging sneller: 19,… 
Pb4? 20 Dxe4 f5 21 Df3 
Vermoedelijk overzien. 21,… 
Lxc4 22 Dh5+ en wit won snel. 
 
Niet overal ging het zo soepel: de 
onderste helft had het behoorlijk 
zwaar. Paul verloor in een door 
zwart goed gespeelde partij, de 
rest speelde met enige moeite 
remise. 
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5) J. Stigter – H.P. v/d Spek 
 

 
 

29,… Pc7? 30 Lxh5! Pb5? 31 
Pf5+! Zoiets werd in oude tijden 
wel een paardenmirakel ge-
noemd. Wit wint. Of toch niet? 
31,… gxf5 32 Dxf7+ Kh6 33 Dxf5 
Pxc3 34 Dg5+ Kh7 35 Df5+? 
Sterker is 35 Lf7! Df8 36 Df6 
waarna zwart volkomen klem 
staat. Tijdnood waarschijnlijk, zie 
ook de komende zetherhalingen: 
35,… Kh6 36 Dg5+ Kh7 37 Df5+ 
Kg7 38 Df7+ Kh6 39 g4?! Oogt 
zeer gevaarlijk, maar wint net niet. 
39 Lg4 is sterker (39,… Pxe4? 40 
Lf5). 39,… P3xe4! 40 g5+? Pxg5 
41 hxg5+ Kxg5 42 Lf3 en in dit 
eindspel is er alweer minder aan 
de hand. Uiteindelijk werd het 
remise. 
 

7) R.v.Leerdam – S.Kronemeijer 
 

 

Na een wat slappe opening van 
wit staat Simon prettig. 18,… 
Td8? Maar niet zo! 19 De2? Dat 
valt mee, al was 19 Pxe5 
gemakkelijk te overzien: 19,… 
Lxe5 20 Lxe5 Txd1 21 Lxc7 Txa1 
22 Txa1 en wit domineert. Nu gaat 
Simon er iets leuks van maken: 
19,… e4 20 Pd4 Pd5 21 Tfd1 
Pc3?! Achteraf gezien misschien 
toch 21,… Lb4. 22 Lxc3 Dxc3 23 
Dd2 Dxd2 24 Txd2 Lb4 25 Tdd1 
Lc3 Hee, wint dit een stuk? 26 
Pe2 Nee, het is gezichtsbedrog. 
Ook dit werd een vrij correcte 
remise. 
 

8) K. Vreeken – C. de Vos 
 

 
 

Kees is niet helemaal lekker uit de 
Pirc gekomen en trapt nu in een 
valletje: 20 Kh1? Pxe4! Amai. 21 
Pxe4 Txe4! 22 Lxb5 axb5 
Pluspion weg en mooie open 
lijnen voor zwart. Wit staat minder. 
23 f5 De7 24 fxg6 hxg6 25 h3? 
Te2 De problemen stapelen zich 
op. 26 Dg5 Lf6?! Dat scheelt. Na 
26,… Dxg5 27 Pxg5 Txb2 staat 
zwart op winst: grappen met 28 
Ta7 b4 29 Tff7 Tc1+ werken 
averechts. 27 Dg4 Te8 28 Pd4 
Leuk grapje: 28,… Te4? 29 Pc6. 
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28,… Lxd4 29 Dxd4 Te1? Zwart 
wil per se een eindspel. 29,… Dg5 
is uiterst lastig te verdedigen voor 
wit. Nu ontstond er uiteindelijk een 
toreneindspel dat Kees naar 
remise keepte. 
 
Aan het topbord het nodige 
spektakel: Erik werd opgezocht in 
een eeuwenoude variant van het 
koningsgambiet. Het naspelen 
waard! 
 

1) K. Scholten – E. Oosterom 
 

1 e4 e5 2 f4 exf4 3 Pf3 g5 4 h4 
g4 5 Pg5?! Allgaier gambiet. 
Volgens Chessbase in 210 
partijen gespeeld, waarvan de 
eerste twee in… 1788. Vooral 
Marco en Gunsberg, maar ook 
Lasker en Tarrasch hebben zich 
van dit wapen bediend. In de 
tegenwoordige tijd kom je deze 
zet vooral bij het correspondentie-
schaak tegen. Erik stak er eens 
een uurtje in en kwam met 5,… 
d5. En die is zeldzaam: 5,… f6 
komt het meeste voor, met dolle 
verwikkelingen als resultaat. Eriks 
zet voorkomt invallen op g4. 6 d4 
f6 7 Lxf4 fxg5 8 Le5 Pf6 9 hxg5 
Pxe4 10 10 Lxh8 Dxg5 
 

 
 

Een grappige stelling na 10 
zetten. Alles draait nu om 
ontwikkeling en aanval, en zo op 
het oog staat zwart dan beter. Erik 
had alleen wat weinig tijd. 11 Pc3 
Lb4 12 Dc1 Dg8 12,… De7 was 
ook een idee, een voorbeeld-
variant van Kees: 13 De3 Pxc3 14 
Dxe7+ Kxe7 15 a3 La5 16 Txh7+ 
Ke8. Vermoedelijk goed voor 
zwart, maar het is verdraaid 
ingewikkeld. 13 Le5 Pxc3 14 
bxc3?! 14 Dd2 Pe4 15 Dxb4 Dg5 
16 Lb5+ is ook een idee. 14,… 
Lxc3+ 15 Kd1 Lxa1 16 Dxa1 Wit 
staat twee boertjes achter, maar 
hoe haalt zwart de damevleugel 
uit de knoop? 16,… Pc6 17 Lb5 
Lf5 18 Dc3 Dg6 19 Lxc7 Tc8 20 
Lxc6+ Dxc6 21 Dxc6+ bxc6 22 
Le5 
 

 
 

Dat ruimt op, helaas zijn er wel 
ongelijke lopers over. Erik 
probeerde het nog even en 
verzoende zich toen met remise. 
 

Tot slot uw verslaggever. Enig 
speurwerk op de site van 
Wageningen leverde op dat ik 
tegen The Wall zou moeten, en 
dat klonk niet erg aanlokkelijk. 
Inderdaad werd direct een muurtje 
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opgeworpen, en na dommig en te 
vroeg stoorwerk leek het mis te 
gaan: 
 

3) F.v/d Wall – J.J. Janse 
 

 
 

17 g4 g5!? Zwart kan het zich niet 
veroorloven nog langer af te 
wachten, al zou na 18 fxg5 wit 
nog steeds prima staan. Wit 
aarzelt en speelt zwart een 
lekkere stelling in handen, met 
aan beide kanten wel een steeds 
nijpender tijdsgebrek: 18 Pe2 
Pxe2+ 19 Dxe2 gxf4 20 Txf4 Pe5 
21 Lf1 d5! Een leuke ‘gekmaker’. 
22 cxd5 Pxd3 23 Tf3 Pe5 24 Th3 
Pg6 25 Df3 Ld4 26 bxc5 exd5 27 
Df5 De5 28 Kh1?! Een lokkertje 
terug. Het tamme 28 Dxe5 Pxe5 
gaat op de duur fout. 28,… Dxe4+ 
29 Lg2 Dxf5 30 Pxf5?! Alles of 
niets. 30,… Lxc5 31 Lc3 f6 32 g5 
 

