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Van de redactie 
 

Colijn Wakkee 
 

Het eerste clubblad van het nieuwe 
seizoen is een feit, en ook het 
eerste van een nieuwe redacteur. 
Bij deze wil ik Arnoud bedanken 
voor de fraaie PKB's die hij de 
afgelopen seizoenen in elkaar heeft 
gezet, en ook voor zijn medewer-
king bij de overdracht! Ik hoop de 
hoge standaard te kunnen hand-
haven en dat jullie net zo enthou-
siast kopij insturen als voorheen. 
Overigens wordt hiermee de traditie 
voortgezet dat de redactie niet in 
Utrecht woont… 
Veel leesplezier! 
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Interne competitie 
 
 
 Colijn Wakkee
 

Regerend kampioen Eric de Haan leed in de vierde ronde een nederlaag 
tegen Willem van de Fliert en moet dus in de achtervolging. Willem deelt de 
koppositie met achtvoudig kampioen Jaap van der Tuuk. 
Een paar verrassende uitslagen zijn er al: zo won Elmer van Veenendaal 
van Mark Smits en Kees Vreeken versloeg Gerben Veltkamp. Daarnaast 
liet Mitchel Wallace met 2 remises tegen KNSB-spelers zien dat zijn –20 
saldo vorig jaar een vergissing was. 
 
Tussenstand na 4 ronden: 
 

 ##  Naam                 Pntn Npar Sal Kls Afg   +  =  - 
  1: Jaap van der Tuuk      51   4   3   0        3  1  0 
  2: Willem van de Fliert   51   4   3   0        3  1  0 
  3: Mark Uildriks          38   4   2   0        3  0  1 
  4: David van Eekhout      35   3   2   1        2  1  0 
  5: Wan Fokkink            34   4   2   0        3  0  1 
  6: Kees Vreeken           34   4   2   0        3  0  1 
  7: Lukas Boutens          31   2   2  -2        2  0  0 
  8: Rijk Schipper          28   2   2  -2        2  0  0 
  9: Eric de Haan           26   3   1   1        2  0  1 
 10: Jan Jaap Janse         25   4   1   0        2  1  1 
 11: Jesper Nederlof        22   3   1   1        2  0  1 
 12: Bas Peeters            20   4   1   0        2  1  1 
 13: Bert Both              18   3   1   1        2  0  1 
 14: Erik Oosterom          16   2   1   0        1  1  0 
 15: Evert van Heel         15   1   1  -1        1  0  0 
 16: Gilbert Vrancken       14   1   1   1        1  0  0 
 17: Hein Piet v/d Spek     14   2   1   0        1  1  0 
 18: Marijn Otte            13   1   1   1        1  0  0 
 19: Roel de Lange          13   1   1   1        1  0  0 
 20: Gerben Veltkamp         9   2   0   0        1  0  1 
 21: Jan Teuben              9   2   0   0        1  0  1 
 22: Elmer van Veenendaal    9   2   0   0        1  0  1 
 23: Gabriel Smit            7   2   0   0        1  0  1 
 24: Anton Rosmuller         7   3   0  -1        1  1  1 
 25: Gertjan Thomassen       7   2   0   0        1  0  1 
 26: Simon Kronemeijer       7   2   0   0        1  0  1 
 27: Ger Hageman             7   2   0   0        1  0  1 
 28: Dirk Floor              6   2   0   0        1  0  1 
 29: Conrad Kiers            6   3   0  -1        1  1  1 
 30: Jaap van Oosten         4   4  -1   0        1  1  2 
 31: Mark Smits              4   2   0   0        1  0  1 
 32: Jan van Eck            -1   3  -1   1        1  0  2 
 33: Jan Bettman            -3   4  -1   0        1  1  2 
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 34: Ronald Gouma           -4   3  -1   1        1  0  2 
 35: Leo van Houwelingen    -4   3  -1  -1        1  0  2 
 36: Eric Jacobs            -5   2  -1   0        0  1  1 
 37: Ernst van der Vecht    -6   2  -1   0        0  1  1 
 38: Laurens Winkelhagen    -6   3  -1  -1        1  0  2 
 39: Michiel van Hasselt    -8   1  -1  -1        0  0  1 
 40: Paul Hommerson         -8   1  -1   1        0  0  1 
 41: Mitchel Wallace        -9   4  -2   0        0  2  2 
 42: Fox Hemminga           -9   1  -1   1        0  0  1 
 43: Chris van Meer         -9   1  -1   1        0  0  1 
 44: Colijn Wakkee         -12   4  -2   0        0  2  2 
 45: Peter van den Belt    -13   3  -2  -1        0  1  2 
 46: Jan Schepers          -15   2  -2   0        0  0  2 
 47: Erik Verlinde         -16   2  -2   0        0  0  2 
 48: Andor Lukacs          -17   2  -2   0        0  0  2 
 49: Dies de Dreu          -18   2  -2   0        0  0  2 
 50: Jeroen Bollaart       -27   3  -3  -1        0  0  3 
 
 

Externe voorspellingen 
 

Simon Kronemeijer 
 

Nu de plaatsingscommissie zijn 
werk heeft gedaan, de teamleiders 
zijn benoemd en de ALV zijn fiat 
heeft uitgesproken, is het tijd om 
eens te filosoferen over de 
prestaties die dit jaar van onze 
teams verwacht mogen worden. De 
meeste aandacht gaat natuurlijk uit 
naar ons eerste, dat enige 
veranderingen heeft ondergaan. 
Erik Oosterom, Maartje de Jonge 
en Jan Jaap Janse zijn naar het 
tweede verhuisd, waardoor er 
plaats kwam voor Gerben 
Veltkamp, Marijn Otte en Paul 
Hommerson. Ik vermoed dat het 
eerste dit jaar uitstekende kansen 
heeft in de eerste klasse A, waarin 
geen duidelijke favoriet aan te 
wijzen is. Als Paul Keres 1 zijn vorm 
kan vinden, zou het zomaar 
kampioen kunnen worden. Het is 
alleen wel jammer dat ze de eerste 

wedstrijd tegen Euwe verloren 
hebben. Dat is geen goed 
voorteken, dus ik vrees dat het een 
net-niet-seizoen gaat worden voor 
ons eerste. Een derde plaats, meer 
wordt het niet.  
 
Paul Keres 2 kende ik erg goed, en 
mijn voorspelling dat het team 
zevende zou worden kwam dan ook 
netjes uit. Maar van dit team zijn 
slechts twee spelers over! Naast de 
drie mensen uit het eerste is ook 
Lukas Boutens nieuw in dit team, 
terwijl Gabriel Smit en Evert van 
Heel uit het derde zijn gekomen. 
Daarmee is Paul Keres 2 veel 
sterker geworden, en het valt te 
verwachten dat het team in de 
middenmoot zal meedraaien. Er zijn 
een paar duidelijke degradatie-
kandidaten aan te wijzen en als we 
die er netjes onder houden, komt 
het allemaal goed met het tweede. 
De eerste ronde (uit tegen Venlo) 
bracht nog geen punten, maar met 
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drie invallers was de 3½-4½ 
nederlaag eigenlijk een prima 
prestatie. Het tweede zal een 
stabiel seizoen draaien en zich op 
de zesde plaats nestelen.  
 
Het derde team werd ook zevende, 
geheel volgens mijn voorspelling. 
Vreemd genoeg zijn de twee 
topscorers van het tweede, Rijk 
Schipper en ikzelf, allebei naar het 
derde verhuisd. Kees Vreeken is na 
verschillende decennia in het 
tweede nu in het derde team 
beland, en ook Bas Peeters is een 
team gedaald. Al deze mensen zijn 
vastbesloten te bewijzen dat ze in 
het tweede thuishoren, dus 
motivatie is er te over. Dat betekent 
niet dat Paul Keres 3 wel even 
kampioen zal worden, want er zijn 
een paar stevige jongens in deze 
klasse te vinden. De eerste 
daarvan, Caissa 2, is echter al door 
onze mannen verslagen! Het valt 
dus aan te nemen dat Paul Keres 3 
een mooi seizoen tegemoet gaat, 
en een vijfde plaats lijkt mij zeker 
mogelijk.  
 
Over Paul Keres 4 zei ik vorig jaar 
voorzichtigjes dat het team in de 
subtop zou eindigen, en dat klopte. 
Het begon allemaal geweldig, maar 
in de topwedstrijden kwam Paul 
Keres 4 wat te kort. Nu zijn er een 
paar teams uit de KNSB 
teruggedegradeerd, zodat promotie 
dit jaar buiten beeld zal blijven. 
Teams als Utrecht 4 en vooral de 
Regiohakkers zijn te sterk, en er is 
maar één promotieplaats. Het team 

is bovendien Paul Hommerson kwijt 
aan het eerste. Daardoor zal Paul 
Keres 4 zich eerst moeten richten 
op lijfsbehoud, en ik verwacht dat 
het bij een zesde plaats zal blijven.  
 
Het vijfde team verpletterde alle 
verwachtingen door direct door te 
promoveren van 2C via 1B naar de 
promotieklasse! Tegen zo’n 
geldingsdrang was zelfs mijn 
onverbeterlijk optimisme niet opge-
wassen, zodat mijn voorspelling van 
een solide vijfde plaats er mijlenver 
naast zat. Maar is het vijfde nu niet 
boven zichzelf uit gestegen? De 
promotieklasse is dit jaar ijzersterk! 
Onze mannen zullen zeker wat 
punten pakken, maar het zou toch 
een bijzondere prestatie zijn als ze 
zich op hetzelfde niveau als hun 
broeders uit het vierde kunnen 
handhaven. Ik verwacht dat het 
vijfde na zware strijd achtste wordt, 
maar of dat genoeg is voor 
handhaving is maar de vraag.  
 
Het zesde had ik ook al schromelijk 
onderschat. Misschien nog wel 
erger dan het vijfde. Ik had ze op de 
achtste plaats verwacht, maar ze 
werden gewoon derde. Ze hielden 
zelfs nog lang kans op promotie, al 
kwam dat ook doordat ze heel goed 
in hun eigen voordeel kunnen 
rekenen. Ze zullen wel weer in 
klasse 2C worden ingedeeld, maar 
zonder HET VIJFDE (Oud Zuylen 3, 
gedegradeerd) en Het Gambiet 
(opgeheven) zal die klasse nooit 
meer dezelfde zijn. 
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We houden hier twee regels stilte 
ter nagedachtenis aan Het 
Gambiet. 
 
 
Het zesde gaat natuurlijk nooit 
verloren, zelfs niet als ze soms een 
tijdje het Paul Keres 5 heten, en ze 
zullen zich weer geducht weren in 
deze groep. Ik denk dat ze hun 
prestatie van vorig jaar kunnen 
evenaren: derde! 
 
Dan de bekerteams. Die heb ik nog 
nooit goed voorspeld. De kans dat 

er weer zo’n huzarenstukje als vorig 
jaar wordt geleverd is natuurlijk erg 
klein. Ik voorspel dus net als vorig 
jaar een uitschakeling in de derde 
ronde en ik blijf dat voorspellen tot 
het waar wordt. Het SGS-team kon 
zelfs met de hulp van Paul 
Hommerson niet tot grote daden 
komen, dus ik ben bang dat we die 
beker voorlopig niet zullen winnen. 
Een roemloze uitschakeling in de 
tweede ronde zal hun deel zijn, 
waarschijnlijk met de uitslag 2-2. 
Het wordt een jaar van consolidatie 
voor Paul Keres. 

 
 Klasse 1A   
1. De Wijker Toren 2 7 
2. BSG 2 7 
3. Wageningen 2 7 
4. Euwe 2 6½
5. Zukertort Amstelveen 2 5½
6. Unitas 0 4½
7. Paul Keres 0 3½
8. Groningen 2 0 3 
9. Philidor 1847 0 3 
10. VAS 0 3 

 Klasse 2D   
1. De Pion 2 5½ 
2. Zevenaar 2 5 
3. Venlo 2 4½ 
4. HSC 2 4½ 
5. Vianen/DVP 1 4 
6. RSC 't Pionneke 1 4 
7. Paul Keres 2 0 3½ 
8. SMB 2 0 3½ 
9. Voerendaal 2 0 3 
10. D4 0 2½ 

 

 Klasse 3C   
1. UVS 2 6½
2. De Toren Arnhem 2 5 
3. Zukertort A'veen 3 2 4½
4. Paul Keres 3 2 4½
5. Alteveer 2 4½
6. Caissa 2 0 3½
7. Moira-Domtoren 0 3½
8. ASV 2 0 3½
9. Heemsteedse SC 0 3 
10. Zeist 2 0 1½
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Eerste bekerronden 
 

Mark Smits 
 

De bekercompetitie begon voor mij 
met de match tegen Soest. Een 
wekenlange wens ging in vervulling: 
Ik had de eer en het genoegen aan 
te mogen schuiven tegen één van 
de meest sympathieke schakers die 
ik ken: de grote Eric de Haan (maar 
o zoo bescheiden), regerend 
clubkampioen van ons eigen PK; 
gewapend met zijn bekende 
gelukzalige glimlach de stukken 
voerende. 
Insiders kennen het verschil in 
niveau tussen mij en Eric (en de 
onderlinge score) en gaven dan ook 
weinig voor mijn kansen. Het ging 
echter anders. Na aanvankelijk een 
prima stelling te hebben gehad 
kwam Eric in een moeilijk eindspel 
terecht waarin de door de witspeler 
gedemonstreerde fijnzinnge 
techniek voldoende bleek voor het 
binnenhalen van het punt. 
 
