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REDACTIONEEL 
 

 Arnoud van Vliet 
 

Wat een seizoen voor Paul Keres. PK2, PK4 en PK5 zijn kampioen, en 
PK6 heeft het volledig in eigen hand. PK3 heeft zich netjes gehandhaafd, 
en PK1 draaide een redelijk seizoen met een moeizame tweede helft. Als 
PK6 slaagt, dan heeft PK weer een mooi trappetje vanaf de 1e klasse 
KNSB naar de 2e klasse SGS. 

Verder is de interne competitie zeer spannend, en zal het zo te zien 
tussen Eric de Haan en Willem vd Fliert gaan. 

Dit PKB is aan de ene kant wat laat, aan de andere kant weer haastwerk. 
Hopelijk is er niets vergeten en niets fout neergezet, anders nu vast 
escuses. In het volgende nummer hopelijk verslagen van alle teamcaptains 
en nog veel meer. De deadline is al weer dichtbij, dus aan de slag! 
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INTERNE COMPETITIE 
 

 Leo van Houwelingen 
 

Stand interne competie seizoen 2005-2006 na 29 ronden 
 
 ##  Naam                 Pntn Npar Sal Kls Afg   +  =  - 
 1: Eric de Haan          280  25  13  -1       16  6  3 
 2: Willem van de Fliert  266  24  12   2       15  6  3 
 3: Jaap van der Tuuk     229  27  10  -1       17  3  7 
 4: Jan Jaap Janse        186  28   5   0       12  9  7 
 5: Dirk Floor            172  13   7  -1        9  2  2 
 6: Mark Smits            167  21   4  -1       12  1  8 
 7: Bas Peeters           164  23   4  -1       12  3  8 
 8: Wan Fokkink           156  22   2   0        9  6  7 
 9: Frans Konings         155 19   3  -1        8  6  5 
 10: Mark Uildriks         143  28   1   0       11  7 10 
 11: Leo van Houwelingen   113  27  -1   1       11  4 12 
 12: Anton Rosmuller        98  29   3  -1       14  4 11 
 13: Jan-Bart Abcouwer      96  19   3  -1        9  4 6 
 14: Hein Piet v/d Spek     96  12   3   0        6  3  3 
 15: Jaap van Oosten        89  20   1   0       10  1  9 
 16: Andreas Weiermann      84   8   3   0        5  1  2 
 17: Colijn Wakkee          76  19   2   1        8  5  6 
 18: Gertjan Thomassen      75  13   1  -1        7  0  6 
 19: Rolf Dijksterhuis      75  26   0   0       11  4 11 
 20: Evert van Heel         74  25   0   1       10  5 10 
 21: Kees Vreeken           74  26   1  -2       12  3 11 
 22: Simon Kronemeijer      74  16   1   0   7  3  6 
 23: Eric Jacobs            72  27   1   1       11  6 10 
 24: David van Eekhout      61   7   3   1        4  2  1 
 25: Maartje de Jonge       58   5   3   1        4  0  1 
 26: Conrad Kiers           58  17   1   1        7  4  6 
 27: Lukas Boutens          58   7   2   1        4  1  2 
 28: Bert Both              58  13   1   1        7  0  6 
 29: Ed Verstraete          56  12   2   2        6  2  4 
 30: Maarten Buter          52   9   1  -1        4  2  3 
 31: Rijk Schipper          47   7 1  -1        3  2  2 
 32: Ger Hageman            41  10   2   0        6  0  4 
 33: Vincent Braaf          38  19  -1  -1        7  4  8 
 34: Paul van der Kooij     37  14  -1   0        4  5  5 
 35: Jeroen Bollaart        34  21   1   1        8  6  7 
 36: Robbert van Vossen     32   5   1  -1        3  0  2 
 37: Erik Verlinde          30  19  -2   1        8  1 10 
 38: Jan Schepers           25   3   1   1        2  0  1 
 39: Lennart de Vos         24   5   0   1        2  1  2 
 40: Pieter Roggeveen    18   1   1  -1        1  0  0 
 41: Willem Bor             18   1   1  -1        1  0  0 
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 42: Dimitri Hendriks       18  22  -2   0        8  4 10 
 43: Michiel Bouwhuis       15   5   0   1        2  1  2 
 44: Luc Martens            12   9  -1   1       3  2  4 
 45: Andor Lukacs            4   1   0  -1        0  1  0 
 46: Camilo Ariaz           -7   1  -1   1        0  0  1 
 47: Maarten Trimp          -7   1  -1   1        0  0  1 
 48: Pieter Doesburg        -7   1  -1  -1        0  0  1 
 49: Florian Wagener        -8  22  -1   0        8  5  9 
 50: Veselin Aleksic        -8   7  -1   1        3  0  4 
 51: Jeroen van Meerwijk   -10  12  -3  -2        3  3  6 
 52: Jan Bettman           -12  20  -5   0        7  1 12 
 53: Frank Heinen          -14  22  -2 0        9  2 11 
 54: Paul van Oordt        -14   4  -2   0        1  0  3 
 55: Mart Renders          -14  15  -3  -1        5  2  8 
 56: Wout van Veen         -17   2  -2   0        0  0  2 
 57: Frans Sanijs          -17   7  -3   1        2  0  5 
 58: Arie Luca             -18   2  -2   0        0  0  2 
 59: Paul Vennix           -18   2  -2   0        0  0  2 
 60: Serdar Calinalti      -18   2  -2  -2        0  0  2 
 61: Frank Wester          -18   7  -3  -1        1  2  4 
 62: Hans Bik              -18   2  -2   2        0  0  2 
 63: Arnoud van Vliet      -23   5  -3  -1        1  0  4 
 64: Menno van der Meer    -24   3  -3   1        0  0  3 
 65: Chris van Meer        -24   6  -3   0        1  1  4 
 66: Willem van Dam        -29  12  -5   0        3  1  8 
 67: Arjan van Kampen      -32   3  -3   1        0  0  3 
 68: Laurens Winkelhagen   -33  18  -4  -2        5  4  9 
 69: Jan van Eck           -43  21  -5  -1        6  4 11 
 70: Frank Wiendels        -47   6  -5   0        0  1  5 
 71: Jan Teuben    -66  19  -7  -1        5  2 12 
 72: Michiel van Hasselt   -75   9  -7   1        1  0  8 
 73: Elias Wientjes       -137  14 -12   2        1  0 13 
 
 
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 (3) 
 

 Leo van Houwelingen 
 

Hieronder volgt het overzicht van de berekening van de rating-resultaten 
van de interne competitie tot en met ronde 28.  

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  Aantal partijen 
 1 Eric de Haan         2302   2299  24     
 2 Willem van de Fliert 2288   2229  23    
 3 Dirk Floor           2252   2182  13    
 4 Willem Bor           2215   2207   1   
 5 David van Eekhout    2203   2202   7   
 6 Andreas Weiermann    2200   2208   8   
 7 Mark Smits           2196   2232  21   
 8 Jaap van der Tuuk    2190   2119  26    
 9 Frans Konings        2168   2212  19    
 10 Maartje de Jonge     2159   2138   5   
 11 Jan Jaap Janse       2122   2048  27    
 12 Bert Both            2092   2163  13    
 13 Wan Fokkink          2088   2070  22    
 14 Robbert van Vossen   2086   2093   5   
 15 Lukas Boutens        2084   2071   7   
 16 Bas Peeters          2080   2001  23   
 17 Pieter Roggeveen     2050   2035   1   
 18 Hein Piet v/d Spek   2048   2009  12    
 19 Anton Rosmuller      2035   2102  28    
 20 Jan-Bart Abcouwer    2031   2071  18    
 21 Rijk Schipper        2008   2017   6   
 22 Mark Uildriks        1992   1856  27    
 23 Simon Kronemeijer    1983   1985  16    
 24 Kees Vreeken         1970   2028  26    
 25 Evert van Heel       1969   1998  24    
 26 Leo van Houwelingen  1963   1941  26    
 27 Paul van der Kooij   1961   1981  13    
 28 Eric Jacobs          1958 1963  26    
 29 Rolf Dijksterhuis    1937   1962  26    
 30 Ger Hageman          1930   1905  10    
 31 Michiel Bouwhuis     1926   1944   4   
 32 Vincent Braaf        1914   1929  18    
 33 Gertjan Thomassen    1907   1824  13    
 34 Colijn Wakkee      1907   1870  18   
 35 Conrad Kiers         1889   1897  17    
 36 Jaap van Oosten      1881   1812  20    
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 37 Maarten Buter        1874   1812   9   
 38 Paul Vennix          1873   1901   2  
 39 Jan Schepers         1849   1818   2   
 40 Frans Sanijs    1844   1902   7   
 41 Erik Verlinde        1841   1846  18   
 42 Ed Verstraete        1835   1774  12    
 43 Jan Bettman          1833   1901  19    
 44 Jeroen Bollaart      1830   1814  20    
 45 Dimitri Hendriks     1822   1856  22    
 46 Luc Martens          1809   1816   8    
 47 Lennart de Vos       1798   1767   5    
 48 Wout van Veen        1793   1811   2 
 49 Maarten Trimp        1792   1804   1   
 50 Arie Luca            1787   1802   2   
 51 Arnoud van Vliet     1785   1804   5   
 52 Mart Renders         1775   1794  15   
 53 Menno van der Meer   1774   1792   2   
 54 Veselin Aleksic      1755   1767   7   
 55 Serdar Calinalti     1749   1762   2   
 56 Frank Heinen         1748   1755  21   
 57 Paul van Oordt       1742   1750   4   
 58 Florian Wagener      1731      0  21   
 59 Jan Teuben           1709   1810  18    
 60 Willem van Dam       1670   1680  11    
 61 Frank Wester         1665   1650   7   
 62 Michiel van Hasselt  1643   1705   8    
 63 Chris van Meer       1637   1653   6   
 64 Laurens Winkelhagen  1631   1631  17    
 65 Jeroen van Meerwijk  1620   1602  11    
 66 Jan van Eck          1606   1590  20    
 67 Camilo Ariaz         1600      0   1   
 68 Pieter Doesburg      1565      0   1    
 69 Frank Wiendels       1537   1558   6  
 70 Hans Bik             1481      0   2   
 71 Elias Wientjes       1438   1483  14    
 72 Arjan van Kampen     1383      0   1    
 
Toelichting op de kolommen: 
1e kolom: de berekende rating, uitgaande van k-factor = 30   
2e kolom: de KNSB-rating per 1-9-2005 
3e kolom : het aantal gespeelde partijen tot en met ronde 28 
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Wemmers wint snelschaken! 
 

 Leo van Houwelingen 
 

Op 26 april 2006 bonden 33 
leden met elkaar de strijd aan om 
uit te maken wie snelschaakkam-
pioen van het seizoen 05/06 zou 
worden. Gespeeld werd er vol-
gens de bekende formule: eerst 
een voorronde, van dit jaar 7 
ronden Zwitsers, daarna op basis 
van de ranglijst indeling in drie 
groepen. De winnaar van de 
hoogste groep, de Kampioens-
groep, mag zich snelschaak-
kampioen van PK noemen. 

Kampioen van vorig jaar, Lukas 
Boutens ontbrak. Met deelnemers 
als Xander Wemmers, Eric de 
Haan, Mark Smits, Jan Jaap 
Janse en de uit Tilburg overge-
komen Frans Konings was er toch 
een sterk deelnemersveld op de 

been.  
De favorieten uitgezonderd Mark 

Smits, plaatsen zich moeiteloos 
voor de finalegroep. De voorronde 
werd gewonnen door Xander 
Wemmers. Met 6½ punt bleef hij 
1½ punt voor op een viertal met 5 
punten waarvan Ed Verstraete 
(TPR 2247!) niet onvermeld mag 
blijven.  

In de Kampioensgroep bleek 
Xander Wemmers wederom de 
sterkste te zijn. Met 8½ uit 9 (1 
remise tegen Jan Jaap Janse) 
bleef hij de sterke nieuwkomer 
Martin van Dommelen twee volle 
punten voor. Eric de Haan werd 
met 6 punten derde. 
In groep 2 bleef Simon Kronemijer 
met 5½ uit 7 (op S.B.) Mark Smits 
voor. Groep 3 werd een prooi voor 
Hein Piet van der Spek met de 
score van 4 uit 5. 

 
Ranglijst na de zevende ronde. 
Nr Naam                   rat   TPR     punt  W.P.   S.B.  
 1 Xander Wemmers         2397  2370    6.5   27.5   25.00 
 2 Ed Verstraete       1774  2247    5.0   32.0   22.25 
 3 Frans Konings          2197  2167    5.0   32.0   22.00 
 4 Eric de Haan           2293  2146    5.0   28.0   18.50 
 5 Jan Jaap Janse         2124  2092    5.0   27.5   19.75 
 6 Bas Peeters            2001  2144    4.5   29.0   16.25 
 7 Leo van Houwelingen    1941  2115    4.5   29.0   15.00 
 8 Anton Rosmuller        2090  2014    4.5   26.0   15.00 
 9 Evert van Heel         1998  2018    4.5   25.5   15.00 
10 Martin  van Dommelen   2104  2102    4.5   25.0   12.75 
11 Jaap van der Tuuk      2127  2105    4.0   28.0   12.00 
12 Jaap van Oosten        1840  2022    4.0   27.5   12.75 
13 Jeroen Bollaart        1812  2071    4.0   27.0   14.75 
14 Rolf Dijksterhuis      1991  2118    4.0   27.0   12.00 
15 Mark Uildriks        1856  1950    4.0   25.5   11.75 
16 Mark Smits             2249  1977    4.0   23.5   11.50 
17 Paul van der Kooy      1981  1965    3.5   28.5   10.75 
18 Bert Both              2163  1887    3.5   23.0    8.00 
19 Simon Kronemeijer      1958  1976    3.0 27.0   10.00 
20 Eric Jacobs            1963  1959    3.0   26.0    8.00 
21 Erik Verlinde          1861  1847    3.0   21.5    7.50 
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22 Colijn Wakkee          1870  1837    3.0   21.5    6.00 
23 Ger Hageman            1905  1801    3.0   20.5    6.00 
24 Hein Piet vd Spek      2009  1873    3.0   19.5    4.50 
25 Gert-Jan Thomassen     1824  1778    2.5   20.5    5.25 
26 Laurens Winkelhagen    1631  1768    2.5   18.5    3.75 
27 Laurens vd Laan        1700  1732    2.5   17.5    4.25 
28 Willem van Dam        1680  1771    2.0   26.5    5.50 
29 Harry Appelo           1825  1801    2.0   21.0    3.50 
30 Florian Wagener        1750  1716    2.0   19.0    3.00 
31 Jan Teuben             1809  1682    1.5   17.0    1.00 
32 Elias Wientjes         1483  1179    0.0  22.0    9.00 
33 Menno vd Meer          1792  1138    0.0   19.0    0.00 
 

GROEP A 

Nr Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tot. 
1 Xander Wemmers  1 1 1 ½ 1 1 1 1 1 8½ 
2 Martin van Dommelen 0  1 ½ 1 1 0 1 1 1 6½ 
3 Eric de Haan 0 0  1 1 0 1 1 1 1 6 
4 Frans Konings 0 ½ 0  1 ½ 1 1 1 1 6 
5 Jan Jaap Janse ½ 0 0 0  1 1 1 1 1 5½ 
6 Anton Rosmuller 0 0 1 ½ 0  1 1 1 1 5½ 
7 Ed Verstraete 0 1 0 0 0 0  1 1 1 4 
8 Evert van Heel 0 0 0 0 0 0 0  1 1 2 
9 Leo van Houwelingen 0 0 0 0 0 0 0 0  1 1 
10 Jaap vd Tuuk(*) 0 0 0 0 0 0 0 0 0  0 
(*) Jaap van der Tuuk trok zich na 1 ronde terug 
 

GROEP B 

Nr Naam 1 2 3 4 5 6 7 8 Totaal 
1 Simon Kronemeijer  1 ½ 1 0 1 1 1 5½ 
2 Mark Smits 0  1 ½ 1 1 1 1 5½ 
3 Mark Uildriks ½ 0  1 1 1 0 1 4½ 
4 Rolf Dijksterhuis 0 ½ 0  1 1 1 1 4½ 
5 Jaap van Oosten 1 0 0 0  0 1 ½ 2½ 
6 Erik Verlinde 0 0 0 0 1  1 0 2 
7 Eric Jacobs 0 0 1 0 0 0  1 2 
8 Jeroen Bollaart 0 0 0 0 ½ 1 0  1½ 
 

GROEP C 
Nr Naam 1 2 3 4 5 6 Totaal 
1 Hein Piet vd Spek  1 1 1 1 0 4 
2 Ger Hageman 0  1 0 1 1 3 
 Jan Teuben 0 0  1 1 1 3 
 Colijn Wakkee 0 1 0  1 1 3 
5 Laurens Winkelhagen 0 0 0 0  1 1 
6 Menno vd Meer 1 0 0 0 0  1 
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FOTO'S SNELSCHAKEN 
 

 
Leo en Frans hebben er zin in! 
 

 
Jan T. en Laurens ook. 
 

 
Overzicht van de speelzaal 
 

 
Mmmmhhhhh! 

(foto's: Arnoud van Vliet) 
 

 
Rolf helpt een handje 
 

 
HP wint groep 3 
 

 
De champ krijgt de beker 
 

 
De trotse winnaar in Smits-pose. 
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JANNENSCHAAK 
 

 Anton Rosmüller 
 

Afgedaald in de laagste regionen 
van de interne, met de kans tegen 
meneer Wientjes of Eric Jacobs te 
moeten uitkomen, even een vlot 
partijtje tegen Jan Teuben. 
 

J. Teuben - A.J. Rosmüller 
(Interne ronde zoveel) 
 

1.d4 d5 2.Pf3 c6 3.Lg5 dacht ik 
dat alleen Jan Jaap en Jan Bart 
dit soort partijtjes spelen, blijkt ook 
Jan Teub dit leuk te vinden. Echt 
Jannenschaak dus. Gelukkig 
spelen Jan Bet, Jan Pop en Jan 
Ek dit soort schaak niet. 3. .. h6 
4.Lh4 Db6 5.Dc1 Lf5 6.e3 e6 
7.Pbd2 Pd7 8.c4 het eerste 
denkmoment. Ik dacht dat het 
Jannenschaak alleen maar de zet 
c3 kon produceren, blijkt ook c4 
tot hun wapens te behoren. Effen 
uitkijken, c5 met insnoering lijkt 
me lastig, dus zelf: 8. .. c5 9.a3 
a5? In een reflex gespeeld, uit 
angst voor dxc5 en b4. Bij analyse 
geeft 8. ..Pf6 9.dxc5 Lxc5 10.b4 
Lxe3 zwart heel wat initiatief voor 
het geofferde stuk. Nu had wit met 
10.b4! de stelling gunstig voor 
zichzelf kunnen openen. 10.Dc3 
Pgf6 11.Le2 nu is b4 niet meer zo 
sterk 11. .. a4 12.0-0 Ld6 13.dxc5 
Lxc5 14.Lxf6 Pxf6 15.cxd5 exd5 
16.De5+ Le6 17.Tac1 0-0 18.Tfd1 
Tfe8 19.Df4 Tac8 Nadat wit zwart 
een isolani heeft bezorgd, heeft 
hij, na De5+, alleen maar zetjes 
gedaan, Tac1 en Tfd1, die de 
dynamische kern van de stelling 

niet echt raken. Alles draait om de 
beheersing van d4, maar 17 of 
18.Pd4 faalt op Ld6 damewinst, 
zie ik net bij analyse. Dan lijkt me 
wit's plan, beginnend met Lxf6, 
inadequaat. Maar ja, dan krijgt 
ook mijn Tac8 een ?. Niet 
vanwege 20.Dxa4, want daarop 
volgt 20...Lxe3 21.fxe3 Dxe3+ 
22.Kf1 Ld7 met pionwinst, maar 
om 19...Lg4!! met de dreigingen 
Txe3 (minimaal pionwinst) en g5 
(stuk- of damewinst) etc. 20.Tb1 
Ld7 21.b4  
 

 
 

21. .. Lxe3! Maar het gevecht om 
d4 beslecht ik wel in mijn 
voordeel. 22.fxe3 Pe4 Met de 
dreigingen Pc3 en g5. 23.Pe5 
Txe5! Hebbes, stuk terug 24.Pxe4 
Dxe5, dan Dxe3 en stikmat 24. .. 
Txe4 25.Df2 Tc2 26.Td4 Txe2! 
(stukwinst) (0-1). Een vlot partijtje. 
Geen aanbeveling voor het 
Jannenschaak. Al heb ik Jan Jaap 
gezegd dat ik het Lg5 systeem nu 
wel serieus neem, omdat 
Kasparov er regels aan wijdt in 
zijn "My great predecessors". 
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3x ANTON 
 

 Anton Rosmüller 
 

P.Nieuwenhuis – A.J. Rosmüller 
1 e4 c5 2 Pf3 Pc6 3 d4 cxd4 4 
Pxd4 Pf6 5 Pc3 d6 6 Lc4 Db6 Op 
aanraden van Xander Wemmers 
gespeeld om de lange rochade 
varianten na gewoon e6 te 
vermijden. 7 Pxc6 bxc6 8 0-0 
e5!? Pieter N. kende deze zet niet 
en bij nakijk in “my predecessors” 
deel 4 partij 57 R. Fischer – P. 
Benko worden alleen e6 en g6 
genoemd. Interessant, mij lijkt e5 
sterker. Maar ja, is dit nu een 
argument pro domo, of is dit een 
voorbeeld van iets gewoon over 
het hoofd zien? Ben ik nu echt 
van al mijn authoriteits-complexen 
bevrijd of is de zet e5 in mijn geval 
gewoon toeval? 9 Dd3 Le7 10 
Tb1 0-0 11 Le3 Dc7 12 Tbd1 Tb8 
13 Lc1 Pfd7 14 Dg3 Kh8 15 f4? 
Ik ken wit als een rechttoe recht-
aan aanvaller, waarin voor 
subtiliteit eigenlijk nooit een plaats 
wordt ingeruimd. Ik verbaasde me 
al om zijn subtiele? gekunstelde? 
manoeuvre de dametoren in het 
spel te brengen. Dacht Pieter echt 
dat ik ooit op b2 zou slaan? Nu 
had hij toch echt even Kh1 
moeten invoegen, om de sterke 
witte loper voor ruil te behoeden. 
15,… La6 16 Lxa6 Db6+ 17 Kh1 
Dxa6 18 f5? De spanning ophef-
fen en de f-lijn sluiten lijken me 
wits aanvalsmogelijkheden te 
minimaliseren. 18,… Tb4 19 b3 
Tfe8 Ik streefde een zo flexibel 
mogelijk verdedigingsplan met 

counterkansen na. Td8 is nog 
doelmatiger, om d5 door te 
kunnen zetten. 20 Tfe1 h6 21 a4? 
Wit moet tot c4 zien te komen. 
21,… Pf6 22 Df3 Td4 23 Le3 
Txd1 24 Txd1  
 

 
 

24,… Db7? De tijdnoodfase is 
begonnen en ik begin zetjes te 
doen. Da5 en alsnog Ted8 zijn 
sterker. 25 g4 Dat wit er mee 
wegkomt, met zetten als 21 a4 en 
25 g4, afschuwelijk. 25,… Db4 26 
Lxa7!? Tijdens de partij had ik 
weer een binnenpretje. Die Pieter, 
snapt ie nou echt niet, dat 
schaken niet om een pionnetje 
gaat? 26,… Pxg4 27 Pa2 En 
ineens, met nog zes minuten te 
gaan, zie ik iets brilliants. Dat zal 
Pieter leren. I.p.v. bijv. gewoon 
Da5 speel ik vol overtuiging 27,… 
Dxe4!? 28 Dxe4 Pf2!? schaak. 
Word ik me daar even onplezierig 
verrast door 29 Lxf2! Ben ik even 
vergeten, dat Pieter met zijn loper 
een pionnetje op a7 gesnoept 
heeft. Die Pieter toch. 1-0. 
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Geachte Jeroen Bosch, 
 

 
 

In jouw rubriek "de lezer aan zet" 
de partij Topalov–Kamsky naspe-
lend en trachtend op te lossen, 
krijg ik ineens een helder idee. 
Kan Topalov op zet 17 niet sneller 
winnen met 17 Le5! Dreigt Ph6 
mat en Pf6 schaak. 17,… f6 (op f5 
volgt nog steeds Ph6 mat) 18 
Pg5! Met onpareerbare 
dreigingen? Op 18,… fxg5 volgt 
weer 19 Ph6 mat en op 18,… fxe5 
19 Dh7 mat en 18,… Tf7 stelt het 
mat na 19 Ph6 schaak en 20 
Pg5xf7 niet echt lang uit. Hopelijk 
ben je het met me eens. 
 

Met hartelijke groet, 
Anton Rosmüller 
 
 

Geachte heer Rosmüller, 
 
Uw heldere ingeving naar 
aanleiding van de Lezer aan Zet 
rubriek Topalov-Kamsky is 
helemaal correct! Voor de zet 17. 
Le5! en de bijbehorende varianten 
krijgt u 6 punten – 3 meer dan er 
te verdienen zijn met de zwakkere 
zet van Topalov. Zie pagina 30 
van Schaakmagazine (het 
commentaar bij de zet 17. b4) 

waar uw variant te vinden is. Het 
is toch nooit weg om een sterkere 
zet te vinden dan de 
wereldkampioen. 
 