 

 

32,… d4? Paniek in tijdnood: ik 
zag mezelf al mat gaan op h8 na 
32,… Pf4 33 gxf6 en 34 Ph6+. 
Onzin, dan kan ,…d4 altijd nog. 
Cruciaal is dat op 33 Tg3 gewoon 
33,… Pe2 gespeeld kan worden, 
al moet je Fritz heten om dat zo 
snel te doorzien. Of Wemmers, of 
Boutens, maar dus geen Janse. 
De stelling blijft wel erg scherp 
met twee vlaggen op vallen: 33 
Lxb7 dxc3 34 Lxa8 Txa8 35 
Ph6+?! Kh8 36 Txc3 fxg5 37 Tg3 
Kg7 38 Pf5+ Kf6 Het gaat 
allemaal net goed! 39 Tf1 Pf4 40 
Ph4 Te8 Tijdcontrole gehaald, en 
zwart staat best goed: geen 
zwakke punten en de boertjes op 
de koningsvleugel kunnen 
gewoon op gaan rukken. Wit zag 
dat de wedstrijd verloren zou gaan 
en gooide zich in het zwaard: 41 
Pf3 h6 42 Ph4?! Te4 43 Pg2 a5 
44 h4 Kf5 45 hxg5 hxg5 46 Pxf4 
gxf4 47 Th3 Kg4 48 Th6 
Blundervoorbereiding. 48,… f3! 
49 Tg6+?? Kh5 en ondekbaar 
mat. 0-1.  
 
5-3 voor de onzen, we doen weer 
mee. En, ook belangrijk, we 
bleven opnieuw in de voetsporen 
van PK1 en PK3: alle teams 
wonnen dus! Het werd een vrolijke 
boel bij de Chinees. 
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HET ZESDE ZIGZAGT ZOALS 
GEWOONLIJK 
 

 Jeroen van Meerwijk 
 

We hadden gewaarschuwd moe-
ten zijn. Laurens had ons tevoren 
keurig dubbel en dwars gewaar-
schuwd, maar hij kan ook niet alles 
voorzien. Hij doet dat gewone 
waarschuwen prima, en tot het 
onmogelijke is niemand gehouden. 

Een oplettend persoon had 
desalniettemin de tekenen kunnen 
voorzien. Een deskundige had ons 
kunnen tippen over een onheil-
spellend vers van Nostradamus, 
dat ik helaas even kwijt ben in mijn 
papierzee. Doch het simpele 
Teletext was onverbloemd over 
een bejaard Duits echtpaar. "Even 
de weg kwijt." Ze waren allebei 
flink in de tachtig, en wilden bij hun 
zoon en schoondochter langs, een 
kilometertje verderop. Ze stapten 
in hun autootje, maar dat stond 
verkeerd-om en dus reden ze de 
verkeerde kant de straat uit. Pas 
vijfhonderd kilometer verder 
kregen ze in de gaten dat er iets 
mis was en vroegen de eerste de 
beste passant "Sprechen Sie 
Deutsch?", omdat ze er niet zeker 
van waren of ze per ongeluk hun 
vaderland hadden verlaten. (We 
gaan geen uiteenzetting beginnen 
over waarom vanuit, desnoods 
voormalige, koloniën meestal 
sprake is/was van het moederland. 
Er is veel onzin in de wereld, met 
name in menselijke begrippen, en 
dat mag zo blijven. Een idee als 
"vaderlandsliefde" mag de lege 

verzameling benaderen; maar niet 
ieder hoger benul is zomaar gelijk 
aan nul/nada/noppes. Er valt nog 
een heleboel in deze wereld te 
vermoeden of gedegen te 
bewijzen.) 

Wat niet bewezen hoeft te 
worden is de onvoorspelbaarheid 
van het zesde. Dat spreekt vanzelf. 
In de thuiswedstrijd tegen BSG 
was dat weer duidelijk te zien. 

Geheel tegen de ongeschreven 
regels in waren we zelf redelijk op 
tijd compleet, en kwam het bezoek 
veel te laat binnendruppelen. 
Natuurlijk verdwaald en geen 
parkeerplek en dergelijke smoes-
jes. De interne was al ruimschoots 
begonnen en we waren vergeten 
ze in de hal op te vangen, zodat ze 
nogal luidruchtig kwamen 
binnenzeilen. De herrie kon snel 
gedempt, en de klokken konden 
aan (een meerderheid van het 
zesde vindt het te flauw om strikt 
op tijd de klokken aan te zetten). 

Ondertussen was de tractatie van 
Nicolien al een flink eind op. Nog 
vanwege de komst van Pepijn in 
maart vond ze het nodig om 
eindeloze hoeveelheden choco-
ladekoekjes op dienbladen te 
storten; het bezoek kon nog net 
meegenieten. De grote bulk was 
terecht in Keres-magen terecht 
gekomen. 

 

In de loop van de avond viel er 
geen peil op te trekken. Straal 
verloren knoeiboelbaksels lever-
den soms een vol punt op; in de 
glunderstellingen zijn blunders te 
veronderstellen. (Het klankrijm is 
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bijna gelukt.) 
In het digitale tijdperk (ook 

fotografie) is het begrip pseudo-
solarisatie fors verbleekt. Als het 
over vijftig of honderd jaar niet 
meer de woordenboeken staat, 
gaat het begrip verdampen. Als 
niemand zich jou meer herinnert, 
besta je niet meer op deze wereld. 

Daarom doen mensen soms hun 
best om iets onvergetelijks neer te 
zetten. Ze spelen een briljante 
partij of steken een wereldbe-
roemde tempel in de fik of schieten 
een belangrijk persoon dood. Wat 
bezielt mensen om telkens maar 
weer woest om zich heen te slaan? 
Of om telkens hun eigen veters 
dood te willen trappen?  

Zucht naar onsterfelijkheid, maar 
niet de honger naar pseudo-
solarisatie. 

 

Iedereen ziet weleens spoken. 
Het boekje over de tovenarij van 
Harry Potter, die ècht gebeurd kan 
zijn met een beetje quantum-
mechanica, ligt inmiddels bij De 
Slegte. Toen ik de index maakte 
voor de Nederlandse vertaling, 
woonde ik bij Jan van Eck in huis. 
Hij voorspelde toen al dat het bij 
De Slegte zou komen te liggen. 
Dat wist ik ook wel. Maar Jan heeft 
gewoon verdomd vaak gelijk. 