Mark Smits - Eric de Haan
Beker: PK-Soest 
1. e4 c5 2. Pf3 e6 3. d4 cxd4 4. 
Pxd4 Pc6 5. Pc3 Dc7 6 Pxc6 bxc6 
7. Ld3 Pf6 8. De2 Le7 9. e5 Pd5 
10. Ld2 Pb4 11. f4 Pxd3+ 12. 
Dxd3 d5 13. exd6 Dxd6 14. Dxd6 
Lxd6 15. Pe4 Le7 16. Le3 Lb7 17. 
0-0-0 c5 18. The1 Lxe4? 
Na deze zet heeft zwart een 
duidelijk mindere stelling. 
19. Txe4 0-0 20. Td7 Ld8? 
Deze zet had acuut moeten 
verliezen. 
21. Tc4? 

Ik zat in de positionele modus, en 
het eenvoudige tactische truukje 
21. Txe6! Zag ik pas toen het na 
afloop werd gedemonstreerd. 
21…Lb6 22. a4 Tfd8 23. Tb7 Tdc8 
24. a5 Lc7 25. Kb1 Ld6 26. Ld2 
Tdb8 27. Td7 Lf8 28. Ka2 Td8 29. 
Txd8 Lxd8 30. Le3 Td5 31. Kb3 a6 
32. Tc3 g5?! 33. fxg5 Kg7 34. Td3 
Kg6 35. g4 Te5 36. Ld2 Te4 37. 
Td8! Lg7 38. Tg8 f6 39. gxf6 Kxf6 
40. Lc3+ e5 41. Ta8 c4+ 42. Kb4 
Txg4 43. Txa6+ Kf5 44. Tc6 Lf8+ 
45. Kb5 Tg1 46. a6 Ta1 47. Txc4 
Ld6 48. Tc4 Txc4 49. Kxc4 
en wit won: 1-0. 
 
In de match tegen Utrecht won ik 
van Marlies Bensdorp. Nadat ze 
kort na de opening een inging op 
een kwaliteitswinst tegen 
compensatie werd er weinig meer 
vernomen van de witspeelster; ze 
liet zich betrekkelijk eenvoudig van 
het bord afzetten: 
 
Marlies Bensdorp - Mark Smits 
Beker: Utrecht-PK 
1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2 
0-0 5. Pf3 d6 6. 0-0 Pc6 7. Pc3 e5 
8. dxe5 dxe5 9. Dc2 
In de halve finale wedstrijd tegen 
HMC zou Daniel Fridman tegen mij 
kiezen voor 9. Dxd8; na …Txd8 10. 
Lg5 Te8?! 11. Pb5 Te7 12. Pd2 h6 
13 Lxf6 Lxf6 14. Pe4 Lg7 15. Pec3 
Le6 16. Pd5 Lxd5 17. cxd5 had wit 
een plusje). 
9…De8 10. Le3 Le6 
Een kwaliteitsoffer. 
11. Lc5 Lxc4 12. Lxf8 Kxf8 13. 
Pe4? 
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Het zal van een andere zet moeten 
komen in deze stelling, dit helpt 
zwart alleen maar. 
13…Pxe4 14. Dxc4 Pd6 15. Db3 
De7 16. Tac1 e4 17. Pd2 Pd4 18. 
Dd1 e3 
Het kraakt al bij wit. 

19. Pc4 Pxc4 20. Txc4 Td8 21. 
De1 b5 22. Tc3 Pf5 23. f4 Td2 24. 
Dc1 Lxc3 25. Dxc3 Pd4 26. Lf3 c5 
27. Tc1 Txe2 28. Kh1 Tf2 29. Lg2 
Td2 30. Te1 b4 31. Dc1 Tc2 32. 
Db1 e2 0-1 

 
 

KNSB Beker: HSG-PK 
 

Willem Bor 
 

KNSB-bekerteam stunt tegen 
grootmeesterlijk HSG 

 

Na eerdere overwinningen op HWP 
Haarlem, Soest en Utrecht, is het 
KNSB-bekerteam van Paul Keres in 
de kwartfinale boven zichzelf 
uitgestegen: in Hilversum werd 
HSG uitgeschakeld, terwijl zij toch 
echt met vier grootmeesters waren 
opgekomen. 
Onder het toeziend oog van captain 
BB en voorzitter JJJ begonnen we 
goed. Willem Bor kreeg zijn geliefde 
Jänisch gambiet op het bord, 
waarin tegenstander Daniel 
Stellwagen zijn aard getrouw al snel 
een dubieus stukoffer pleegde. 
Terwijl Friso Nijboer in de 
wandelgangen tegen Jan Smeets 
mopperde dat het dom is tegen 
Willem het Jänisch-gambiet toe te 
laten omdat die dat al zijn hele 
leven speelt (wat Friso al uit zijn 
OSBO-jeugd weet), stond bij Friso 
zelf ook een Jänisch-gambiet op het 
bord waarin Mark een pion geofferd 
had voor vage tegenkansen. Bij 
onze witspelers had Xander 
Wemmers een Spanjaard op het 
bord die alle kanten op kon en leek 

Wim v.d. Fliert in een gesloten 
Siciliaan een moeilijke avond te 
krijgen. 
Na het missen van een grote kans 
die hij zomaar in de schoot 
geworpen kreeg ging Wim er 
inderdaad af. Bij Willem gebeurde 
van alles, waarbij hij de meeste tijd 
beter tot gewonnen stond maar ook 
een tijdje minder, zaten er aan het 
eind wederzijds te veel eeuwig 
schaak mogelijkheden in de stelling. 
Dit gaf als tussenstand ½-1½ en 
met Mark nog steeds een pion 
achter waren onze kansen gering. 
Maar ziedaar, Friso Nijboer miste 
van alle geesten verlaten een 
opgelegde zet, deed in plaats 
daarvan een hele slechte, en werd 
door Mark hard opgebracht. Een 
sensatie hing in de lucht want 
Xander had geduldig voordeeltjes 
verzameld en stond plotseling een 
stuk voor terwijl zijn tegenstander 
ook nog eens minder dan een 
minuut bedenktijd over had. In een 
hectische finale lukte het 
tegenstander Dennis de Vreugt 
echter op onnavolgbare wijze om in 
zijn paar overgebleven secondes 
zoveel te ruilen dat Xander geen 
matpotentieel meer had. 
Dit spektakelstuk leidde tot groot 
rumoer in de speelzaal, waar alle 
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andere partijen afgelopen waren en 
tientallen mensen zich om onze 
borden verdrongen. HSG-captain 
Stomphorst hoorden wij vertellen 
dat “die jongens” nu stuk zaten en 
de beslissingsvluggertjes in een 
eenvoudige 4-0 voor HSG zouden 
eindigen. Dat viel - voor hem - 
tegen. Mark en Wim verloren 
weliswaar snel en Willem en 
Xander kwamen ook onder druk, 
maar de laatste twee ontworstelden 
zich daaraan. Willem won daarna 
met ook een stuk meer op tijd. Zijn 
“vlag”-claim werd door Xander 
opgevangen en was voor hem 
aanleiding voor een tempo-
versnellinkje waarna ook hij "vlag" 
kon roepen en Paul Keres bij twee 
keer 2-2 op grond van de tie-break 
regels (wegstrepen vanaf het 
onderste bord van de reguliere 
wedstrijd) door was! 
 
HSG (2530)  2-2 (r) 
   Paul Keres (2277) 2-2 (s) 
GM D. Stellwagen (2530) ½-½ (r) 
   W. Bor (2245) 0-1 (s) 
GM D. de Vreugt (2425) ½-½ (r) 
   FM X. Wemmers (2393) 0-1 (s) 
GM F. Nijboer (2598) 0-1 (r) 
   M. Smits (2268) 1-0 (s) 
GM J. Smeets (2519) 1-0 (r) 
   W. vd Fliert (2201) 1-0 (s) 
 
Euforie maar bovenal verbazing 
maakten zich van ons meester. Na 
nog een enkel biertje in het 
speellokaal (waar HSG-voorzitter 
Han van Leeuwen zich 
onderscheidde door als enige van 
zijn club niet als een haas te 

verdwijnen) zaten we in de auto 
terug naar Utrecht ineens allemaal 
mee te zingen met Tommy van The 
Who, waarna we met nog steeds 
iedereen aan boord tot sluitingstijd 
de partijen in café De Rat hebben 
geanalyseerd. 
 
Daniel Stellwagen - Willem Bor 
(commentaar Willem) 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 f5 
Het Jänisch-gambiet. Ik speel het al 
bijna mijn hele leven. 
4. Pc3 
De hoofdvoortzetting die tot heel 
scherp spel kan leiden. Het 
rustigere 4. d3 werd een paar meter 
verderop gespeeld door Friso 
Nijboer. Na het vervolg 4…Pf6 5. 
exf5 koos Mark voor het klassieke 
5…Lc5 waar de meest recente 
theorie 5…Pe7 als hoofdvariant 
geeft met als stampartij Ligterink-
Bor, hoofdklasse 1986. 
4…Pf6 
Eén van de vele mogelijkheden. Het 
meest gebruikelijk is 4…fxe4 5. 
Pxe4 en nu 5…d5 of 5…Pf6. Met 
4…Pd4 heb ik lang geleden in één 
seizoen een mini-duo geproduceerd 
met slotstellingen die voor de witten 
pijn aan de ogen doen: 5. La4 Pf6 
6. 0-0 Lc5 7. Pxe5 0-0 8. exf5 d5 en 
nu 9. Pf3 Lxf5 10. Pxd4 Lxd4 11. 
Pe2 Lg4 12. Kh1? Lxe2 13. Dxe2 
Pe4 14. g3 Dc8 15. c3 Dh3 16. Lb5 
Lxf2 0-1, C. Zuidema-Bor, hoofd-
klasse 1983, resp. 9. Pe2 Dd6 10. 
Pxd4 Lxd4 11. Pf3 Pg4 12. De2? 
Lf5 13. h3 Le4 14. Ld7 Txf3 15. 
Lxg4 Tg3 0-1, L. Riemersma-Bor, 
OKU 1984. 

 9



5. exf5 e4 6. Pg5 d5 7. d3 h6 8. 
dxe4!? Een speculatief stukoffer, 
waarmee slechts één partij bekend 
is: Nelson-Cunliffe, corr. 1988. De 
hoofdlijn is 8. Pe6 Lxe6 9. fxe6 Dd6 
10. dxe4 Dxe6. 