Met vriendelijke groet, 
Jeroen Bosch 
 
 

Interne  
A.J.R. – E. Verlinde 
Dat ik nog best kan aanvallen, als 
mijn geachte tegenstander de 
elementaire strijd om het centrum 
uit het oog verliest, hetzij uit 
materiaalzucht, hetzij uit een niet 
te beteugelen aanvalslust, zie het 
volgende korte partijtje. 1 d4 Pf6 2 
c4 g6 3 f3 Van mijn tegenstander 
wist ik, dat hij graag de Grünfeld 
speelt. In ‘my predecessors’ deel 
4 partij 3 Euwe – Reshevsky 
speelt Euwe f3. Dat had ik nog 
nooit tegen de Grünfeld gespeeld, 
leek me wel leuk tegen Erik. 3,… 
c5 Geen Grünfeld dus. 4 d5 b5 5 
e4 bxc4? 5,… d6 is noodzakelijk, 
wegens 6 e5 Het centrum is nu 
wel erg veel voor wit. 6,… Ph5 7 
f4 e6 8 Pf3 Lh6 9 Pc3 La6? Wel 
erg behoudend materialistisch. 
Liever 9,…0-0. 10 Le2 Lxf4? En 
dit materialisme gaat te ver. 
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11 g4! Lxc1 12 Dxc1 Pg7 13 
Dh6! Voor mij konden de stukken 
nu wel in de doos, maar Erik laat 
het zich nog even bewijzen. 13,… 
Kf8 14 Pg5 Kg8 15 0-0 Pf5 16 
gxf5 exf5 17 Pce4! Het slot doet 
me toch nog even aan Topalov – 
Kamsky denken (zie het artikel 
hierover). 17,… fxe4 18 Pxe4 f5 

19 Txf5! gxf5 20 Pf6+ en de rest 
gelooft zwart wel. Het nakend mat 
is niet te vermijden. Op 20,… Kf7 
volgt 21 Lh5+ en Dg7 mat. 
Waarom strafte ik nu niet Pieter N. 
zijn rare pionzetjes af (zie het 
artikel hierover), zoals ik Erik zijn 
rare loperzetjes wel afstrafte? Wie 
het weet, mag door naar Af. 

 
 
 
11e ARVES OPLOSWEDSTRIJD 
 

 Martin van Essen 
 

De jubileum-editie van dit 
evenement was alweer een jaar 
en vier maanden terug, dus het 
was hoog tijd voor een nieuwe. 
Voor het eerst liet ARVES het 
samenvallen met het probleem-
weekend (11+12 maart) van de 
Nederlandse Bond voor Schaak-
probleem Vrienden in Nunspeet. 
De zondag was gereserveerd voor 
de eindspelstudiebollen. Vijf stu-
dies moesten in slechts anderhalf 
uur worden gekraakt. Een pittig 
tempo, gelet op dat tijdens het 
wereldkampioenschap studies 
oplossen (ja, zoiets bestaat) 100 
minuten staat ingeruimd voor 
slechts drie studies (nu dus toch 
weer tijdnood voor Slome 
(Mar)tinus…).  
 
De opkomst bedroeg slechts een 
bescheiden veertien deelnemers, 
waarvan ik een bescheiden 
achtste plaats in de eindrang-
schikking innam. Er werd vrolijk 
op los gemist, geblunderd en 

geblindstaard, maar het gemid-
delde van 46% was in ieder geval 
minder desastreus dan de 
traumatiserende 29% van Vught 
2004 (de vorige wedstrijd).  
 
Met duidelijke voorsprong kreeg 
Peter van den Heuvel de 
lauwerkrans omgehangen. 
Michael Pfannkuche en Michel 
Caillaud kaapten zilver 
respectievelijk brons weg. Drie 
namen uit nota bene het 
probleemschaakcircuit, waarmee 
zodoende de eindspelstudie-
specialisten lelijk in hun hemd 
werden gezet.  
 
Afek (4) en Van der Heijden (5) 
leverden goede prestaties, terwijl 
van Van Herck (6e; 4x kampioen) 
en Wissmann (7e, ook oud-
kampioen) grotere daden werden 
verwacht. Om achter deze 
mensen te eindigen is geen 
schande, troostte ik mij. Laten we 
twee exemplaren uit de opgave 
erbij pakken: 
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V. Archakov & M. Zinar, 1e prijs 
Radjanksi Shlak, 1986. Wit wint 

 

Kort door de bocht is wits plan 
Kxh7 gevolgd door h3—h8D. Hij 
heeft het voordeel dat zijn koning 
eerder actief kan worden dan de 
zwarte koning, maar hij moet 
rekening houden met twee zwarte 
plannen: tegenaanval op pionnen 
d2 en c3, en opsluiting van de 
witte koning aan de rand. Zodra 
wit de h-pion slaat kan de zwarte 
koning de witte vastzetten. 1.Kg3, 
Kb5 2.Kf4 Na 2.Kh4, Ka4 3.Kh5, 
Kb3 etc. is zwart op tijd met zijn 
tegenactie. 2. .., Kc5 Maar nu, na 
2..., Ka4 3.Kxf5, Kb3 4.Ke6! gaat 
wit achter c7 aan en promoveert 
zijn d-pion. Dit is sneller dan het 
plan met de h-pion omdat ten 
eerste de d-pion verder is 
opgerukt en ten tweede de witte 
koning voor de h-pion nog een 
stap uit de weg moet doen (Kh7-
g6 of zo) en bij de d-pion niet (na 
Kxc7 kan d5 zo doorlopen). Zwart 
is in deze variant te laat. 3.Ke5! 
En niet 3. Kxf5?, Kxd5 want de 
witte d-pion heeft nog een functie, 
zoals we zullen zien. 3. .., f4 4.d6! 
Hier zit een diep idee achter. Na 
4.Kxf4?, Kxd5 5.Kf5 maakt zwart 

met het nauwkeurige 5...h6! 
remise (niet 5...,h5? 6.Kf4!, h4 
7.Kf5 en wint), en na 6.h4, h5=. 
De liefhebber kan hier nog wel het 
een en ander uittellen. 4. …, 
cxd6+ 5.Kxf4, Kd5 6.Kf5!, h6 Of 
6...Kc6 7.Ke6, d5 8.Ke5 etc. 7.h4, 
h5 8.Kg5, Ke4 9.Kxh5, Kf5 
10.Kh6, Kf6 11.h5, d5 Nu 
beginnen we in te zien waar wits 
vierde zetje voor diende. Om de 
witte koning opgesloten te houden 
moet zwart een pionzetje doen, 
‘om te passen’… 12.Kh7, Kf7 
13.h6 en nu zijn zwarts pionzetten 
‘op’ ! Met de achterste pion op c7 
zou zwart twee tempo’s en 
daarmee remise hebben. Maar 
met 4. d6! smoepte wit een van 
zwarts reservezetten af, zodat 
zwart de witte koning nu eruit 
moet laten. Dat kost hem zijn c- 
en d-pionnen en dan weet je het 
wel. 
 

 
Bent, British Chess Magazine, 

1950, Wit wint 
 

1.Pgf6+! Het goede paard. 1. .., 
Ke7 1...Kd8 2.Lf8 forceert 
promotie. 2.Pd5+, Kxe6 3.Pxf4+, 
Kf5 De pointe van de zwarte 
verdediging: 
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wit moet een stuk verliezen. Tot 
zover had ik het als oplosser ook 
wel gezien en het alarmlichtje dat 
je nu de zwarte loper moet domi-
neren knipperde. In een vlaag van 
‘oplosblindheid’ kon ik de juiste 
voortzetting, niet extreem moeilijk, 
niet vinden. 4.Pc5!, Kxf4 5.Ka6! 
En de naspeler verifiëre dat wit de 
zwarte loper verovert. 
 

Nagekomen van ARVES-10 
Maar ook goed nieuws: Een van 
de studies die ik in 2004 bijdroeg 
aan de oploswedstrijd won de 
eerste prijs van alle inzendingen 
voor die gelegenheid. Voor de 
volledigheid even kort herhalen 
zonder diagram: Wit: Kc7, Lb4, 
Lc4, pion g5; Zwart: Kh7, Lf8, Lg8 
Wit wint 1. Ld3+, Kg7 2. Lc3+, 
Kf7 3. Kd7!, Le7! (3. …, Lg7 4. 
g6+, Kf8 5. Lb4#) 4. g6+, Kf8 5. 
Le2! (5. g7+?, Kf7 6. Lc4+, Kg6 7. 
Lxg8, Lf6! =) 5. …, Lg5 6. g7+, 
Kf7 7. Lh5# 
 

De laagst beoordeelde studie, niet 
opgenomen in de oploswedstrijd, 
was ook van mij: 
 

 
Remise 

 

Wit heeft een stuk meer maar 
zwart staat op promoveren. Dat 

kan wit ogenschijnlijk makkelijk 
tegengaan, maar dat valt tegen: 
1.Lxh2?, gxh5 -+ of 1.Pg3?, gxf5 
-+ maar het vergt een beetje 
moeite dit aan te tonen. 1.f6!, 
gxf6 Want na 1..., h1D 2.fxg7 kan 
zwart met een volle dame meer 
de witte tegenpromotie slechts 
verhinderen als hij de koningin op 
de achtste rij kan krijgen. Dat lukt 
net niet: 2..., Db1+ 3.Kc8!, Dc2+ 
4.Lc7! en nu houdt pion d3 het 
anders winnende Dc2-f5+ tegen. 
2.Pxf6! Stevige aanpak. 2. .., h1D 
3.Pe4+ en nu heeft zwart het 
moeilijk een paardvork te vermij-
den. 3..., Kh6 4.Lf8+, Kh7 is 
onverstandig want  5.Pf6 is 
plotseling mat! 3. .., Kh4 4.Le7+, 
g5 5.Lxg5+ en nu ontkomt zwart 
niet langer aan een paardvork, 
met remise. 
 
CHESSOKO 
Met dank aan Rene vd Heijden, 
uit de 'Chandler Cornered' rubriek 
van Geoff Chandler op 
http://www.chessedinburgh.co.uk/
chandler.php 
 

 
De oplossing staat op pagina 69 
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SC UTRECHT - PK1 
 

 Dirk Floor 
 

Een zeldzame afstraffing, een 
oorwassing, overklast. Wel valt op 
dat veel van de onzen aperte 
fouten maakten, unforced errors, 
alsof we in dit beladen duel 
onszelf niet waren. Speel na en 
zie waar het beter had gekund.  
 

1) M. Smits- A. van Beek 
(Analyse Mark Smits) 
Onderstaande partij heb ik met 
veel plezier gespeeld. Het was 
een spannende strijd, waarin ik na 
een enigszins kromme openings-
opzet en een principieel gevecht 
om tegenkansen in een eindspel 
belandde dat erg spannend was, 
in die zin dat ik degene was die 
wankelend in de touwen hing, 
naar verluid ergens verloren 
stond, maar op tandvlees remise 
wist te houden (hetgeen niet mijn 
grootste specialiteit is, het op het 
tandvlees remise houden). Mis-
schien stond ik zelfs ook nog even 
ergens gewonnen, nota bene 
namelijk op het moment dat ik 
veel genoegen zijn remiseaanbod 
aannam! Tot mijn spijt ben ik er 
echter niet in geslaagd mijn 
notatieformulier te vinden noch 
het eindspel te reconstrueren. 
Hopelijk kan Dirk in deze voor 
opheldering zorgen, zowel wat 
betreft het geven van de zetten 
als het uitspreken van enige 
schaaktechnische oordelen. 
 

Enfin: de partij. 1 e4 (ik moet hier 
nog even zeggen dat ik het erg 

leuk vond het topbord te mogen 
verdedigen, en tevens dat ik 
verbaasd was te zien dat 
Alexander mijn tegen-stander 
was. Ik had toch wel een beetje 
gerekend op Joost Berk-vens of 
Martijn Dambacher, die ik allebei 
wel een beetje ken en waar ik al 
tegen gespeeld heb. Tegen 
Alexander had ik nog nooit eerder 
gespeeld, wel twee keer tegen zijn 
oudere broer) e6 2 b3 Dit is 
misschien een opzet die ik mijn 
schaakpraktijken zou moeten 
wegsnijden, maar hoe anders dat 
vermaledijde Frans aan te 
pakken? Grote voordeel is wel dat 
de meeste zwartspelers vrijwel 
meteen out-of-book zijn. 2…d5 3 
Lb2 dxe4 4 Pc3 Pf6 5 g4 (In 
navolging van Peter Boel. Voor-
zichtiger is 5 De2.) …h6 6 Lg2 
Lc5 7 Pxe4 Pxe4 8 Lxe4 Ld4 9 
c3 Lf6 De zwarte opzet ziet er 
betrouwbaar uit. 10 Df3?! Een 
tikje krom. Beter normaal 
doorgaan met pf3. 10…Pd7 Het 
begin van gepointeerd tegenspel 
11 d4 c5! 12 Pe2 Slaan op b7 
leek me positioneel bankroet over 
de witte velden. Zwart komt nu al 
lekker los nu: 12…cxd4 13 cxd4 
Pc5! 14 0-0-0 Na lange over-
peinzingen gespeeld. Gevoels-
matig is het niet zo lekker gegaan 
voor de witspeler, zou je zeggen, 
maar erg duidelijk is het allemaal 
ook weer niet. 14…Pxe4 15 Dxe4 
Ld7 Na 15…0-0 16 Pg3 Ld7 17 
Thg1 Lc6 18 De3 heeft wit, zoals 
bleek in de analyse na afloop, 
gevaarlijke kansen op de 
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koningsvleugel. 16 d5! In feite een 
gedwongen zet, omdat zwart de 
stelling anders volledig in zijn 
greep krijgt over de witte velden. 
Nu volgden aardige verwikkelin-
gen, waarin ik poogde met activi-
teit mijn structurele zwaktes te 
compenseren. 16…Lxb2+ 17 
Kxb2 Df6+ 18 Dd4 
 

 
 

Anders volgt 0-0 met duidelijk 
voordeel voor zwart. De tekstzet 
behelst een tijdelijk pionoffer, ge-
pland tijdens mijn lange overpein-
zingen over zet 12. 18…Dxd4 19 
Pxd4 De andere optie, 19 Txd4 
exd5 20 Pc3 negeerde ik omdat ik 
dacht dan geen enkele winstkans 
te hebben, na bijvoorbeeld …0-0-
0 21 Pd5 The8. Alexander liet zien 
dat die stelling zelfs duidelijk beter 
is voor zwart, omdat de zwaktes in 
de witte pionnenstructuur gaan 
tellen, mede door de kracht van 
de loper. Ik meende echter tevens 
dat de tekstzet me een gevaarlijk 
initiatief zouden bezorgen. 19... 
exd5 20 The1+ Kf8 Op …Kd8 
volgt 21 Pb5 met onduidelijke 
verwikkelin-gen. Nu staat koning 
en toren wel erg buitenspel op f8 
en h8. Ondanks de pion minus 
meende ik, rasoptimist die ik ben 

achter het bord) voorzichtig aan 
winst te kunnen denken. 21 Tc1 
Tc8! Een goede zet, waarvan ik 
aanvanke-lijk dacht dat hij niet zou 
kunnen (zie later). Op 21…Lxg4 
volgt 22 f3 gevolgd door Tc7, 
maar misschien had zwart zich 
daar ook op in kunnen laten. De 
stelling is moeilijk te beoordelen. 
22  Txc8 Lxc8 23 f3 Ld7 In mijn 
vooruitberekingen had ik inmid-
dels gezien dat het plausibele 
binnendringen op c7 wit hier niets 
oplevert, aangezien na 24 Tc1 
Ke7 25 Tc7 Tb8 26 Pf5+ faalt op 
…Kd8. Daarom: 24 Te5 f6! (ik zat 
te hopen op de blunder …Lc6? 
Omdat wit dan alle kansen zou 
hebben na 25 Pxc6 bxc6 26 b4. 
Met de tekstzet lost zwart alle 
problemen op en bereikt hij een 
voordelig eindspel. 25 Td5 Ke7 26 
Ta5 a6 27 Tc5 Tc8 (DF: het 
vervolg voeg ik er aan toe met 
enkele opmerkingen:) 28.b4 Tc8 
29.Txc8 Lxc8 30.Kc3 Ke5 
31.Kd3 Ld7 32.Ke3 Kd5 33.Kd3 
Ke5 34.Ke3 Kd5 35.Kd3 b6 
36.h3 [36.h4] 36...h5 37.Pc2 
[37.gxh5] 37...Lb5+ 38.Ke3 h4 
39.Pd4  
 

 
 

39...Kc4? [hier kan zwart winnen 
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met: 39...Lf1–+ 40.Pf5 g5, vreemd 
dat beide spelers hier overheen 
gekeken hebben, ik meen me te 
herinneren dat ...Lf1 in de analyse 
even ter sprake kwam maar 
afgedaan werd met: dan komt Pf5, 
twee pionnen aangevallen inder-
daad maar ...g5 is de simpele 
oplossing. Nog een geval van 
schaakblindheid in deze match] 
40.a3 Ld7 41.f4 Kc3 42.f5 Kb2 
43.Pe6 Kxa3 44.Pxg7 Kxb4 
45.Ph5 Kc5 46.Pxf6 Kd6 en hier 
werd remise overeengekomen, 
maar wit lijkt gewonnen te staan, 
ik citeer Fritz: 47.Kf4 a5 48.g5 Lb5 
49.g6 Lc4 50.Pe4+ Ke7 51.f6+ 
Kf8 52.Pd6 La2 53.Kg5 -+ (½-½) 
 
2) J. Willemze- W. Bor 
 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 
4.Pg5 d5 5.exd5 b5 "Ik moet ook 
eens iets anders gaan spelen", 
Willem na de partij: ..Pa5 is hier 
de gezonde zet. De tekstzet is 
verplichtend, daar het damevleu-
gel ernstig verzwakt. De aktiviteit 
moet dit vergoeden maar deze 
kan wel eens wegebben. [5...Pd4] 
6.Lf1 Dxd5 7.Pc3 Dd7 [7...Dc5] 
8.Lxb5 Ld6 9.d3 [9.De2 0–0 
(9...Lb7 10.d4 0–0 11.d5 Pd4 
12.Lxd7 Pxe2 13.Kxe2 Pxd7) 
10.Pce4] 9...Lb7 10.Le3 0–0 
11.0–0 a6 12.La4 Tab8 13.Pce4 
Pxe4 14.Pxe4 La8 [14...Df5] 
15.Dh5  
 

 
 

15...De6? [15...Txb2 deze kans 
moest gegrepen worden 16.Tfb1 
(16.Lb3 Pd4=) 16...La3 17.Txb2 
Lxb2 18.Tb1 Ld4 en zwart doet 
nog volop mee] 16.Lb3 Dg6 
17.Dxg6 hxg6 hier mag zwart niet 
meer op compensatie hopen, hij 
staat een dikke pion achter 18.f4 
Le7 [18...exf4] 19.Lc5 Tbd8 
20.Lxe7 Pxe7 21.fxe5+- Pd5 
22.Tae1 Tfe8 23.Pc3 Te7 
24.Pxd5 Lxd5 25.Tf4 Lxb3 
26.axb3 Td5 27.Tfe4 Te6 28.Kf2 
Kf8 29.Tc4 c6 30.d4 Ke8 31.c3 
Kd7 32.Ta4 c5 33.Ta5 f6 34.b4 
fxe5 35.Txc5 Txc5 36.bxc5 Tf6+ 
37.Ke3 exd4+ dit alles onder het 
motto " opgeven kan altijd nog" 
38.cxd4 Kc6 39.Kd3 Kb5 40.h3 
Tf2 41.Te2 Tf1 42.Tc2 Td1+ 
43.Ke4 Kc6 44.b3 Te1+ 45.Kd3 
Tb1 46.Kc4 Td1 47.Tc3 Tf1 
48.d5+ Kd7 49.c6+ Kd6 50.Kb4 
Tf8 51.c7 Tc8 52.Ka5 (1–0) 
 
3) F. Konings - J. Berkvens 
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 
d6 5.Le2 0–0 6.Pf3 Lg4 7.Pg1 
Ld7 8.f4 [8.e5!?] 8...e5 9.dxe5 
dxe5 10.fxe5?! Frans verklaarde 
dat hij dacht dat ..Pg4 niet ging 
vanwege 11 e6 om nu te zien dat 
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de pion met ..Lxe6 gewoon 
genomen kan worden en het 
paard op g4 blijft voldoende 
gedekt. [10.Pf3] 10...Pg4 11.Lxg4 
Dh4+ 12.g3 Dxg4 13.Dxg4 Lxg4 
14.Pd5 Lxe5 zwart staat riant 
15.Lf4 Pd7 16.h3 Lxf4! 
[16...Le6=] 17.gxf4 Lh5 hiermee 
wordt wit voor problemen gesteld 
18.Th2 [18.Pe2 c6 19.Pdc3 Pc5 is 
ook moeizaam voor wit, maar 
beter dan de partijzet] 18...Tae8 
-/+ 19.e5 c6 20.Pc3 f6 21.Pge2 
fxe5 –+ 22.0–0–0 exf4? een 
misrekening [22...Te7] 23.Txd7 f3 
24.Pg3 f2  
 

 
 

25.Td2? dit moet een geval van 
wederzijdse schaakblindheid zijn: 
[25.Kd2 voorkomt Te3 en wit staat 
weer ok 25...f1D 26.Pxf1 Txf1 
27.Txb7=] 25...Te3 26.Tdxf2 Txf2 
27.Txf2 Txg3 28.Pe4 Txh3 
29.Td2 Tf3 30.Pc5 b6 31.Pe6 h6 
32.Td7 Tf7 33.Td8+ Kh7 34.Te8 
g5 35.Pd8 Tf1+ 0–1 
 
4) M. Dambacher - X. Wemmers 
(analyse Xander Wemmers) 
Hoe becommentarieert men een 
9-1 nederlaag? Onderkoeld met 
hier en daar wat schuchter com-
mentaar zou ik zeggen. Eindho-

ven zal er maar aan moeten 
geloven. 1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 
Lb4 4.Lg5 Een interessante 
variant, die wit volgens de theorie 
niets bijzonders belooft. Spassky 
speelde het vroeger veel en het 
kan ook snel mis gaan met zwart. 
Dat bewijst onder andere deze 
partij. 4...h6 5.Lh4 c5 6.d5 Lxc3+ 
7.bxc3 d6 8.e3 e5 Ik heb net een 
boek gekocht dat mij verteld dat 
het nauwkeuriger kan zijn om hier 
even mee te wachten en eerst 
8...De7 te spelen. Ergens maakt 
dat een klein verschil en als U wilt 
weten welk verschil precies, dan 
raad ik U aan om dat boek te 
kopen. 9.Pf3 g5 Deze zet wordt 
vaak gespeeld, maar er kan ook 
mee worden gewacht. 9...De7 is 
de normaalzet, maar ik moest 
zonodig een nieuw maar foutief 
plan bedenken. 10.Lg3 Da5? Dit 
is het idee. Pion c3 wordt snel 
zwak en zwart probeert daar 
direct van te profiteren. Maar het 
normale 9... of 10...De7 verdient 
de voorkeur. Eigenlijk gaat de 
dame in deze variant altijd en 
zonder uitzondering naar e7, zo 
vertelde Dirk de Beer mij al. 
11.Dc2 Pe4? Dit is het idee. Een 
andere uitvoering is 11...Lf5, maar 
ik zag nu dat dat faalt op 12.Dxf5 
Dxc3+ 13.Ke2. Zwart heeft geen 
tijd om op a1 te pakken vanwege 
Dc8+ en 13...Db2+ 14.Pd2 of 
13...Dxc4+ 14.Dd3 leveren niet 
voldoende op. Een mogelijkheid is 
nog om 11...Lg4 en 12...Pbd7 te 
spelen, maar dat is in combinatie 
met ...Da5 al inconsequent. 
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Belangrijk is dat zwart met de 
dame op e7 makkelijker tot ...e4 
kan komen. 
 