Deze keer op een haartje na net 
niet, maar wat kan ons dat 
bommen. Hij had gewoon een 
lekkere partij. Aan het eind van het 
seizoen geven we hem allemaal de 
schuld, dat we de promotie nèt 
gemist hebben. Zelf hebben we 
natuurlijk ook iets laten liggen, 

maar als dat nergens vastgelegd 
staat, bestaat het niet meer. Als je 
je notatiepapiertje kwijtraakt, is het 
weg. Dan raak je de nare nasmaak 
misschien ook nog kwijt. Om nou 
meteen de hele planeet op te 
blazen is misschien iets te grof. 
Dat vindt de penningmeester nooit 
goed; en dikke kans dat het 
bestuur zijn advies overneemt. 
Enkele doelmatige computer-
virussen knutselen en beperkte 
doch goedgeplaatste brandjes 
stichten; dat zou moeten volstaan. 

 
Natuurlijk verdwaald 

Jan van Eck had wit en zei na 
afloop dat hij nooit meer op het 
tweede bord wil. Of dat serieus 
genomen moet worden is niet 
zeker, uiteraard. 
1 Pf3 Pf6 2 g3 g6 3 Lg2 Lg7 Jan 
wordt pas onvoorspelbaar op een 
zelfgekozen moment. Soms vindt 
iedereen het moment welgekozen; 
soms is men het er niet over eens. 
4 0-0 0-0 5 c4 c5 6 Pc3 Pc6 7 Tb1 
e6 8 e4 d6 9 a3 a6 10 b4 cxb4 11 
axb4 Dc7 12 d4 Te8 vanaf hier is 
de notatie al in de soep. Terwijl 
hier de grote herrie-zooi pas 
begon. Jammer voor de Jan-
fanclub. Naspelen is nutteloos, 
althans als men zich op Jan's 
openingen wil voorbereiden. Jan 
stond ergens straal gewonnen en 
toch was het ineens floeps-weg. 

 

Helaas was het met de rest 
ongeveer zo. Alex won op het 
eerste bord, en die partij hebben 
we niet. John stond wel mooi, en 
ineens was het weg. Chris had iets 
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veelbelovends dat ook onver-
wachts verdampte. Nicolien had 
een spetterend spektakelstuk; het 
verwachte volvette punt waaide 
ineens weg. 

 

(Hier is een onzinnige en uit-
voerige uiteenzetting over pseudo-
solarisatie geschrapt. Wendt u tot 
een oudere encyclopedie in de 
openbare bibliotheek van uw 
woon- of verblijfplaats. Of 
misschien staat er iets op internet.) 

Laurens verdenk ik er niet van 
dat hij ooit dia's zelf heeft 
ontwikkeld. Maar hij heeft een 
gevoel voor timing. Op het juiste 
moment het licht even aanknippen, 
zodat de boel omklapt. Of is hij 
gewoon een woeste aanvaller? 
1 e4 c5 2 Pf3 d6 3 d4 cxd4 4 
Pxd4 Pf6 5 Pc3 a6 6 Le3 e6 7 Ld3 
Pbd7 8 f4 Le7 9 De2 Dc7 10 g4 
Pc5 
 

 
 

Een normaal tafereel. Beide 
partijen zijn zich nog aan het 
ontwikkelen. Wit's positiekeuze is 
een tikkeltje uitdagend. 11 g5 
Pxd3+ 12 cxd3 Pd7 13 f5 Pe5 14 
0-0 Dd8 
 

 
 

Zulke dingen gebeuren in een 
Siciliaan. Bijtijds iemand duidelijk 
maken dattie te hard van stapel 
loopt valt niet altijd mee. 15 h4 Ld7 
16 Dh5! exf5 slaan op d3 leek 
zwart te link 17 exf5 g6 18 De2 
Lxf5 het was wel komiek dat wit d3 
ging dekken, en nu waait het alle 
kanten op 19 Pxf5 gxf5 20 Txf5 0-
0  
 

 
 

is zo'n zwarte rokade stout-
moedig of patroon-vastgeroest? de 
witte leek me al opmerkelijk 21 d4 
Pg6 22 h5 Dd7 23 Taf1 Ph4 en nu 
zetten beide partijen de zaak op 
scherp; wit geeft een kwal weg 24 
Pd5 Pxf5 25 Txf5 Tac8? dat Dxf5 
niet kon vanwege Pxe7+ had zwart 
ook wel in de gaten 26 Dg4! Kh8 
lekker alles laten bungelen zolang 
het onder controle is, typisch 
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Laurens 27 g6! Tg8 28 Pxe7 Dxe7 
29 Lg5! 
 

 
 

een fraai omslagmoment. Echt 
lekker scherp. Zwart meende er 
mooi onderuit te komen met 29 .. 
hxg6 en een hoop materiaal op te 
vissen, maar toen 30 Lf6+! Dxf6 
31 Txf6 gxh5 32 Th6 1-0. Op  30 .. 
Kh7 had Laurens nog 31 hxg6+ 
Txg6 32 Th5+ Kg8 33 Th8. 

 

Het tenenkrommendste blijft u 
bespaard. Jeroen meende een 
stuk in de opening te winnen, maar 
raakte er zelf een kwijt. Door stug 
te stapelen met de torens kwam 
het pluspaard niet tot uiting; werd 
een remise-aanbod brutaal weg-
gewuifd en uiteindelijk een dame 
geplukt. Dergelijke onfatsoenlijke 
taferelen horen in een beschaafd 
clubblad niet thuis. Een cursus kip-
onthoofden en aanstaand-voedsel-
van-veren-ontdoen kan geen 
kwaad, als de stadskindertjes den-
ken dat melk vanzelf in vierkante 
pakken komt. Maar er zijn grenzen. 

We hebben uiteindelijk verloren 
met het minimale verschil 3½-4½. 
Dat kan als een tegenvaller 
beschouwd worden. Het zesde 
heeft al besloten dat het leuk is om 

de rest van het seizoen de 
koploper gezellig in de nek te 
blijven kwijlen. De Vieze Man of de 
Geilneef; gewoon zo'n klassieker 
van Koot & Bie. 

 

Onthutsende cijfers: wie sjouwt 
het hardst bij opzetten en weg-
ruimen? Ik doe af en toe mee om 
mijn image op te houden dat ik 
nergens te beroerd voor ben. Als 
mijn poten of rug tegensputteren 
doe ik maar een enkele tafel en ga 
ik borden stapelen of klokken 
inpakken. Waarom kan ik de 
wereld niet gewoon tot stilstand 
zien komen? In een ouderwetse 
mechanische klok zit de zogeheten 
'onrust'. Net zo goed als dat 
binnenkort niemand meer weet wat 
de 'onrust' is, weet straks niemand 
nog iets over 'pseudosolarisatie'. 
Nutteloze kennis. 

Soms slaat positief om in 
negatief. Het is niet belangrijk om 
te weten wanneer dat gebeurt. Als 
je het niet weet, gebeurt het 
eigenlijk ook niet. Een willekeurige 
kat weet dat. Hoeft je baasje niet 
eens Schrödinger te heten. Bezie 
een kat op de vensterbank in het 
zonnetje, en verruim je blikveld. 