 
8…hxg5 
Ik dacht mij te herinneren dat dit in 
die ene partij gespeeld was en 
speelde dit daarom vlot. In mijn 
archief vond ik na afloop echter dat 
daar eerst 8…d4 werd gespeeld en 
direct 8…hxg5 krijgt een 
vraagteken. Hier wreekt zich dat ik 
de eerste negen maanden van dit 
seizoen geen stuk heb aangeraakt 
en geen theorie heb bijgehouden. 
Of toch niet? Na diepgaande 
bestudering n.a.v. deze partij 
beweer ik alsnog dat 8… hxg5 het 
beste is! Na 8…d4 vervolgden 
Nelson en Cunliffe met 9. e5 hxg5 
10. exf6 gxf6 11. De2+ Kf7 12. Pe4 
(12. Dc4+!? Kg7 13. Pe2 lijkt wit 
kansen te geven) 12… Lxf5 13. f4? 
(en hier lijkt 13. Pg3 een duidelijke 
verbetering) 13…De7 met voordeel 
voor zwart. 
9. e5 
In mijn archief zat al 20 jaar dat 9. 

exd5 a6 10. La4 b5 11. Pxb5 
voordeel voor wit geeft; bij nader 
inzien valt dat na 11…axb5 12. 
Lxb5 Tb8 13. Lxc6+ Kf7 tegen. 
9…Pg8? 
Bij de cooling down in De Rat 
toonde Wim v.d. Fliert zich een 
groot voorstander van 9…Pe4. En 
terecht. Bij optimaal spel van beide 
kanten loopt dat na 10. Dxd5 Pxc3 
11. Lxc6+ bxc6 12. Dxc6+ Dd7 13. 
Dg6+ Df7 14. Dc6+ af met een 
snelle zetherhaling. 
10. e6? 
Brengt zwart in het voordeel. Na 10. 
Dxd5 Dxd5 (of 10… Pe7 11. Dxd8+ 
Kxd8 12. f6) 11. Pxd5 Tb8 12. 
Pxc7+ Kd8 13. Pd5 zou wit prima 
hebben gestaan. 
10…d4 11. Pe2 Dd5 12. c4 
Actief spel. Alternatieven waren 12. 
Dd3 Pe7 en 12. Pxd4 Dxg2 13. Tf1 
Ld6. 
12…Dxf5 
Ik vond 12…Dxg2 eng, omdat ik na 
13. Tg1 De4 de dreiging d3 
onderschatte (waardoor zwart 
vrijwel gewonnen staat). 
13. Pxd4 De4+ 14. Le3 a6?! Hier 
was ik bij het spelen trots op. Maar 
met 14… Dxg2 had ik weer groot 
voordeel kunnen behalen. Achteraf 
begrijp ik er niets van hoe ik de hele 
partij geweigerd heb op g2 te slaan. 
15. Lxc6+ bxc6 16. Da4 Lc5 
Hoewel ik nog steeds goed sta 
begon ik me wat ongemakkelijk te 
voelen. Speelbaar was ook nog 
16… Lxe6 17. 0-0-0 Ld7 18. The1, 
maar dat leek me tegen een groot 
tacticus als Stellwagen vragen om 
moeilijkheden. 
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17. 0-0-0 Pe7 18. The1 Lxd4? 
Volgens Fritz raak ik hiermee mijn 
laatste restje voordeel kwijt. Het 
electronische vriendje beveelt voor 
de zoveelste keer Dxg2 aan. 
19. Lxd4 
Of 19. Txd4 Dg6. 
19…Df4+ 20. Kb1 
Zonder enige bedenktijd te 
besteden holt Daniel met zijn 
koning naar de hoek. Pragmatisch, 
maar na 20. Le3 Df5 21. Td5! Df6 
22. Lxg5 Dxf2 23. Tde5 had hij 
beter gestaan. 
20…0-0 21. Ka1 Te8 22. Lc5?! 
Beter lijkt rustig 22. Lc3, bijv. 
22…Dxf2 (het beste schijnt 22…g4 
te zijn) 23. Tf1 of ook 23. Da5 en wit 
heeft een gevaarlijk initiatief. 
22…Df6 23. Td7 
Niet persé de beste maar wel de 
spectaculairste en dus van Daniel 
te verwachten. 

 
23…Pf5 24. Txc7 Tb8 
Lijkt een fijn tussenzetje, maar er 
was niets mis met direct 24…Lxe6. 
25. Lb4 Lxe6 26. Lc3 Lf7? 
Hierover was ik erg tevreden, maar 

opnieuw ten onrechte: het geeft een 
flink deel van het herwonnen 
voordeel weer weg. Veel beter was 
26…Pd4! bijv. 27. Dd1 Tbd8 of 27. 
c5 Tbd8 en zwart wint. 
27. Td1 
Of 27. Txe8+ Txe8 28. Dxc6 Te2  
29. Da8+ Kh7 30. Df3 De5. 
27…De6 28. Txc6 (28. Dxc6!?) De2 
29. a3 Ted8?! 
Nog steeds begrijp ik niet waarom 
ik niet eenvoudig met 29…Dxf2 aan 
de witte koningsvleugel ben gaan 
knabbelen; met ook nog de dreiging 
Pd4. Nu krijgt wit de kans om met 
ruilacties richting remise te koersen. 
30. Txd8+ Txd8 31. Dxa6 Pd4? 
Zo ongeveer alles was beter. Met 
als simpelste 31…Kh7 of anders 
31…Dxf2 32. Tc8 Df1+ 33. Ka2 
Kh7! Wat hebben we allebei een 
hoop gemist in de partij! Wat zat er 
een hoop misbaars in! 
32. Lxd4 Dd1+ 33. Ka2 Dxd4 34. 
Tc8 
Minimaliseert zwarts winstkansen. 
34…Txc8+ 35. Dxc8+ Kh7 36. 
Df5+ Lg6 37. Dd5 
Laat de dameruil met pionwinst 
37…Dxd5 38. cxd5 Lf7 toe; dat hij 
dit bewust toeliet was al bijna reden 
genoeg om het niet te spelen. En 
inderdaad heeft na 39. a4 Lxd5+ 
40. Ka3 alleen wit kansen. 
37…Dxf2 38. Dxg5 Dc2 39. Dh4+ 
Kg8 40. Dd8+ Kh7 41.Dd5 Ld3 
Laat het aan wit om eeuwig schaak 
te geven (i.p.v. zelf 41…Db1+ 42. 
Kb3 Dc2+) 
42. Dh5+ Kg8 43. De8+ ½-½ 
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Xander Wemmers - Dennis de 
Vreugt (commentaar Xander) 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 a6 4. 
La4 Pf6 5. 0–0 Le7 6. Te1 b5 7. 
Lb3 d6 8. c3 Pa5 9. Lc2 c5 10. h3 
Ld7 
Een wat aparte zet. Meestal stuurt 
zwart eerst aan op korte rokade en 
beslist pas later of de loper op b7 of 
d7 thuishoort. Mijn keuze om nu 
een opstelling met d3 te spelen is 
omdat zwart in dergelijke stellingen 
vaak met d5 gaat komen. Iets wat 
met de loper op d7 minder sterk 
lijkt. 
11. d3 Pc6 12. Pbd2 0-0 13. Pf1 
Te8 14. a4?! 
Achteraf niet helemaal according to 
plan. Meer to the point is het 
ontwikkelen van het initiatief op de 
koningsvleugel. In de partij is a4 
een verloren tempo. 
14...h6 15. Pe3 Lf8 16. Ph2 Pe7 
17. Df3 Le6 
Zwart stuurt alsnog op …d5 aan. 
De stelling lijkt me ongeveer gelijk. 
18. Phg4 Pxg4 19. hxg4 g6 20. 
g5!? 
Let's stir it up a little bit. Een 
pionoffer die zwart even later 
wijselijk teruggeeft. 
20...hxg5 
Op 20...h5 was ik 21. g4 van plan. 
Ruilen op g4 is dan beter voor wit 
en 21...h4 ziet er ook niet 
vertrouwenwekkend uit. Erg 
schokkend is het allemaal echter 
niet. Wit kan misschien op een 
kleine plus hopen. 
21. Pg4 Lxg4 22. Dxg4 
Op dit moment zou 22...f6 de witte 
velden te veel verzwakken. Wit 

komt met zetten als Lb3, De6 en 
probeert de toren naar de h-lijn te 
brengen. 
22...Lh6 23. Lxg5 Lxg5 24. Dxg5 
Kg7 
Zwart is zo verstandig geweest om 
de pion terug te geven en dreigt nu 
zelfs het initiatief over te nemen via 
de h-lijn. Wit heeft echter een mooie 
loper die erg sterk zou kunnen 
worden. Er volgt een fase van 
geduldig manoeuvreren. 
25. Lb3 Dd7 26. Dg3 f6 27. Tf1 
g5?! 
Dit bevalt me niet. Niet alleen 
verzwakt het nieuwe witte velden, 
ook 28. f4 lijkt sterk te zijn. Daar 
zag ik van af, maar het is achteraf 
gezien wel sterker dan de partijzet. 
28. Ld1 Pg6 29. Lg4 Db7 30. De3 
b4 31. g3 Tab8 32. Kg2 bxc3 33. 
bxc3 Db2 

 
De strijd gaat om de twee open 
lijnen b en h. Zwart heeft de b-lijn 
stevig in handen, maar kan dit niet 
concretiseren. Er is echter nog een 
tweede positionele factor in de 
stelling die in het witte voordeel 
spreekt: de zwakte van a6. En zou 
zwart deze pion naar a5 opspelen, 
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dan nestelt de witte loper zich op b5 
en grendelt de b-lijn af. Wit lijkt 
langzamerhand een voordeel te 
krijgen. 
34. Dc1 Tb3 35. Dxb2 Txb2 
Zwart had er beter aan gedaan de 
dames op het bord te laten. Wit kan 
nu a6 belegeren en als zwart deze 
dekt met een toren, kan hij de b-lijn 
overnemen. Het zwarte paard houdt 
zich afzijdig. 
36. a5 
Een belangrijk alternatief is 36. Tfb1 
Teb8 37. Txb2 Txb2 38. a5. Het lijkt 
me gunstiger om een extra stel 
torens op het bord te houden, al zal 
er uiteindelijk toch 1 paar torens 
overblijven. 
36...Teb8 37. Le6 Pe7 38. Lc4 Pc6 
39. Kf3 Tc2 
Maakt Lxa6 mogelijk. Passen is het 
alternatief: 39... Kh7. Wit kan dan 
verder gaan met 40. Lxa6 Ta8 41. 
Lc4 Txa5 42. Ld5 Txa1 43. Txa1 en 
het eindspel ziet er erg goed uit. 
Ook een switch naar de h-lijn 
behoort tot de mogelijkheden, nu 
zwart aan de damevleugel 
gebonden is. 
40. Lxa6 Txc3 Nu 40...Ta8 41. Lb7 
niet mogelijk is, krijgt wit winnend 
voordeel vanwege de vrije a-pion. 
41. Lc4 Pb4 42. Tfc1 Txc1 43. 
Txc1 f5 44. Ta1 Ta8 45. a6 Kf6 46. 
Ke2 Ta7 47. Th1 Pxa6? 
Dat was nu net niet mogelijk. Het 
gebeurt vaker dat een 'terugzet' 
zoals Ta1-h1-a1 gemist wordt. De 
rest zou techniek moeten zijn... 

 
48. Ta1 Tb7 49. Txa6 Tb2+ 50. Kf3 
g4+ 51. Kg2 f4 52. Txd6+ Kg5 53. 
gxf4+ exf4 54. Td5+ Kh4 
Maar dit is heel erg onhandig 
gespeeld. Zwart heeft zowaar 
tegenspel gecreëerd. Desalniette-
min zou wit op tijd moeten winnen, 
aangezien zwart nog maar 20 
seconden had. Wit heeft nog 5 
minuten. 
55. Tf5 f3+ 56. Txf3 
Gezien de tijd is dit het handigst. De 
strijd gaat verder en zwart zou geen 
kans meer mogen krijgen om nog 
remise te maken. 
56... gxf3+ 57. Kxf3 Kg5 58. Ke3 
Kf6 59. f4 Th2 60. e5+? 
Tja, hoe haal je het in je hoofd om 
zo een schaak te geven. De remise 
is dicht bij, ware het niet dat zwart 
de klok nog heeft te overwinnen. 
60...Kf5 61. e6 Th3+ 62. Kd2 Kxf4 
63. e7 
Ook weer erg onhandig: ik hield 
slechts rekening met 63...Th8 64. 
Lb5, compleet zwarts volgende zet 
missend. 
63...Te3 64. Kc3 Txe7 65. Lb3 Td7 
66. Kc2 Txd3 67. Kxd3 c4+ ½-½ 
Met nog 1 seconde op de klok heeft 

 13



zwart al het materiaal doen 
verdwijnen. 
 
Een gelijkspel tegen dit HSG is 
natuurlijk fantastisch, maar hoe lang 
zou Paul Keres moeten wachten op 
een nieuwe kans om een dergelijke 
grootheid uit te schakelen? Behalve 
uiteraard een groot schuldgevoel 
was deze vraag het enige wat door 
mijn hoofd flitste. Het antwoord op 
die vraag bleek verrassend: slechts 
één kwartier... 
De snelschaakpartij verliep in grote 
lijnen als volgt: Dennis kreeg groot 
voordeel uit de opening, maar ik 
wist dit met veel moeite te 
neutraliseren. Met een gelijke 
stelling gingen we de laatste minuut 
in. Met voor beiden nog ongeveer 5 
seconden op de klok zag ik vanuit 
een ooghoek dat Willem op 
vakkundige wijze Daniel Stellwagen 
door de vlag joeg. Met de reguliere 
partij nog in het achterhoofd besefte 
ik mij dat ik mij niet nogmaals de 
kaas van het brood mocht laten 
eten. Na een paar ferme klappen op 
de klok stond de DGT op 0.00 
versus 0.04 en was HSG verslagen. 
Een vreemde gewaarwording en 
niet iedereen besefte direct dat we 
het onmogelijke hadden gepres-
teerd: Paul Keres bij de laatste vier 
van Nederland. 
We hebben onszelf een reputatie 
als cupfighter bezorgd. Laten we 
die naam volgend jaar opnieuw 
waar maken. 