 
 

 12.Ld3! En dit is het probleem 
van 11...Pe4. Op 12...Dxc3 volgt 
13.Dxc3 Pxc3 14.Pxe5! en 
12...Pxc3 13.Dd2 vertrouw ik 
uberhaupt al niet. Wellicht is de 
beste zet hier 12...Pf6, met het 
schaamrood op de kaken. 
12...Pxg3 13.fxg3! Uiteraard. 
Slaan met de h-pion is natuurlijk 
ook beter voor wit, maar dit is nog 
sterker. Het gebruikelijke piling up 
the f-file maakt een rap einde aan 
de zwarte stelling en de dame op 
a5 staat er verloren bij. Van druk 
op c3 is geen sprake. 13...0-0 
14.0-0 Dc7 15.Pd2 De7 16.Tf2 
Pa6 17.Taf1 e4? De definitieve 
fout die het einde versnelt. 
Interessant was nog 17...Kg7 
18.Lg6! fxg6 19.Txf8 Lf5 20.T8xf5 
en dat zal op den duur wel 
winnen. In plaats van 18.Lg6 zal 
wit nog een aantal andere 
methoden hebben. Zwart komt 
niet meer los en heeft zich al 
neergelegd bij een straftraining 
Nimzo-Indisch. 18.Pxe4 f5 19.g4 
Tja. 'k zat toch al niet goed in de 
partij. 19...fxe4 20.Txf8+ Dxf8 

21.Txf8+ Kxf8 22.Lxe4 Lxg4 
23.Lf5 Lh5 24.Lg6 Lg4 25.Df2+ 
1-0 
 
5) W. van de Fliert- T. Willemze 
 
(0-1) 
 
6) J. Michielsen - D. Floor 
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.Dh5 g6 12.Dd1 Pbc6 
13.Pf3 Df8 14.0–0 c4 15.Le2 h6 
alles bekend, nu kwam er een 
ongewone en voor mij nieuwe zet: 
16.Le3!? mijn tegenstander 
verklaarde geen fiducie te hebben 
in het standaardplan met Lc1 
gevolgd door a3-a3 en La3: 
Ponomariov had dit al eens 
gespeeld 16...Pf5!? 17.Dd2 g5!? 
na ampele overweging besloot ik 
dat deze aktieve zet het beste 
moest zijn 18.Pe1 langzaam maar 
het is moeilijk een betere zet aan 
te geven 18...Pxe3 [18...Dd6] 
19.Dxe3 Ld7 [19...Dd6 20.Lh5!?] 
20.Lg4 [20.g3 Dg7 21.Pg2 wit 
volgt hier het standaardplan om 
vervolgens tot f2-f4 te komen: 
21...e5! mogelijk daar zwart zo 
goed gemobiliseerd is, hij heeft nu 
zeker gelijk spel] 20...Dd6 [20...e5 
reeds de gelijkmaker 21.Lxd7 
Txd7 22.dxe5 Te8 23.Pf3 Tde7 
24.Dc5 Td7 25.De3 Tde7=] 
21.Pf3 Tf4 met behulp van de 
toren komt zwart tot het  e6-e5 
22.h3 Te4 23.Dd2 e5 24.Pxg5!? 
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wit wil meer, deze zet kwam als 
een verrassing: had er wel even 
naar gekeken maar het leek me 
niet gevaarlijk [24.Lxd7!? Dxd7 
25.Pxe5 Pxe5 26.dxe5 Txe5 
27.Tae1 Tf5!=] 24...hxg5 [24... 
Txg4 25.hxg4 hxg5 26.Dxg5+ Kh7 
27.f4!? (27.dxe5 Dxe5 28.Dxe5 
Pxe5 29.f3 ik kreeg deze stelling 
voor ogen, het leek met eerder 
beter voor wit: zwart kan geen 
vuist maken terwijl de witte 
pionnen naar voren dreigen te 
komen: misschien is het wel een 
situatie van dynamisch evenwicht 
daar zwart de pionnen in toom lijkt 
te kunnen houden 29...Kg6 
30.Tad1 Lc6 31.Tfe1 Te8 32.Te3 
Kf7 33.Tde1 Pg6 34.Kf2 Tf8 35.g3 
Ld7=) ] 25.Dxg5+ Kh7 [25...Kf8? 
26.f3!+-] 26.f3 Te2!? de toren 
gaat op avontuur [26...Tf4 en wit 
moet zich bij remise neerleggen 
27.Dh5+ Kg7 28.Dg5+ Kh7=] 
27.Dh5+ Dh6 offert het stuk terug 
28.Dxh6+ [28.Df7+ Kh8 29.Lxd7 
Tg8!?] 28...Kxh6 29.Lxd7 Txc2 
de toren zorgt voor voldoende 
tegenspel [29...exd4? 30.Tf2 Txf2 
31.Kxf2 Pe5 32.Lf5±] 
 

 
 

30.Tfc1!? [30.Lxc6 is eerder 
riskant voor wit, bijv: 30...bxc6 
31.dxe5 Txc3 32.Kf2 Kg5 33.Tfc1 
Tb3 en wit loopt verliesgevaar] 
30...Txc1+ 31.Txc1 exd4 32.Lxc6 
bxc6 33.cxd4 Tb8 zwart heeft 
voldoende compensatie  34.Te1 
Kg5 [34...c5 35.dxc5] 35.Kf2 
Tb2+ 36.Te2 [36.Kg3 Td2] 36...c3 
de remisemaker 37.Ke1 enige zet 
37...Tb1+ 38.Kf2 Tb2 39.Ke1 
Tb1+ (½–½) 
 
7) B. Both - R. Ris 
(Analyse Bert Both) 
1.c4 e6 2.Pf3 Pf6 3.d4 d5 4.Pc3 
c6 5.e3 Pbd7 6.Dc2 Le7 Vaker 
wordt hier Ld6 met aansturen op 
e5 gedaan. 7.b3 0–0 8.Ld3 b6 
9.0–0 Lb7 10.Pe5!? [Ik had geen 
zin in vervolgen als Tc8 en c5, en 
wilde een onbekende, goed 
speelbare stelling. Normaler 
verloop is 10.Lb2 Tc8 11.Tad1 
Dc7 12.Tfe1 c5 13.cxd5 exd5 
14.Lf5 10...h6 11.e4? Dit is te 
vroeg en verdraagt zich niet goed 
met Pe5. Een idee achter Pe5 zou 
11.f4 c5 12.La3= zijn. 11...c5 
12.Pxd7 Pxd7 12...Dxd7 13.e5 
dxc4 kan ook 13.exd5 cxd4 
14.Pb5 14.dxe6 dxc3 15.exd7 
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Dxd7 16.Le3 Lf6 17.Tad1 is niet 
zo erg als ik dacht. De pion op c3 
is moeilijk op te lossen, maar daar 
kan langsheen gespeeld. 
14...exd5 15.cxd5? De pion op d4 
moet eraf. 15.Pxd4 en bidden, 
bijv. Lf6 16.Td1 en 't giet 15...Pc5 
16.Lb2 Dxd5 17.f3 Lf6? 
17...Pxd3 18.Dxd3 La6 19.Pc7 
(19.a4 Tad8–+) 19...Lxd3 20.Pxd5 
Lc5 21.Tfd1 Le2–+ 18.Pc7 De5  
 

 
 

19.Pxa8?? Wit heeft een kans 
gekregen en had die met 19.Lh7+ 
Kh8 20.Pxa8 aan kunnen grijpen. 
20...De3+ 21.Tf2 Txa8 22.Lf5 d3 
23.Dd2 Dxd2 24.Txd2 Lg5 
25.Txd3= 19...De3+ 20.Df2 Dxf2+ 
21.Txf2 Pxd3 22.Pc7 Tc8 
Bedroevend. (0-1) 
 
8) M. Erwich - D. de Beer 
1.Pf3 Pf6 2.c4 e6 3.g3 b6 4.Lg2 
Lb7 5.0–0 c5 6.Pc3 Le7 7.Te1 0–
0 8.e4 a6 [8...d6] 9.d4 cxd4 
10.Pxd4 Dc7 11.Lg5 [11.e5 Pe8] 
11...d6 12.Tc1 Te8 13.De2 Pbd7 
14.b3 Tac8  
 

 
 

zwart staat zeer stevig, de witte 
opstelling mist dynamiek: hoe 
verder? 15.Ld2 de witspeler gaf te 
kennen niet goed te weten wat te 
doen: dan maar Ld2, die loper 
staat daar toch niet zo goed. 
15...Db8 [15...Pe5!? het blijft 
ongeveer dynamisch evenwicht 
16.f4 (16.h3 Pfd7 17.f4 Pc6=) 
16...Dc5 17.Pa4 (17.Le3 Peg4) 
17...Dxd4+ 18.Le3 Dd3 19.fxe5 
Dxe2 20.Txe2 dxe5 21.Pxb6 Tc7] 
16.g4!? g6 [16...d5! alle zwarte 
stukken gaan meespreken, bijv: 
17.cxd5 exd5 18.Pxd5 Lxd5 
19.Txc8 Dxc8 20.exd5 Lc5 
21.Dd3 Pe5 22.Dc3 Pxd5 en wit 
heeft problemen 23.Lxd5? Dxg4+ 
-/+] 17.g5 Ph5 18.Lf3 [18.Le3 +=] 
18...Pg7 19.Le3 Lf8 [19...f6 
20.Lg4 (20.gxf6 Lxf6) 20...f5 
21.Lh3 Dc7] 20.h4 [20.Lg2 om 
met f2-f4 te komen] 20...e5?! een 
lelijke zet die wit veld d5 
verschaft, en zwart veld e5 
bovendien ontneemt: niet des 
Dirk's [20...Dc7 zwart staat prima 
en kan wat in de eigen gelederen 
heen en weer schuiven. Bij 
verdere  witte expansie kan diens 
verzwakte koningsstelling op gaan 
spelen.] 21.Pc2 b5 [21...f5 22.gxf6 
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Pxf6 23.Lxb6 Lxe4 24.Pxe4 Pxe4 
25.Dxe4 Dxb6 26.Pe3] 22.Lg4 
[22.Pd5] 22...Pe6 23.Pd5 bxc4 
24.bxc4 Lg7 25.Tb1 Da8 26.Tb4 
[26.h5! verhoogt de druk op de 
zwarte stelling] 26...Lc6 [26...a5 
27.Tb2 La6 28.Pa3] 27.Td1 a5 
28.Tbb1 La4 29.Td2 [29.h5!?] 
29...Tb8 30.Txb8 Dxb8 31.Pa3 
Pdc5 32.Lxc5 
 

 
 

de afgelopen zetten heeft wit niet 
op zijn best gespeeld, er volgde: 
32...Pxc5? [32...dxc5! en het 
paard dreigt sterkt naar d4 te 
springen zou zwart een 
acceptabele stelling hebben 
opgeleverd 33.Lxe6 (33.Pb5 Pd4) 
33...fxe6 34.Pf6+ Lxf6 35.gxf6 
Tf8] (Naschrift DF: In deze stelling 
waarin wit zojuist een paard op c5 
heeft geslagen speelde Dirk de B. 
32...Pxc5. Ik gaf deze zet een ? 
en stelde dat 32...dxc5 goed was 
voor gelijk spel. Dirk liet me weten 
dat hij daarop Lxe6 vreesde. Ten 
onrechte, en hierbij citeer ik Fritz: 
32...dxc5 33 Lxe6 fxe6 34 Pf6+ 
Lxf6 35 gxf6 Tf8 36 De3 (Df3 Lc6 
37 h5 Db7=) Db7 37 Dxc5 Dxe4 
38 De7 Dg4+ en eeuwig schaak, 
in deze varianten vindt zwart 
vooldoende tegenspel vanwege 

de verzwakte witte koningsstelling 
en de kwetsbaarheid van de e-
pion.) 33.Pb5 Pe6 [33...Kh8 
vanwege de dreiging Pxd6 
34.h5!? met sterke aanval] 
34.Pxd6± Td8 [34...Pd4 35.Txd4 
exd4 36.Pxe8±] 35.Lxe6 fxe6 Dirk 
gunt zijn tegenstander een fraai 
mat [35...Txd6 36.Lh3+-] 36.Pe7+ 
Kh8 37.Pf7# 1–0 
 

9) W. Fokkink – J. Jens 0-1 
 

10) P.Nieuwenhuis-A.Rosmüller 
 1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 
4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 d6 6.Lc4 Db6 
7.Pxc6 bxc6 8.0–0 e5 [8...e6 
9.De2 Le7] 9.Dd3 Le7 [9...Dd4!? 
ziet er uit als een gelijkmaker] 
10.Tb1 0–0 11.Le3 Dc7 12.Tbd1 
Tb8 13.Lc1 [13.b3 Le6] 13...Pd7 
[13...Lg4!? 14.Tde1 Tfd8] 14.Dg3 
Kh8= 15.f4?! wil iets ondernemen 
maar dit speelt zwart slechts veld 
e5 in handen 15...La6 speelbaar 
maar wat omslachtig [15...exf4 
16.Lxf4 (16.Txf4 Lf6 =/+) 16... 
Pe5=] 16.Lxa6 Db6+ 17.Kh1 
Dxa6 18.f5 [18.b3!?] 18...Tb4 
19.b3 Te8 20.Tfe1 h6 21.a4 Pf6 
22.Df3 Td4 23.Le3 Txd1 24.Txd1 
Db7 25.g4 Db4 26.Lxa7 Pxg4 
27.Pa2  
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en opgegeven door Anton, 
verklaring: Anton had de dame in 
de hand om op e4 te slaan maar 
zag nu dat na ..Dxe4 28 Dxe4 de 

dame wint daar op 28..Pf2 29 Lxf2 
volgt. De loper was hij even uit het 
zicht verloren. (1–0) 
(Red: zie ook pagina 12) 

 
 
PK1 - EINDHOVEN 
 

 Dirk Floor 
 

Het genoeglijk samenzijn (te 
genoeglijk?), met Anton als jarige 
in ons midden, vermocht ons niet 
op scherp te zetten. Er ontbreken 
twee partijen. Voor de volledig-
heid: Frans speelde remise en 
Wim verloor. Volgende keer 
beter? 
 
1) B. vd Plassche - X. Wemmers 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.e3 
b6 5.Pge2 La6 6.a3 Lxc3+ 
7.Pxc3 d5 8.b3 Pc6 9.Le2 0–0 
10.a4 dxc4 11.bxc4 Pa5 
[11...Dd7!? 12.Pb5 Tfd8 13.Lb2 
Pa5] 12.Pb5 c6 13.Pa3 Pe4!? 
[13...c5!? reeds gelijkmakend 
14.Lb2 (14.Pb5 Lb7 15.0–0 a6 
16.Pa3 het paard speelt maar wat 
heen en weer 16...Lc6 17.Lb2 
Dd7!? dit spelen tegen de a-pion 
is een standaardplan) 14...cxd4 
15.exd4 Tc8 16.Tc1 Lb7 17.0–0 
Te8 18.Te1 Dd7 19.Lc3 Lc6!? 
neemt pion a4 op de korrel] 
14.Dc2 f5!? 15.0–0 Tc8 16.f3 
Pd6 17.Ld2 Pab7 18.e4 fxe4 
[18...c5 19.d5 exd5 20.exd5 +/=] 
19.fxe4 +/= Pf7 20.Lc3 Dg5 
21.Tf3 [21.Dd2 Dxd2 22.Lxd2 
e5=] 21...e5  
 

 
 

breekt het centrum af 22.dxe5 
[22.Taf1] 22...Pxe5= 23.Tg3 De7 
24.Pb5!? dreigt sterk over d4 naar 
f5 te springen 24...cxb5 [24...Tce8 
25.Pd4 Dc5 26.Kh1 Pd6! zodat 
het paard op f5 geruild kan 
worden 27.Pf5 (27.Pf3) 27...Pxf5 
28.exf5 Lc8=] 25.axb5 Pc5 
26.bxa6 het was tijd om de pion 
terug te veroveren 26...Pe6?! 
[26...Tf4! 27.Dd2 Txe4 28.Dd5+ 
De6=] 27.Db2 Pf4 28.Lf1 Pfg6 
het omspelen van het paard was 
geen goed idee, zwart mist 
tegenspel 29.Lb4 wit wil op c4-c5 
aansturen 29...Df6 30.Lc3 Df4 
31.Te1 Tf7 32.De2 Td8?! de 
toren stond goed op de c-lijn om 
c4-c5 tegen te houden [32...Txc4? 
33.Dxc4 Pxc4 34.Lxc4 Dc7 
35.Ld5 Kf8 36.Lb4++-; 32...Df6 en 
wachten op wat komen gaat, wit is 
er voorlopig nog niet doorheen] 
33.De3 Df6 34.Le2 [34.c5!±] 
34...Tdf8 35.h3 [35.c5] 35...Dd6 
36.Td1 De6 37.Td5± h6 38.Dd4 
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Pf4 39.De3 Pxe2+ 40.Dxe2 Pg6 
41.De3 Dc6 42.Lb4  
 

 
 

42...Tf1+? in deze partij gaat 
Xander niet goed met zijn torens 
om [42...Te8= wit heeft zijn kans 
niet waargenomen en nu was het 
weer binnen de remisemarge 
43.Td6 Dxc4 44.Tdxg6 Dxb4 
45.Dxh6 Tee7 46.T6g4 Dd4+] 
43.Kh2 T8f6 44.e5 ± Te6 45.Dd3 
Tf7 46.Td8+ Kh7 47.Td6 1–0 
 
2) W. Bor - E. Sziva 
1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.b3 Pc6 4.Lb2 
Pf6 5.e5 Pd5 6.c4 Pf4 7.g3 Pg6 
8.Lg2 Le7 .. d6 is hier to the point: 
[8...d6 9.exd6 e5 en zwart staat 
goed] 9.0–0 0–0 10.Pa3 a6 
[10...d6 11.d4!?] 11.Pc2 f6 
12.exf6 Lxf6 13.Lxf6 Dxf6 14.d4 
cxd4 15.Pfxd4 e5 16.Pe2 d6² 
aarzelend spel van zwart heeft wit 
de betere stelling opgeleverd 
17.Pe3 Le6 18.Dd2 Tad8 
19.Tad1 Td7 [19...Pge7] 20.f4 
exf4 21.Pxf4 Pxf4 22.Txf4 De7 
23.Pd5 Dd8 24.Txf8+ Kxf8 
25.Pf4 Db6+  
 

 
 

26.Df2?! [26.Kh1 en wit wint in de 
aanval, bijv: 26...Lf7 27.Pd5 Dc5 
28.Df4 Pe5 29.Lh3 Td8 30.Dh4+-] 
26...Dxf2+ 27.Kxf2 Lg4 28.Td5 
Tf7 29.Kg1 Ke7 30.Td2 Kd7 
31.h3 Lf5 32.c5+- Tf6 33.Pd5 
Te6 34.g4 Lb1 35.Pf4 Tf6 36.Ph5 
Tg6 37.Tb2! Lxa2 38.Txa2 dxc5 
39.Le4 Th6 40.Kg2 Kc7 41.Pxg7 
Pd4  
 

 
 

42.Pf5 [42.g5 Tb6 43.Lxh7 Txb3 
44.h4 wint gemakkelijk] 42...Te6 
43.Pxd4 Txe4 44.Pf3 Te3 45.Tb2 
Kc6 46.Pg5 Te7 47.Kf3 Kb5 
48.Pe4 [48.Te2] 48...Kb4 49.g5 
b5 50.h4 c4 51.bxc4+ Kxc4 
52.h5 b4 53.Kf4?! [53.Ta2! 
profiteert van het gebrek aan 
coordinatie in de zwarte stelling 
53...Ta7 54.g6 hxg6 55.hxg6 b3 
56.Ta4+ Kd3 57.Pc5+ Kc3 58.Tg4 
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Tg7 59.Pa4+ Kd3 60.Kf4+-] 
53...a5 54.Tb1?! hierna is het 
binnen de remisemarge [54.Pd6+ 
Kc3 55.Ta2! weer deze zet 55...b3 
56.Txa5 b2 57.Tb5 Kc2 58.Pc4 
b1P 59.Pe3+ Kc1 60.Pf5+-] 
54...a4 55.Tc1+ Kd4 56.Pd6 Te6 
57.Tc4+ Kd5 58.Txb4 Txd6 
59.Txa4 Ke6 60.Ta7 Td4+ 61.Kf3 
Td5 62.Tg7 Kf5 63.h6 Td3+ 
64.Kg2 Td4 65.Kh3 Td1 66.Kh2 
Td2+ 67.Kg3 Td1 68.Kf2 Th1 
69.Ke3 Th5 ½–½ 
 
3) F. Hallebeek - D. Floor 
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.Dh5 g6 12.Dd1 Pbc6 
13.Pf3 Df8 14.h4 een interessant 
idee ipv het gebruikelijke 0–0, wit 
wil met de toren nog op h1 de h-
lijn openen 14...Dg7 een voor-
bereidende zet om e6-e5 met 
kracht te spelen, de h-lijn gaat nu 
open maar erg is dat niet [14...e5 
de zet waar je als eerste naar kijkt 
15.dxe5 (15.Pxe5 Txf2 16.Le3 
Txg2 dit overzag ik niet: kan de 
toren in moeilijkheden komen? 
Het blijkt van niet bijv: 17.Tf1 Lf5 
18.Pd7 Dg7 19.Df3 cxd4 -/+) 
15...Lg4 16.Le2 Tf5 17.0–0 Lxf3 
18.Lxf3 Txe5 en in deze stelling 
oogt het loperpaar gevaarlijk] 
15.h5 e5!? [15...cxd4 16.hxg6 
hxg6 17.Lh6 Df6 18.Lg5 Dg7 
19.Lh6 Df6 een mogelijke remise 
door zetherhaling] 16.hxg6 Pxg6 
17.Lh6 Df6 18.Lg5 nu zou op 
..Dg7 Lh6 gekomen zijn met 
zetherhaling 18...De6!? [18...Dg7] 

19.Le3 exd4 [19...Txf3 20.Dxf3 e4 
21.Dh5 exd3 22.Dxh7+ Kf8 
23.Th6 Pce7 een interessant 
alternatief, maar het beviel me 
niet om zonder koningsstelling te 
moeten spelen] 20.Pg5 hapt 
meteen toe maar cxd4 is nauw-
keuriger: [20.cxd4 Pf4 (20...cxd4?! 
dit scheelt ten opzichte van de 
partij de pion op c5 en is daarom 
nu goed voor wit) 21.Lf1 De4 dit 
oogt in orde voor zwart] 20...Df6 
21.Pxf7 dxe3 22.Ph6+ Kg7 
23.fxe3 Dxc3+ 24.Kf1 
 

 
 

zwart heeft meer dan voldoende 
compensatie voor de kwaliteit. 
Vooral het paard op h6 moet wit 
zorgen baren. 24...c4? onna-
denkend, hier doe ik mezelf en het 
mooie idee de das om [24...Le6 
25.De1 (25.g4 Df6+ (25...Tf8+ 
26.Pf5+ Kg8 27.De1 Df6 28.Kg2 
Pce5 29.Ph6+ Kh8 -/+) 26.Pf5+ 
Lxf5 27.Lxf5 Ph4 28.Ke2 Pxf5 
29.gxf5 Dxf5 30.Dd3 Tf8 31.Dxf5 
Txf5 32.Tag1+ Kh8 33.Tg4 Te5 
34.Tf4 Tg5 35.Tf7 Tg7) 25...Tf8+ 
26.Kg1 Dxe1+ 27.Txe1 c4 28.Le2 
Pge5 
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(analysediagram) 

 

en mijns inziens staat zwart 
gewonnen, het paard op h6 komt 
niet terug in het spel, terwijl zwart 
naar voren gaat op de 
damevleugel] 25.Lf5! Pce7 
26.Lxc8 Txc8 27.Dd4+ Dxd4 
28.exd4 deze ruil verbetert de 
witte stelling zeer 28...Tf8+ 
29.Kg1 zwart kan geen vuist meer 
maken, de kwaliteit meer beslist 
29...Tf4 [29...Pc6 30.c3 Pf4 
31.Te1] 30.Tf1! ook dat nog, nu 
wist ik zeker dat het over is 
30...Pc6 [30...Txd4 31.Tf7+ Kh8 
32.Txh7+ Kxh7 33.Pf5+ ±] 
31.Pf5+ Kf6 32.Pe3 Txf1+ 
33.Kxf1 Pxd4 34.Pxd5+ Ke5 
35.Pe3 Ke4 36.Kf2 b5 37.Txh7 
a5 38.Ta7 b4 dit had ik wel 
mogen opgeven maar ik baalde 
zo.. 39.Pxc4 Pxc2 40.Pxa5 bxa3 
41.Pc4 Pf4 42.Pxa3 Pd3+ met 
toch nog even lichte hoop: hoe 
gemakkelijk wint dit eigenlijk?  
43.Kg3 Pd4 44.Pc4 Pf5+ 45.Kh2 
Pf2 46.Pd2+ Kf4 47.Ta4+ Ke5 
48.Pf3+ Kf6 49.g4 antwoord: 
gemakkelijk, de witte stukken 
werken mooi samen 49...Pe3 
50.Ta6+ Kg7 51.g5 Pf5 52.Pe5 
Pe4 53.Ta7+ Kg8 54.Kh3 Pf2+ 

55.Kg2 Pe4 56.Kf3 Ped6 57.Kg4 
Pg7 58.Ta8+ Pde8 59.g6 Kf8 
60.Ta7 Pf6+ 61.Kg5 Pe4+ 62.Kh6 
Pf5+ 63.Kh7 Pf6+ 64.Kh8 Pe8 
Laat hem nu ook maar matzetten, 
Dirk. 65.Tf7# 1–0 
 
4) M. Smits - F. Cuijpers 
1.e4 e5 2.Lc4 Pf6 3.d3 Lc5 4.Pc3 
c6 5.Df3 d6 6.Pge2 Pbd7 7.h3 
Pb6 [7...b5] 8.Lb3 Le6 9.Pg3 a5 
10.Lg5 h6 11.Lxf6 Dxf6 12.Dxf6 
gxf6 13.Ph5 Ke7 =/+ met 
gezonde voor de hand liggende 
zetten heeft zwart een reeds wat 
betere stelling bereikt 14.g4 a4 
15.Lxe6 fxe6 16.a3 d5 17.Ke2 
Taf8 18.Taf1 Thg8 19.f4 exf4 
20.exd5 cxd5 21.Txf4 Ld6 22.Tf2 
Le5 23.Thf1 d4  [23...Tg5] 
24.Pe4? [24.Pb5 om met c2-c3 
verder te gaan] 24...Pd5 -/+ 
25.Pd2  
 

 
 

25...Tc8?! [25...Pe3-/+ waarom 
speelt zwart dit niet?] 26.Pc4 b5 
27.Pxe5 Txc2+ 28.Ke1 Tc1+ 
29.Ke2 Tc2+ 30.Ke1 ½–½ 
 
7) Miedema- D. de Beer  
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.e3 
b6 5.Pge2 Pe4 6.Ld2 Pxd2 
7.Dxd2 Lb7 8.a3 Le7 9.Pf4 d6 
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10.d5 e5 11.Pd3 0–0 12.Le2 Pd7 
13.g4 een speculatieve zet 13...a6 
14.Dc2 Tc8 [14...Lh4] 15.Lf3 Te8 
16.0–0–0  
 

 
 

16...Lh4 de stelling schreeuwt, 
met name de toren op c8 en de 
loper op b7, om een breekzet met 
de c-pion: [16...c5! 17.dxc6 (17.b3 
b5! 18.cxb5 axb5 19.Pxb5 Da5 
20.a4 La6–+ met c5-c4 wordt de 
stelling verder opengebroken) 
17...Lxc6 18.Lxc6 (18.Pd5 b5) 
18...Txc6 19.Pd5 b5 -/+] 17.Thg1 
h6  te passief [17...b5!? met spel 
tegen de witte koning] 18.Le4 Pf6 
19.Lf5 Ta8 20.Pe1 Pd7 21.Pf3 
Pf8 22.Pxh4± inmiddels heeft wit 
een gewonnen stelling bereikt, de 
pion op h6 blijkt een mooi 
aanknopingspunt 
 

 
 

22...Dxh4 23.g5 hxg5 24.Tg4 

Dxh2 25.Txg5 f6 26.Tgg1 e4 
27.Tg3 Dh5 28.Lxe4+- Lc8 
29.Th1 Df7 30.Lh7+ Pxh7 
31.Dxh7+ Kf8 32.Dh8+ Ke7 
33.Dxg7 Tf8 34.Dh6 Kd8 35.Tg7 
De8 36.Th4 Lf5 37.Tf4 De5 en na 
nog enkele zetten 1–0  
 
DF: Onderstaande analyse 
ontving ik van Anton. Heb beslo-
ten deze, met latere toevoeging, 
geheel over te nemen om recht te 
doen aan zijn gevoelens na de 
partij. Lees kritisch, want de 
opmerkingen kloppen niet altijd. 
8) A. Rosmüller - B. Friesen  
(Analyse Anton Rosmüller) 
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 d5 4.cxd5 
Pxd5 5.e4 Pxc3 6.bxc3 Lg7 
7.Lc4 0–0 8.Pe2 c5 9.0–0 Pc6 
10.Le3 cxd4 11.cxd4 Pa5 12.Ld3 
b6 13.Tc1 e6 14.Dd2 Euwe geeft 
Da4 met aanval op de 
damevleugel. Met zo'n ideaal 
centrum kun je natuurlijk twee 
kanten uit, links- of rechtsaf. 
Intuitief, met het paard op a5, zag 
ik de koningsvleugel als een 
gemakkelijker aanknopingspunt. 
 