Bijvoorbeeld: na afloop was er 
een interessant gesprek over het 
digitaal doorgeven van de uitslag 
en de binnenkort verplichte digitale 
belastingaanslag. De belangwek-
kendste conclusie was: probleem-
oplossingen zijn meestal pro-
bleemverschuivingen. Dus zolang 
er niets fundamenteel wordt 
opgelost kunnen we het zesde 
rustig laten schuiven. Een 
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troostrijke en verheugende 
gedachte. 

 

Arnoud, dan mag je dit wel 
wegdonderen. Tijdens een vrij 
ongerieflijke weersomstandigheid 
kwam ik onlangs voorbij een groot 
tenniscomplex. De lampen gingen 
automatisch aan op de geprogram-
meerde tijd, maar niemand had zin 
om een balletje te slaan in de 

sneeuwjacht. Tientallen lege 
banen. Nederland kan huivering-
wekkend zijn, nog zonder dat de 
golven over de dijk heen slaan. 

Maar het kan natuurlijk nog 
erger. "Kerst begint pas echt, in 
Tuincentrum Overvecht." Of: 
Holland Casino Tip: "Beleef de 
feestmaand. Bij ons." 

 
 
HET ZESDE NAAR 
DRIEBERGEN 
 

 Jeroen van Meerwijk 
 

Driebergen kan saai zijn. We 
kwamen langs drie adressen die 
met grote letters adverteerden dat 
er vuurwerk te koop was. Maar nu 
nog even niet. De burgemeester 
van Zeist was al met pensioen, 
maar omdat er op de Uteregse 
Heuvelrug wordt geherindeeld (wat 
ook wel voorkomt bij de interne), 
knoopte hij er nog een tijdje als 
burgemeester-van-het-dorp-
verderop aan vast tot er een bur-
gemeester is voor de hele 
Heuvelrug. Dat wurgende onver-
mijdelijke dodelijk-saaie gedoe. 

De schaakclub is intussen heel 
kwiek van het ene eind van het 
dorp naar de andere kant verhuisd. 
Van een kerkelijk bijgebouw naar 
een heus wijkcentrum, weliswaar 
ook hervormd. 't Hoge Licht. Het 
eenlaags gebouw mocht uiteraard 
niet boven de de nieuwbouwwijk 
uitsteken. (Onderweg zagen we de 
mast bij Lopik; dat lijkt meer op Het 
Hoge Licht.) In het halletje 

(gewoon een doelmatige tocht-
sluis) stond een rijkelijk bloeiende 
lidcactus. Die zagen we uiteraard 
over het hoofd, anders hadden we 
nog vunzige grappen gemaakt 
(waar kan nutteloos gelul beter 
floreren dan in het zesde?). Verder 
stond er een onduidelijke prullen-
bak, die de thuis-routiniers bleken 
te gebruiken als asbak om niet 
buiten te hoeven paffen, maar dat 
hadden we te laat in de gaten. Wij 
gingen braaf buiten kleumen. En 
als klap op de vuurpijl hing er een 
portret van het gebouw, dat was 
samengesteld uit aan elkaar 
gelijmde zaadjes. (Als het nou nog 
van gebroken lucifers, lege 
wergwerpaanstekers en uitgetrapte 
peuken aan mekaar was geplakt!) 

In de loop van de avond knalde 
ergens een stevige vuurpijl, alsof 
er een forse lawine moest worden 
losgeschoten. Zo saai is Drieber-
gen nou ook weer niet. Er ontstond 
spontaan weer schuim op vergeten 
biertjes. Het Hoge Licht hebben we 
helaas gemist. 

Ritsaart kon de vorige uitwed-
strijd niet meedoen, omdat zijn 
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trein wegens virtueel terroris-me 
enige vertraging had. Zodoende 
was hij pas tegen negenen thuis. 
Deze keer had hij ook makkelijk 
(al) tegen negenen thuis kunnen 
zijn, want na vijf of zes zetten 
mocht hij een dame snaaien. 
Desondanks bleef hij de hele 
avond om ons thuis te brengen. 
Maar de hoofdzaak is: om ons in te 
kunnen laden moest hij nu geen 
twee, maar zelfs drie kinderzitjes 
losklikken. Is dat al voldoende 
bekend: Louise is 18 september 
geboren! 

 

Alex had de eerste auto bijna 
ingehaald met een listige route. 
Over zijn partij was hij vrij kort: 
beetje insnoeren tot de wanhopige 
a6- en h6-zetjes komen, dan een 
bananenschil neerleggen en 
wachten op het uitglijen. Mooie 
omschrijving, helaas geen partij. 

 
Saai? 

John van Rooij (met wit) had de 
Drieberger-zonder-armen als 
opponent. Die hapt zijn stukken op 
aan de bijtringen, en drukt de klok 
in met zijn neus. Inzoverre is er 
een schouwspel. De partij was 
grotendeels hartstikke saai. 1 e4 
e6 2 d4 d5 3 exd5 exd5 4 Ld3 Pf6 
5 Lg5 Le7 6 Pf3 Lg4 7 0-0 0-0 8 
c3 Te8 9 Pbd2 c6 10 Te1 h6 een 
eerste onschuldig vraagje 11 Lxf6 
Lxf6 12 Dc2 Pd7 een onschuldig 
tegenvraagje 13 h3 Lxf3 14 Pxf3 
Pf8 15 Te2 Txe2 uiteraard mag 
zwart geen dubbeling toelaten 16 
Dxe2 De8 17 Te1 Dxe2 18 Txe2 
Pe6 en zo is er niks meer aan de 

hand 19 g3 Kf8 20 h4 Te8  
(Arnoud kan je hier een lekker 
melig saaiplaatje doen? Een 
James-Last-cover van een 
uitgemolken Sinatra of zo.) 
 

 
 

21 Ph2 c5 22 dxc5 Pxc5 23 
Txe8+ Kxe8 24 Lc2 Ke7 25 Pg4 
a5 26 Pxf6 Kxf6 en ineens is John 
niet meer tevreden. Dat paard kan 
overal heen hupsen, en de loper is 
niet meer echt sterk 27 Kg2 Ke5 
28 f4+ Kd6 29 Kf3 f6 30 b3 b5 31 
h5 b4 32 cxb4 axb4 
 

 
 

Het cruciale veld is d4. Zwart kan 
daarlangs binnenwandelen. Geen 
van de twee had de routebe-
schrijving hoe het verder moest na 
de afslag op de rotonde, en dan 
gebeurt dit: 33 Ke3 Pe6 34 Lf5 
Pc7 35 Ld3 Kc5 36 Le2 Pe6 37 
Ld3 Pd4 38 Kd2 Pf3+ 39 Ke3 Pd4 



 55

40 Kd2 Pe6 41 Ke3 Pd8 42 Lc2 
Pf7 43 Lf5 Pd6 44 Ld3 na al dat 
nutteloze heen-en-weer-dwalen 
had zwart hier waarschijnlijk 
kunnen winnen met f5 en Pe4, om 
dan eindelijk met Kd4 binnen te 
komen. Maar hij blokkeert zichzelf 
zonder enige noodzaak. 
 