Friso Nijboer - Mark Smits 
Dat ik tegen HSG van Nijboer won 
was natuurlijk een geweldige 
opsteker. Helaas ben ik vrij rap de 
notatie kwijtgeraakt en is het me 
niet meer gelukt de partij in zijn 
geheel te reconstrueren (schande!). 
Ik werd al vrij snel in de opening 
(zet 5) verrast door een zet die ik 
niet kende (ik moet wat de Jaenisch 
betreft echt bij Bor in de leer, want 
die wist me afloop onmiddellijk te 
verwijzen naar een stampartij die hij 
in de jaren 80 tegen Ligterink 
speelde). 
Na interessante verwikkelingen 
kwam ik op een gegeven moment 
toch tot de conclusie dat het ergens 
mis was gegaan. Wit hield een 
betrekkelijk gezonde pluspion over 
en het zou – zo was mijn 
verwachting – vast niet lang gaan 
duren voordat hij alle zwarte 
tegenkansen uit de stelling zou 
hebben gehaald om daarna op 
techniek te winnen. Dit gebeurde 
echter niet. Hij speelde het niet 
optimaal, waardoor zwart in de 
partij bleef en ook hier en daar een 
irritatie kon bewerkstelligen. 
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In de uitvluggerfase, met beiden 
zo’n 7 minuutjes op de klok stond 
op een gegeven moment deze 
stelling op het bord, met wit aan zet. 
Terwijl hij een lange denkpauze had 
ingelast had ik gezien dat wit in 
deze stelling het sterke 1. Df7! 
heeft. Vanwege de onderste rij mag 
zwart de dame niet pakken en moet 
dus kiezen voor 1…Tg8 2. Te8 Ph6 
of voor 1…Pxg3+ 2. hxg3 Dc8. 
Beide mogelijkheden zijn er niet 
bepaald aantrekkelijk uit voor zwart. 
Toen hij zijn hand richting zijn dame 
bewoog vreesde ik dan ook het 
ergste. Groot was dan ook mijn 
opluchting dat de dame slechts een 
klein pasje naar rechts maakte: 
1. Dc5 
Nog groter was mijn opwinding toen 
ik zag dat dit een vreselijke bok 
was: 1…Dh5+ 
Opeens heeft wit een geweldig 
probleem, hij verliest al groot 
materiaal. 
2. Kd3 Df3+ 3 Te3 Pxe3 4. Dxe3? 
Kan wit hier met 4. fxe3 misschien 
nog wat tegenstand bieden? Nu 
was het onmiddellijk uit: 
4…Dd1+ 5. Kc3 Tf3 0-1 
 
Willem vd Fliert - Jan Smeets 
(commentaar Willem) 
1. e4 c5 2. Pc3 e6 3. g3 a6 4. Lg2 
b5 5. a3 Lb7 6. d3 Pe7 7. Pf3 d6 8. 
0-0 Pec6 9. Lg5 Le7 10. Lxe7 
Dxe7 11. Te1 0-0 12. Dd2 Pd7 13. 
Tad1 Pde5 14. Pe2? Pxf3+ 15. 
Lxf3 Df6 16. Df4 Dxb2 17. Dxd6 
Tac8 18. a4 Tfd8 19. Df4 b4 20. c3 

bxc3 21. Tb1 Dd2 22. Pxc3 Dxf4 
23. gxf4 Txd3 24. Txb7 Txc3 25. 
Ld1 c4 26. Kf1 Pd4 27. Td7 Td3 
28. a5 g6 29. f5 gxf5 30. Lh5 f4 31. 
Tc1 

 
31…f6? 32. Lf7+ 
Hier realiseert de grootmeester zich 
met een rood hoofd dat hij te ver is 
gegaan. Na een half uur denken 
komt hij met een ingenieuze 
verdediging. Wit bijt niet door en 
zwart wikkelt af naar een gewonnen 
toreneindspel. 
32…Kf8 33. Lxe6 Tc5! 34. Lg4? 
34. Lxc4! geeft wit groot voordeel, 
zwart kan niet profiteren van de 
penning; na bijv. 34…Td2 wint 35. 
Tb1!; het beste is nog 34…Pb3 35. 
Lxd3 Txc1+ 36. Ke2. 
34…f3 35. Lxf3 Ke8! 36. Lg4 h5! 
37. Lf5 Txf5 38. Txd4 Txd4 39. 
exf5 Kd7 40. Ke2 Kd6 41. Ke3 
Kd5 42. f3 Td3+ 43. Ke2 Kd4 44. 
Tc2 Te3+ 45. Kf2 c3 46. h4 Te5   
0-1 (commentaar van Smeets: 
gênant, hè) 
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Bekerfinale 
 

Willem Bor 
 

Paul Keres eindigt in KNSB-beker 
als vierde 

 

Door de verrassende overwinning 
op HSG mocht Paul Keres voor het 
eerst meedoen aan de finaledag 
van de KNSB-beker. Die werd dit 
jaar in Hoorn gehouden, de dag na 
het huwelijk van Jan-Bart Abcouwer 
en ook de dag na het "allerlaatste 
Ledig Erf feest", wat samen tot wat 
uitdagingen leidde. Afgesproken 
was te spelen met de vijf mensen 
die vanaf ronde 2 hadden 
meegedaan, waarbij Wim v.d. Fliert 
na de ochtendsessie weer een 
ander huwelijk wilde bezoeken en 
Dirk Floor dan zijn plaats zou 
innemen. Tegenstanders waren de 
winnaars van de andere poules: 
Share Dimension Groningen, HMC 
Calder Den Bosch en LSG Leiden. 
De spelers arriveerden op tijd, 
vervoersperikelen zorgden dat 
supporters JJJ (tevens waar-
nemend captain omdat BB in het 
buitenland vertoefde), Jan Teuben 
en Petra Schoenmaker wat later 
arriveerden. 
Nog voor de speelzaal liepen we 
twee mensen in knalgeel HMC-shirt 
tegen het lijf. Xander en GM Daniel 
Fridman kennen elkaar uit 
rapidtoernooien en schudden elkaar 
de hand. De rest had meer oog 
voor de andere gele speler waarin 
ex-wereldkampioen Kasimdzhanov 
werd herkend. HMC ging er dus 
voor. Prompt werden we bij de 
loting voor de halve finale (iets met 

elkaars reisafstand raden en wie er 
het dichtst bijzat mocht als eerste 
een nummer trekken) aan hen 
gekoppeld. 
Willem en Mark moesten tegen 
HMC’s twee GM’s optornen. 
Hoewel ze hun best deden was dat 
voor allebei te veel gevraagd. 
Kasimdzhanov en Fridman wonnen 
overigens in de middag tegen op 
papier nog sterkere tegenstanders 
ook allebei en waren samen 
voldoende voor HMC’s bekerwinst 
(nou ja, eventuele beslissings-
vluggertjes hadden ze ook nog 
moeten winnen….). Compensatie 
moest dus komen van de onderste 
twee borden. Daar miste Wim 
enkele winstkansen en kwam 
Xander in een vanuit eerder 
mindere stelling gestarte alles of 
niets poging nog ver. Maar met 
allebei dus remise als resultaat en 
een 1-3 eindstand. Waarmee voor 
ons de middagpartijen om plaats 3 
zouden gaan. 
 
HMC Calder (2493) 
   Paul Keres (2277)  3-1 
Rustam Kasimdzhanov (2586) 
   Willem Bor (2245) 1-0 
Daniel Fridman (2618) 
   Mark Smits (2268) 1-0 
Jan-Willem de Jong (2407) 
   Xander Wemmers (2393) ½-½ 
Michiel Abeln (2364)  
   Wim v.d. Fliert (2201) ½-½ 
 
De tegenstander in de middag was 
landskampioen Share Dimension 
Groningen dat zijn grootmeesters 
thuis had gelaten en in de ochtend 
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verloren had van LSG. Willem had 
na zijn zware partij tegen Kasim om 
het laagste bord gevraagd en 
scoorde een futloze remise. Xander 
verslikte zich in de opening en 
kreeg in het vervolg geen kans. 
Compensatie kwam van Mark die 
Nederlands jeugdkampioen Wouter 
Spoelman versloeg in een boeiende 
partij (we zijn van Mark niet anders 
meer gewend). Waarna ons lot bij 
een stand van 1½-1½ in handen lag 
van Dirk Floor. Die ging in zijn 
winstpogingen net iets te ver, 
waardoor een nog altijd eervolle 4e 
plaats restte. Hoogtepunt van de 
slotronde was wat mij betreft de 
barmevrouw die na een uur spelen 
met de beste bedoelingen een grote 
tray met borrelhapjes binnenbracht 
en om daar aandacht voor te 
vragen achter elkaar alle spelers op 
de schouder begon te tikken. En 
nog een keer als niet direct mosterd 
bij de bitterbal of pittige saus bij de 
gehaktstaaf werd gepakt. In de 
onderste contreien (nivotje vKooten 
- Bor) werd smakelijk gelachen, in 
de bovenste contreien (nivo 
Kasimdzahnov - vdWiel) over-
heerste de irritatie. Dieptepunt was 
de prijsuitreiking, waar bij afwezig-
heid van iemand van de KNSB de 
wedstrijdleider daarover snerend 
dan maar zelf de beker uitreikte. 
Later bleek dat de KNSB-
competitieman zich een dag vergist 
had en ontvingen alle finalisten 
alsnog een schaakklok. Tsja, uit 
eigen ervaring weet ik hoe nog niet 
lang geleden KNSB-bestuurders 
zelf de hele dag bij het evenement 

aanwezig waren. 
Maar concluderend: het was voor 
Paul Keres, dat op weg naar de 
finaledag HWP/Haarlem, Soest, SC 
Utrecht en HSG uitschakelde, een 
prima bekerseizoen. En dat werd 
die avond samen met de supporters 
nog tot laat gevierd. 
 
Share Dim. Groningen (2324) 
   Paul Keres (2274) 2½-1½ 
Wouter Spoelman (2431) 
   Mark Smits (2268) 0-1 
Daan Brandenburg (2385) 
   Xander Wemmers (2393) 1-0 
Joost Wempe (2206) 
   Dirk Floor (2201) 1-0 
Luuk van Kooten (2276)  
   Willem Bor (2245) ½-½ 
 
Willem Bor - Rustam Kasimdzhanov 
(commentaar Willem Bor) 
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 exd4 4. 
Dxd4 a6 5. Le3 Pc6 6. Db6 Dxb6 
7. Lxb6 f5!? 
Hier was ik out-of-book. Een 
database-zoek levert dan ook 
zegge en schrijve nog één partij op. 
Meestal wordt 7…Pf6  8. Pc3 
gespeeld en dan 8…Lg4 of 8…g6. 
Bij het overdenken van de volgende 
zetten keek Kasimdzhanov 
regelmatig naar het plafond. Dat 
doen in het bijzonder ex-Sovjets wel 
vaker en om uitlopende redenen, 
maar in dit geval had ik de indruk 
dat hij diep opgeslagen kennis 
probeerde boven te halen. Omdat 
er na afloop geen tijd voor 
analyseren was ik het niet kunnen 
verifiëren. 
8. Pc3 
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Het in Mihailidis-A.Zhigalko, 2002, 
gespeelde 8. Lc4 Pf6 9. Pc3 fxe4 
10. Pg5 komt op zetverwisseling 
neer. 
8…fxe4 9. Pg5 
Een andere poging is 9. Pd5 Tb8 
(9…exf3 10. Pc7+ Kf7 11. Pxa8 Pf6 
12. gxf3 of 9…Kd7 10. Pg5 Pf6 11. 
Lc4 of 9…Kf7 10. Pg5+ Kg6 11. 
Pgxe4) 10. Pg5 Pf6 (10… e6 11. 
Pc7+) 11. Pc7+ Kd7 met ongeveer 
gelijke kansen. 
9…Pf6 
Voor 9…Lf5 10. Lc4 Pf6 zie via 9… 
Pf6 10. Lc4 Lf5 
10. Lc4 
Met 10. Pgxe4 Pxe4 11. Pxe4 Lf5 
12. Ld3 is niets mis, en ook 10. 0-0-
0 Lg4 11. Td2 Pe5 12.Lb3 is een 
poging. Maar ik wilde het 
avontuurlijk doen. 