 
 

Maar je kunt natuurlijk ook recht 
door het midden met d5, wat op 
het juiste moment, op het moment 
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supreme, dewelke hier plaatsvindt 
op zet 22, mij een nog prettiger 
verjaardag had kunnen bezorgen.  
14...Lb7 15.Lh6 Dd7 16.Lxg7 
Kxg7 17.h4 h5 18.Df4 Tac8 
19.g4 hxg4 20.h5 Pc6 21.Tfd1 
Dd8  
 

 
 

22.Dxg4? Ik wilde deze partij 
absoluut niet in tijdnood komen,  
omdat ik de afgelopen woensdag 
in de laatste seconden tegen 
Andreas Weierman een stuk om 
niets had weggegeven. Dat lever-
de wel een 1974 aha Erlebnis op, 
maar ook twee volle dagen 
chagrijn. Nu had ik over de laatste 
drie zetten een half uur 
nagedacht, wat me verleidde tot 
de snelgespeelde partijzet. [22.d5! 
exd5 (22...e5 23.Dg3 etcetera) 
23.exd5 Dxd5 24.La6 wint] 
22...Pxd4 even vergeten, en toen 
snel: 23.Pf4? Dg5! niet gezien. 
Ja, de rest is eigenlijk overbodig. 
Wit's aanval wordt afgeslagenen 
zwart heeft daarna nog materiaal 
meer ook. In zijn tijdnood weet ik 
wel terug te vechten, krijg nog 
remise in handen, maar ga 
uiteindelijk aan ? ten onder. 
24.Dxg5 Pf3+ 25.Kg2 Pxg5 26.f3 
e5 27.Pe2 gxh5 [27...f5] 28.Pg3 

Pe6 29.Pf5+ Kf6 30.Lc4 Pd4 
31.Pd6 Tc7 32.Kf2 Lc8 33.Lxf7 
Txc1 [33...Tcxf7+-] 34.Txc1 Le6 
35.Lxh5 Lxa2 36.Ta1 Le6 
37.Txa7 Kg5 38.Lf7 Lxf7 
39.Pxf7+? [39.Txf7 maakt remise] 
39...Kf6 [39...Kf4 wint] 40.Pd6 
Ke6 41.Pf5 Pxf5 42.exf5+ Kxf5 
43.Tb7 Tf6  
 

 
 

Er is een interessant toreneind-
spel ontstaan. Ik dacht dit wel 
remise te kunnen houden, maar 
de praktijk leerde anders. 0–1 in 
54 zetten. 0–1 
 

P.S. er zit een lek in mijn analyse. 
In de variant beginnend met 22.d5 
en eindigend met 24.La6! kun je 
het uitroepteken wel wegdoen. 
Zwart antwoord met 22... Pd4!! (J. 
v.d. Tuuk). Wonderschoon. En 
ook 39.Txf7 maakt remise, is 
onzin. U zoekt het maar uit. 
 
9) J. Vosselman - B. Both 
(Analyse Bert Both) 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 
4.Dc2 c5 5.dxc5 0–0 6.a3 Lxc5 
7.Pf3 b6 8.Lg5 Lb7 9.e3 h6 
10.Lh4 Le7 11.Le2 d6 Toevallig 
krijg ik de enige stelling op het 
bord die ik een beetje voorbereid 
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had. In een correspondentiepartij 
kreeg Vosselman d5 tegen. Het 
werd een snelle remise. Ik maak 
er een soort 3-rijensysteem van 
met wat meer kans op een leuke 
partij. 12.0–0 a6 13.Tfd1 Dc7 
14.Tac1 Pbd7 15.Lg3 Tfd8 
[15...Ph5 16.Pg5 hxg5 17.Lxh5] 
16.Pd2 16.Pd4= Het begint iets te 
worden voor zwart. 16...Tac8 
17.b4 Db8 18.Db1 Da8 19.f3 d5 
20.cxd5 Pxd5 21.Pxd5 Lxd5 
22.Txc8 Txc8 23.e4 Lc6 24.Lf2 
24.Pc4 b5 25.Pd6 Lxd6 26.Txd6 
Da7+ 27.Lf2 Dc7= 24...La4 
25.Tc1 Lg5 26.Txc8+ Dxc8 
27.Pc4 b5 28.Pb2 Lc2 29.De1 
Lb3 30.Pd3 Dc2 31.f4 Ld8 
32.Ld4 
 

 
 

32...Lb6? 32...Lc4 33.Df1 Da2–+ 
33.Lxb6 Pxb6 34.Pc5 Pc4 
35.Ld3 35.Lf1 Db2 36.Dh4 Dd4+ 
37.Df2= 35...Db2 36.Pxa6?? 
36.Lxc4 bxc4–+ 36...Dd4+ 37.Kh1 
Dxd3 38.Pc5 Dd1 39.Dg1 Dxg1+ 
[39...Pxa3] 40.Kxg1 Pxa3?? Met 
nog meer dan 2 minuten op de 
klok.  41.Pxb3 Pc2 (½–½) 

10) W. Fokkink - H. van de Hurk 
1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pc3 Lb4 
4.Pxe5 0–0 5.Le2 d6 [5...Te8 
hoofdvariant is: 6.Pd3 Lxc3 7.dxc3 
Pxe4 8.0–0 d5 9.Pf4 c6 10.Le3 wit 
mag op licht voordeel hopen] 
6.Pd3 [6.Pf3] 6...Lxc3 7.dxc3 
Pxe4 8.0–0 Pc6 9.f3 Pg5 10.Pf4 
Te8 11.c4 h6 [11...Lf5!?] 12.Pd5 
Lf5= 13.b3 [13.c3] 13...Pe6 
[13...Lxc2!? 14.Dd2 en nu bijv: 
14...Pe6 15.Lb2 Dg5 16.f4 Dg6 
17.Pe3 Lf5 18.Tae1 met de loper 
sterk op b2 heeft wit compensatie] 
14.Lb2 Dg5 15.f4 Dg6 16.Ld3 
Lxd3 [16...Pe7] 17.cxd3 f5 18.Tf3 
Df7= 19.Tg3 Ped4 20.Kh1 Te2 
21.Lc3 Tae8 22.b4 b5 23.a4 a6 
24.axb5 axb5 25.h3 T8e6? 
[25...Kh7 26.Ta6±] 26.cxb5 Te8 
 

 
 

27.bxc6? [27.Pxc7+- dit wint 
eenvoudig, er moet sprake van 
tijdnood zijn geweest] 27...Dxd5 
28.Lxd4? vergooit de nog steeds 
gewonnen stelling: [28.Ta5 Pb5 
29.Txb5 Dxb5 30.Txg7+ Kf8 
31.Db3 d5 32.Txc7±] 28...Dxd4 
29.Db3+ Kh7 30.Dd1 Df2 31.Kh2 
Te1 0–1 
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Red: Deze analyses waren nog 
niet beschikbaar bij het maken 
van het vorige PKB. De titel is 
door de redactie toegevoegd. 
 
TWEELUIK 
 

 Xander Wemmers 
 

X. Wemmers - E. Cekro 
Interklub Luik-Borgerhout (6) 
22.01.2006 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 b6 4.Pc3 
Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 d6 7.Dc2 
Pbd7 8.0-0-0 a6 9.e4 g5 10.Lg3 
Ph5 11.Le2 Lg7 12.d5 Met het 
idee om met Pd4 te vervolgen, de 
druk op e6 te verhogen en 
eventueel e6-e5 uit te lokken. Dat 
laatste is een droom die 
waarschijnlijk nooit zal uitkomen. 
12.e5 is een alternatief. Een 
gespiegeld idee met druk op d6 
en een nakend Pe4. 12...Pxg3 
13.hxg3 Nadeel van wits 
opstelling is dat de zwarte loper 
op g7 erg sterk wordt. 13...De7 
14.Pd4 Lxd4!? Opmerkelijk. Sterk 
was, na overleg met Fritz, de 
lange rokade. 15.Pc6 ziet er dan 
leuk uit, maar blijkt goed voor 
zwart te zijn. 15.Txd4 Df6 16.Td2 
16.Tdd1 is logischer, maar dan 
kan eenvoudig op f2 genomen 
worden. In de partij faalt dat op 
17.dxe6 fxe6 18.Lh5+. 16...Ke7 
De koning staat prima in het 
centrum. 17.Tf1 h5 18.f4 e5 
19.fxe5 Dxe5 20.Tf5 Dg7 21.e5 
Dubieus of interessant. Met 
opkomende tijdnood achtte ik het 
interessant genoeg. 21...Pxe5 
22.Pe4 f6 23.Td1 Taf8 24.Dd2!? 

Een gemene zet. Het lijkt alsof wit 
g5 onder controle wil houden, 
maar er steekt iets anders achter. 
24...Lc8 25.Tf2 h4 26.c5!  
 

 
 

Voila. 26...bxc5 27.Da5! En voila. 
Het bleek de witte dame om dit 
veld te gaan. Plots heeft wit het 
initiatief op hardhandige wijze 
overgenomen en die omschake-
ling kan zwart niet volgen. In 
tijdnood stort het in. 27...Kd7 
28.Lxa6 De7 26...Lxa6 is een 
betere verdedi-ging. 29.Lb5+ Kd8 
30.Pxc5 hxg3 31.Tc2 f5 32.Pe6+ 
Lxe6 33.dxe6 Nu loopt het langs 
alle kanten mat. 1-0 
 
X. Wemmers - E. Cekro 
KNSB D4 - Paul Keres (6) 
04.02.2006 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 b6 4.Pc3 
Lb7 5.Lg5 h6 6.Lh4 d6 Dirk de 
Beer kwam met het idee om 7.h3 
te spelen. Zwart houdt de loper 
binnen de keten en dus kan het 
raadzaam zijn om ook de witte 
loper te behouden. In vele partijen 
belandt de zwarte loper op b4 en 
wordt op c3 geruild. Wits loper op 
h4 zou nu dus wel eens bewaard 
moeten blijven als tegenwicht voor 
het monster dat op g7 gaat 
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verschijnen. 7.Dc2 Pbd7 8.0-0-0 
a6 9.e4 g5 10.Lg3 Ph5 11.d5 
Hetzelfde plan als twee weken 
eerder, maar dan een zet sneller. 
Overigens overwoog ik hier ook 
om 12.Le2 Lg7 13.e5!? te doen. Ik 
zag daar echter niet direct 
voordeel en ik had de indruk dat 
het directe d5 een verbetering 
was van voornoemde partij. 
11...Pxg3 12.hxg3 Lg7 13.c5!? 
Na lang nadenken zag ik echter 
geen concrete verbetering: 13.e5 
Pxe5 14.Pxe5 Lxe5 15.dxe6 fxe6 
16.Dg6+ Kd7 is OK voor zwart. 
Wit kan h6 terug winnen, maar 
black is OK. 13...bxc5 13...dxc5? 
14.dxe6 fxe6 15.e5 is OK voor wit. 
13...Pxc5 lijkt me ook speelbaar 
voor zwart: na 14.e5 (eventueel 
14.dxe6 en 15.e5) volgen wilde 
complicaties die ik niet kon 
overzien. De partijvoortzetting 
geeft zwart gelijk spel. 14.Db3 
Tb8 15.dxe6 fxe6 16.Dxe6+ De7 
17.Dc4 Ik vreesde wat minder te 
staan in het eindspel, maar het 
komt wel in aanmerking: 17.Dxe7 
Kxe7 18.Pd2 gevolgd door f3 en 
Pc4 of Lc4. About equal. 17...Tf8 
18.Td2 Kd8 Opnieuw staat 
zwart's koning veilig in het 
midden. 19.Le2 Df7  

 

 
 

20.Da4? Alsnog het eindspel 
pakken was aan te raden, al is het 
een voor zwart gunstiger versie 
dan zo-even. 20...Lxc3! 21.bxc3 
Dg7 Ik had er geen rekening mee 
gehouden dat zwart zijn loper zou 
opgeven, maar hoe langer ik naar 
deze stelling keek, hoe moede-
lozer ik werd. c3 kan niet goed 
worden gedekt: 22.Kc2 Pb6 en 
23...Lxe4+. Voor 22.Tc2 geldt 
hetzelfde. 22.Kd1 Dan maar met 
de koning aan de wandel, maar er 
volgt een goed berekende 
executie. Direct 22...Lc6 is ook 
sterk. 22...Dxc3 23.Ke1 g4 
24.Ph4 Lc6 25.Dxc6 Tb1+ 
26.Ld1 Txf2 27.Kxf2 Dxd2+ 
28.Le2 Dd4# Revanche voor 
Ekrem. 0-1 

 
 
PK2: TOCH NOG! 
 

 Jan Jaap Janse 
 

Simon schreef het al in de 
voorbeschouwing: PK2 is gespe-
cialiseerd in achtervolgingen. 
Eerst flink wat verliezen, dan vol 

blijven houden en zo af en toe 
komt er een kampioenschap uit-
rollen. Dit jaar is het niet anders: 
na een paar wedstrijden leek het 
al over. Om nog kans te maken 
moesten we de directe concur-
renten verslaan en moesten ook 
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nog wat andere uitslagen goed 
vallen. Op dat laatste hadden we 
geen invloed, maar wedstrijden 
winnen moet je zelf doen. 
Hieronder verslagen uit ronde 6, 7 
en 8; 9 volgt. 

Eerst stond de lastige uitwed-
strijd naar BAT Zevenaar nog op 
het programma. PK2-veteranen 
weten nog hoe 5 jaar geleden met 
3½-4½ werd gewonnen: 3-0 
achter, 3-3 gelijk en daarna 1½ 
punt uit 2 slechte stellingen. Ook 
nu was er eigenlijk weer winst 
nodig.  

 

Jan Jaap pakte eens een keer wit 
en ramde dwars door de zwarte 
stelling heen:  

3) J.J. Janse – D. Arts 
 

 
 

11,… d5? Dit verzwakt pion e6 
hopeloos, precies de reden 
waarom ik 10 Lc4 had gespeeld. 
Zwart staat echter sowieso niet 
prettig. 12 exd6 e.p. cxd6 13 0-0 
Pa6 14 Te1 Pc7 15 Lxe6! en snel 
1-0. 
 

Erik had zich uitstekend 
voorbereid op Guust Homs (2218) 
en dat betaalde zich volledig uit. 
Omdat het zo’n mooie partij is 
krijgt u hem integraal: 

1) E. Oosterom – G. Homs 
1 d4 d5 2 c4 e6 3 Pc3 Pf6 4 Pf3 
c5 5 cxd5 Pxd5 6 e4 Pxc3 7 
bxc3 cxd4 8 cxd4 Lb4+ 9 Ld2 
Lxd2+ 10 Dxd1 0-0 11 Lc4 b6 12 
0-0 Lb7 13 Tfe1 Pc6 14 Tad1 Tc8 
15 Lf4 Pe7 15,… Dc7 is Grooten-
Homs, waar Erik naar had 
gekeken. Wit zet nu krachtig 
voort: 16 Lb3 Pg6 17 Dg3 Tc3 
Dat is misschien een slag in de 
lucht, al is de weerlegging fraai: 
18 d5 e5 
 

 
 

19 Te3! Heel mooi. Wit ontketent 
nu een beslissende aanval: 19,… 
Txe3 20 fxe3 Dd6 20,… f6? faalt 
op 21 d6+ en 22 h4. 21 h4 Td8? 
22 h5 Pf8 23 Dxe5 Dc5 24 Pd4 f6 
25 Dg3 Lc8 26 h6 g6 27 e5! Txd5 
28 e4, 1-0. Niets op af te dingen. 
 

Tussendoor had Paul nog gecon-
solideerd met remise, waarna 
BAT tegen begon te scoren. Kees 
vergaloppeerde zich, Simon 
moest verdedigen met een vlag 
op vallen en Maartje stond steeds 
onder druk. De witspeler, tevens 
topscorer in 3C, maakte fraai 
gebruik van zijn kansen: 
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2) M. v. Leeuwen – M. de Jonge 

 
 

22 c5! f6 23 De2! Pxf2+ 24 Dxf2 
fxg5 25 Pab6 Pxb6?! Fritz komt 
met een typische Fritzvariant: 
25,…Txc5 26 Txc5 (26 Pxd7 Txc1 
27 Dxa7 Txd1#) Pxc5 27 Pc8! 
Db8 28 Pcxe7+ Kh8 en volgens 
het rekentuig is het gelijk. Het zou 
zomaar kunnen. 26 cxb6 Db8 27 
Tc7 Txc7? 28 bxc7 Dc8 29 Tf1 
De6 30 Dc2 1-0.  
 

3½-2½ achter, maar twee goede 
borden over. Hein Piet v/d Spek 
draait een prima seizoen. Lang-
zaam schoof hij de passieve wit-
speler eraf, maar hield hij genoeg 
materiaal over? Een cruciaal 
moment kwam op zet 44: 
6) W. Ratering – H.P. v/d Spek 
 

 
 

44 Kh4? Wellicht dat wit met 44 
Pe4 de boel nog kan keepen: de 

pion op c5 is erg zwak. Een 
voorbeeldvariant uit blik: 44,… 
Ld7 45 Kf4 h4 46 Lf1 Pd5+ 47 
Kg5 Pe3 48 Lh3 c4 49 bxc4 Pxc4 
50 Kxh4. Zwart is en blijft aan het 
roer, maar de remisemarge wordt 
steeds groter. Nu maakt HP het 
netjes af: 44,… Ld7 45 Pe4 Lxf5 
46 Pxc5 g6 47 Pb7 Ld3! en de 
rest was niet moeilijk meer. 0-1. 
 

3½-3½, met de partij Abcouwer – 
Huysman nog over. Die zaten 5 
jaar geleden dus ook al als 
laatsten tegenover elkaar, zij het 
toen met de stand 3-4! Dit maal 
wist JB een beter lopereindspel te 
bereiken, maar de beslissende 
doorbraak bleef uit. Dat zetten-
verloop bedekken we maar met 
de mantel der liefde, want JB had 
een goede smoes: hij had de hele 
vrijdagavond verplicht naar de 
musical The Lion King moeten 
kijken. Dat halfje viel dus nog 
mee, maar het spreekt voor zich 
dat deze voorbereiding ongewenst 
is. Breng de vrijdagavond achter 
de computer, in bed, in de kroeg 
of waar dan ook door, maar niet 
bij een musical. Mocht u in conflict 
komen met echtgenote of 
werkgever hoor ik het wel.  
 

Maar goed. 4-4, waarmee we 3 
matchpunten achter kwamen op 
ASV II en eentje op Voorschoten. 
De wedstrijd tegen Voorschoten 
moest dus gewonnen worden om 
nog ergens voor te spelen. Hein 
Piet gaf het goede voorbeeld: 
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4) H.P. v/d Spek – M. Driessen 
1 e4 c5 2 Pf3 d6 3 Lb5+ Ld7 4 
Lxd7+ Dxd7 5 0-0 Pf6 6 e5 dxe5 
7 Pxe5 Dc7 8 d4!? Een gemeen 
variantje van HP. Het heeft vlot 
succes: 8,… e6 9 Lf4 Ld6? 10 
Pa3! Lxe5 11 dxe5 a6 12 Pc4 0-0 
13 exf6 Dxf4 14 fxg7 Kxg7 15 
Pb6 Ta7 16 a4 a5 17 Ta3 Ta6 18 
Tg3+ Kh8 19 Tg4 Df6 20 Dd6 
Dd8 
 

 
 

21 Dxc5! IJzersterk gespeeld. Op 
21,… Txb6 volgt 22 Td4!! 21,… 
Tg8 22 De5+ f6 23 Txg8+ Kxg8 
24 Dg3+ Kf7 25 Pc4 Tc6 26 b3 
Pa6 27 Df3 Dd5 28 De2 Tc7 29 
Td1 Dg5 30 Dd3 Dh5 31 Dd8 
Kg7 32 h3 Tf7 33 Td3 Pb4 34 
Tg3+ Kh6 35 Dd2+, 1-0. Prachtig 
afgemaakt. 
 

Toch begon het er al snel somber 
uit te zien. Ik was aan een onver-
antwoord avontuur begonnen dat 
keihard werd afgestraft, en ook 
Kees en Simon gingen onderuit. 
Bij Kees was dat beslist niet 
nodig: 

7) S. Algera – K. Vreeken 
 

 
 

Kees staat goed tegen de 
Voorschotense topscoorder en 
had met 38,… h3! risicoloos op 
winst kunnen spelen. Pointe is dat 
na 39 Kf2 Pe3 het paard dood en 
verderf komt zaaien. Kees bokte 
helaas met 38,… Pa3?? 39 Ld3 
en 1-0. Erg jammer.  
 

Erik had ondertussen netjes 
remise gemaakt aan bord 1, maar 
met 1½-3½ moest nu alles wel 
goed lopen. Het eerste goede 
nieuws kwam van Jan-Bart. In een 
partij met veel duwen en trekken 
werd hij de bovenliggende partij, 
en in tijdnood stortte wit in: 
 

5) W.Noordkamp–J.B.Abcouwer 
 

 
 

38,… Lc4 39 Pxc4 dxc4 40 
Lxc6?? cxb3+ Met schaak! 0-1. 
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Overigens had zwart na 39 Pd2 
Pbxd4+ een gezonde pion meer 
gehad, bijvoorbeeld 40 Lxd4 
Pxd4+ 41 Kc3 Pb5+. 
 

Maartje laat keer op keer zien 
goed uit de voeten te kunnen 
tegen het Spaans. Ook een soort 
Marshall kon haar niet 
verontrusten: 
2) M. de Jonge – F. den Herder 
 

 
 

27,… f4?! Alles of niets in 
wederzijdse tijdnood. 28 Lxf4 Te2 
29 Le5+ Zoals Kees na afloop liet 
zien kon ook 29 Txe2 Txe2 30 
Ta8+ gewoon. 29,… T2xe5 30 
dxe5 Lxf1 31 exd6 Lh3 De 
aanval is afgeslagen, Maartje 
kiest de snelste manier: 32 Dd4+ 
Kg8 33 Dxd5+ Kg7 34 Ta7+, 1-0. 
 