 
 

44 .. d4+ 45 Kf3 f5 46 g4 fxg4 47 
Kxg4 Kd5 48 Kf3 Pe8 49 Kg4 
Pf6+ 50 Kh4 Pe4 een fraai 
miniatuurtje hoe zwart met zijn 
centrumbezetting zichzelf de 
doorgang verspert 51 Lc4+ Kc5 52 
Kg4 Pc3 53 Kf5 Pxa2 wit is 
ervantussen geglipt terwijl zwart 
een overbodige pion ophaalde 54 
Kg6 Pc1 55 Kxg7 d3 nu moet 
John zijn loper geven 56 Lxd3 
Pxd3 57 f5 Pe5 58 Kxh6 Kd6 59 
Kg7 Ke7 John dacht even dat hij 
waareempel nog ging winnen 60 
f6+ Ke8 61 h6 Pf7 h7 en hier werd 
het punt eindelijk gedeeld. Zwart 
heeft namelijk het grappige Ph8, 
want na Kxh8 is Kf7 pat. Dat is nog 
wel een plaatje waard. 
 

(zie diagram) 
 

Leo had in vrij gunstige stelling 
misgetast en streed voor een 
verloren zaak. 

 
 

Ter compensatie van een weg-
gewaaide loper stond er weliswaar 
een dapper stappertje op a2, maar 
dat kon het beslis-sende laatste 
hopje naar a1 niet maken. De 
torens hielden elkaar klem rond dit 
kleinood; ondertus-sen kon de 
surplus-loper vrijuit zwieren en 
klieren en uiteindelijk Leo in de 
luren leggen. Het mocht niet 
gelukken om hem zover te krijgen 
zijn vuurwerk van zelfhaat en 
wereldwoede voor ons vast te 
leggen. 

Ondertussen begreep ik zelf niet 
waar ik mee bezig was, maar daar 
had mijn tegenstander ook last 
van. Hij bleef me trouwens 
hardnekkig met 'u' aanspreken. 
Ook een manier om de tegen-
stander in verwarring te brengen. 
Ik had wit. Sla het tenenkrommend 
gestuntel maar over. 1 d4 d5 2 Pf3 
e6 3 e3 Pd7 4 c4 c6 5 Pc3 a6 6 a4 
Le7 7 Ld2 Pf6 8 Ld3 Tb8 9 Dc2 
dxc4 10 Lxc4 b5 11 Ld3 b4 12 
Pe2 c5 13 Lc4 a5 14 Lb5 Lb7 nu 
mag ik een dot van een pion 
winnen, maar hou er ook een 
flodderstelling aan over 15 dxc5 
Lxf3 16 gxf3 0-0 17 c6 Tc8 18 
Tc1 Pe5 19 Pd4 Dc7 20 Db3 Dd6 
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want er dreigde eventueel Pxe6 en 
Dxe6 21 Ke2 Pe8? daar begreep 
ik niets van. Het lag voor de hand 
om op de koningsvleugel aan te 
vallen, maar de d-lijn in te pikken 
naast de c-lijn leek me ook wel 
wat. 
 

 
 

22 Thd1 Pc7 23 f4 Pg4 24 h3 Ph6 
25 Le1 Dd5 het leek me te 
gevaarlijk worden als dat mens 
naar g2 of h5 zou gaan, dus moest 
ik wel op de ruil ingaan 26 Dxd5 
exd5? een normaal mens had met 
het paard genomen; maar nu 
moest ik op b2 letten na Lf6 en 
Te8 27 b3 Lf6 28 Pf3 Pf5 29 Ld3 
Pe7 het lijkt alsof hij helemaal niet 
aanvallen wil; dan ga ik dat maar 
doen 30 Tc5 Ta8 31 Pe5 Lxe5 
Pd7 kon hij natuurlijk niet toelaten; 
maar als dat ding op e1 loskomt 
heb ik een verschrikkelijk loperpaar 
tegen die sukkelknollen 32 fxe5 f6 
33 exf6 Txf6 ik raak liever h3 kwijt 
dan mijn 'lieve pion op c6' 34 Tdc1 
Th6 als het er niet van komt d5 te 
belegeren, kan die ook afgeruild 
om mijn vuurpijl van e1 te lanceren 
35 e4 dxe4 36 Lxe4 Txh3 37 f3 
Th6 pas nu ik mijn pluspion kwijt 
was begon ik optimistisch te 
worden; de lopers snerpen als 

gillende keukenmeiden over het 
hele bord 38 Lg3 Pe6 39 Ld5 Kf8 
40 Lxe6 Txe6+ 41 Kf2 Ta6? 42 c7 
Pc8 43 Td1 Ta8 44 Tdd5 h6? het 
is veuls te laat om op de 
keuningsvleugel up te marcheuren 
 

 
 

45 Tb5 Tb6? nu kan het op allerlei 
manieren uitgetikt; het leek me wel 
aardig om dat paard op h8 bij John 
een hinnikende echo op a8 te 
geven 46 Td8+ Ke7 47 Txb6 Pxb6 
48 Txa8 Pxa8 en zwart gaf op 
voordat ik iets leuks had kunnen 
uitkiezen om op c8 in mijn schoen 
te krijgen. Gelukkig maar, anders 
had ik afscheid moeten nemen van 
mijn heerlijke knulletje op c7. 

 

Zo hadden we een 
veelbelovende tussenstand van 
3½-1½ bereikt. De drie resterende 
borden waren lekker onduidelijk. 
Laurens had een kwaliteit moeten 
geven om niet geplet te worden en 
spartelde nog. Chris had een 
prachtige aanvalsstelling om zeep 
gebracht met een misgreep en 
leek weggedrukt te worden. Hij 
kreeg steeds meer last van de 
tocht en het lawaai uit de bar. 

Jan van Eck had natuurlijk weer 
een spektakelstuk waar iedereen 
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zijn hart bij vasthield. Jan met 
zwart. 1 e4 e6 2 d4 b6 3 Pf3 Lb7 4 
Ld3 Le7 5 0-0 Pf6 6 Pbd2 0-0 7 
De2 d6 8 c4 Te8 9 e5 Ph5 10 Pe4 
f5!? je moet wat, anders g4 11 
exf6 ep Pxf6 12 Pe4g5 Lf8 13 
Dc2 g6 Jan's tegenstander was 
een kwieke baas van bijna twee 
keer zijn leeftijd (84) en had tot nu 
toe logische en aanvallende zetten 
gedaan. Hier had Lxg6 of 
desnoods eerst Pxh7 voor de hand 
gelegen, maar gelukkig mikte hij 
op e6 
 

 
 

14 Te1 Lxf3 15 Pxf3 Pbd7 16 Pg5 
e5 17 d5 Pc5 nog steeds had Lxg6 
er wel gezond uitgezien 18 b4 
Pxd3 19 Dxd3 Dd7 tegen Pe6 had 
Jan meteen de kwaliteit gegeven, 
maar er kwam 20 Lb2 Ph5 21 
Pe4? Lg7 22 Lc1 Df5 23 Df1? h6 
Jan komt krijgshaftig opzetten en 
wit kruipt overdreven in zijn schulp 
24 c5 dxc5 25 bxc5 Tad8 26 Da6 
bxc5 27 Dxa7 Txd5 wit meende 
door te mogen snoepen, maar zag 
iets over het hoofd. 
 