 
10…Pe5 
Beter 10…Lf5 11. 0-0-0 (11. Pf7 d5! 
12. Pxd5 Kxf7 13. Pc7+ e6 14. 
Pxa8 Ld6) 11…Pe5 12. Lb3 Tc8 13. 
Ld4 Pc4 14. The1 d5 onduidelijk. 
11. Lb3 Lf5 12. Pe6 
Hier dacht ik lang na. Het lijkt het 
allemaal net niet. Zo ging het in 
Mihailidis-A.Zhigalko na 12. 0-0-0 

g6 13. Pe6 Lh6+ 14. Kb1 Tc8 15. 
Pc7+ Kd7 16. P7d5 Pxd5 17. Lxd5 
Pc4 18. Ld4 Thf8 19. b3 e5 snel mis 
met wit. Achteraf blijkt het door 
Richard Vedder tijdens de wedstrijd 
op Utrechtschaak gesuggereerde 
12. Ld4! (12. 0-0-0 Tc8 13. The1 
Pc4) de beste, bijv. 12…h6 
(12…Pc6 13. Lxf6 gxf6 14. Pf7; 
12… g6 13. Td1) 13. Pe6 Tc8 14. 
Lxe5 dxe5 15. 0-0-0 met licht 
voordeel voor wit. 
12…Tc8 13. 0-0-0 Tc6 14. Pd4 
Geeft zwart een stevig voordeel, 
maar objectief betere terugzetten 
als 14. Ld4 of 14. Le3 voelden als 
ongelijk bekennen. 
14…Txb6 15. Pxf5 g6 16. Pd4 
Ook 16. Pg3 e3 17.fxe3 Lh6 of 16. 
Pe3 Lh6 is geen pretje. 
16…Peg4 17. Tdf1 Lh6+ 18. Kb1 
Tb4 
Of ook 18… e3 19. f3 Pf2 20.Thg1 
e5 21. Pde2 Kd7 met voordeel voor 
zwart. 
19. Pde2 e3 20. f4 Pf2 21. Thg1 e5 
22. g4 
Wit staat aangeschroefd, maar is 
desondanks niet zonder tegen-
kansen. 
22…Lxf4? 
Hiermee geeft zwart zijn voordeel 
bijna helemaal weg. Veel beter was 
het actieve 22…e4 23. f4 P2xg4 24. 
Tg2 Pf2 of desgewenst ook het 
rustige 22…Lg5. 
23. g5 Ph5 24. Pd5 
Wint een kwaliteit. Die wil wit in 
principe op f2 weer gaan 
teruggeven, maar toch. 
24…Td4? 
Beter 24…Txb3 24. axb3 Ph3 en 
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Lxg5 met nog steeds kansen voor 
zwart. 
25. Pxd4 exd4 

 
26. Tg2?? 
Het door Jan Jaap Janse 
enthousiast verdedigde 26. Tg4 
haalt weinig uit na 26…Le5. Wit 
mist echter een gouden kans met 
26. c3! waarna het zwarte centrum 
verbrokkelt. De clue is dat 26…d3 
faalt op 27. Pxe3 Lxe3 28. Te1. 
Zwart kan in plaats daarvan 
26…Ph3 27. Tg2 dxc3 28. Tc2 of 
26…Lxh2 27. Tg2 Lf4 (27…Le5 28. 
cxd4 Lxd4 29. Pxe3) 28. cxd4 
proberen of ook nog 26…dxc3 27. 
Pxe3 of 26…Pd3 27. Td1 Pe5 28. 
Txd4 Pxf3 29. Te4+, maar steeds 
heeft wit de betere kansen. 
Doodzonde dat ik dit allemaal niet 
zag! 
26…Kd7 27. Pf6+?! 
Hiermee geef ik het wel zo’n beetje 
definitief weg. Maar het was al niet 
gemakkelijk meer, bijv. 27. c3 d3 
28. Pxe3 Lxe3 29. Tfxf2 Lxf2 30. 
Txf2 Pf4 of 27. h4 Tf8. 
27…Pxf6 28. gxf6 Tf8 29. f7? 
Omdat zwart zonder noodzaak Tf8 
speelde had ik beter moeten 

opletten. En dan had ik 29. Ld5 
gespeeld, bijv. 29…b5 (het in de 
dagen na de partij her en der 
fanatiek geanalyseerde 29…Ph3 
30. Lxb7 is nodeloos ingewikkeld) 
30. Tgxf2 (30. f7 Ph3 31. Tg4 g5) 
30…exf2 31. Txf2 Txf6 en 
weliswaar staat zwart erg goed, 
maar vergeleken met straks in de 
partij is het toch een wereld van 
verschil. 
29…Kc6 
Gemist. Zwart verovert mijn f-pion. 
30. Tgxf2 
Of 30. Le6 d5 gevolgd door Kd6. 
30…exf2 31.Txf2 d5 
Exit witte f-pion. Zwart speelt het 
efficiënt af. 
32. c4 dxc3 33. bxc3 Txf7 34. Kc2 
Te7 35. Kd3 Kc5 36. h3 Te3+ 37. 
Kc2 Le5 38. Td2 Txc3+ 39. Kd1 d4 
40. Tc2 Kb4 41. Ld5 b5 42. Te2 
Lf4 43. Tb2+ Kc5 44. Lb7 d3 0-1 
 
Daniel Fridman - Mark Smits 
(commentaar Mark) 
Een gevecht van meer dan 70 
zetten, waarvan ik de notatie kwijt 
ben. Ik werd behoorlijk doorgezeten 
op techniek, waarbij ik voordat ik 
opgaf nog wel een beetje in de heg 
wist te gaan liggen. 
 
Xander Wemmers - Jan-Willem de 
Jong (commentaar Xander) 
Mijn partij tegen Jan-Willem de 
Jong heb ik helaas niet terug 
kunnen vinden. Dit was een Open 
Spaans waarin ik voortdurend wat 
voordeel had. In de afwikkeling naar 
het eindspel wist zwart gelijk spel te 
maken, hoewel hij dat ook weer niet 
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nauwkeurig deed. Het plusje wat ik 
daarna weer kreeg was niet 
voldoende om nog aan winst te 
denken. 
 
Michiel Abeln - Willem vd Fliert 
(commentaar Willem) 
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Pc3 Le7 4. Pf3 
Pf6 5. Lf4 0-0 6. e3 Pbd7 
Een zet van Spassky; in Kasim-v.d. 
Wiel bij HMC-LSG speelde zwart 
6…c5 en ging er hard af. 
7. c5 c6 8. h3 b6 9. b4 a5 10. a3 
La6 11. Lxa6 Txa6 12. 0-0 
Of 12. b5 axb5 13. c6 Dc8 14. c7 
onduidelijk. 
12…Da8 13. Tb1 axb4 14. axb4 b5 
15. Dc2 Da7 16. Pd2 Ta8 17. f3 
Ph5 18. Lh2 Lg5 19. f4 Ld8 20. e4 
dxe4 21. Pdxe4 g6! 22. Pd6 Le7 
23. f5 Lxd6 24. Lxd6 gxf5 25. g4 
Pg7 26. gxf5 Pxf5 27. Pe4 Ta2 28. 
Dc3 Ta3 29. Dd2 Kh8 30. Pg5 Tg8 
31. Kh1 

 
31…Tg7? 
31…f6! en zwart wint, bijv. 32. Pf3 
e5 en …Pg3. 
32. d5 Pxd6 (32… f6!) 33. cxd6 
cxd5 (33…f6!) 34. Tbc1 Da8 35. 
Pxf7+ Kg8 36. Ph6+ Kh8 37. Pf7+ 

Kg8 38. Ph6+ ½-½ 
 
Wouter Spoelman - Mark Smits 
(commentaar Mark) 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 f5 4. d4 
Ik was nogal verbaasd over deze 
zet, niet de meest overtuigende of 
populaire keuze tegen 3…f5. 
4…fxe4 5. Pxe5 Pxe5 6. dxe5 c6 
7. Pc3 d5 8. exd6 Pf6 9. De2 cxb5 
10. Pxe4 Pxe4 11. Dxe4+ Kf7 
Na een kleine zetverwisseling op 
zet 7 zijn we aanbeland in de één 
van de uitgangsstellingen van het 
systeem met 4. d4; het lijkt me dat 
wit onvoldoende compensatie heeft 
als zwart secuur verder gaat en zich 
langzaam probeert los te werken. 
Het is wel een tikkeltje vaag 
natuurlijk. 
12. Lf4 De8 13. Le5 Dc6 14. Df4+ 
Kg8 15. 0-0-0 Ld7 16. The1 Tc8 
17. Lc3 h5 
De dame-uitval naar c4 was hier 
ook een mogelijkheid; 18. Dg5 kan 
met 18…Df7 of 18…h6 beantwoord 
worden; beide lijken ok voor zwart, 
maar niet het scherpe 18…b4, want 
dan lijkt 19. Te7! erg gevaarlijk voor 
zwart. 18. Te3 Dc4 
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Nu wel; het begin van scherpe 
verwikkelingen die goed lijken uit te 
pakken voor zwart. 
19. Dg5 b4 20. Td4 Dxa2 21. b3! 
Deze fraaie zet had ik gemist: wit 
snijdt de dame op a2 en dreigt 
daardoor een schaak op d5. Veel 
slechter was 21. Txb4 Th6 en zwart 
neemt het initiatief over. 
21…Th6 
21…bxc3 22. Dd5+ Le6 23. Dxe6+ 
Kh7 24. De4 g6+ 25. Kd1 oogt erg 
gevaarlijk voor zwart. 
22. Lb2 (22. Txb4? Txc3) 22…Da6 
De dame moet weer terug in het 
spel worden gebracht. 
23. Tg3 Df1+ 24. Td1 De2 25. Td2 
De1+ 26. Td1 De4 27. T1d3 (27. 
Td2 Lf5; 27. Tgd3 Td6) 27…De1+ 
27…Lf5 lijkt de beslissende klap: 
28. Lxg7 Tg6; 28. Kb1 Tg6; 28. 
Tge3 Dc6 29 Td2 Lxc2; 28 Dh6 
gaat geforceerd mat na 28…De1+ 
29. Td1 Txc2+. De tekstzet verpest 
echter nog niets. 
28. Td1 Dxf2 29. Kb1! 
Nog een poging om een beetje door 
te vechten; niets is 29. Td2 Df1+ 
30. Td1 Df5. 
29…Dxc2+ 30. Ka2 

 

30…Tc3 
Hier miste ik het één en ander aan 
spektakel: 30…Tc5! 31. Dd8! (31. 
Td5 Txd6!! 32. Txc5 Ta6+ 33. Ta5 
Lf5!! en wint) 31…Tc3 32. Tf1 
Dxb3+ 33. Kb1 Lf5+ 34. Txf5 Dc2+ 
35. Ka2 Dxf5 en zwart wint. 
31. Tf1 
Wit gaat voor de laatste 
wanhoopskansen tegen de zwarte 
koning. 
31…Dxb3+ 32. Kb1 Txg3 33. 
Txf8+ 
Toegegeven, van deze schrok ik 
wel een beetje. Het bleek echter 
mee te vallen: 
33…Kxf8 34. Dd8+ Kf7 35. Dxd7+ 
Kg8 36. hxg3 Dd1+ 37. Ka2 b3+ 
38. Ka3 Dxd6+ 0-1 
 