3½-3½! En Paul nog over, matig 
aan het seizoen begonnen maar 
inmiddels weer gewoon in vorm. 
Hij kwam in het volgende leer-
zame eindspel terecht: 
 
6) P. v/d Kooij – E. Casareno 
 

Paul weet zich toegang te 
verschaffen: 
 

 
 

51 Txg7 Kxg7 52 Th2 Kf7 Merk 
op dat veel pionneneindspelen 
verloren zijn, bijvoorbeeld 52,… 
Th8? 53 Txh8 Kxh8 54 Dxf5 gxf5 
55 Kh4. 53 Th7+ Tg7 54 Th8! 
Maar hier was 54 Txg7+ Kxg7 55 
Dxf5 gxf5 56 Kh4 Kg6 weer 
gewoon remise. 54,… Ke6 55 Tb8 
Kd6 56 Txb5 Kc6 57 Tb8? Paul 
merkte later zelf op dat hij na 57 
Tb4 gewon-nen staat. Het was 
inmiddels wel een spektakel 
geworden met horden mensen om 
het bord heen. Er komt nu een 
minstens zo boeiend 
toreneindspel tevoor-schijn: 57,… 
Th7 58 Tg8 Kc5 59 Txg6 Dxg4+ 
60 Kxg4 Th2 61 f5 
 

 
 

Nog knap lastig. Zwart was in 
hevige tijdnood, Paul bleef geluk-
kig vrij rustig: 61,… Te2 (61,… 
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Tb2? 62 Kf4 Kc4 63 Ke5) 62 Ta6 
Kb5 63 Ta8 Txe3 64 Kf4 Tf3+ 65 
Ke5? Dat is jammer. Na 65 Kg5! 
kan de e-pion simpel worden 
afgestopt. 65,… e3 66 Kd4 e2 67 
Tb8+ Kc6 68 Te8 Tf4+ 69 Kd3 
Txf5 70 Kxe2 Th5. En ook dit 3 
tegen 2-toreneindspel is niet 
eenvoudig. De sleutel lijkt veld b4: 
als wit Tb4 en Txa4 kan spelen 
zonder zelf iets kwijt te raken zal 
het wel gewonnen zijn. Zwart 
raakt hier onder druk (met 4-4 had 
Voorschoten nog goede kampi-
oenskansen gehad) het spoor 
bijster: 71 Kd3 Kc5 72 Tc8+ Kb5 
73 Tb8+ Ka5? Na 73,… Kc5 is 
het lastig verder te komen. Wit 
moet pion b2 blijven dekken en 
zou dat kunnen doen via Kb1, 
maar dan kan zwart met ,…Tc4 of 
,…Te4 weer een blok-kade 
opwerpen. Een voorbeeld-variant: 
73,… Kc5 74 Kc2 Th2+ 75 Kb1 
Th1+ 76 Ka2 Th4 77 Tb4 Tc4. 
Paul gaf aan dat hij dan 
waarschijnlijk 74 Tb4 Th2 75 Txa4 
had gespeeld: moeilijk, zo niet 
onmogelijk te winnen. 74 Td4 Tg5 
75 Kc5 Ka6 76 Ta8+ Kb7 77 
Txa4 d4+ 78 Kc4 (grappig trucje: 
78 Kxd4?? Th4+) 78,… dxc3 79 
Kxc3 en 1-0.  
 

Stalen zenuwen van Paul, en 4½-
3½! Voorschoten teleurgesteld, wij 
nog in de race. www.schakers.info 
gaf ons niet meer dan 9% kans op 
het kampioenschap. Wij zagen het 
zelf zonniger in: we moesten 
winnen van degradatiekandidaat 
Kijk Uit, en Voorschoten moest 
winnen van ASV II. 

Tegen Kijk Uit kregen we echter 
last van bezettingsproblemen. 
Allereerst moest Hein Piet afzeg-
gen, maar gelukkig konden we de 
ene topscorer vervangen door de 
andere: Michiel Bouwhuis, uit 
PK3, viel in (bedankt Rolf!). Ten 
tweede kon Jan-Bart elk moment 
vader worden, en zelfs deze 
planning & controlspecialist kon 
niet garanderen dat het kind niet 
op zaterdag zou komen. Dan 
maar op pad met de mobiel op 
zak en afwachten. Een derde 
probleem liet zich lastiger 
oplossen. De KNSB had in al haar 
wijsheid besloten dat de halve 
finales van het Nederlands 
Kampioenschap (waar o.a. 
Xander en Maartje speelden) niet 
samen mochten vallen met het 
Europees Kampioenschap, maar 
wel met de 8e ronde van de 
competitie. Heel logisch allemaal: 
er waren maar liefst 3 spelers die 
HF en EK gingen spelen, tegen-
over een heel stel die misschien 
ook wel voor hun club wilden 
spelen. Zeker doordat pas een 
week daarvoor bekend zou 
worden wie de finale van de HF 
gingen spelen was het puzzelen 
geblazen. Maartje had weinig trek 
in eventueel vooruitspelen in 
IJmuiden, en we hebben dus 
maar een papieren remise aan 
bord 1 afgesproken. Hartelijk 
dank, KNSB.  

Genoeg gezeurd. Met 7 spelers 
gingen we op pad naar IJmuiden: 
JB in een aparte auto voor geval 
van nood, Erik op eigen gelegen-
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heid en de andere 5 spelers in de 
bolide van Kees. Die had iets 
vernomen over wegwerkzaam-
heden en besloot een sluiproute 
toe te passen. Dat leverde 
idyllische plaatjes en een behoor-
lijke vertraging op: gelukkig stond 
een sympathieke Kijkuiter al uit te 
kijken. Met enige tijdsachterstand 
kon de wedstrijd beginnen. 

Het werd vrij snel duidelijk dat 
we zouden gaan winnen, maar 
met hoeveel? De staartborden 
gaven dit keer het goede 
voorbeeld: zowel Simon als Kees 
wonnen vlot. Simon combineerde 
zijn opponent er als volgt af: 
8) J. Geus – S. Kronemeijer 
 

 
 

14,… Pf4! Dat levert minstens 
een kwal op: 15 Dd2 Dxd2 16 
Txd2 Txd2 17 Pxd2 Ph3+ is zelfs 
een vol stuk. 15 Txd6 Pxe2+ 16 
Lxe2 Txd6 won ook soepel: 0-1. 

 
Kees had het aanvankelijk iets 
lastiger: 
7) K. Vreeken – S. van Westerop 
 

Een kwaliteit meer, maar die a-
lijn… 

 
 

21 De2?! Niet slecht, maar 21 
Dxf5! had veel moeite gescheeld: 
21,…g6 22 Dc5 is niet echt 
moeilijk meer. 21,… Pe4? 
21,…Pd7 vereist nog wat 
techniek. 22 Lxe4 Da5 23 Kc1 
Da1+ 24 Kd2 Dxb2 25 Dc4 fxe4 
26 Tb1 Dc3+ 27 Dxc3 bxc3+ 28 
Kxc3 en dit eindspel was niet 
moeilijk meer. 
 

De middenborden hadden het 
lastig: Jan-Bart en Paul moesten 
hard werken voor hun halfje, ter-
wijl we ons even zorgen maakten 
over invaller Michiel: 
6) A. Kunst – M. Bouwhuis 
 

 
 

20,… c4! Zwart mag niet afwach-
ten tot de aanval te sterk gewor-
den is. 21 Lxc4 Pxe4 22 Pxf7+? 
Daar begint het al. Sterker was 22 
Ld5, al vermoed ik dat Michiel 
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22,… Pxg5 23 Lxa8 Dxa8 best 
zou zien zitten. Ineens staat de 
witte koning minder prettig dan de 
zwarte. 22,… Txf7 23 Lxf7 Dxf7 
24 dxe4 fxe4 25 Ta3. Wit heeft 
een kwaliteit meer, maar het is erg 
onduidelijk hoe het staat. 25,… e3 
26 Dg3 Pf6 27 c3 Ph5!? 28 Pg6+ 
Kh7 29 Txf7 Pxg3 30 Pf4 Kg8 31 
Te7 Lf6  
 

 
 

32 Pd5?? Wit raakt begrijpelijker-
wijs de draad kwijt. Een leuk idee 
is 32 Te8+ Kf7 33 cxd4! Kxe8 34 
Txe3+ Kf7 35 Txg3 Lxd4 wat 
beter voor zwart zal zijn. Nu is het 
voorbij: 32,… Lxe7 33 Pxe7+ Kf7 
34 Pd5 Pe2+ 35 Kg2 Lb7! En na 
nog wat zetten 0-1. 
 

Erik won aan 3 van de taktisch 
opgestelde staartman, die na 6 
nullen aan bord 8 een keer aan 
bord 1 was gaan zitten en… won 
(tegen BAT). Ook tegen Erik 
kwam hij aardig in de buurt: 
 
3) E. Oosterom – P. Hamersma 
 

(zie diagram) 
 

25,… De8? Kees/Fritz komt met 
25,… Txd2 26 Pxe6 Txd1+ 27 
Td1 Te8, wat best lastig is. 

 
 

Een variant is 28 b5 Txe6 29 bxc6 
bxc6 (29,… Txc6 30 La7 Ta6 31 
Td8+ Lf8 32 Lc5) 30 Lxa7. Dat is 
nog even werken. 26 De2 Lf6?? 
27 Dc4+ En dat is uit, (na een 
tijdje) 1-0.  
  

Toen uw verslaggever zich ook 
nog uit straalverloren stelling wist 
te bevrijden was het 6-2 en een 
vrolijke boel, maar nog leuker 
werd het toen het nieuws uit 
Voorschoten kwam: 4½-3½ voor 
de thuisploeg, waardoor we het 
kampioenschap weer in eigen 
hand hadden. 
 

En u weet het inmiddels allemaal: 
ook tegen ASV II wonnen we met 
3½-4½, waardoor we  

K A M P I O E N 
zijn! Uiteraard was het Kees die 
het beslissende halfje aan mocht 
tekenen. Een verslag met partijen 
en een nabeschouwing op het 
seizoen volgt in het volgende 
PKB. Die achtervolging, we zijn er 
goed in. Daar hebben we in de 2e 
klasse niks aan, dus we gaan 
deze zomer maar eens oefenen 
op het hoofd boven water houden. 
Een blije teamcaptain groet u. 
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Red: Het hele seizoen is PK3 niet 
aan bod geweest in het PKB, 
omdat er geen stukjes werden 
aangeleverd. Dat ondanks een 
goed seizoen waar handhaving 
zonder al te veel problemen lukte. 
Rolf heeft de spelers verzocht een 
analyse aan te leveren, een 
verzoek waaraan verschillende 
spelers gehoor hebben gegeven: 
 
PARTIJEN PK3 
 
Alweer aftakeling 
 

 Evert van Heel 
 

D.den Heeten - E.van Heel 
PK3 - De Wijker Toren, bord 1 
(17.12.2005) 
1.d4 Pf6 2.Lg5 Pe4 3.Lh4 d5 
 

 
 

Ik had me goed op deze partij 
voorbereid. Het grote voordeel 
van op bord 1 zitten is dat dat ook 
kan. Normaal zou ik hier 4 …,c5 
spelen (statistisch de beste zet) 
en al gauw niet meer weten hoe 
het verder moet. In mijn 
schaakdatabase zag ik dat mijn 
tegenstander altijd een keer e3 
gaat spelen en dat zwart dan 
goede kansen kan krijgen als hij 
fianchetteert en wits zwarte 

velden aanvalt. 4.f3 Pf6 5.Pd2 c6 
6.e3 g6 7.Ld3 Lh6 8.f4 c5 
9.Df3!? Dd6 10.dxc5 Dxc5 
11.Lxf6 exf6 12.0–0–0 Le6 
13.Pe2 Pc6 14.Pb3 Db6 15.g4 
Pb4 16.Dh3 Lg7 17.f5 Ld7 
18.Kb1 0–0 19.Pbd4 Tfe8 Met 
minstens gelijk spel voor zwart en 
ook nog genoeg tijd. Zwart kan 
drie goede plannen uitvoeren: 1) 
a5-a4 doordrukken, 2) Met Te8-e7 
gevolgd door Ta8-e8 op de e-lijn 
druk zetten, of 3) Met Tac8 
gevolgd door La4 op de c-lijn 
drukken 
 

 
 

20.Pc3 Tac8= 21.Pce2 Te7 
22.The1 a5!? 
 

 
 

Dit is denk ik aftakeling. Eerst heel 
veel tijd investeren, toch weer 
eens in tijdnood komen en daarna 
twee plannen door elkaar halen. 
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[22...La4! =/+ 23.Df3 Tec7 24.b3 
Ld7 25.c3 Txc3!? 26.Pxc3 Txc3 
27.Le2 Da5 28.Td2] 23.a3 Pc6?  
Hierdoor komt zwart verloren te 
staan. [23...Pxd3 24.Txd3 La4=] 
24.Pf4 Te5 25.Pf3 Txe3 26.Pxd5 
Txe1 27.Txe1 Dc5 28.Pc3 Pe5 
29.Pxe5 fxe5 30.Pe4 Db6 31.Tf1 
f6  
 

 
 

Het lijkt nog net te gaan, maar dit 
is een goed diagram voor het 
onderschrift “Wit begint en wint”. 
Tot de 40e zet was er nu zware 
tijdnood voor beiden. 32.Kc1? 
[32.fxg6 hxg6 33.Pxf6+! Lxf6 
34.Lxg6 Kf8 35.Dh7 Le8 36.Lxe8 
Kxe8 37.Dg8+ Kd7 38.Df7+ Le7 
39.Td1+ Kc7 40.Dxe7+ +-] 
32...g5!? [32...gxf5] 33.Pxg5 h6 
34.Pe4 Dd4 35.Kb1 Lc6 
36.Pxf6+? Lxf6 37.c3 Dd6 
38.Td1 Df8 39.Dg3 La4!? 
[39...e4] 40.Tg1 Kh7!? [40...Df7 
41.h4 Txc3! 42.bxc3 Db3+ 43.Kc1 
Dxc3+ 44.Kb1 Db3+ 45.Kc1 
Lxh4!] 41.h4 Dc5 42.g5 Tg8 
43.Dg4 De3 44.Lc4 Tg7 45.Th1 
Lc6 46.Th2 Lf3 47.Dh3 .. 
 

 
 

In deze stelling voelde ik dat zwart 
gewonnen staat. Helaas kwam ik 
er ondanks drie kwartier denken 
niet uit. Ik had wel de cruciale zet 
gevonden, maar er ontbrak wat in 
de timing. Alweer aftakeling. 
47...Td7!? [47...De4+! 48.Ka1 
(48.Kc1 De1+ 49.Kc2 Dd1#) 
48...Td7! 49.Lb3 a4 50.Lxa4 Lg4 
51.Lxd7 Lxh3–+] 48.Ka2! 
 

 
 

48...Dg1?? Een blunder tot slot. 
Maar ook [48...Df4! 49.Le6 Td1 
50.Tf2 Ld5+ 51.Lxd5 Dxf2 52.Dg4 
Dc2 53.gxf6 (53.Dh5 Db1+ 
54.Kb3 a4+ 55.Kxa4 Dc2+ 56.b3 
b5+ 57.Kb4 Le7+) 53...Db1+ 
54.Kb3 Tg1 55.Dh5 a4+ 56.Kxa4 
Dd1+ 57.Dxd1 Txd1+-] verliest. 
49.Dxf3 Dxh2 50.Dh5 Lg7 
51.Dg6+ 1–0 
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 Rijk Schipper 
 

Dit seizoen verliep voor mij zeer 
matig (vooral in de eerste helft) en 
daarom vind ik het gepast om 
geen winstpartij maar een remise 
in te zenden. Qua niveau was dit 
ook wel mijn beste. 
 

V. Zutphen – R. Schipper 
PK III – De Wijker Toren 
17 december 2005 
1.d4 Pf6 2.c3 Ik had al c4 
genoteerd, maar het was dus c3. 
2. .. g6 3.Lg5 Een variatie op de 
‘Boerenkoolvariant’ dus (1. d4 Pf6 
2. Lg5), geliefd bij enkele leden 
van onze club. 3. .. Lg7 4.Pd2 
d5= 5.e3 c6 6.Ld3 0 – 0 7.h3 Db6 
8.Tb1 Pbd7 9.f4 Ph5 !? 10.Lh4 
Lf6 11.Lf2 Wit speelde dit a 
tempo: hij had de zwarte 
manoeuvre blijkbaar verwacht. 
11.… e6 12.g4 Pg7 13.Pgf3 Le7 
Deze loper moet naar d6.  14.0–0 
Dc7 Voorkomt vooralsnog e4. 
15.De1 f6 16.Lg3 Ld6 17.c4 b6 
18.b4 c5 19.bxc5 bxc5 20.Lh2 
La6 Door wits trage laatste zet lijkt 
zwart in het voordeel te komen, 
maar met dapper spel keert wit de 
kansen. 21.De2 cxd4 22.cxd5! 
Lxd3 23.Dxd3 dxe3 24.Tfc1! Pc5 
25.Dxe3 exd5 26.Pb3 Tae8 
27.Dd4 Het ziet er penibel uit voor 
zwart:  

Pc5 hangt en de pion op d5 kan 
met schaak worden geslagen. Na 
… Pge6 28. Dxd5 is de dreiging f5 
lastig. 
 

 
 

27.… Pxb3! Ah, dat kan dus toch! 
28.Dxd5+ Df7 En wel hierom! 
29.Dxb3 Dxb3 30.Txb3 Pe6? 
Jammer, zwart zet niet door. Met 
… Te2! had hij in het voordeel 
kunnen komen, zoals ook bleek 
uit latere analyse. Na de tekstzet 
moet zwart weer oppassen. 31.f5 
Lxh2+ 32.Kxh2 Pf4 33.Tc7 Tf7 
34.Txf7 Kxf7 35.Pd4 Te7 36.Ta3 
g5 Het sterke paard garandeert 
zwart voldoende tegenspel. 
37.Pc6 Te2 + 38.Kg3 a6! 39.Txa6 
Te3+ 40.Kf2 Txh3 De tijdscon-
trole is bereikt. Hoewel de witte a-
pion nog aardig opstoomde, kon 
zwart met zijn actieve stukken het 
evenwicht in stand houden. 
Daarom werd op de 61e zet tot 
remise besloten. 

 
 
 

 Erik Verlinde 
 

Hier een kort verslagje van mijn 
eerste partij in de KNSB. Ik 
verwachtte een pittige tegenstand, 

maar dat viel allerszins mee. 
Omdat de stelling voor mij 
gemakkelijk speelde, deed ik mijn 
zetten vrij vlot. Na 25 zetten had ik 
1 uur gebruikt, terwijl mijn tegen-
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stander nog maar 5 minuten had 
en een verloren stelling. Een zet 
of vijf later was het punt binnen. 
Achteraf bleek ik tegen een 
invaller te hebben gespeeld met 
een rating rond de 1750, dus 
helemaal verwonderlijk was deze 
winst niet. Maar gelukkig wist ik dit 
niet tijdens de partij, waardoor ik 
geconcentreerd bleef spelen. 

Hier zijn de zetten (ik doe dit uit 
mijn hoofd, dus in de openings-
fase kan ik een zet of zo 
verwisseld hebben): 
 
E. Verlinde - S.Kelder  
bord 5, Eenhoorn 2- PK3  
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 d5 
Grunfeld 4.cxd5 Pxd5 5.e4 Pxc3 
6.bxc3 Lg7 7.Lc4 0-0 8.Pe2 Pc6 
deze zet was nieuw voor mij, want 
meestal wordt eerst c5 gespeeld 
en daarna pas Pc6. Maar Rijk 
vertelde me na de partij dat dit 
een bekend systeem is dat hij zelf 
ook wel eens speelt. 9.0-0 b6 
10.Le3 Lb7 11. Dd2 Pa5 12.Ld3 
c5 13.Lh6 c4? Een zeer slechte 
zet, zoals Jaap van der Tuuk me 
later nog eens uitlegde 14.Lc2 e6 
15.Lxg7 Kxg7 16.Df4 f5? een 
onnodige verzwakking van de 

koningsstelling 17.exf5 exf5 
18.Dg3! maakt plaats voor het 
paard op f4, en maakt f5 
kwetsbaar. Wit staat duidelijk 
beter. 18...Dd7 19.Tae1 Tae8 
20.Pf4 Ld5 de bedoeling van 
deze zet is onduidelijk voor mij. 
21.Te5! Txe5 22.dxe5 Le6 zwart 
heeft grote problemen 23.Td1 
De7 24.Td6 Lf7 25.Lxf5 Kh8 Hier 
heb ik lang nagedacht of het 
geforceerd uit is, maar ik vond niet 
een directe winst. Vanwege mijn 
tijdsvoordeel en betere stelling 
besloot ik het maar rustig te 
houden. 
 

 
 

26.Le4 Pb7 27.Lxb7 Dxb7 
28.De3 De7 29.Dd4 Kg8 30.h3 
Te8? gespeeld in tijdnood 31.e6 
(1-0) 

 
 
 

 Jeroen Bollaart 
 

J. Seelemeijer - J. Bollaart 
(2006.04.22) 
1.d4 d5 2.Pc3 e6 3.f3 c5 4.e4 
dxe4 [4...cxd4 5.Dxd4 Pc6 6.Lb5 
Ld7 7.Lxc6 Lxc6 8.exd5 exd5] 
5.d5 exd5 6.Dxd5 Dxd5 7.Pxd5 

Ld6 8.fxe4 Pc6 9.Le3 Lg4 10.Pf3 
[10.Lxc5 Lxc5 11.Pc7+ Kd7 
12.Pxa8 Pf6] 10...Pge7 11.0-0-0 
Td8 12.h3 Lh5 13.Pf4 Niet 
gezien! 13...Lg6  
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14.Txd6 Txd6 15.e5 Td8 16.Lxc5 
0-0?! [16...a6 17.e6 f6] 17.e6 fxe6 
18.Pxe6 Td5 19.Lc4 Txc5 20. 
Pxc5+ Kh8 21.Pxb7 Pb4 22.Lb3 
Tc8 23.Pd6 Tc6 24.Pb5 Lxc2  
 

 
 

25.Pbd4 Lxb3+ 26.Pxc6 Pxa2+ 
27.Kd2 Pxc6 28.Kd3 Pab4+ 
29.Kc3 Lc2 30.Te1 Lg6 31.g4 
Kg8 32.Pe5 Pxe5 33.Txe5 Pc6 
34.Tc5 Le4 35.Kc4 Kf7 36.Kb5 
Pd4+ 37.Ka6 Pe6 38.Tc3 Ke7 
39.Kxa7 Kd6 40.Kb6 h6 met 
remise aanbod 41.b4 Pf4 42.Ka5 
Pd5 [42...Lg2 43.h4 Pg6 44.h5 
Pe5 45.b5 Le4] 43.Tc1 Lg2 44.h4 
g5 45.hxg5 hxg5 46.b5 Lf3 47.b6 
Pxb6 48.Kxb6 Lxg4 49.Tg1 Lf3 
50.Txg5  
 

 
 

50...Le4 51.Th5 Lf3 52.Th6+ Kd5 
53.Kb5 Le2+ 54.Kb4 Lf3 55.Kc3 
Ke5 56.Kd3 Lg4 57.Ke3 Le6 
58.Th4 Kd5 59.Th5+ Kc4 60.Ke4 
Lf7 
 

 
 

61.Tg5 Le8 62.Tg7 Lc6+ 63.Ke5 
Kd3 64.Tg3+ Kc4 65.Kd6 Lb7 
66.Tg4+ Kd3 67.Ke5 Lc6 68.Tg8 
Lb7 69.Td8+ Kc4 70.Td7 Lg2 
71.Kf4 Kc5 72.Td2 Lb7 73.Ke5 
Kc4 74.Kf4 Kc5 75.Tb2 Lh1 
76.Ke5 Kc4 77.Tb1 Lg2 78.Tc1+ 
Kd3 79.Tc5 Lb7 80.Kf4 Kd4 De 
zwarte koning staat weer in het 
centrum en met de loper op de 
lange diagonaal lijkt 't onmogelijk 
voor wit om de koning uit het 
uitgebreide centrum te krijgen. 
Alleen als zwart in de 'verkeerde' 
hoek terecht komt (a8 of h1), loopt 
zwart gevaar mat gezet te 
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worden. Het was dus voldoende 
om naar a1 te lopen en de loper 
op b1 te zetten. 
 

 

 

Mijn tegenstander speelde net 
zolang door totdat hij hoorde dat 
z'n team 4 punten had en remise 
dus genoeg was voor de winst 
81.Tc7 Lg2 82.Td7+ Kc5 83.Ke3 
Lh1 84.Kd3 Lg2 85.Kc3 Lh1 
86.Th7 Lg2 87.Th5+ Kd6 88.Kd4 
Ke6 Steeds weer op een 
paardsprong van de witte koning 
vandaan blijven 89.Te5+ Kf6 
90.Tb5 Ke6 91.Tg5 Lb7 92.Tb5 
La8 93.Tb8 Met remise aanbod 
(½-½) 

 
 
 

 Rolf en co 
 

B. Kieboom - R. Dijksterhuis 
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.Pc3 
e6 5.e3 Pbd7 6.b3 Ld6 7.Ld3 0-0 
8.0-0 e5 9.dxe5 de beste zet is 
hier 9.cxd5! 9...Pxe5 10.Pxe5 
Lxe5 11.Lb2 Mijn chessbase 
openings DVD geeft hier 3 zetten 
voor zwart, 11...dxc4, Te8 en Le6. 
Zwart heeft hier echter een veel 
sterkere en waarschijnlijk winnen-
de zet en die speelde ik! 
 