(zie diagram) 
 

28 Dxc7?? Dxe4! 29 Lxh6 Df5 30 
Lxg7 Pxg7 31 Te3 e4 32 Dc6 Td3 

 
 

33 Tae1 en de rest heb ik niet 
meer. Een paard voor een pion, 
dat lijkt wel luxueus. Maar de witte 
a-pion kwam nog helemaal naar 
a7. Jan meende dat hij de boel nog 
wel onder controle had, maar de 
omstanders leek het een dubbeltje 
op zijn kant. 

Ondertussen had Laurens inder-
daad verloren en was Chris erin 
geslaagd zich naar een benauwde 
remise te wurmen. Zo wonnen we 
geflatteerd met 5-3, maar het had 
net zo goed 7-1 of desnoods 8-0 
voor de ene of de andere kant 
kunnen zijn. Voorlopig lijkt het ons 
leuk om net als de Vieze Man van 
Kees van Kooten de koplopers 
hinderlijk in de nek te blijven 
hijgen. 

Tijdens een bescheiden nazit 
hebben we nog een prettige 
ontdekking gedaan. In café De 
Maan staat de muziek dusdanig 
dat je elkaar kan verstaan zonder 
te schreeuwen, er is een bord met 
stukken, en op de leestafel is 
genoeg licht om een partij na te 
spelen of of over te pennen. 
Helaas gaat het al om één uur 
dicht. 
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EINDSPELSTUDIES NONA 2005 
 

 Martin van Essen 
 

Ter ere van de legendarische 
Georgische ex-wereldkampioene 
Nona Gaprindasjvili is deze zomer 
een eindspelstudie toernooi ge-
houden. De 46 inzendingen 
werden gejureerd door Vasha 
Neidze, een bekend studiecom-
ponist. Zijn engelstalige commen-
taar bij de bekroonde studies was 
lachwekkend. “The creative achie-
vement the Georgian tandem”, 
“Lowers impression supernume-
raries on a board” en “The 
stalemate is good, longer variant 
is unequal.” zijn enkele voorbeel-
den voor de prachtige volzinnen 
die hij de studies laat begeleiden 
(het commentaar is onlangs 
verbeterd). De eerste vier plaat-
sen van de ongewoon uitge-
breide award werden ingenomen 
door werken die briljant zijn maar 
zeer abstract en moeilijk toonbaar. 

 

Een aardig fragment uit de 1e 
eervolle vermelding laat een duel 
tussen loper en paard zien: 
 

Gogberashvili (slot) 

 
Remise. 

1.La7! Iets als 1.Dd5? Pb3+! 

2.Dxb3 d2† gaat analoog aan de 
hoofdvariant, maar levert hier 
slechts remise op. Wit moet veld 
d4 beheersen (vandaar te 
tekstzet), maar daartoe is 1.Le5? 
niet geschikt: 1...Pb3† 2.Dxb3 d2† 
3.Kc2 d1D† 4.Kxd1 pat! 1. ..Pb3†! 
2.Dxb3 d2† 3.Kc2! Wit moet het 
zo spelen dat hij pat vermijdt. 3. 
..d1D† 4.Kxd1 c2† 5.Ke2! c1P†! 
6.Kd2 Pxb3† 7.Kc2! Daar komt 
de aap uit de mouw. Zwart heeft 
nu geen Pd4†, vergelijk noot bij 
de eerste zet. 7. ..Pc5! Een 
wanhopige verdediging tegen het 
dreigende mat. 8.Lb6! Een aardig 
wachtzetje. Op 8...Pb3 of 8...Pe6 
volgt nu een wachtzet als 9.Le3 
waarna het zwarte paard d4 moet 
loslaten.  

 
Twee lichte stukken zijn normaal 

gesproken geen partij voor twee 
torens, maar het volgende frag-
ment toont een zeer fraaie 
uitzondering daarop: 
 

Akobia (slot) 

 
Remise. 

 

Zwarts achilleshiel hier is dat de 
torens elkaar moeten blijven 
dekken. Na 1. La5!! wordt het 
probleem langzaam duidelijk. De 
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zwarte koning kan niet spelen 
wegens kwaliteitsverlies: 1...Kc5 
2.Pb6. Dan maar de torens: 1. 
..Tc5 2.Lb4! T5c4 3.La5 Tc1 
4.Ld2! T1c2 5.La5 Ta4!? De 
enige redelijke poging om aan 
deze curieuze positionele remise 
te ontsnappen. 6.Pe7†! En niet 
6.Kxc2? Txa5 7.Pe7† Kd6 8.Pg6 
Ta4! en zwart vangt het paard. 6. 
..Kd6 7.Pf5†! en pas na dit 
schaak kan wit de kwaliteit 
pakken. Remise.  
 
Dit studieslot is gebaseerd op een 
oud idee, maar in een fris jasje. 
Ook nu weer laat ik de eerste 
zetten weg: 
 

Gogadze (speciale vermelding) 

 
Wit wint 

 

Na 1. f5 lijkt wit rechtstreeks te 
promoveren, maar 1. ..Kd7!! is 
een hoogst opmerkelijke tegen-
sparteling: 2.fxe6†? Ke8! en om 
het pat op te heffen moet wit het 
paard spelen, waarna hij beide 
pionnen verliest. Dit omzeilt wit 
met 2.e8D†! Txe8 3.Pf6† Ke7 
4.Pxe8 Kxe8 5.Kg6 met elemen-
taire winst. 
 