Xander Wemmers - Daan 
Brandenburg (commentaar Xander) 
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. 
Pxd4 Pf6 5. Pc3 Pc6 6. Lg5 e6 7. 
Dd2 a6 8. 0-0-0 Ld7 9. f4 h6 10. 
Lh4 g5 11. fxg5 Pg4 12. Pf3? 
Een lapsus manus: 12. Le2 Pge5 
13. Pf3 was de bedoeling. 
12...hxg5 
Omdat 13. Lxg5 f6 materiaal wint 
(14. Lf4 e5 15. Le3 Pxe3 16. Dxe3 
Lh6) wint zwart zijn pion terug. In 
hogere zin is de stelling daarna 
reeds gewonnen voor zwart. Hij 
maakt verder ook geen fout meer. 
Wit speelt hier en daar nog wel 
onnauwkeurig, maar dat verandert 
niets aan het oordeel van deze 
stelling. 
13. Lg3 Le7 14. Kb1 Pge5 15. Ld3 
Da5 16. Thf1 f6 17. De3 Tc8 18. 
Pe2 Pxd3 19. cxd3 Pb4 20. a3 Pc2 
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21. Dd2 Db6 22. Tc1 Pxa3+ 23. 
Ka2 Txc1 24. Txc1 Pb5 25. d4 e5 
26. Lf2 d5 27. Pg3 De6 28. Ka1 
dxe4 29. Pxe4 Dd5 30. Pc5 e4 31. 
Pe1 Txh2 32. Pxd7 Dxd7 33. Pc2 
Txg2 34. De3 Df5 35. Lg1 Df3 36. 
De1 De2 37. Da5 Txg1 38. Txg1 
Dxc2 39. Th1 e3 40. Th8+ Kd7 41. 
Tb8 Dc7 0-1 
 
Joost Wempe - Dirk Floor
(commentaar Dirk) 
1. d4 d5 2. c4 Pc6 3. cxd5 Dxd5 4. 
e3 e5 5. Pc3 Lb4 6. Ld2 Lxc3 7. 
bxc3 Pf6 8. f3 0-0 9. e4 Dd6 10. 
Le3 
Deze zet had ik nog niet eerder 
gezien, zover was ik nog niet in mijn 
boek. 10. d5 Pe7 11. c4 Pd7 en 
zwart staat prima, het paard gaat 
naar c5 en daarbij gaat f7-f5 
komen. Op de damevleugel spelen 
met c7-c6 en eventueel b7-b5 kan 
ook. 
10...b6 
Mijn eigen oplossing van het 
stellingsprobleem, ik wilde de toren 
nog niet spelen daar hij na een wit 
d4-d5 toch weer beter op f8 zou 
staan. Bedoeld ook als nuttige 
wachtzet, de loper kan eventueel 
naar a6 of b7. 
11. Dd2 Pa5 
Ik had mijn oog op veld c4 laten 
vallen. 11...exd4 12. cxd4 Te8 
wordt gegeven in mijn boek, met 
een komend offer op e4 en een 
razende aanval. 
12. Ld3 
12. dxe5 Dxe5 13. Ld4 De6 en met 
veld c4 in handen lijkt me de zwarte 
stelling wel in orde 

12...Dc6!? 
Speelt het scherp. 
13. Pe2 
13. dxe5 Pd7 is gezien de zwarte 
ontwikkelingsvoorsprong en gaten 
in de witte stelling prima voor zwart. 
13...Pc4 14. Lxc4 
14. Dc1 Pxe3 15. Dxe3 Te8= 
14...Dxc4 15. dxe5 Pd7 16. Dd4 
Db5 17. a4 Db2!? 
17...Dxe5 is objectief wellicht het 
beste maar minder leuk. 18. Lf4 
(18. a5 Te8 19. Lf4 Db5!?) De6 19. 
Dd5 La6 20. Dxe6 fxe6 21. Lxc7 
Tfc8 22. Ld6 Lxe2 23. Kxe2 Txc3 is 
speelbaar maar het is vervlakt. 
18. c4 Pxe5 19. Pf4!? 
19. Dxb2 Pd3+ 20. Kd2 Pxb2 21. 
Kc3 Pxc4 22. Kxc4 La6+ 23. Kc3 
Lxe2 tot zover gezien, verder kijken 
brengt het inzicht dat wit hier gezien 
zijn aktiviteit voldoende heeft voor 
de pion: 24. Ta2 La6 25. Td1 Lc8 
26. g4 Le6 27. Tad2= 
19...Pxc4 
19...Dxd4 20. Lxd4 Pxc4 resulteert 
in hetzelfde. 
20. Dxb2 Pxb2 21. Ld4 Pc4 

 
22. Pd5 
22. Tc1! La6 23. Pd5. Zwart 
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ontkomt nu niet aan een kwaliteits-
offer: 23...c5 (23…Tad8 24. La1 
Txd5 25. exd5 Td8 26. Kf2 Txd5 27. 
Thd1 c6 28. Txd5 cxd5 29. Te1 Kf8 
30. Lc3 en vanwege het komende 
Lb4 ervaart zwart problemen) 24. 
La1 Tfc8 25. Pe7+ Kf8 26. Pxc8 
Txc8. Zwart heeft compensatie, de 
strijd heeft nu als inzet of het 
voldoende is. 
22...c5 23. Lc3 Lb7 
Snel gespeeld daar ik gezien de 
klok een beetje op wilde schieten 
(23...Le6 24. Pc7 Tac8 25. Pxe6 
fxe6 26. Ke2; een dergelijke stelling 
leek met nog niet zo gemakkelijk te 
winnen, of toch wel?: 26… a6!?). 
24. Pe7+ Kh8 25. Pf5 f6 26. 0-0-0? 
26. Kf2 en gezien de ongelijke 
lopers mag wit nog wel op remise 
hopen. 
26...Tad8 27. h4 Lc6 28. a5 Pe5?! 
Het begin van verkrampt, angstig 
spel, uit vrees weer een gewonnen 
stelling te gaan verprutsen. 
28...La4! voor de hand liggend en 
juist: 29. Txd8 Txd8 30. h5 Td3! 31. 
La1 Td2! deze zag ik dus niet 32. 
Pe3 Ta2–+. 
29. Txd8 Txd8 30. h5 h6?! 
30...Pd3+ 31. Kb1 Ld7! 32.Pe3 
Le6µ. 
31. Lxe5 fxe5 32. Pe7 Le8 33. g4 
(zie diagram) 
33…Td7? 
33...Td3 is de natuurlijke zet maar 
grote twijfel had zijn intrede gedaan: 
34. axb6 axb6 35. Tf1 en wit staat 
(voorlopig) nog; 33...bxa5 is moge-
lijk natuurlijk maar ik vond het al te 
lelijk: 34. Kc2 Kh7 35. Ta1 a4 36. 
Ta3 Lb5 en zwart is er nog niet 

doorheen. 

 
34. Pc6 
Die zie je dan aankomen als je de 
toren hebt losgelaten. 
34...b5 35. Pxe5 Td4 36. Td1 
Txd1+ 37. Kxd1 
Ineens moet zwart voor remise 
vechten. 
37...g6 38. hxg6 Kg7 39. Kd2 Lxg6 
40. Pc6?! 
40. Pd3 c4 41. Pb4 en dit moet 
zwart verliezen. 
40...Le8 41. Pxa7 Ld7 42. a6 b4 
43. Kd3 b3 44. Kc3 c4 45. f4 Kf6 
46. e5+ Ke6 47. Kb2 Kd5 48. Kc3 
Ke4? 
Wil teveel, mijn geest weer 
jammerlijk op hol geslagen (48... 
Ke6 met herhaling van zetten). 
49. e6 
Haalt de grendel van de stal. 
49...Lxe6 50. Pc6 
De wei in, en zie hem lustig 
galopperen! 
50...Ld5 51. Pe7 La8 52. Pg8 Ke3 
Hoopt nu op b3-b2 Kxb2 ..Kd2 en 
dame halen van de c-pion, maar het 
paard komt helaas schaak geven 
op f5 (52...Kxf4). 
53. Pxh6 Kxf4 

 23



53...b2 54. Pf5+ Kxf4 55. Kxb2 
Kxg4 56. Pe3+ Kf4 57. Pxc4 Ke4 
58. Pb6 Lc6 59. Kc3 Ke5 60. Pc4+ 
Ke6 61. Kb4 Kd7 62. Kc5 Kc7=. 

Allemaal nog bekend. Zo vervolgde 
een partij Bologan-Kramnik, 2004, 
met 9. a4 a5 10. Pd2 Le6 11. Pe2 
0-0 12. f4. Wij keken in de analyse 
vooral naar plannen met a3 en b4. 54. Pf5 Ke4? 

Onzin, natuurlijk had ik de g-pion 
moeten pakken. Geloof dat het mijn 
trots was die mij verhinderde de 
pion te pakken daar ik dan "als 
onderliggende partij" remise zou 
moeten maken (54...Kxg4 55. Pe3+ 
Kf4 56. Pxc4 Ke4 57. Pb6 Lc6 58. 
Kxb3 Ke5 59. Pc4+ Ke6 60. Kb4 
Kd7 61. Kc5 Kc7=). 

9. Ph2 0-0 10. f4 exf4 11. Lxf4 f5 
12. exf5 Lxf5 
Wit heeft geen fantatische opening 
gespeeld en zwart staat gewoon 
beter. 
13. Dd2 Pd5 14. Lg5 Dd7 15. Tae1 
Beter 15. Lh6 
15… Pxc3 
Een betere poging is 15… c4 16. d4 
Pb4 17. Pf3 Tae8 18. Tc1 c5. 55. Pd6+ Kd5 56. Pxc4 

Nu beslist de g-pion. 16. bxc3 Tae8 17. Lh6 Txe1 
Beter 17… Lxh6 18. Dxh6 c4 met 
gelijke kansen. 

56...Kc5 57. g5 Kb5 58. a7 Ka6 59. 
g6 Kxa7 60. Kd4 1-0 

18. Txe1 Te8 19. Lxg7 Kxg7 ½-½  
Na 20.Txe8+ Dxe8 21. Pf3 staat wit 
wellicht iets beter, maar met een 
licht kreupele pionnenstructuur zijn 
er niet echt winstkansen. 

Willem Bor - Luuk van Kooten 
(commentaar Willem) 
1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 g6 4. 
Lxc6 dxc6 5. d3 Lg7 6. Pc3 e5 7. 
h3 b6 8. 0-0 Pe7 
 
 
 

Foto's Hans Sandbrink Memorial 
 

   
Hans Winnaar Gerben Bart reikte de prijzen uit; 

behalve die van "Beste 
huisschaker" 
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Hans Sandbrink Memorial 
 

Jan Jaap Janse 
 

Sinds 4 jaar wordt het Utrechtse 
schaakseizoen geopend met een 
rapidtoernooi. De aanleiding 
hiervoor is helaas een trieste: het 
overlijden van ons erelid Hans 
Sandbrink in 2002. Voor wie hem 
niet gekend heeft: Hans kan je zien 
als een soort symbool waar SV 
Paul Keres voor staat. Gezellig, 
sterk schakend maar vooral hartelijk 
en warm, die termen komen bij me 
op. Zijn opvolger als voorzitter Bart 
Karstens begreep dat in 2003 als 
geen ander en kwam met het idee 
om een toernooi te houden. Geen 
geldprijzen, geen groepen, maar 
een toernooi waaraan iedereen 
mee kan doen. We proberen dan 
ook altijd zoveel mogelijk spelers uit 
te nodigen die Hans goed gekend 
hebben: vaak schaken ze al jaren 
niet meer, maar maken ze in 
september een uitzondering. 
Dit jaar wou dat laatste bijzonder 
goed lukken met de deelname van 
Marcel van Oijen en Michiel 
Hochstenbach. Die zijn misschien 
een beetje uit het oog verloren, en 
daar kan ik me iets bij voorstellen. 
Marcel woont al jaren in Edinburgh, 
Michiel is zelfs de wereld 
rondgereisd. Via betrekkingen in 
Duitsland, Amerika en België is hij 
uiteindelijk in Eindhoven neer-
gestreken. Beide oud-teamgenoten 
van Hans waren dit keer in de 
gelegenheid om erbij te zijn, iets 
waar we erg dankbaar voor zijn. 
Uiteraard was ook Bart Karstens er 

weer bij, evenals Hans’ broer Rob 
en Hans’ jarenlange rechterhand bij 
het OKU Rob van Aurich. Sowieso 
liep de inschrijving hard en hadden 
we een volle zaal. Helaas weinig 
oud-Kanaleneilanders (Hans’ eerste 
club in Utrecht) en leden van 
andere Utrechtse schaakclubs; de 
strijd zou vooral tussen Keresianen 
gaan. 
Het is in zo’n grote groep belangrijk 
goed te starten; wie voortijdig 
sneuvelt kan het toernooi eigenlijk 
niet meer winnen. De grote 
favorieten gingen stuk voor stuk 
goed van start, op Xander 
Wemmers na (verlies tegen Marijn 
Otte in ronde 2). Zelf won ik een 
vrolijk potje van René Olthof, 
Bosschenaar die in 2002 een mooi 
in memoriam schreef, in 2003 werd 
uitgenodigd en sindsdien trouw 
komt. De mooie foto’s op 
www.paulkeres.nl en in dit stukje 
zijn trouwens van hem! 
 