 
 

11...Pg4! 12.g3 wit is hier al 
zwaar in de problemen, ook 12.h3 
gaat niet goed vanwege (zie 

variant) [12.h3 Dh4 13.Dc2 Ph2 
14.Tfd1 Lxh3 15.gxh3 Dxh3 16.f4 
Pf3+ 17.Kf2 Ph4 18.Kg1 Dxe3+ 
19.Df2 Lxf4 -+] 12...Df6 13.Dc2 
Dh6 14.h4 wat anders? 
14...Pxe3! 15.fxe3 Dxe3+ 16.Kh1 
Dxg3 17.Lxh7+ Kh8 18.Lf5 
Dxh4+ 19.Kg1 d4?! sneller won 
19...Lxf5 Txf5 20.Txf5 Dg4+ 
21.Kf1 Dh3+ 22.Kg1 Ld4+ 20.Pd1 
Lxf5 21.Txf5 Tae8  
 

 
 

22.Tf1? na 22.Dg2!! is niet direct 
te zien hoe zwart kan winnen 
22...Te6 maar natuurlijk! 23.Dg2 
Tg6 24.Dxg6 mijn tegenstander 
zag wel dat hij verloren stond 
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maar probeerde nog wat en sloeg 
de toren met een gebaar van nu 
heb ik je! maar... 24...Dh2# (0-1) 
 

E. van Heel - W. van Vugt 
De Raadsheer-PK3, 2005.10.15 
1.Pf3 d5 2.c4 c6 3.Dc2 Pf6 4.g3 
g6 5.Lg2 Lg7 6.0-0 0-0 7.d3 Ph5 
8.Ld2 d4 9.b4 e5 10.Pa3 c5?! 
11.Tab1 Pc6 12.bxc5 h6 13.Pb5 
De7 14.Pd6 Tb8 15.Ph4 Lg4 
16.h3! Le6 17.Kh2 Kh7  
 

 
 

18.Pxb7! Txb7 19.Lxc6 Txb1 
20.Txb1 Pf4 21.Lxf4 exf4 22.Lg2 
Le5 23.Pf3 fxg3+ 24.fxg3 Lc7 
25.Dd2 Dxc5 26.Db4 Lb6 27.Pd2 
Tc8 28.Pe4 Dh5?? tijdnood 
29.Pf6+ (1-0) 
 
J.W. Jansen - R. van Drie 
PK3-DBC, 2005.11.05 
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Lc4 d6 4.Pc3 
Pf6 5.De2 0-0 6.e5 dxe5 7.dxe5 
Pe8 8.f4 c6 9.Le3 Pc7 10.Td1 
De8 11.Pf3 Pd7 12.a4 Pb6 
13.Lxb6 axb6 14.De3 Pe6 15.b3 
Pc5 16.Pg5 Lg4 17.Td2 Td8 
18.h3 Txd2 19.hxg4 Txc2 
20.Txh7 Dd7 21.Pd5!  
 

 
 

een wildwest stelling, maar na 
21...cxd5 22.Dh3 is het remise 
21...Pe4? ziet er spectaculair uit 
maar faalt op 22.e6! fxe6 23.Dxe4 
nog sneller won 23.Pxe7+! 23... 
Tc1+ 24.Kf2 exd5 25.Dxg6 Txf4+ 
26.Ke3! e5 27.Th8+ en mat! (1-0) 
 

M. Uildriks - D. Berkelaar 
PK3-DBC, 2005.11.05 
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 
4.Pxd4 d6 5.Pc3 e5 6.Pdb5 a6 
7.Pa3 Pf6 8.Lg5 Le7 9.Pc4 Pd4 
10.Lxf6 Lxf6 11.Pd5 b5 12.Pcb6 
Tb8 13.Pxc8 Txc8 14.c3 Pc6 
15.a4 b4?  
 

 
 

16.Lxa6 bxc3 17.Lxc8 cxb2 
18.Tb1 Dxc8 19.Txb2 Pd4 20.0-0 
0-0 21.Dd2 Dg4 22.Pxf6+ gxf6 
23.f3 Dh4 24.Tfb1 f5 25.exf5 
Pxf5 26.a5 Pd4 27.a6 (1-0) 
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PK V STERK BEZIG IN 
GELDERSE BOMMELSTREKEN 
 

 Frank Heinen 
 

Maandag 6 maart moest PK V 
aantreden tegen ZZC II 
(Zaltbommel-Zuilichemse 
combinatie). PK V is vanaf de 
start van de competitie eigenlijk al 
riant bezig, gericht op het winnen 
van de poule. Gezien de eerdere 
verrichtingen van ZZC II zou het 
niet zo’n probleem worden, mocht 
je verwachten. Maar zie, zoals 
vaker bij schaken ging er een 
factor meespelen die niets met de 
64 velden, laat staan met de 
vormgegeven figuren erop te 
maken had. Het waren de dagen 
van absurde sneeuwval ’s 
ochtends, volledige wegdooiing 
overdag en de dag erop wordt je 
wakker, kijkt uit het raam en … ja 
hoor: de wereld is weer wit. En 
voor deze 6 maart had het KNMI 
gezegd dat het heel erg ging 
worden. Die avond. Extreme 
gladheid met als meest 
onbereikbare plek in Nederland 
misschien wel het gehucht 
Zuilichem, midden in de 
Bommelerwaard. Alwaar het 
zijspan Zaltbommel-Zuilichem 
(Zuilichem is natuurlijk de 
bakkenist) de externe wedstrijden 
placht af te handelen in 
inderdaad, dat is toegegeven, 
geen onaardige ambiance in het 
dorpshuis aldaar. Lezer dezes 
begrijpt al dat we toch gegaan 
zijn: in de ogen van onze nuchtere 
teamcaptain Jan Teuben ging het 

slechts om een voorspelling, en 
het is toch inderdaad ongehoord: 
die weerlui kunnen altijd de dag 
erop zeggen waarom het weer 
anders was. Ik ken beroepen 
waarbij dat anders ligt. 

Wij zagen geen sneeuwvlok en 
ijzel leek alleen iets voor op de 
Noordkaap.  

In het dorpshuis dus. Laat ik 
vooral niet vergeten de attente 
Zuilichemse barman die rond 
11.00 uur spontaan langsging met 
een schaal vol bitterballen voor 
wie er maar van wilde. Daar 
natuurlijk gelijk aan toegevoegd 
dat daarmee in mijn visie ZZC en 
Paul Keres de enige twee 
verenigingen zijn (in de SGS, in 
Nederland, ik zie het ergens 
anders) met een goed getimed 
snackgevoel. Want in de Sjuut 
hebben wij natuurlijk onze eigen 
caroussel van chips, chipssticks, 
nootjes en voor net voor de 
tijdnood leverworst etc. 

We zitten dus al rond 11 uur. 
Werd er geschaakt? JA. Werd er 
goed geschaakt? JA. Hadden we 
alweer gewonnen? JA. Een korte 
impressie    

Jan Teuben met wit. Orthodox 
damegambiet, moest matdrei-
gingen pareren, maar maakte 
handig remise. Prima, want we 
halen in de regel steeds meer 
punten op hoe lager we gaan 
kijken per bord.     

Florian met zwart in het open 
Spaans. Gewonnen. Ik weet geen 
details (meer) daarover, alleen 
vlak na de opening dat rare witte 
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pionnetje op f7 waar we nog naar 
gekeken hebben. 

Menno speelde met wit een 
gesloten Spaans, kwam het een 
uitval met de dame op de h-lijn, 
maar vergalopeerde zich in het 
centrumspel van de tegenstander 

Luc speelde een Nimzo-Indisch 
en had een pion voor in een 
eindspel met ongelijke lopers, dat 
wel dusdanig was dat je nog iets 
kon proberen. Dat resulteerde in 
nog een pion en een punt. En zo 
hoort dat. Je bent nooit zomaar 
safe met een algemene regel van 
ongelijke lopers = halfje binnen. In 
elke stelling kan een veld zijn 
waar een addertje onder vandaan 
kruipt. Zeker bij borden die niet 
gerepareerd zijn met opvulhoutjes 
zoals beschreven in: 
“Reparatietechnieken voor 
verschillende soorten 
schaakborden : het onomstotelijk 
bewezen nut van het gebruik van 
opvulhoutjes / door J. van 
Meerwijk. – Utrecht : Uitgeverij De 
Houten Waarheid, 2005. – iv, 536 
p.”   

Ikzelf had een tegenstander die 
steeds een beetje dreigde met 
een dame op de g-lijn en zo. Met 
allebei weinig tijd bood hij ineens 
remise aan. Onze onverschroten 
Jan Teuben adviseerde mij om 
door te spelen (met zoals altijd er 
aan toegevoegd: “Maar je mag het 
ook zelf weten”, jullie zien het: die 
PK V-overwinningen worden altijd 
zonder enige dwang bereikt). Ach, 
dacht ik: Jan weet niet dat ik al die 
tijd al dit soort zetjes zit te 

pareren, het kan een keer mis 
gaan, ik neem toch dat halfje 
maar.     

Serdar met zwart in het Engels. 
Ja, Serdar is onze belangrijkste 
troef, hij heeft zich gewoon 
voorgenomen om alles te winnen 
en dat doet-ie ook. Als ik zo’n 
stukje als dit besluit te schrijven 
schrijf ik voor dewedstrijd begint 
alvast alle namen op en achter 
Serdars naam schrijf ik, geheel 
onbewust en zonder er bij stil te 
staan, alvast een 1. En de 
eindscore klopt altijd. 
OK, zijn partij dus. Hij meldde mij 
dat-ie 3 pionnen voor had. 
Vervolgens won-ie ‘t. Ja mensen, 
het spelletje is toch zo simpel, drie 
pionnen voor, zo moet ‘t! 

Mart speelde met wit het Weens, 
creërde dreigingen op f7 en g7 en 
het was voor elkaar. 

Van Jan van Eck heb ik alleen 
staan dat-ie zwart had en 
Siciliaans. En last but no least: 
een punt. 

Hoeveel dan nu de stand was: ik 
weet het eigenlijk niet meer. Ik 
ben daar ook niet zo heel goed in. 
Er is vast nog wel een verslag van 
Simon te vinden op de site, goed 
recht-toe-recht-aan, zonder allerlei 
extra flauwekul waar je het kunt 
vinden. 
 

En nu begint het pas. We 
moesten weer naar huis. Drie man 
bij mij in de auto. Weet je nog wat 
ik over het weer schreef? … Geen 
sneeuwvlok te bekennen dus, 
geen plas in egale staat en al 
helemaal geen handschoenen 
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nodig. Maar: net buiten Zuilichem 
reden wij de verkeerde weg op. 
Het licht van de auto verlichtte 
even heel kort twee bordjes langs 
de kant van de weg: 
 

  
 

Maar direct daarna riep Mart 
ineens van achter uit de auto: 
“Moet je nou toch ‘ns lezen wat er 
op dat bordje daar staat.” Ik zette 
de auto stil en we lazen: 
 

ANTON ROSMÜLLER- 
PADDENAQUADUCT 
 

In verbijstering keken wij elkaar 
aan. Blijkbaar heeft het wandelen 
en in de natuur zijn van Anton 
alhier zo’n grote indruk gemaakt 
op de lokale overheid dat er hier 
een oversteekrivier voor padden 
naar hem genoemd is.     

Zonder een woord te zeggen 
stapten we uit. Het water lag er 
rimpelloos bij. We wachtten op 
wat komen ging. In de verte 
hoorden we een zwerm vogels die 
ook nu nog tamelijk rumoerig 
overtrok. Heel ver weg hoorde je 
ruisen. Dat kon de snelweg zijn, 
maar het kon net zo goed een 
geluid uit de natuur zijn dat door 
de late avondbries onze kant op 
werd gedragen. 

En plotseling gebeurde het. Het 
geluid attendeerde ons, want het 
rimpelloze water bleef zoals het 
was, onwaarschijnlijk onbewogen. 

Een groen-geel kikkertje - was het 
een pad, wie zal het ooit zeggen? 
- hupte vanaf de kant het water in. 
Het was onder voor we er erg in 
hadden en meteen trok het 
wateroppervlak zich strak. Toen, 
haast onhoorbaar, op een plek 
aan de overkant - die veel verder 
weg gelegen was dan waartoe je 
dit kleine amfibie in staat achtte 
om zich in die korte tijd op te 
oriënteren, naar toe te zwemmen 
en er uit te springen - een kleine 
landing op de kant. Het 
paddenaquaduct had gewerkt. 

Onder de indruk stapten we de 
auto weer in en reden de nacht in. 
De nacht die op dat punt de naam 
A2 heeft. Ik hoor ook “a2” zeggen 
in de auto. Maar dan gaat het om 
een toern. 
 

De volgende wedstrijd wonnen we 
ook, ik weet al niet meer tegen 
wie. Het was wel een beetje nipt, 
4,5-3,5, maar dat hoort erbij, 
toch? O ja, het was tegen DBC III, 
ja, hoe langer je schrijft aan zo'n 
stukje als dit, hoe meer je er toe 
neigt alsmaar door te schrijven en 
niks meer op te zoeken. Maar 
DBC staat vermeld in de bijdrage 
die ik van Mart heb ontvangen. 
Ook weer een mooie manier om 
te winnen:      
 

In een remiseachtige stand blijft 
mijn tegenstander doorspelen. 
Hij had een biertje op, ik een Red 
Bull. 
 



 51

 
Stand na de 27e zet  van zwart 

 

Het partijvervolg: 28 Pc3 Pf5 
29.Pd5 Txc4 30.Pxb6 Tc6 
31.Pd5 Pd4 
 

Voor de laatste 9 zetten heeft hij 
nog 12½ minuten.. 
 

32.g3 ?????????????? 
 

Eerst kijk ik hem vol verbazing 
aan hoe hij een van de weinige 
verliezende zetten heeft kunnen 
vinden en terwijl mijn paard op 
weg is naar f3 steekt hij zijn hand 
uit. Blijkbaar was de dreiging 
sterker dan de uitvoering.    
 

Zo won Mart. Die avond verloor 
de laatst overgebleven concurrent 
in de poule, Bunnik I (waar we de 

laatste wedstrijd nog tegen 
moeten), waardoor we al niet 
meer in te halen zijn.  

Een kampioenschap zonder veel 
obstakels kun je wel zeggen. En 
viel er eens een keer een klap aan 
een hoog bord dan vingen we die 
op de lagere borden weer dubbel 
op. Want zo collegiaal zijn we. 
Daarbij hebben dan nog een 
captain, Jan Teuben, die alles 
prima regelt en de opstelling in 
feite zo maakt dat we ook al in het 
middefront bord 3-6 meestal al 
richting 3 punten gingen. Het 
klinkt als zo’n oude krijgstheorie. 
In gesloten linies naar voren. En 
de vijand in een vroeg stadium 
laten capituleren. Bij voorkeur nog 
voor het einde van het acht 
uurjournaal.  

Maar ik houd nu echt op, want 
anders houd ik alleen de lezers 
over die het niet erg vinden als ze 
alleen maar metaforen lezen. Het 
was een mooi seizoen en we 
gaan er voor volgend jaar in de 
eerste klasse SGS. 

 
 
PK6-TRIO2  
 

 Jeroen van Meerwijk 
 

Wat het ook is (Quidquid est) 
Het is ook altijd wat. Soms kan 

het snel gaan. Zoals de onbekende 
dichter rijmde: 
 

In een ommezien 
was het half tien. 
 

De bekende poëziecriticus 

Batavus Droogstoppel had ooit 
bezwaar tegen 'vier uur' en 'guur', 
al rijmde dat uitstekend op 
'literatuur'. Maar wellicht is Max 
Havelaar tegenwoordig beter 
bekend via de koffie dan uit het 
pak van Sjaalman. Kennis van de 
klassieken is ook te halen uit 
Asterix; daar is Livius niet voor 
nodig. Dubieus zijn echter de 
volgende regels: 
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Zonder flauwekul 
was het al drie-nul. 
 

Want er walmde namelijk 
klassieke meligheid. De gasten 
boden al gauw stukken aan, of 
presenteerden een pionnetje. De 
onzen bezagen dit langdurig en 
argwanend, want men is gewend 
aan een addertje onder het gras 
met dubbele bodem. Quidquid est, 
timeo Danaos, et dona ferentes. 
('Wat het ook is, ik vrees de 
Grieken, ook als ze kadootjes 
komen brengen.') Dat hield ooit 
verband met het Paard van Troje, 
maar nu was het TRIO uit De 
Meern, niet eens het te vroeg 
overleden Loper te Paard. 
Helemaal geen gezaai van dootjes 
of verderfjes. 

In de interne kreeg Frans een 
dingetje voor zijn allerlaatste 
ronde; en daarna kreeg hij klop 
van Tuuk. Zo kan het dus ook met 
dootjes. Bye-bye Frans. Er viel die 
avond trouwens geen enkel halfje 
in de interne. Gewoon digitaal, 
allemaal enen en nullen. 
 

Digibeten? 
Het halve bezoekersteam vroeg 

om borden met letters en cijfers, 
omdat ze moeite met noteren 
hadden. Gelukkig werd net de 
'barbak' gesorteerd (door Mark 
Smits; een applausje en een bier 
heeft hij dik verdiend), tegen-
woordig dus het spul voor de 
analyses op zolder. Zodoende kon 
het bezoek uit De Meern prompt 
worden bediend. Een enkeling had 
zelf een opgerold bord meege-

nomen, en vergat het bijna mee 
terug te nemen. 

En ze vroegen hoe die digi's nou 
werkten. (Gewoon digitaal, alle-
maal ..) Was dat om ons in slaap 
te sussen? Hans Böhm liet zich in 
het buitenland nog weleens de 
paardsprong uitleggen, alvorens 
enkele vluggertjes om een inzet te 
spelen. (Kan Ankie van Grunsven 
eigenlijk zelf wel quicksteppen en 
foxtrotten? Of heeft ze daar een 
Sparta-met bij nodig?) 
 

Gewoon aanpakken 
Chris deed niet moeilijk, want hij 

weet van aanpakken. Zwart had 
zichzelf al opgeknoopt, terwijl hij 
had gehoopt dat Chris de dames 
wilde ruilen, maar na 15 Le3-d4 
zag zwart het bijzonder donker in. 
 

 
 

Het paardvorkje op e7 na Dg6 leek 
hem niks, en Lxg7 met Pxh6 had 
ook geen charme. Zijn koene 
ridder bleek een suicidal horse, 
maar niet van Trojan quality: 15 .. 
Pe5 16 fxe5 dxe5 17 Lxe5 Dg5 en 
de g-lijn kwam ook nog open na 18 
h4 Dxg2 19 Tdg1. De wanhoop 
Dxh1 hielp niet na Txh1 en f6, 
want er viel weinig te doen aan 
Lc4+ en Pf5-e7-g6. 
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Blijven aanpakken 
Nicolien was eindelijk weer eens 

van de partij, maar haar partij (met 
wit) was ook kort. 1 d4 d5 2 c4 Pf6 
3 Pc3 e6 4 Lg5 Le7 5 e3 h6 6 Lh4 
c5?! als je met vuur wilt spelen, 
hoef je geen brandweerman te zijn, 
maar elementaire kennis van 
EHBO of klassieken kan nooit 
kwaad 7 dxc5 Lxc5 8 Lxf6 Dxf6 9 
cxd5 exd5 en nu het gratis 
pionnetje plukken 10 Dxd5 Lb4 11 
Lb5+ Pc6 12 De4+ Kf8 13 Pge2 
Lf5 14 Dc4 Td8  
 

 
 

en vanaf hier is het onleesbaar (15 
Lxc6 Lxc3 16 P of D xc3? Dxc6 17 
Dxc6 bxc6 18 Tc1 Td6) maar ze 
schoof het wel gedecideerd uit. 

Ook Ritsaart mocht een houtje 
plukken, weliswaar op a2, maar hij 
kon met gedubbelde torens op e2 
binnenkomen. Wit meende een 
stuk te geven om de ergste storm 
te stillen, maar gaf in plaats 
daarvan een dame. Dat schoot 
lekker op. 3-0 om half tien. 

John van Rooij kreeg geen stuk 
aangeboden; hij nam het gewoon. 
En pakte het punt. 
 

Ook teruggeven 
De partij van Jan van Eck heb ik 

wel, maar de notatie is volstrekt 
onleesbaar of klopt niet. Misschien 
moet Jan ook een bord met cijfers 
en letters uit de barbak, want dit 
schiet niet op. Hij verloor toen het 
al ongeveer 5-0 was, dus dat is wel 
weer netjes. Zo is het altijd wat. 
(Men hoeft zijn klassieken niet te 
kennen; iedere simpele ziel met 
gevoel voor poëzie ziet de 
schoonheid van een onsterfelijke 
dooddoener.) 

Op bord 1 en 2 werd tot remise 
besloten, zodat we de buit binnen 
hadden (5-2) ruim voor het half elf 
was. Dat schoot wel weer lekker 
op. (Alweer geen partij van Alex 
Veltman kunnen binnenharken. 
Soms deug ik voor geen hark.) 
 

Doorharken 
Nu zat iedereen op mij te 

wachten. Dat kan een ongemak-
kelijk gevoel zijn. Tot mijn stomme 
verbazing was ik niet in de opening 
geplet, terwijl dat wel had 
gemoeten (als ik die stelling had 
gehad, had ik mezelf geen enkele 
kans gegeven). Omdat wit er geen 
weg mee wist, mocht ik 
terugkomen na 24 Lf2-g3. Mazzel. 
 

 
 

Wel had ik mijn loper van e7 naar 
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c7 omgeschuifeld of omgeschof-
feld, maar een plan had ik nog 
steeds niet (daar heb ik al mijn 
hele leven last van), en wat ik met 
een pluspion zou moeten na de 
snaai op h3 wist ik ook niet. Maar 
de snaai was nu mogelijk. Dus dan 
maar doen. Soms doet een mens 
maar wat (of is "soms" te substi-
tueren met "meestal"?) 24 .. Dxh3 
25 Lh2 Dg4+ 26 Kh1 dan maar 
terug met Df5. Gelukkig doet wit 
zich nog iets stuurlozer voor 27 
De3 Kg7 28 Tg1 Th8 29 Pg3 
Pxg3+ 30 Lxg3 nou niet meteen 
nutteloos vooruitstormen met je 
pluspion, misschien lekker drukken 
op f4? Keet trappen op de h-lijn of 
als hangoudere klieren op de f-lijn? 
Dus het slappe 30 .. Thf8 31 Tgf1 
Tae8 32 Tf1f2? dekt weliswaar a2, 
maar verleidt de dame op 
strooptocht. Zo had ik een tijdje 
geleden zelf ook iemand weggelokt 
naar de damevleugel met een 
bungelboutje vol vogelgriep. Het is 
lekker beuken op de konings-
vleugel als dat rotmens ver weg 
staat te snotteren. Vindt u b4 ook 
zo'n lekker kluifje?  
 

 
 

Het risico is natuurlijk dat wit iets 
gaat forceren met f5, zodra de 

dame haar stopfunctie op f5 in de 
steek laat. Eventueel kan wit zelf 
naar b7 via Db3. Ik zag het niet. 
Schaken is vaak gokken. 32 .. 
Db1+ 33 Kg2 Dxb4 34 f5?! exf5 
en hier had ik Le5+ verwacht. Dan 
had de e-pion nog knap lastig 
kunnen worden na Lxe5 en dxe5 
en ooit Dd4. De grote Ajax 
(tegenwoordig eigenlijk een ver-
dienstelijke middenmoter) stortte 
zich bij Troje in zijn eigen zwaard: 
35 Dxe8 Txe8 36 Lxc7 Dxd4 wit 
probeerde een vesting te bouwen 
met Ld6, maar was een behoorlijk 
bosje boerenhakhout ten achteren 
geraakt. Het was geen punt meer 
om het volle punt te drukken. 
Zonder plan naar 100 % mazzelen 
is eigenlijk niet zo moeilijk; je moet 
alleen opletten dat je niet op je 
eigen hark stapt en zodoende 
jezelf een klap voor je bek 
verkoopt. 
 

Herhaling biercatastrofe afge-
wend 

Het bezoek vertrok vrijwel 
meteen, dus het bier raakte niet 
geheel op, zoals bij een vorige 
thuiswedstrijd het geval was. 
Bovendien hadden Leo van 
Houwelingen en Jeroen Bollaart 
aan het begin van de avond extra 
bier gehaald, toen ze in de gaten 
kregen dat het zesde thuis 
speelde. In alle bescheidenheid 
wordt veel goed werk verricht; dat 
mag weleens gezegd worden. Het 
is gezien; het is niet onopgemerkt 
gebleven. 

Als we winnen van Vegtlust 2, de 
koploper met een matchpuntje 
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meer dan wij, lopen we zelf 
voorop. Daarna mogen we nog 
tegen rode lantaarn Moira-
Domtoren. De suggestie dat we 
dat maar moesten verliezen in de 
hoogste zin der Keres-traditie, 

bracht John van Rooij tot 
vuurspuwende uitbarstingen. Ook 
zonder Discovery-channel kan een 
vulkaan toch mooi zijn. 
 