Eigen werk was te vinden op de 

6e eervolle vermelding (hier de 11e 
plaats): 
 

MvE 

 
Wit wint 

 

Vier lopers op de e-lijn. Na 
1.Pxe1? cxd2 zijn er vier zwarte 
pionnen op de d-lijn, waarvan het 
voorste exemlaar promoveert. 
Een belangwekkender variant is 
1.Pxe2 dxe2 2.Pg5† Kf4 3.Lb5 
cxd2 4.Lxe2 Lh4! 5.Ld6†!? en nu 
niet 5...Kxg5?? 6. Le7†! 1-0, maar 
5...Ke3!=. 1.Pxd3! cxd2 1...Kxd3 
2.Lg6# of 1...Lxd2 2.Pxd2† cxd2 
3.Lg6† Kf3 4.Lh5† Ke3 5.Lg5†! 
Kxd3 6.Lg6#, of hier 2...Kxc3 
3.Pb1(f1). 2.Pxd2†! Kxd3 Op 
2...Lxd2 volgt weer 3.Lg6† enz. 
3.Lg6†! Ke3! Ook nu kan zwart 
het tweede paard niet aannemen: 
3...Kxd2 4.Lg5† Kd1 5.Lc2#. 
4.Lg5† Kf2 5.Lh4† Ke3 6.Lxe1 
Wit heeft nu winnend materieel 
voordeel, maar zwart kan nog 
lastig worden: 6. ..Ld1† 7.Kb2 
Ke2! 8.Pf3! Een grappige riposte. 
Op 8...Kxf3 wint nu 9.Lh5†. 8. 
..Kf1 valt Pf3 aan en daarmee ook 
Le1. 9.Ld3† Le2 Hoopt nog op 
10.Lxe2†?? Kxe2. 10.Kc2! pas nu 
heeft wit alles geconsolideerd en 
wint hij. 
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Voor de diepgravers: Ik had nog 
een tweede versie hiervan 
opgestuurd: 
 

MvE 

 
Wit wint 

 
Het meeste is analoog aan boven. 
De stelling is iets minder econo-
misch (pion g5), maar daarvoor 
krijg je terug dat in de zijvariant 
1.Pxc3 Lxc2 2.Pxc2† Kxc3 wit 
geen andere winst heeft dan de 
grappige zet 3. Pe1!. Die wending 
kennen we! Een andere grappige 
variant is 1.Pxd2 cxd2 2.c3+!? 
Kxe3 3.Lxg5+ Kd3 4.Lf5+ Ke2 
(4...Kxc3 5.Lf6#) 5.Lg4+ Kf1! 
(5.Ke1?? Lh4+, maar in de eerste 
versie is 5.Kf1! goed) 6.Lxd1 Ke1 
7.Lg4 d1D 8.Lh4+ Kd2 9.Lxd1 
Kxd1 10.Kb2 Kd2 11.Lf2 Kd1 
12.Lxc5 Kd2 en in deze stelling 
kan wit geen vooruitgang boeken. 
De witte koning zit opgesloten en 
bovendien zijn de stukken gebon-
den aan de verdediging van pion 
c3 en de bewaking van b3.  
 
Een van de meest luchtige studies 
was deze:  
 

V. Kalandadze, Spec. HM 

 
Wit wint 

 

1.Txg4+ (1.f7 Ld7+) Pxg4 2.f7 g2 
3.f8D g1D 4.Df7+ d5 5.Dc7+ Dc5 
6.d3+ Kd4 7.Df4+ Kc3 8.Dc1+ 
Kd4 9.Dg1+ Pe3 10.Dg7# 
 
Heerlijk spel. Alleen de beginzet is 
grof. Ik had een nieuwe inleiding 
hiervoor bedacht: 
 

MvE, naar V.Kalandadze 

 
Wit wint 

 

Een paardeindspel met twee pion-
nen meer voor wit, maar ze staan 
beide aangevallen en zwarts g-
pion is lastig. 1.e4 g3 2.Ph3 Kd4 
bezorgt zwart geen hoofdpijn. 
1.f6, g3 1...Kxd5 2.Pxg4 Pf7 is 
een voor wit technisch gewonnen 
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paardeindspel. 2. Pg4! Op andere 
zetten volgt Kxd5. Bijvoorbeeld 
2.Pd3 g2 3.Pe5+ Kxd5 4.Pf3 Ke6 
5.Kb5 Kxf6 6.Kc6 Pf5 7.Kxc7 Pd4 
8.Pg1 Pxe2 9.Pxe2 Ke5 en wit 
kan zijn laatste pion niet houden. 
2. ...Pxg4 Na 2...Pf7 3.Pe3+ of na 
2...g2  3.Pe3+ Kd4 4.Pxg2 Kxd5 
5.Pe3+ consolideert wit winnend 
voordeel. Spannender is 2...Kxd5 
3.Pxh6 g2 4.f7 g1D 5.f8D Dd1+ 
6.Ka3 Dc1+ (Na 6...Dxe2 is 
7.Df5+ sterk en moet wit met 
goede techniek kunnen winnen.) 
7.Kb3 Dd1+ 8.Kc3 Da1+ 9.Kd3 
Dd4+ 10.Kc2 Da4+ 11.Kb2 Db5+ 
12.Kc1 Dc4+ 13.Kd1 Da4+ 

14.Ke1 Dh4+ 15.Kf1 Dh1+ 16.Kf2 
Dh2+ 17.Ke3 De5+ 18.Kf3 Dh5+ 
19.Kg3 en wit wint. 3.d6! cxd6 Na 
3...g2 4.dxc7 g1D 5.c8D+ Kd5 
6.Dd7+ Ke5 7.f7 kan zwart niet 
rekenen op eeuwig schaak; de 
witte koning loopt naar het 
noorden en ontsnapt. De witte f-
pion promoveert en wit wint. Of 
3...c6 4.d7 g2 5.d8D g1D 6.Dd3+ 
Kc5 7.f7 Df1 8.f8D+ Dxf8 9.Da3+. 
4.f7 en we volgen het vertrouwde 
pad weer. 
 
Zo is er weer veel te vermelden 
geweest! 

 
 
 
 
OPLOSSING PUZZELTJE (P. 21) 
 

 Martin van Essen 
 

Hier dan de oplossing van het 
puzzeltje van pagina 21, de zgn. 
holle kies (maar daarom niet 
minder leuk!). Eentje uit "eigen 
keuken" van Martin: 
 

 
Wit speelt en wint 

 

1.Tc7+ Kb8 (1. .. Kxd8 2.Pe6#) 
2.Tc8+! Kxc8 (Na 2...Ka7!? 
3.Lb6+ Ka6 4.Txa8+ Kb5 5.Pe6! 
Kc6 (andere zetten stellen het mat 
niet langer uit) 6.Pd4+ Kxd5 
7.Lf3+ Ke5 8.Te8+ Kf4 9.Tf4+ Kg5 
10.Pe6+ Kh6 11.Le3+ Kh7 
12.Pf8+ Kh8 13.Ld4#) 3.Pb6+! 
Kb8! (3. .. Kxd8 4.Pe6#) 4.Pfd7+ 
Ka7 5.Pc8+ Ka6 6.Pb8+ Kb5 
7.Pa7+ Kxb4 8.Pa6+ Ka3 9.Pb5+ 
Ka2 10.Pb4+ Kb1 11.Pxc3+ Kc1 
12.Lg5+! Pas nu wordt het 
torenoffer in het begin 
verduidelijkt. De loper kan 
ingrijpen. 12. .. Dd2 13.Pba2# 
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(Red: het heeft vier lange jaren geduurd, en lobby- en smeekwerk van 
verschillende mensen, maar Jan van Eck heeft zijn inspiratie gevonden)  
 
SGECKEN 
 

 Jan van Eck 
 

Steekje los?  
Mijn moeder kan een portret van 
haar kleinkind in een trui breien. 
En razend snel ook. Met welk 
niveau schaken is dat te 
vergelijken? Zelf heb ik wat losse 
eindjes: 
 

Dressing 
Vingerhoedje azijn (voor jullie: 

duimhoedje), eetlepel mayo, ook 
zoveel jam. Zout goed strooien, 
chilipeper ¼ theelepel. Een 
verschrikkelijk fijngesneden niet 
geknepen teentje knof mag erbij. 
Mespuntje = ½ theelepeltje mie-
rikswortelpasta is erg lekker maar 
alsjeblieft niet teveel want dat kan 
de hele dressing verstieren. 