Jan Jaap Janse - René Olthof 
(commentaar Jan Jaap, met veel 
input van René) 
1. d4 d5 2. Lg5 
In één van mijn weinige openings-
boeken, dat vermoedelijk op de 
zolder van huize Abcouwer rond-
zwerft, schrijft Gallagher hierover 
iets als chasing a phantom knight. 
Jeroen Bosch doet het in SOS 7 
(deze zomer uitgekomen) net iets 
anders: shooting in thin air. Je kunt 
je inderdaad afvragen wat de loper 
op g5 doet, behalve het zwarte spel 
ontregelen. 
2…f6 
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(!) Er bestaat van alles: 2…Pf6, 
2…c6 en ga zo maar door. Deze 
lelijk uitziende zet is echter een heel 
principiële. Omdat 3. Lf4 Pc6 (en 
streven naar ,…e5) zwart m.i. 
prettig spel geeft koos ik voor 
3. Lh4 Ph6 4. e3 Pf5 5. Lg3 
5 Ld3 bestaat ook, met als idee 
5…Pxh4 6. Dh5+ en 7. Dxh4. Zwart 
hoeft natuurlijk niet meteen te 
slaan. Het natuurlijke 5…Pc6 6. Lg3 
Pb4 pakt in elk geval een loperpaar 
af, maar 5…h5 doet dat nog net iets 
concreter aangezien 6. Lxf5 zo 
ongeveer verplicht is. Zie eerder-
genoemd SOS voor alle details! 
5…h5 6. Le2 h4 7. Lh5+ Kd7 
René speelde dit alles vrij snel, 
terwijl ik al volop in de denktank zat. 
De reden hiervoor leest u boven. Is 
het toch tijd om eens aan de studie 
te gaan? Ander-zijds geeft flink 
piekeren in de opening wel een 
voordeel: je zit er meteen helemaal 
in, terwijl de "kenner" na een zet of 
10 alsnog moet gaan nadenken. 
Voorlopig blijf ik Gogol boven 
Gallagher en Shalev boven Shirov 
prefereren. 
8.Lf4 
Ik zag weinig in 8. Lg4 hxg3 9. 
Lxf5+ e6, al zal het na 10. Lh3 (niet 
gezien) nog wel gaan. 
8...g5 9. e4 dxe4 10. Lg4 
In SOS 7 wordt 10. Lc1 c6 11. Pc3 
Kc7 12. d5 e6 13. dxc6 Dxd1+ 14. 
Lxd1 gegeven. Zwart komt er 
probleemloos uit. Het is overigens 
wits zevende loperzet in 10 zetten. 
10...e6 
 

 
11. d5!? 
En dit is een nieuwtje! Geen 
geweldig nieuwtje, maar het wordt 
zwart al rap te moeilijk. Don’t try this 
in de KNSB. 
11…gxf4 
Kan, maar 11,… Ke7 is wel zo 
simpel. Nog veel beter is 11... Lb4+ 
12. Ld2 Lxd2+ 13. Dxd2 c6 14. 
dxe6+ Kxe6 en zwart staat gewoon 
goed. 
12. dxe6+ Kxe6 13. Dxd8 Lb4+ 14. 
Dd2 Lxd2+ 15. Pxd2 
De mist is opgetrokken. Wit mist 
een pion, maar de zwarte stelling 
oogt wat gammel. René dacht dit 
ook en zei achteraf te denken totaal 
verloren te staan, maar met een 
andere instelling had hij het vast 
wel gered. In het vervolg had zwart 
zich her en der sterker kunnen 
verdedigen. 
15...Ke5 
15...e3 16. fxe3 fxe3 of 15...Tg8 16. 
h3 e3 17. fxe3 fxe3 zijn beter. 
16. Pc4+ Kd4 17. b3!? 
Die had zwart overzien. En ik had 
het door René gegeven 17…Pg3 
18. Lxc8 Pxh1 19. Lxb7 overzien, al 
lijkt dat goed voor wit. Sowieso 
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speelt deze stelling met rapid heel 
lekker voor de witten. 
17…Pc6 18. Pe2+ Kc5 19. O-O-O 
b5 20. Pxf4 bxc4 21. Lxf5 cxb3 22. 
axb3 Lxf5 23. Td5+ Kb6 
Op 23…Kb4 komt het charmante 24 
Kb2. 
24. Txf5 Tad8 25. Txf6 Kb7 26. 
Te1 Tde8 27. Pe6 en vlag. De 
zwarte stelling is echter kapot. 1-0 
 
Ronde 4 zou met zoveel koplopers 
bepalend worden, en dat bleek juist 
één van de "speciale ronden": 
ronden waarin een opening van 
Hans verplicht was. Dit keer werd 
het de Pirc met g3: 
1. e4 d6 2. d4 Pf6 3. Pc3 g6 4. g3 
Lg7 5. Lg2 0-0 6. Pge2 e5. 
Hans was erg goed in deze variant, 
getuige de volgende partij: 
 
Sandbrink - Van Heeswijk 
SMB 2 - PK 1, 10 oktober 1998 
7. 0-0 (Nunn prefereert 7. h3 om 
pionverlies te voorkomen, Hans 
staat dat gewoon toe.) 
7...Pc6 8. h3 exd4 9. Pxd4 Pxe4 
(kwiet!) 10. Pxe4 Lxd4 
10...Pxd4 11. Lg5 f6 12. Dxd4 fxg5 
13. Dd5 Kh8 14. Pxg5 Df6 en zwart 
lijkt wel ok. 
11. Lg5 f6 12. Lh6 Te8 13. c3 Lf5 
(13...Lb6) 14. Db3 d5 15. Pd2 Lb6? 
(15...Lc5!) 16. Lxd5 Kh8 17. Lxc6 
bxc6 18. Df7 Tg8 19. Pc4 Lc5 20. 
Tfe1 g5? 
20...Lf8 21. Tad1 Lxh6 22. Txd8 
Taxd8 23. g4 Ld3 24. Dxf6 Lg7 25. 
Dxc6 geeft wit ook groot voordeel. 
21. Te8! Le6 22. Dg7 mat 1-0. 
 

De speciale ronden worden 
trouwens altijd voorbereid door Bart 
Karstens, die meldde dat hij na 4 
jaar wel door de openingen van 
Hans heen was. De wil van het volk 
was duidelijk te horen: "begin maar 
weer gewoon opnieuw". Wit won 
deze ronde trouwens tipt met 13-12, 
waarbij slechts 2 remises vielen! 
Eén van die remises was Karstens-
Veltkamp (zie verderop), verder 
won Gerard Rill van Jesper 
Nederlof terwijl ik zelf met het 
nodige geluk van Marcel van Oijen 
won. Onder de twee koplopers dus 
Gerard Rill, kopman van Houten 
met een forse rating van 2188. In 
de 5e ronde werden Janse-Rill en 
Veltkamp-de Jonge remise, Marijn 
Otte versloeg Erik Oosterom, 
Gabriël Smit won van Marcel van 
Oijen, Wim v/d Fliert van Bart 
Karstens en Xander Wemmers liep 
nieuwe averij op tegen René Olthof: 
 
Xander Wemmers - René Olthof 
In ronde 6 de tweede thema-
opening: Siciliaans vierpaarden-
spel! Dat start zo: 1 e4 c5 2 Pf3 
Pc6 3 d4 cxd4 4 Pxd4 Pf6 5 Pc3 
e6 6 Pdb5 Lb4. Ook hier even een 
voorbeeldpartij met analyses van 
Bart: 
 
Bart Karstens - Hans Sandbrink 
Interne PK seizoen 1998-1999 
7. Pd6 Ke7 8. Lf4 
Het beste is nu 8. Pxc8 Txc8 9. Ld3 
d5= bijvoorbeeld Keres-Trifunovic 
Moskou 1947: 10. exd5 Dxd5 11.  
0-0 Dh5 12. Dxh5 Pxh5= 
8...Da5 
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8...e5! 9. Pf5+ Kf8 10. Lg5 d5! is de 
main line en geeft een plusje voor 
zwart. 
9. Dd2 Pe5 10. Lb5! Lxd6 11. Lxe5 
(11. Pd5? Pxd5 12. Dxa5 Lb4) 
11...Lb4 (11...Lxe5? dan wel 12. 
Pd5!) 12. Dg5 d6 13. Lxd6! Lxd6 
(13...Kxd6 14.0-0-0 +-) 14. e5 Lb4? 
Drittens! Maar niet goed. Het 'coole' 
14...a6 15. 0-0-0 Lxe5 16. Dxe5 
axb5 17. Dd6 Ke8 18. Pxb5 Ld7 19. 
Pc7 Kd8 20. Pxa8 Dxa8 houdt 
zwart overeind. 
15. 0-0-0! a6 (15...Lxc3 16. exf6 
gxf6 17. Dc5 mat!) 16. Pe4! Dxb5 
17. exf6 Ke8 19. Dxb5 axb5 20. 
fxg7 Tf8 21. Pf6 Ke7 22. gxf8D+ 
Kxf8 23. Pxh7 Kg7 24. Pg5 Txa2 
25. Kb1 en zwart gaf het op. 
 
Het bleek een open strijd: 
uiteindelijk 13-12 voor zwart, zonder 
ook maar één remise! Aan de kop 
kwam duidelijkheid door Rill-Fliert, 
de Jonge-Janse (allebei 1-0), 
Nederlof-Veltkamp en Otte-Smit 
(allebei 0-1). Het topduel Karstens-
Wemmers werd na felle strijd ook 0-
1. Zie elders in dit PKB voor Barts 
belevenissen. Hierdoor bleef 
Gerard Rill aan kop met 5,5 uit 6, 
gevolgd door Gerben Veltkamp, 
Maartje de Jonge en Gabriël Smit 
met 5.  
Tenslotte de slotronde. Hierin werd 
Smit-de Jonge remise en bleef 
Veltkamp-Rill lang onduidelijk. Wit 
een kwaliteit meer, zwart een 
handje pionnen. In de laatste 
minuut wist Gerben te profiteren en 
tekende het volle punt aan. Gerben 
dus eerste, gevolgd door een groot 

peloton op een halfje: Gerard Rill, 
Jan Jaap Janse, Maartje de Jonge, 
Gabriël Smit en Xander Wemmers.  
 
Zoals bekend is het bepalen van de 
prijzen in het HSM een lastige 
opgave. Geen envelopjes voor de 
nummers 1 tot en met zoveel, maar 
beloningen voor bijzondere scores 
zoals de beste speler van de 
andere clubs (Jan H. Prins en Tjerk 
Hacquebord winnen dat elk jaar, 
denk ik soms), de grootste schwin-
delaar annex beschwindelde (het 
duel Marcel-Michiel won zodoende 
twee prijzen, hopelijk kreeg Marcel 
zijn literfles Duvel door de douane 
heen) en ga zo maar door. Ook 
bijzondere uitspraken winnen vaak 
prijzen, maar dat is er dit keer 
doorheen geschoten. Jammer voor 
Anton, wiens "Mijn moeder zei 
altijd: niet katholieker zijn dan de 
duivel!" een kanshebber was. De 
aanleiding was Antons duvel na 
een aantal weken niet drinken 
(hoeveel weet hij zelf, hij houdt dat 
nauwkeurig bij). De goede 
eindspeltechniek van Marijn Otte 
won een bijzondere prijs, waarvan 
ik niet goed weet hoe die te 
beschrijven. Misschien dat Marijn 
zelf een poging wil doen, of het ding 
in de PK-prijzenkast wil zetten. Voor 
de top-3 tenslotte de traditionele 
prijzen: 3 medailles, een CD en een 
DVD met Hans’ favoriete muziek en 
films (Catherine Deneuve!) en een 
geheimzinnige envelop met inhoud. 
De inhoud is niet zo geheimzinnig 
meer: een jaar gratis lidmaatschap 
van SV Paul Keres, want Hans 
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hoefde als erelid ook niet te 
betalen. Hoewel we al 4 jaar 
proberen deze envelop bij Bart te 
krijgen is het weer niet gelukt: 
Gerben is degene die dit jaar geen 
acceptgiro krijgt. 
Na de prijsuitreiking werd er nog 
lang nageborreld om uiteindelijk in 
Hans’ favoriete Rhodos te 
belanden. Het was een gedenk-
waardige dag die ook door de 
familie zeer gewaardeerd werd. 
Rest mij wat bedankjes uit te delen: 
aan Marc Jongerius (wedstrijd-
leiding en apparatuur), René Olthof 
(foto’s), Petra Schoenmaker (soep 
en broodjes), Tjerk Hacquebord 
(materiaal), Jos Peek (ideeën), Bart 
Karstens (openingen) en iedereen 
van het Rode Kruis (teveel om op te 
noemen). Allemaal bedankt! 
 