 
 
VEGTLUST 2 - PK6  
(13-3-2006) 
 

 Jeroen van Meerwijk 
 

Weinig vechtlust bij Vegtlust 
Over het algemeen is er 

voldoende vechtlust in Maarssen. 
Onlangs werd een meisje van 
achttien van haar fiets getrokken, 
ongeveer bij de school waar we 
moesten zijn op de Pauwenkamp. 
Haar vriend, een jongeman van 
eenentwintig, fietste ernaast en zei 
er wat van. Omdat hij zijn bek niet 
dicht kon houwen werd hij het 
ziekenhuis in geslagen. 

(Ook al is poëzie niet zo vaak 
aan schakers besteed; toch mag 
hier een wijze raad geciteerd 
worden. Gerbrand Adriaanszoon 
Bredero was zelf een doorgewin-
terde kroegtijger; en rijmde noch-
tans iets over "Mijdt de boeren-
feesten", want ten plattelande werd 
nogal gauw een mes getrokken, 
vooral tijdens de kermis. Sinds de 
17de eeuw is er nog niet zoveel 
veranderd.) 

We waren een beetje laat en er 
was gelukkig weinig Maarssens 
volk op straat. De eerste auto was 
alvast naar Maarssen gestuurd; de 
tweede auto moest door het 
gebruikelijke misverstand op de 

laatste laatkomer wachten (ik 
stond bij Ritsaart voor de deur, vijf 
minuten nadat hij naar het Ledig 
Erf vertrokken was). We misten de 
afslag Maarssenbroek; dus moes-
ten we bij de volgende afslag een 
tikkie terug, en dan een ringweg tot 
de Pauwenkamp. Daarna liepen 
we eerst de verkeerde school 
binnen, waar die verkeerde fietsers 
langs kwamen. 

Het was knap koud; de nacht 
tevoren had het tien graden 
gevroren. Het mep-volkje bleef 
binnen. Nu was het iets minder fris, 
maar toch een halo in de ijle 
ijsdampen rond de volle maan. 
Minstens vijf graden onder nul. 
Helder vriezend weer; nog geen 
tijd voor dooien. Toch waren we 
vastbesloten om in Maarssen 
slachtoffers te maken. Als we de 
koploper een kopje kleiner konden 
maken, werden we zelf koploper. 
We kwamen gelukkig geen 
bibberige fietsers tegen. Die 
hadden het dun door de broek 
gehad; in de volle maan zulke 
engerds tegenkomen als Jan van 
Eck, John van Rooij en Jeroen van 
Meerwijk. 

Jan van Eck kende trouwens 
beter de weg dan de Maarssense 
stratenschuimers. Voordat de 
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nieuwe woonwijken uit de grond 
werden gestampt, lagen de 
onteigende weilanden soms een 
jaartje te niksen. Jan's vader 
pachtte de braaklandjes, en Jan 
scheurde eroverheen met de 
trekker om ze voor de allerlaatste 
keer te hooien. Met een trekker 
sleur je wel vijftig of honderd 
meiden van hun fiets, makkelijk 
zat. (Jan heeft nooit een 
wielrijder/ster bezeerd in zijn 
agrarische periode). 

In het juiste lokaal werden we 
warm verwelkomd door de mak-
kers van de eerste auto en Alex, 
die met zijn eigen auto ook 
gewoon op tijd was. De gastheren 
waren zo vriendelijk geweest om 
de klokken nog niet aan te zetten. 
Zo hoort het eigenlijk ook. 

In de schoolkantine was een 
soort zeshoekige zitkuil, die door 
intensief scholierengebruik een 
ietwat afgetrapte indruk maakte. 
Best wel een passende plaats voor 
het zesde. Hierin stonden twee 
rijtjes van elk vier tafels. We 
konden plaatsnemen; mobieltjes 
uit en klokken aan.  

Elders in de ruimte stonden nog 
twee tafels, want voor de 
resterende interne competitie van 
die avond waren vier deelnemers. 
Twee partijen, nounou, wat een 
kouwe drukte. Het was namelijk 
fris genoeg om te overwegen weer 
een jas aan te trekken, zeker bij de 
buitendeur waar ik het dichtst bij 
zat. Een jas was onmisbaar als je 
een peuk wou afsteken; de rokers 
werden zonder pardon naar de 

frisse lucht verwezen. 
 

Onbegrijpelijke remises 
Ritsaart is vaak het eerste klaar. 

Zo won hij weleens in zeven 
zetten. Nu kreeg hij vrij vlot remise 
aangeboden. 1 c4 e5 2 g3 Pf6 3 
Lg2 Pc6 4 Pc3 Lc5 5 a3 a5 6 e3 
d6 7 Pe2 0-0 8 0-0 Lf5 9 b3 Ld3?! 
"Eigenlijk deed die loper daar niks, 
maar ik kon het niet laten; het was 
gewoon een té leuk zetje om niet 
te doen" vertelde Ritsaart op de 
terugweg. Oordeelt u zelf: 
 

 
 

Om uit deze knijp te komen moet 
wit materiaal naar de damevleugel 
brengen, ondertussen kan Ritsaart 
zich het een en ander permitteren 
op de koningsvleugel 10 Lb2 Tb8 
11 Kh1 wederzijdse nutteloze 
profylaxe 11 .. Pg4 12 h3 Ph6 13 
f4 Pf5 14 Tf3 Ritsaart vindt dat wit 
voldoende op het verkeerde been 
staat; hij maakt f5 vrij om de loper 
van d3 weer terug te halen 14 .. 
Pf5e7 15 Pc1 Lf5 16 e4 Ld7 17 f5 
Pd4 een nieuwe doorn om lekker 
vervelend te prikken 18 Tf1 
Ritsaart vindt dat hij nu zelf ietsje 
te ingeklemd zit en offert een 
paard voor twee pionnen 18 .. 
Pe7xf5 19 exf5 Pxf5 20 Pe4 Ld4 
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en hier speelde wit 21 Lxd4 en 
bood ondertussen remise aan. Met 
een paard voor twee pionnen! 
Beetje slap toch? Wit zou 
bevobbeld het paard erin kunnen 
hobbelen over d3 en f2 naar g4; al 
zou zwart vervelende dingen 
kunnen doen met een pionnen-
storm f5 en g5. Oordeelt u zelf: 
 

 
 

Leo Prins had iets soortgelijks. Een 
ietwat ongebruikelijke maar toch 
beschaafd ogende opening 1 b3 
Pf6 2 Lb2 d5 3 e3 c5 4 d4 e6 5 
Ld3 Pc6 6 Pf3 a6 7 a3 b5 wit vindt 
Leo te opdringerig worden en ruilt 
af 8 dxc5 Lxc5 9 b4 Ld6 10 h3 
e5! Leo is de bescheidenheid 
zelve, wil altijd liefst op het achtste 
bord omdat er geen negende is; 
maar op het bord zelf wil hij altijd 
opdringen als het effe kan. Wit 
reageert nogal slapjes 11 Le2 0-0 
12 Pbd2 e4! zie de opmerking bij 
zet 10 13 Pd4 Pxd4 14 Lxd4 Lf5 
15 Pb3 Te8 en hier bood wit bij 16 
g4 remise aan. Dat is toch geen 
combinatie; g4 en remise-aanbod. 
Het lijkt wel haring met slagroom, 
of lekker rauwe punk met een 
strijkkwartet als drumsectie. 
Oordeelt u zelf: 
 

 
 

Nulluh invulluh 
Behalve deze twee halfjes mocht 

de arme teamleider van Vegtlust 
eerst enkele vlotte nullen noteren. 
Chris van Meer (met wit) was 
ongeveer even snel klaar als Leo 
en Ritsaart. 1 e4 e5 2 Pf3 Pc6 3 
Lb5 a6 4 La4 Pf6 5 0-0 b5 6 Lb3 
Le7 7 Te1 0-0 8 c3 d5? een 
aangeboden pion pakt Chris 
meestal wel aan (red: een 
vraagteken voor 8...d5, Marshall 
draait zich in zijn graf om... Het is 
een gevreesd gambiet in het 
Spaans, en er zijn zat grootmees-
ters die het met wit vermijden!) 9 
exd5 Pxd5 10 Pxe5 Pxe5 11 Txd5 
Pf6 12 d4 Ld6 zwart kan wel 
dreigen een kwal te plukken; Chris 
stipuleert fijntjes dat er dan op a8 
wat kan hangen 13 Df3 Lg4 14 
Dg3 Lh5 want twee stukken voor 
een toren vindt zwart te duur; Chris 
vindt stapelen wel lollig 15 Lg5 
Lg6 16 Pd2 Dd7 dan moet nu 
helaas de meeste spanning er van 
af gehaald; wel kan Chris de pion-
netjes van de rokade-stelling een 
beetje verkneudelen 17 Lxf6 gxf6 
18 Td5 Lxg3 19 Txd7 Lf5? met 
Ld6 had die toren een beetje 
afgesneden gestaan en had zwart 
leuke kansen gehad met een 
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venijnig loperpaar; nu gaan de 
stappertjes helaas allebei tegelijk 
bungelen aan hun eigen veters 20 
Td5 Lxh2+ duidelijk wanhoop; wel 
heeft zwart nu weer evenveel 
pionnetjes maar is een stukje in de 
min 21 Kxh2 Ld3 22 Te1 Tae8 23 
Te3 en hier gaf zwart het op. De 
witte pionnen zien er gezond en 
logisch uit; de zwartjes vormen een 
soepzooitje dat erom vraagt 
opgedweild te worden. De loper op 
d3 is een treurige echo van het 
vrolijke knipoogje bij Ritsaart. Het 
witte paard moet misschien 
omzichtig worden omgespeeld 
voordat het zijn volle pluswaarde 
kan laten schitteren, maar dat is 
een kwestie van tijd. Met een tikkie 
meer strijdlust had zwart nog 
kunnen proberen te hengelen naar 
een halfje. Oordeelt u zelf: 
 

 
 

Jan van Eck was ietsje na Chris 
klaar, maar had precies evenveel 
zetten gedaan. In de opening zette 
hij zichzelf op het verkeerde been, 
want hij had net diezelfde middag 
een auto gekocht. Om een nieuwe 
goede kennis te vervoeren, inclu-
sief rolstoel en prima rondingen. 
Een Volkswagen Polo, met 
stemrecht. Het ding is namelijk 

boven de achttien. Zijn vorige auto 
had hij 23 jaar geleden aan de kant 
gedaan, en toen was deze nog niet 
in mekaar gezet. Wel had Jan 
tussentijds zijn rijvaardigheid op 
peil gehouden; zo had hij regel-
matig zijn ouders vervoerd in hun 
eigen wagen. En van ietsje langer 
geleden herinner ik mij dat ik een 
keer door Jan voor de deur was 
afgezet na een uitwedstrijd, toen 
mijn fiets bij de toenmalige Remise 
in de Kanaalstraat gejat bleek te 
zijn. Eigenlijk kon iedereen het al 
jaren weten: Jan kan niet alleen 
best wel een beetje schaken maar 
ook autorijden (en hooien in 
Maarssenbroek). Dat ging deze 
keer zo: 1 b3 g6 2 Lb2 Pf6 3 d3 
Lg7 4 Pd2 0-0 ongeveer hier dacht 
Jan: "Shit, ik had eigenlijk g3 en 
Lg2 willen spelen. Ik zit helemaal 
aan de verkeerde kant van het 
bord te klooien. Nu heeft zwart al 
gerokeerd en de hele rommel op 
mijn koningsvleugel moet er nog 
uit. Nou ja, zwart heeft nog niks 
aan zijn damevleugel gedaan, dus 
wat dondert het ook?" Alsof hij de 
afslag Maarssenbroek had gemist 
en doodgemoedereerd vanaf Breu-
kelen weer terug kwam tuffen. 
Daar gaat Jan met een tikkie terug 
5 Pgf3 d6 6 h3 Pc6 7 e4 e5 8 Le2 
Le6 9 0-0 Lh6 maar nu loopt hij 
iets te optimistisch de verkeerde 
school binnen, en dat kost een 
pion 10 d4? Lxd2 11 Dxd2 exd4 
12 Pxd4 Pxe4 en dat is een houtje 
hebbes voor zwart, maar Jan tuft 
door 13 Df4 Pxd4 14 Lxd4 f5 en 
nu wordt zwart te optimistisch en 
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gaat stapelblunderen, zoals Tuuk 
dat noemt, want Pf6 was 
vervolgens de aangewezen zet na 
het simpele f3 van Jan. Zwart vond 
g5 té leuk om niet te spelen. Maar 
het kost een stuk. Oordeelt u zelf: 
 

 
 

15 f3 g5? 16 De3 c5 17 Lb2 Ld5 
na een blunder moet je soms 
doorstapelen, ook al is dat niet 
lollig 18 fxe4 Lxe4 19 Dc3 Kf7 Jan 
is ondertussen niet ontevreden 
meer over zijn verkeerde loperfian-
chetto; de zwarte koning moet 
gaan stappen 20 Dg7+ Ke6 21 
Ld3 en nu is het uit, ook al duurt 
het nog even voor zwart het ziet 21 
.. Lxd3 22 cxd3 Tf7? 23 Tae1+ 
alleen ELO's van minstens tien 
graden onder nul spelen nog door 
met slechts twee pionnen voor een 
toren en een loper. Deze 
Vegtluster gaf terecht op. Het was 
trouwens Erwin Bensdorp, een 
volle neef van jawel hoor, de twin 
sisters. 

 
De winkelwagen van Winkel-
hagen 

Als onze teamleider een meisje 
was geweest, had hij misschien 

Laura geheten. Maar hij is geen 
tweeling en ging ertegenaan in de 
inmiddels bekende Laurens-
versnelling. Een vriendelijke kwali-
ficatie heeft het over een sportieve 
rijstijl, een onvriendelijke noemt het 
onbeschoft scheuren. Laurens 
houdt van strak door de bocht, ook 
met zwart. Vroem! Lekker scherp 
snerpen gaat zo: 1 c4 Pf6 2 Pc3 
e5 3 Pf3 Pc6 4 d3 Lc5 5 g3 d6 6 
Lg2 Le6 7 0-0 Dd7 rokeren is 
tijdverspilling als je kan opschieten 
8 Pg5 h5?! dat is nou typisch 
Laurens; scheuren door de 
supermarkt met zijn winkelwagen 9 
Pd5 h4?!! dat is nou typisch 
Laurens. Slaan op d5 is natuurlijk 
niks vanwege de pionvork, en lang 
rokeren kan altijd nog wel, 
desnoods gedwongen, maar nu is 
het waarschijnlijk tijdverspilling, 
zolang je lekker kan scheuren 10 
Pxe6 fxe6 en wit denkt lollig te 
kunnen stapelen; maar this is no 
time for fun 11 Lh3 hxg3! 12 Lxe6 
gxh2+!  
 

 
 

Dit is wel een plaatje waard, al is 
het maar om een beetje te 
begrijpen waar het zoal om gaat. 
Laurens is dwars door de 
supermarkt heen en heeft een 
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pluspionnetje verdiend. Niet 
meteen cruciaal in deze stelling. 13 
Kh1 Dd8 want iemand moet op c7 
letten. Wit denkt dat door-stapelen 
lollig kan zijn. Neem nou aan van 
een doorgewinterde grapjas (ik ga 
braaf buiten paffen bij matige tot 
strenge vorst in mijn waterstaats-
jas, ik kan een stukje klunen 
zonder schade voor mijn enkels, 
en mijn broer heeft het 
Elfstedentraject meermalen gere-
den) dat niet alle humor ook 
effectief is. Overdreven lol zakt 
door eigen dijenkletsen en 
stampvoeten vanzelf door het ijs. 
Daar is geen vergadering van de 
rayonhoofden voor nodig. Eén voor 
één worden de opdringerige tiepjes 
prompt scherp ondervraagd. 14 
Lg5 Pd4 15 Lg4 c6 16 Pxf6 gxf6 
17 e3 fxg5 18 exd4 Lxd4  
 

 
 

Dit is wel geinig. Laurens was met 
zijn dame naar d7 geweest om 
eventueel lang te kunnen rokeren; 
en nu dwingt wit hem om het 
kunstmatig te volvoeren. Helemaal 
blij stapt Laurens opzij. Hij heeft 
ondertussen mooi een tweede 
pluspionnetje verdiend. 19 Lh5+ 
Kd7 20 Dg4+ Kc7 hier wil wit het 
pionnensurplus van Laurens 

terugbrengen van twee naar 
slechts een. Dat kost hem meteen 
de kop. Tussendoor mag 
opgemerkt worden dat met zwart 
na twintig zetten twee pluspionnen 
te pakken hebben een duidelijk 
signaal is. Menigeen zou met één 
plusje al behoorlijk in zijn nopjes 
zijn. Laurens davert door met zijn 
winkelwagen. Daar wil hij de volle 
mep mee ophalen. 21 Kxh2?? 
Df6!! (red: 21...De8! was een zetje 
sneller, maar minder mooi) nu 
wordt wit ongenadig ge-h-lijnd. 22 
Kg3 Txh5! 23 Dxh5 Th8 24 Df3?? 
Na 24 Dg4 was Th4 en Df4+ wel 
effectief geweest; na 24 De2 of 
Dd1 had Df4+ en Th2 gekund; nu 
gaf wit maar op na 24 .. Th3+! en 
damewinst. 
 

Ik deed het ietsje kalmer aan. 
Aangezien ik de vijftig gepasseerd 
ben, had ik de veertig gehaald, 
ruim voor de tijd. Daarmee bracht 
ik mijn score dit jaar in het zesde 
op zes uit zes. De tussenstand 
werd 5-1. Allemaal cijfers en 
getallen die tot diepe tevredenheid 
stemmen. We hadden de koploper 
bij z'n kladden! Over mijn eigen 
spel was ik minder tevreden. 
Doordat ik al vroeg op h7 een pion 
had mogen snoepen, was ik in 
slaap gewiegd. Ineens schiep 
zwart zich weer kansen met 21 .. 
a6-a5. Om niet meteen een stuk te 
verliezen door de dreiging La6, kon 
ik Da2 of Dc2 doen. Zwart kon dan 
wel een kwal ophalen, ook na mijn 
Tfe1. Dat deed hij niet; hij meende 
een gevaarlijke aanval te kunnen 
opzetten. 
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Maar zolang ik niet mat sta, is er 
niks aan de hand. 22 Tfe1 Dg6 23 
Ph4 Dg5 24 g3 Ph3+ 25 Kf1 Pf4 
26 Pf3 Dg6 27 Pg1 dekt zowel Le2 
als een hinderlijke inval op h3. 
Vermoedelijk had ik pas echt 
zwaar weer gehad na Dh6. Zwart 
is echter zo vriendelijk zich te 
vercombineren. 27 .. La6 nu pas, 
maar het is nog steeds wel goed, 
alleen niet meer zo sterk. Het leek 
mij wel leuk om iets als Txc7 en d6 
en Dxf7 erin te houden, dus ik ga 
e4 niet dekken met Dc2 28 Da2 
Dxe4?? Hij tuint erin! De loper op 
e2 is nu wel drie keer aan-
gevallen, maar vier keer gedekt; 
tegen de matdreiging op g2 is een 
simpele remedie 29 gxf4 Lxe2+ 30 
Dxe2 Dxf4 en nou heb ik gewoon 
een extra hobbelpaardje. Kalm-
pjesaan van stal halen en mijn 
stokpaardje berijden: een gewon-
nen stelling uitschuiven zonder nog 
een keer iets weg te geven 31 
Dh5+ Kg8 32 Pf3 e4? 33 Pg5 Df5 
wel leuk, zo'n paardpenning, vooral 
als je penningen maakt of 
verzamelt (mijn broer maakt 
penningen; een vriend van me is 
hoofdredacteur van De Beelde-
naar, het blaadje van de club van 

penningverzamelaars), maar het 
haalt niks uit, want na f6 is Df7+ en 
Pe6 wel gezellig; na g6 leek me 
Dh7+ met Dh8 en Txc7+ ook wel 
iets hebben; en toen dacht ik dat ik 
f7 ook wel meteen drie keer kon 
aanvallen. Dus toch maar een 
paardpenningplaatje: 
 

 
 

34 Txc7 Tf8 35 Dh4 Ta6 zwart 
heeft nog vage visioenen van een 
toren via h6 naar h2, helaas een 
stapje te laat 36 Txe4 Th6 37 Df4 
Dxd5 beetje jammer van dat lieve 
pionnetje, maar nu mag de beuk 
erin voor de definitieve knock-out 
38 Txf7! Thf6 laatste poging om 
tegen te spartelen; deze Vegtluster 
toonde tenminste strijdlust 39 
Txf8+ Kxf8 en nog een poging om 
het water te vertroebelen; hier had 
ik Db8 horen te spelen met een 
prompt mat; maar met Ph7+ had ik 
de veertig gehaald. Zwart zag 
geen eeuwig schaak meer en 
besloot dat het met een volle toren 
minder geen doen meer was. 
 
Afronden en de uiterste onzin 

Alex Veltman en John van Rooij 
wisten dat de winst al binnen was. 
Ze zwoegden nog door tot verdere 
tegenstand geen enkele zin meer 
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had en gaven toen op. Dat 
bepaalde de eindstand op 5-3. 
Daar waren ze dik tevreden mee. 
Ik mocht hun partijen ook best 
hebben, maar dat is niet bijtijds 
gelukt. Alex had bijna een dame 
gewonnen en John had de 
tegenstander ook flink in de knijp. 
Deze Vegtlusters ontsnapten 
ongeveer zoals ikzelf zo vaak ont-
snapt was. Soit, oftewel Het Zij Zo. 
John formuleerde het in de nazit 
aldus: "Als ik zelf verlies, dan baal 
ik wel, maar als we met het team 
gewonnen hebben, valt het wel 
weer mee. Als ik zelf win en we 
verliezen als team, dat is pas 
klote." Is dat mooi, of is dat 
gewoon de spijker op zijn kop? 

Voor de nazit waren we trouwens 
weer van harte welkom in De 
Maan, die nog steeds vol en volop 
scheen door de bomen en de 
ijsdampen. We kregen meteen een 
schaakbord met stukken en volop 
bier. Het zesde prefereert De 
Maan boven De Stichtse. 

Een treurig minpuntje aan het 
eind van deze feestelijke dag mag 
niet onvermeld blijven: Jeroen, Jan 
en John gingen na de sluiting van 
De Maan nog even naar het Erf. 
Daar dronken we bier aan de bar 
en praatten nog wat na over 
schaken. Jeroen had een Keres-
trui aan, met de achterhaalde 
reclame van het Erf nog steeds 
erop. De nieuwe exploitant kwam 
achter de bar en weigerde onze 
volgende bestelling. "Jullie hebben 
genoeg gedronken." We moeten 
eens navraag doen of het oude 

logo hem irriteerde. Misschien is 
het verboden om over schaken te 
praten in het huidige Erf. Maar om 
tegen ons drietjes te zeggen dat 
we genoeg gedronken hadden 
....??!!?? Ik denk dat Dieuwke 
compleet op tilt zou slaan en 
minstens een etmaal niet meer kon 
bijkomen van de slappe lach 
(vermoedelijk is Dieuwke ook 
verrukkelijk als ze de slappe lach 
heeft). Misschien moet alle Keres-
leden hun wereldbeeld bijstellen. 

Wie was dat ook alweer, die al 
voor het ontbijt minstens drie 
impossible things moest geloven 
om de geest een beetje soepel en 
flexibel te houden? Vast een figuur 
in de buurt van Alice, hetzij In 
Wonderland of Through The 
Looking Glass. Gelukkig zijn er 
nieuwe zekerheden. Het zesde 
wordt kampioen, of struikelt in mei 
onherroepelijk over de eigen veters 
nog tegen nummer laatst, de 
Domoren van Moira. En de 
exploitant van het Erf graaft 
hardnekkig zijn eigen graf. Hij 
wordt een keer opgebracht voor 
een fietstochtje door Maarssen-
broek; met Jan, John en Jeroen. 
Visions of hell. Wat kan de wereld 
toch mooi zijn. We hebben ruim de 
tijd om schoenen met klittenband 
op te diepen, dan zijn er geen 
eigen struikelveters meer. In april 
hebben we geen wedstrijd meer; 
het wordt pas mooi in mei. 
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TROPISCHE POTJES 
 

 Jan Jaap Janse 
 

Op zaterdag 11 maart vond een 
bijzonder evenement plaats. Via 
internet werden schaakmatches 
gespeeld tussen Curaçao, Malta 
en Utrecht. Het initiatief hiervoor  
lag bij Curaçao, dat als geïsoleerd 
eiland zo toch de mogelijkheid 
heeft te spelen tegen sterke 
tegenstanders. Tevens werd via 
de matches reclame gemaakt 
voor kandidaat Fide-voorzitter 
Bessel Kok. Namens de Domstad 
werd Pascal Boittin gevraagd om 
voor spelers te zorgen, en hij 
vaardige 2 teams af: een 
jeugdteam met de top van Moira 
Domtoren, en een seniorenteam 
met oud-winnaars van Hot Spirit.  

Het evenement begon met een 
match tussen Curaçao en Malta, 
dat naar verluidt in een 
spannende 4½-3½ eindigde. Voor 
Utrecht begon het pas echt 
daarna: een match tussen de 
schakende jeugd van Curaçao 
(SV Janwe) en Moira Domtoren, 
in een internetcafé aan de 
Kanaalstraat.  