Door ijsbergsla is dit geniaal. 
Door fijngesneden witlof nog een 
eetlepel jam toevoegen. Door 
rauwe andijvie wat meer azijn en 
mayo. 

Als de dressing te dik vind, 
verdun dan met (olijf)olie en een 
weinig azijn. Niet met water, water 
is lekker om bij het eten te 
drinken. Als je gasten hebt wijn, 
maar anders altijd: Water. 

Vaak drink ik ook bier. Ook vreet 
ik veel patat en kroketten. Dit jaar: 
1000 liter bier, 50 porties patat, 40 
kroketten, 20 halve kip en 2 keer 
deze dressing. Dus het is een 
exclusieve dressing.  
 

Denktank 
Je leeft maar eens en vrij kort 

ook nog. Laten we der wat mee 
doen! 

Wij schakers, superprobleem-
oplossers, top van het Neder-
landse intellect; wij hebben 
antwoorden voor er vragen zijn. 
Wij scherpen onze hersens aan 
elkaar! 

Wordt het niet eens tijd dat we 
ons met echte problemen gaan 
bezighouden? Voor eens en altijd 
een aantal grote wereldproblemen 
oplossen. Zoals ’t geknok in ’t 
Midden-Oosten of de verdeling 
van het vreten. Vlees eten zonder 
dieren pijn te doen, autorijden 
gezonder en milieu-bewuster en 
minder ruimte-innemend en 
patserig maken als fietsen. Een 
antwoord op eenzaamheid of bet-
weterigheid omdat we het beter 
weten. 

Het wordt tijd dat we met al onze 
genialiteit es een keertje over de 
echte dingen na gaan denken, 
ons in te zetten voor de idealiteit. 

 

Opgeven 
Opgeven is een kunst. Het is 

een zet die ik helaas in ca ¾ van 
mijn partijen moet uitvoeren. 
Graag wil ik mijn techniek hierin 
verfijnen. 
• Te-vroeg-opgegeven-bleek-

naderhand is altijd klote. Hoe 
voorkom ik dit? 

• Als je te laat opgeeft; is vaak 
flauw voor je tegenstander en 
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nodeloos pijnlijk voor jezelf. Is 
het wel zo leuk als je 
knalverloren staat en dan 
denken: "Jan kan er niks van, 
even doorspelen dus."? 

• Opgeven net voordat je mat 
staat is vinnik onsportief. Hoe 
oogt dat in de analyse op 
papier? In plaats van het 
prachtige # aan het einde van 
de zetten reeks krijg je: 
"Opgegeven, mat op de 
volgende zet niet is te 
vermijden." 

Onbemand opgeven, vaak wil ik 
opgeven terwijl er niemand tegen-
over me zit. Mijn tegenstander 
loopt weg nadat hij een over-
tuigende, dodelijke zet heeft afge-
leverd. Meestal sta ik knalklote en 
haalt hij met die zet ook mijn 
rotzooien eruit. Wel te waarderen 
is dat ik op dan niet tegen die 
triomferende kop aan hoef te 
kijken. Maar het feestje en het 
gekwek aan de bar van deze man 
–roepend dat het niet meer fout 
kan gaan- dat hoor ik wel. Moet ik 

wachten tot de ellendeling klaar is 
met het illegale feestje of mag ik 
alvast mijn koning omleggen? 
 

Schaaktip  
Door je oogharen heen kun je, 

kijkend naar het licht, de kleuren 
van de regenboog zien. 

 

 

 
 
TOERNOOIAANKONDIGINGEN 
 

 Arnoud van Vliet 
 

De Sjuut is dicht rond de Kerst en 
Oud en Nieuw. Toch zin in 
schaken? Doe eens een 
toernooitje! Twee voorbeelden 
staan hiernaast. 
 

Zie ook de toernooikalender op 
www.schaakbond.nl 

 
* Za 24-12-2005. Eksakt Kerst-
toernooi, SC Stukkenjagers. 
Locatie: De Beurs in Tilburg. Zie 
www.stukkenjagers.nl of César 
Becx, c.becx@home.nl, 013-
5354897 
 
* Vr 06-01-2006: Snelschaken bij 
DBC. Gebouw "De Voorhof", 
Burg. de Withstraat 29a, De Bilt. 
Aanmelden 030-2293636 of via 
dbcschaak@hotmail.com 
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AGENDA SEIZOEN 2005-2006 (door Rolf Dijksterhuis) 
 
Datum Intern Extern 
wo 21-dec Kerstschaak   
wo 04-jan Ronde 16 PK 5-Het Gambiet 1 
wo 11-jan Ronde 17 PK 6-Rode Loper 5 
vr 13-jan  En Passant 2-PK 4 
wo 18-jan Rapidtoernooi   
di 24-jan   Oud Zuylen 3-PK 5 
wo 25-jan Rapidtoernooi   
wo 01-feb Ronde 18 PK 4-Vegtlust 1 
vr-03 feb  DBC 4-PK 6 
za 04-feb  KNSB competitie uit  
wo 08-feb Ronde 19  
wo 15-feb Ronde 20 PK 5-Nieuwegein 1 
wo 22-feb Ronde 21 PK 6-TIRO 2 
vr 24-feb  Soest 2-PK 4 
wo 01-mrt Ronde 22   
za 04-mrt  KNSB competitie thuis 
ma 06-mrt  ZZC 2-PK 5 
wo 08-mrt Alternatieve avond   
ma 13-mrt  Vegtlust 2-PK 6 
wo 15-mrt Ronde 23 PK 4-V&O 1 
wo 22-mrt Ronde 24   
za 25-mrt  KNSB competitie: 

PK 1 thuis, PK 2+ PK 3 uit 
wo 29-mrt Ronde 25 PK 5-DBC 3 
wo 05-apr Ronde 26 PK 4-Leusden 1 
wo 12-apr Ronde 27  
wo 19-apr Ronde 28  
za 22-apr  KNSB competitie uit 
di 25-apr  Bunnik 1-PK 5 
wo 26-apr Snelschaakkamp.   
   
Belangrijke data rest seizoen: 
wo 14-juni Alternatieve avond  
vr 16-jun OKU  
za 17-jun OKU  
zo 18-jun OKU  
wo 21-jun ALV  
(onder voorbehoud, eventuele verandering staan op www.paulkeres.nl) 