 

 
Foto van de jeugdmatch 

 

Daar begonnen de verbindingen 
kuren te vertonen, maar na wat 
oponthoud kon de match alsnog 
beginnen. Moira ging met 3-0 hard 
uit de start-blokken, maar toen 
Curaçao tegen begon te scoren 
werd het toch nog spannend. Aan 
bord 3 hield Wouter Le Fèvre het 
hoofd gelukkig koel en tikte hij de 
5-3 binnen. Toch geen slechte 
prestatie van SV Janwe! 
 

Hieronder de partij aan het eerste 
bord: 
H. ten Hertog – S. Paricharak 
bord 1 jeugdmatch 
1 e4 e6 2 d4 d5 3 Pc3 Pf6 4 Lg5 
Le7 5 e5 Pfd7 6 h4 De Aljechin-
Chatard, een mooi systeem waar 
Bart K. ooit een fraaie partij op het 
OKU mee won. Wit krijgt veel spel 
voor zijn pion. 6,… Lxg5 7 hxg5 
Dxg5 8 Ph3 Dd8?! Misschien al 
minder. 8,… De7 schijnt de 
bedoeling te zijn. 9 Dg4 g6 10 
Ld3 a6 11 Pf4 c5 
 

 
 

12 Pxg6!? Knal. Als toeschouwer 
stond ik me nog af te vragen hoe 
12,…Tg8 13 Txh7 Pf8 af zou 
lopen. Hugo gaf op Utrechtschaak 
zelf het antwoord: hij had 14 Th8 
gepland: na 14,… Txh8 15 Pxh8 
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komt het paard echt wel weer uit 
de knoop. Zwart was minder taai: 
12,… fxg6 13 Lxg6+ Ke7 14 
Dg5+ Pf6 15 Dxf6+ Kd7 16 Pxd5! 
en na nog een zet of 20 was het 

voorbij. Alle partijen zijn overigens 
te vinden op http://www.moira-
domtoren.nl onder ‘partijen’. De 
gedetailleerde uitslagen: 

 
 SV Janwe    - Moira Domtoren   3-5 
1. Shardul Paricharak  - Hugo ten Hertog  0-1 
2. Marvin Sambo  - Jelle Bauer   1-0 
3. Nakul Paricharak  - Wouter Le Fèvre  0-1 
4. Clifford Felipa  - Stefan ten Hertog  0-1 
5. Seydi Salim Moussa  - Daan Schoenberger  0-1 
6. Kiran Kanhai  - Albert van Lunteren  1-0 
7. Paulo Meijer  - Joe Kole   1-0 
8. Daniel Kanhai  - Peter Brugman  0-1 
 

 
Evert en Simon aan 1 en 2. Ariel 
als prestatiebevorderend middel? 

 

Als laatste onderdeel stonden 
twee rapidmatches tussen SV 
Nacho Moron en Hot Spirit op het 
programma. Nu begon de appara-
tuur wat harder tegen te sputteren 
en moest er even gewacht worden 
tot er echt gestart kon worden. 
Nacho Moron won de eerste 
match met 4½-3½, in de tweede 
match werd het 5-3 voor Hot 
Spirit. Gelijkspel! Helaas zijn hier 
de partijen mogelijk verloren 
gegaan, maar dankzij wat 
screenshots van Rolf is de kortste 
partij bewaard gebleven: 
 
J.J. Janse – O. Cuellar 
1 d4 d5 2 Lg5 Lf5 De match 

kwam wat traag op gang: af en 
toe begaf de verbinding het en 
mochten we weer opnieuw begin-
nen. Cuellar had al 2 of 3 keer 
2,…Pf6 uitgevoerd en koos nu 
voor de tekstzet. Niets mis mee, 
maar je moet wel weten hoe het 
moet. 3 c4 c6 4 Pc3 Da5? Zo dus 
niet. 5 cxd5 cxd5 6 Db3 Pd7 7 
Dxd5 Db6?? 8 Dxf5 en over. 
Zwart weet er een fraai einde aan 
te breien: 8,… Db2 9 Tc1 e6 10 
Dc2 Db6 11 Pf3 Tc8 12 Db3 Da5 
13 Ld2 La3? 14 Pd1! 
 

 
 

Deze grappige terugzet wint een 
tweede stuk. 1-0. 
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 SV Nacho Moron   - Hot Spirit   4½-3½ 3-5 
1. Marvin Dekker  - Evert van Heel 0-1 1-0 
2. Jurriaan de Haan  - Simon Kronemeijer ½-½ 0-1 
3. Han Neumann*  - Ger Hageman  1-0 0-1 
4. Oscar Cuellar  - Jan Jaap Janse 0-1 0-1 
5. Fabio Mensing  - Ernst v/d Vecht 1-0 1-0 
6. Alex Roose   - Mart Renders  1-0 0-1 
7. Nicolas Vasquez  - Chris Lutz  0-1 1-0 
8. Thijs van Steveninck - Menno Visser  1-0 0-1 
 
Zowel Curaçao als Malta gaven 
achteraf aan erg tevreden te zijn 
over de matches, en waarschijnlijk 
volgt er wel een vervolg. Sommige 
Utrechtse spelers zouden het 
trouwens niet erg vinden om de 

partijen gewoon zonder computer 
te spelen, maar dat terzijde. Op 
http://www.chessbase.com/newsd
etail.asp?newsid=2991 zijn diver-
se foto’s en verslagen te vinden. 

 
 
NOTULEN ALV 31-08-2005 
 

 Rolf Dijksterhuis 
 
Aanwezig: 
Bestuur: Jan Jaap Janse 
(voorzitter), Simon Kronemeijer 
(wedstrijdleider extern), Rolf 
Dijksterhuis (secretaris, notulen). 
Leden: Leo van Houwelingen, 
Ger Hageman, Willem van Dam, 
Ed Verstraete, Eric Jacobs, Jan 
van Eck, Willem van de Fliert, Jan 
Teuben, Colijn Wakkee, Gert-Jan 
Thomassen, Jaap van der Tuuk, 
Anton Rosmuller, Hein-Piet van 
der Spek, Erik Verlinde, Maartje 
de Jonge, Paul van de Kooij, 
Evert van Heel, Dirk Floor, Xander 
Wemmers, Jeroen Bollaart, Jan 
Teuben, Laurens Winkelhagen, 
Arnoud van Vliet, Mark Smits, 
Dimitri Hendriks, Jaap van 
Oosten, Luc Martens, Mark 
Uildriks, Frans Konings. 
Afwezig met bericht: Jan 
Poppelaars (penningmeester), 

Bert Both, Jan Schepers, Wout 
van Veen,  
 

1. Opening en vaststellen agenda 
Jan Jaap opent de vergadering en 
heet iedereen van harte welkom. 
De agenda wordt vastgesteld. 
 

2. Notulen ALV 22-06-2005 
- Hein Piet vraagt hoe het met ons 
oudste lid Elias Wientjes is. Jan 
Jaap heeft gebeld, het gaat goed 
met hem hij is alleen slecht ter 
been. Ger Hageman en anderen 
zijn bereid hem op te halen. 
- Anton Rosmuller is niet 
gevraagd voor het voetbal-
toernooi. 
3. Interne competitie 
Leo van Houwelingen doet het 
woord. 
- Komend seizoen is er weer een 
interne competitie met 33 a 34 
rondes, afhankelijk van de 
kalender van de SGS. 
- Het indelingsprogramma “Phiver” 
van Paul Keres blijkt de club-



 66

ratings toch goed te berekenen.  
- Een aanpassing voor compen-
satie voor externe wedstrijden 
tijdens de interne competitie is 
toch niet mogelijk gebleken, er 
komt dus geen aanpassing. 
- Leo van Houwelingen is dit jaar 
nog intern wedstrijdleider maar 
volgend jaar niet meer. Kandi-
daten kunnen zich bij Leo melden, 
er komt een beschrijving over het 
indelen van de interne competitie 
op papier. Eventueel kan het 
intern wedstrijdleiderschap ook 
een duotaak worden, het hoef niet 
verplicht door een persoon 
gedaan te worden. 
- Jan Teuben vraagt of we 
misschien op een ander indelings-
programma over moeten stappen. 
Voorlopig houden we het 
programma “Phiver”, het program-
ma sluit het beste aan bij de club, 
deelt op saldo in en heeft al 
jarenlang zijn diensten bewezen. 
De opvolger van Leo kan 
eventueel met andere ideëen 
komen. 
 

4. Externe competitie 
Simon Kronemeijer doet het 
woord. 
- Er liggen plaatsingslijsten met de 
nieuwe teamindeling in de zaal. 
Deze plaatsingslijst is samenge-
steld uit de hoogste van de KNSB-
rating per 1 augustus of de 
clubrating van de afgelopen 
interne competitie. Er zijn een 
paar afwijkingen, Maartje de 
Jonge speelt op eigen verzoek in 
PK2 (had zich geplaatst voor 
PK1). Andreas Weiermann speelt 

in PK4 (kan niet op zaterdag). 
Florian Wagener is iets lager 
ingedeeld omdat hij maar 6 
partijen gespeeld heeft. Ed 
Verstraete is niet ingedeeld, hij wil 
niet in PK 5 spelen en staat op de 
reservelijst. Martin van Essen kan 
alleen door de week spelen en 
staat ook op de reservelijst.De 
teamcaptains zijn nog niet 
allemaal bekend. 
- Jeroen Bollaart: PK4 is erg krap. 
Dat is waar maar het vijfde team 
is ook erg krap. Ed Verstraete is 
beschikbaar voor invalbeurten bij 
thuiswedstrijden. 
- De nieuwe teamindeling wordt in 
stemming gebracht: niemand is 
tegen, 3 onthoudingen en de rest 
is voor! Hierbij is de nieuwe 
teamindeling vastgesteld. 
- Invallersregeling, Jan Jaap leidt 
in: op de ALV in juni is afgespro-
ken dat er een invallersregeling op 
papier komt. Er zijn nu drie 
varianten: het voorstel van het 
bestuur, het voorstel van Dirk 
Floor en het voorstel van Erik 
Verlinde. Hierbij hebben we nog 
de amendementen van Willem 
van Dam. 
Allereerst moeten we een keuze 
maken tussen drie voorstellen, 
eerst brengen we ze alledrie in 
stemming waarna er één afvalt, 
hierna wordt tussen de twee 
overgebleven voorstellen 
gestemd. 
d- Jan Teuben: kunnen we niet 
beter eerst over de amende-
menten stemmen? Nee, in overleg 
met de indiener doen we dit niet, 
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de amendementen slaan op 
alledrie de voorstellen. Met 
aanname of verwerping amende-
ment verwerp je niet het voorstel. 
- Simon Kronemeijer geeft in het 
kort een samenvatting van de drie 
voorstellen: 
voorstel Dirk Floor: De hoofd-
gedachte is dat in principe de 
teamleider van het hoogste team 
spelers uit een lager team kan 
opeisen. 
bestuursvoorstel: Het bestuurs-
voorstel gaat uit van een prio-
riteitenlijst, op basis van deze lijst 
wordt overleg gevoerd. De hoog-
ste teamleider krijgt beslissings-
bevoegdheid. Als dan nog 
onenigheid ontstaat gelden de 
meeste stemmen van de drie 
teamcaptains. De prioriteitenlijst 
wordt aan het begin van elk 
seizoen vastgesteld. 
voorstel Erik Verlinde/Eric 
Jacobs: Dit voorstel ligt het 
dichtst bij de huidige praktijk, je 
moet wel enige bescherming 
bieden maar lagere teams niet 
uitkleden. Twee spelers uit een 
lager team worden aangewezen 
om eventueel in een hoger team 
in te vallen, een speler mag altijd 
weigeren (dit geldt overigens bij 
alledrie de voorstellen) en een 
hoger team mag maximaal drie 
keer per jaar in totaal beroep doen 
op een invaller. 
- Gert-Jan de Pender: is wel eens 
bepaald hoe groot de kansen 
toenemen met invallers, zoveel 
maakt dat toch niet uit?  
- Ed Verstraete: de teamleider 

moet je vervangen als hij de groep 
niet bij elkaar houdt. 
- Jan van Eck: hoe ingewikkelder 
het voorstel des te kleiner is de 
kans dat het in de praktijk werkt. 
- Leo van Houwelingen: op welke 
termijn mag je nog een beroep 
doen op invallers, je hebt 
bijvoorbeeld altijd gevallen van 
overmacht dat je op het laatste 
moment nog invallers moet 
regelen. Op dit moment mag je in 
normale omstandigheden uiterlijk 
woensdag avond voor de 
wedstrijd nog een beroep doen op 
invallers. 
- Eerste stemmingsronde: 
voorstel Dirk Floor: 6 
bestuursvoorstel: 10 
voorstel Verlinde/Jacobs: 11 
blanco 4 
 
- Tweede stemmingsronde: 
bestuursvoorstel: 10 
voorstel Verlinde/Jacobs: 14 
blanco 7 
 
Het voorstel invallersregeling van 
Verlinde/Jacobs is aangenomen. 
- De amendementen worden niet 
meer in stemming gebracht, 
Willem van Dam doet vrijwillig 
afstand van zijn amendementen. 
- Zowiezo komt er aan het eind 
van het seizoen een evaluatie 
over de invallersregeling. 
 

5. Financiën 
- Het agendapunt financiën wordt 
doorgeschoven naar het einde 
van de vergadering, Jan 
Poppelaars komt later. 
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6. Bestuur 
- Het bestuur is compleet maar 
veel taken van de club komen op 
dezelfde mensen terecht, 
bijvoorbeeld PR, toernooionder-
steuning. 
 

7. Materiaal  
- Materiaalcommissaris Dimitri 
Hendriks heeft aangegeven te 
stoppen. In de vergadering wordt 
een nieuwe kandidaat gevraagd. 
Het is niet veel werk ongeveer 
een uur werk per maand, b.v. 
kapotte digi’s opsturen, bekers 
laten graveren, schoonmaken, 
materiaal tellen. Mark Smits 
overweegt materiaalcommissaris 
te worden, je mag zelf weten of je 
als materiaalcommissaris van het 
bestuur deel wil uitmaken. 
 

8. Sjuut 
- Op zich is er weinig nieuws. 
Voor KNSB wedstrijden is de 
tafeltennishal afgevallen, we zijn 
dus op zoek naar een nieuwe 
reservezaal. Het Rode Kruis-
gebouw is al bezet. 
 

9. PKB 
- Ook dit jaar gaat Arnoud van 
Vliet het PKB samenstellen. De 
teamcaptain schrijft een verslag 
over de externe teams of wijst 
iemand aan. 
- De uiterste inleverdatum staat in 
het PKB en op de website. 
 

10. OKU 
- We hebben een mooi OKU 
achter de rug. Er zijn nieuwe 
mensen nodig voor het OKU, 
Jeroen Bollaart stopt als toernooi 

directeur. Jaap van Oosten meldt 
zich aan en andere kandidaten 
horen we nog. 
- Jeroen Bollaart zet alle know-
how op papier. 
 

11. Samenwerking 
- Evaluatie Zomer Avond 
Kompetitie. Leo van Houwelingen: 
een verslag staat in het PKB. De 
Rode Loper en Paul Keres 
hebben de ZAK dit jaar 
georganiseerd, volgend jaar doet 
Moira Domtoren ook mee. Dit jaar 
was er een iets korter speeltempo, 
dan blijft er meer tijd over om te 
praten of te snelschaken. Voor 
volgend jaar is de lokatie nog niet 
duidelijk, het Huis aan de Werf is 
vrij duur. Leo van Houwelingen, 
Frans Konings, Simon 
Kronemeijer, Jan Jaap Janse en 
Ger Hageman bedankt voor het 
meehelpen met de ZAK.  
 

12. PR 
- We hebben nog steeds geen 
PR-functionaris. 
- Op de introductiedagen heeft 
Mark Smits een schaakkraampje 
georganiseerd. 
- Er komt een schaakcursus voor 
beginners onder leiding van 
Pascal Boittin.  
- Sponsoring, er komen nieuwe 
shirts met een nieuwe 
sponsornaam. 
- De PK-website wordt in een 
nieuw jasje gestoken, o.a. Jan 
Teuben, Arnoud van Vliet werken 
hier aan. 
- Eric Jacobs gaat rondeverslagen 
schrijven voor de website. 
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13. Financiën 
- Jan Poppelaars is er nog niet, bij 
afwezigheid doet Jan Jaap het 
woord. 
- Alle contributie is binnen-
gekomen!  
- De kascommissie Arnoud van 
Vliet en Jan van Eck zijn bij Jan 
Poppelaars op bezoek geweest. 
Het was prima in orde, 
complimenten! Enige punt van 
kritiek was de OKU-boekhouding 
die niet gecontroleerd kon 
worden, het bestuur blijft 
verantwoordelijk dus de 
kascommissie dient ook controle 
te hebben over de OKU-
boekhouding. 
- Jan Poppelaars wordt met hulde 
gedechargeerd. 
 

14. Rondvraag 
- Anton Rosmuller heeft als 
topscoorder PK2 vorig seizoen 
nog geen fles wijn ontvangen. 
- Arnoud van Vliet, wat is het 
standpunt van het bestuur over de 
“Moderne Schaakbond” ? Het 
bestuur heeft hier geen mening 
over. 
- Jan Poppelaars komt net binnen 
lopen en vraagt wat we de 
afrekening doen die niet op de 
vergadering verspreid was. 
- Willem van Dam vraagt of 
dubieuse situaties bij de interne 
competitie in het clubblad 
beschreven kunnen worden. 
Bijvoorbeeld zijn bepaalde remise-
claims wel of niet terecht. Op de 
website van schaakclub Botwinnik 
staat een column “schaakrecht” 
waarin zulke situaties beschreven 

worden of ook op “chesscafe.com” 
een schaakrechtrubriek van 
internationaal arbiter Geurt Gijsen. 
Bij onenigheid of twijfel altijd intern 
wedstrijdleider Leo van Houwe-
lingen erbij roepen. 
- Jan Jaap: de Hans Sandbrink 
Memorial is op zaterdag 3 
september in het Rode Kruis-
gebouw. 
- Snelschakers kunnen zich na de 
vergadering opgeven bij Leo. 
 
 
 
OPLOSSING CHESSOKO 
 

Zie pagina 16 voor de puzzel 
(http://www.chessedinburgh.co.uk/
chandler.php) 
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AANKONDIGINGEN EN UITNODIGINGEN 
 
MASSAKAMP 
 

 Jan Jaap Janse 
 

Inmiddels een traditie: de 
massakamp tussen Euwe 
(Amsterdam) en Paul Keres! 
Twee jaar geleden verloren we in 
Amsterdam (16½-15½), vorig jaar 
wonnen we in Utrecht met vrij 
onbeschofte cijfers (24-7). Dit kan 
Euwe uiteraard niet op zich laten 
zitten, vandaar dat er een derde 
editie op het programma staat! 
 
De gegevens: 
- Datum: zaterdag 20 mei; 
- Locatie: Amsterdam, sporthal De 
Pijp (treinkaartje wordt vergoed); 
- Aanvang: 13:00; 
- Speeltempo: nog niet bekend, 
vermoedelijk intern- of KNSB-
tempo; 

- Na afloop: lopend buffet, 
vermoedelijk uit de Oostelijke 
keuken; 
 

Meer details volgen.  
 

Voor hen die er de afgelopen 2 
jaar niet bij waren: de massakamp 
is een erg leuke happening, 
geschikt voor leden van elke 
sterkte. Ook dubbelleden zijn zeer 
welkom. Euwe is een vereniging 
als de onze, zowel qua grootte, 
sterkte als gezelligheid. Het 
bestuur hoopt daarom van harte 
dat je erbij bent! 
 
Wil je meespelen? Meld je dan 
aan bij Jan Jaap Janse: Email: 
jj.janse@wanadoo.nl  of op de 
clubavond. Ook als je nog vragen 
hebt, het nog niet zeker weet of 
niet kunt graag even een reactie. 

 
 
FEEST!!! 
 

 Jan van Eck 
 

Zoals jullie weten zijn zowel het 
2e, 4e en 5e kampioen !!! Het 6e 
heeft een grote kans het te 
worden. 10 mei bij winst zijn we 
het, bij gelijkspel waarschijnlijk 
ook en zelfs bij verlies (groot 
mogelijk want we spelen tegen 
nummer laatst; het 4e van moira = 
0 punten, 9 bordpunten uit 7), is er 
een maf scenario dat we nog 1e 
worden.  

Desalnietemin: Reden voor een 
feest.  

 
Ik weet niet of ik dit al heb 
doorgegeven, maar dat feest komt 
er zeker.  
 
D.J. Frans Konings wil komen 
draaien! Dat kan hij goed, zoals bij 
een vorig feest al bleek. 
 

Datum; zaterdag 3 juni 
(pinksterzaterdag). 
In de Sjuut (ofkors). 
 
Met vriendelijke gr. en respect van 
janve.
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SCHAAKVOETBAL 
 

 Colijn Wakkee 
 

Beste Keresiaan, 
Op zondag 25 juni vindt in 

Utrecht het jaarlijkse NK schaak-
voetbal plaats, georganiseerd 
door SC Utrecht. Op dit toernooi 
speelt een team 6 schaakpartijen 
met 7 minuten p.p.p.p. en 6 
zaalvoetbalwedstrijden van 15 
minuten. Een team bestaat uit 8 of 
9 personen, waarbij iedereen aan 
beide speelsoorten deelneemt. 
Schaakwedstrijden zijn 8 tegen 8, 
voetbalwedstrijden 5 tegen 5 
(excl. wissels). 

Paul Keres is ook dit jaar van de 
partij. Vanwege de populariteit 
van het toernooi was het 
noodzakelijk om al in een vroeg 
stadium aan te melden. Hierdoor 
hebben we het benodigd aantal 
spelers nog niet bij elkaar. Wil je 

namens Paul Keres deelnemen 
aan dit toernooi of heb je een 
vraag, stuur dan een mailtje naar 
Colijn: colijn.wakkee@tele2.nl of 
geef het aan op de clubavond. 
 
Nog even wat belangrijke 
gegevens op een rij: 
Datum: zondag 25 juni 2006 
Locatie: Sportcentrum Olympos, 
Uppsalalaan 3, 3584 CT Utrecht 
(De Uithof) 
Tijdschema: 9.00u aanwezig, 
9.30u eerste wedstrijd, einde ca. 
18.00u 
Kosten: € 80,- per team 
Utrechtschaakdraadje: 
http://www.utrechtschaak.nl/forum
_item.aspx?id=1296&lst=180504 
 

Vorig jaar was het toernooi ons 
uitstekend bevallen, en laten we 
er dit jaar opnieuw een leuke en 
sportieve dag van maken! 

 
 
RAPIDTOERNOOI MOIRA 
 

Op zaterdag 13 mei organiseert 
schaakvereniging Moira-Domtoren 
voor de 7e maal een rapidtoer-
nooi. Het toernooi wordt 
gehouden in het Rode Kruisge-
bouw aan de Koningsweg 2 te 
Utrecht. Afhankelijk van het aantal 
deelnemers wordt gespeeld in 
maximaal drie groepen.  
Speeltempo: 7 ronden zwitsers, 
maximaal 25 min. p.p.p.p.  
Indeling: op basis van 
speelsterkte. Aanmelden voor 
hogere groep is altijd toegestaan.  
groep 1: rating > 1800  

groep 2: rating 1600-1850  
groep 3: van thuisschaker tot 
rating 1600  
 
Prijzengeld: in totaal zo'n 500 
euro prijzengeld, diverse prijzen in 
natura  
 
Zie voor meer informatie: 
http://www.moira-domtoren.nl/ 
of mail voor meer info 
wedstr@moira-domtoren.nl, of 
bel: T. Hacquebord 030-2540164, 
J.C. v.d. Brink 03465-72495 
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AGENDA SEIZOEN 2005-2006  
 

 Rolf Dijksterhuis 
 

Datum Intern Extern 
wo 10-mei Ronde 30 PK 6-Moira Domtoren 4 
vr 12-mei  Laren 1-PK 4 
wo 17-mei Ronde 31  
wo 24-mei Ronde 32  
wo 31-mei Ronde 33  
wo 07-juni Ronde 34  
wo 14-juni Alternatieve avond  
vr 16-jun OKU  
za 17-jun OKU  
zo 18-jun OKU  
wo 21-jun ALV  
(onder voorbehoud, eventuele veranderingen staan op www.paulkeres.nl) 
 
AANKONDIGING OKU 2006 
 

 
 
Op 16, 17 en 18 juni is het weer 
zover: het 33e OKU. Er wordt 
gespeeld in  
Den Hommel, Kennedylaan 9, 
3533 KH Utrecht.  
Tel 030-2759999 
 
Er wordt gespeeld in twee 
groepen. Elke groep speelt 6 
ronden met indeling volgens het 
Zwitsers systeem. Spelers met 
een rating >1900 worden niet tot 
de tweede groep toegelaten. 

Spelers met een rating <1800 
worden niet tot de eerste groep 
toegelaten.  
 
Het speeltempo is dit jaar: alle 
zetten in 2 uur + 2 seconden per 
zet. Het is mogelijk aan één van 
de eerste vier ronden niet deel te 
nemen, mits dit vóór het begin van 
het toernooi is kenbaar gemaakt; 
men krijgt dan een half punt. 
 
Zie voor verdere informatie de PK 
website: 
www.paulkeres.nl/oku2006 
 
Inschrijving via e-mail: 
oku@paulkeres.nl 
Inschrijving na 2 juni 2006 ook 
telefonisch bij Rolf Dijksterhuis: 
030-2325151 
 