1 Gerben Veltkamp 6,0
2 Gerard Rill 5,5
 Jan Jaap Janse 5,5
 Maartje de Jonge 5,5
 Gabriel Smit 5,5
 Xander Wemmers 5,5

7 Marijn Otte 5,0
 Jesper Nederlof 5,0

9 Wim vd Fliert 4,5
 Bart Karstens 4,5
 Marcel van Oijen 4,5
 Dirk Floor 4,5
 Rijk Schipper 4,5
 Jan Poppelaars 4,5
 Michiel Hochstenbach 4,5
 Erik Oosterom 4,5
 Harry Apello 4,5

18 Anton Rosmuller 4,0 
 Jan H Prins 4,0 
 Bert Both 4,0 
 Simon Kronemeijer 4,0 
 Leo van Houwelingen 4,0 
 Rolf Dijksterhuis 4,0 
 Tjerk Hacquebord 4,0 

25 Rene Olthof 3,5 
 Conrad Kiers 3,5 
 Ernst vd Vecht 3,5 
 Koen Noordewier 3,5 

29 Paul vd Kooij 3,0 
 Kees Volkers 3,0 
 Pascal Boittin 3,0 
 Colijn Wakkee 3,0 
 Hein Piet vd Spek 3,0 
 Rajiv Kramer 3,0 
 Vincent Verstege 3,0 
 Jeroen Makkinje 3,0 
 Ewoud Loots 3,0 

38 Arie Luca 2,5 
 Rob van Aurich 2,5 
 Arnoud van Vliet 2,5 
 Jacko Reiding 2,5 
 Jeroen Bollaart 2,5 
 Dies de Dreu 2,5 

44 Arie Breedijk 2,0 
 Richard Heideman 2,0 
 R de Klerk 2,0 
 Rob Sandbrink 2,0 
 Peter Thonen 2,0 
 Albert-Jan Fischer 1,5 

50 Laurens Winkelhagen 1,0 
 Jasper Schoenmaker 1,0 
 Rico van Amelsvoort 1,0 

53 Bas Pinto 0,5 
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Gemiste kansen 
 

Bart Karstens 
 

"Ik geloof niet in gemiste kansen," 
aldus journalist Wouter Kurpers-
hoek in de Volkskrant van 1 
september j.l. Achter deze uitspraak 
valt een algemene levensvisie te 
vermoeden. Een levensvisie die 
mogelijk is ingegeven door het 
boeddhisme waarin mensen wordt 
voorgehouden dat ze de gevolgen 
van een keuze, mits voldoende 
weloverwogen gemaakt, onverwijld 
moeten dragen. De nadruk van de 
leer ligt daarom vooral op het wel 
overwegen van de keuzes door 
bijvoorbeeld het zich concentreren 
op één ding tegelijk wat vooral door 
de meditatietechniek verbeterd kan 
worden. De 'idée fixe' dat daarmee 
alle risico gecontroleerd kan worden 
wat deze leer in het Westen niet 
meer maakt dan een luxeartikel, 
een gemakzuchtige verzachting van 
de harde realiteit, wil ik u bij 
gelegenheid nog wel eens uit-
leggen. Hier voert dat te ver. 
Op het schaakbord bestaat overi-
gens zeker wel zoiets als een 
gemiste kans. De gebeurtenissen in 
deze kunstmatige wereld laten zich 
namelijk controleren. Wat op het 
bord komt is uiteraard een creatie 
van beide spelers maar laat zich 
evengoed beschouwen zonder dat 
er spelers aanwezig zijn door alleen 
in Wit en Zwart te denken. 
Sommigen proberen dat ook toe te 
passen op de werkelijkheid. Dat is 
vrij onzinnig. Het schaken is een 
rekenkundig probleem waar 

uiteindelijk een oplossing voor 
gevonden wordt net als 
bijvoorbeeld met 'checkers'.  In 
afwachting van deze oplossing is 
schaken een prettige manier van 
ontspannen waar over het 
algemeen veel teveel belang aan 
gehecht wordt. Wanneer de 
mogelijkheden voldoende zijn 
beperkt, bijvoorbeeld door 30 zetten 
te doen, dan zijn de gemiste 
kansen vrij goed aan te tonen. Ik wil 
dat illustreren door enkele 
partijfragmenten uit het vierde Hans 
Sandbrink Memorial te laten zien, 
gehouden op dezelfde dag waarop 
het interview met Kurpershoek 
verscheen. 
 
Karstens - Oosterom, ronde 2 

 
Zwart heeft een kwaliteit gegeven. 
Met Ta8! had wit gunstig kunnen 
afwikkelen. Ik speelde echter 1. 
Teb1. Nu miste Erik met 1…Lc4! 
een kans op een veel betere 
afwikkeling dan het gespeelde 
1…Txb1, wat gezien het verschil in 
tijd hoogstwaarschijnlijk winst voor 
hem opgeleverd zou hebben. 

 30



Both - Karstens, ronde 3 

 
Hier zag ik geen voortzetting van de 
aanval en speelde 1…Txf3. 
Wemmers wees op de gemiste 
kans 1...Lxe3 2. fxe3 Pxe3 met 
aanval op dame en op g2. De enige 
zet is nu 3. Ph4! Pe6 4. De4 en nu 
is het nog verbazingwekkend hoe 
weinig zwart eruit kan halen: 4...d5? 
5.Tf3! Beter is daarom misschien 
3...Pxf1 4. Txf1 De3 5. Kh1 Txf1 6. 
Pxf1 Df2 7. Pg3 Dxb2 8. exd6 Da1 
9. Kg2 Df6 10. Phf5 Pe6. In de partij 
kwam snel de volgende gemiste 
kans: 

 

Hier kon wit toeslaan met 1. f4 want 
1...Pxd3 2. fxg5 Pxb2 faalt op 3. Tf8 
mat. In opperste tijdnood speelde 
Bert iets als 1.Tfd1 en ging spoedig 
door zijn vlag. 
 
Karstens - Veltkamp, ronde 4 

 
De latere toernooiwinnaar wist zich 
duidelijk geen raad in de voor-
geschreven Pirc. De manoeuvre 
Pc6-a5-c6xd4 ging gepaard met 
zinloos tijdverlies waardoor wit de 
e5-break onder zeer gunstige 
omstandigheden kon realiseren. Er 
volgde 1. exd6 Pxd4 2. Txe7 c5 3. 
Txe8 Txe8 4. d7 Td8 5. Pe4? Txd7 
6. Pxc5 Tc7 7. Txd4 Txc5 en 
remise. 5.Pa4! wint echter simpel 
omdat 5...Txd7 nu wel faalt op 6. c3 
terwijl hij in de partij dan 6...Te7 
heeft wat ik van tevoren niet gezien 
had. 
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Van de Fliert - Karstens, ronde 5 

 
Wim moet zijn geliefde gesloten 
bestrijding van het Siciliaans nodig 
afstoffen. Volgens GM Rogozenko 
is dat echter niet eens meer 
mogelijk: "If Black is equipped with 
this modern knowledge (= bestrij-
dingswijze Gesloten Siciliaans 
[BK]), I suspect that even the 
brilliant Boris Spassky in his best 
years would find it difficult to break 
through Black's position."1 In de 
diagramstelling die na een zet of 20 
is ontstaan is er al geen sprake 
meer van een witte doorbraak, 
eerder van een zwarte. Wim dacht 
dat ik hier een kans gemist had 
door geen 1...Pxa2 te spelen wat 
werkt na bijvoorbeeld 2. Ld2 Pc3! 
Echter de zet 2. Df1! gevolgd door 
Pe1 is goed voor wit; het ontpennen 
lukt niet meer. De gemiste kans 
kwam iets verderop: 

                                                 
1 Dorian Rogozenko, Anti-Sicilians: a guide for 
Black (Londen 2003) 35. 

 
Hier zocht ik naar een manier om 
over de c-lijn binnen te komen 
vallen. 1...Tc3 ging dacht ik niet 
vanwege 2. Ld2 maar dat blijkt niet 
juist 2...Tc2 3. Lxa5 Txf2 4. Kxf2 
Lxd4! 5. Ke2 Lxa1 en zwart wint 
een pion. Dit maakt mijn zet 1...b4 
totaal onnodig. Na 2. Te1 Tc3 3. e5 
Lxg2 4. Dxg2 d5 5. g4 Dc7 6. f5 
had Tc2 nog steeds een plusje voor 
zwart gegeven maar wel binnen de 
remisemarge. Ik besloot tot 
6...Txe3?! en gaf twee zetten later 
mijn dame weg wat de neergang in 
het toernooi definitief inzette. De 
echte gemiste kans in de diagram-
stelling is het meest directe 1...Dc3 
dat ik niet deed vanwege 2. Tc1 
Dxc1 (Dd3 Txc8 levert natuurlijk 
niets op) 3. Lxc1 Txc1 4. Lf1 Lxe4 
5. De3 met dubbele aanval op loper 
en toren. Beide partijen hadden 
denk ik niet gezien dat zwart ijskoud 
5...d5 kan spelen omdat wit mat 
gaat na 6. Dxc1 Lxd4! De stelling 
na 5...d5 lijkt me niet te houden 
voor wit: het verschil in activiteit van 
de stukken is te groot en hij heeft 
zwakke pionnen als d4 en a2 die hij 
niet kan verdedigen. 
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De volgende ronde tegen Wem-
mers ontstond een gortdroge 
stelling uit de voorgeschreven 
openingsvariant. Het zoeken naar 
'iets' leverde een tijdsachterstand 
van ca. 10 minuten op wat Xander 
deed afzien van een remiseaanbod. 
Toen ik door mijn vlag ging was het 
eindspel inmiddels gewonnen voor 
hem. De gemiste kans hier was een 
interessante partij te spelen. Voor 
de partij voelde ik me echter al 
totaal leeg. Gebrek aan spelritme 
speelde misschien op. Dat had 
overigens niets met de gemiste 
kansen te maken: scherp afmaken 
is nooit mijn 'forte' geweest. De 
enige troost is dat de kritieke 

momenten vrij goed aan te duiden 
zijn wat erop wijst dat opbouw en 
plan meestal redelijk in de richting 
zijn. 
Voor de vierde keer dus de kans 
gemist om het HSM te winnen. 
Maar is dat eigenlijk wel een 
toernooi wat je moet willen winnen? 
Winst is immers een relatief begrip 
in dit toernooi. Deelnemers worden 
toch wel beloond ongeacht waar ze 
eindigen. Deze dag hoort bij de 
zwakkeren, de gemiste kansen, en 
wanneer we een partij toch even 
gelijk stellen aan een leven, bij de 
in volle vaart gebroken levens. 
 

 
 

Euwe-PK1 
 

Bert Both 
 

Het eerste kent dit seizoen drie 
debutanten. Gerben Veltkamp komt 
van Stukkenjagers, waar ons Frans 
heengegaan is, over. Paul 
Hommerson speelde afgelopen jaar 
bij PK4 om bij het Brabantse Gardé 
te kunnen blijven spelen, Hij maakt 
nu de complete overstap. Marijn 
Otte, vigerend SGS-kampioen, 
stroomt door van het  tweede. Ons 
middenrif is hiermee sterker 
geworden, wat nodig zal zijn: de 
andere 1e klassers lijken ook 
steeds beter te worden. 
Een tijdlang speelden we om en om 
in de zuidelijke en noordelijke 
klasse. Na een paar jaar zuidelijk 
hadden we dit keer het verzoek 
ingediend voor de noordelijke, voor 
de broodnodige afwisseling. 

Hiervoor zijn we gestraft met 3 
uitwedstrijden naar Friesland / 
Groningen! Aantrekkelijk in de 
klasse is het grote aantal bekende 
namen. Timman en Ree zijn aan 
het eerste bord te vinden. Van het 
NK uit 1971 spelen zelfs zes 
spelers van de nummers 1-7 uit de 
eindstand in 1A! Donner is de 
ontbrekende. 
 
De eerste wedstrijd was tegen 
Euwe, welbekend van de, 
ondertussen, vier massakampen. 
Deze zijn twee keer dik door ons 
gewonnen. Aan de top hebben we 
het echter zwaar, zodat we de 
wedstrijd niet makkelijk inschatten. 
Daarbij kwam dat we met liefst vier 
afzeggingen, 15 september is te 
vroeg voor ons, te kampen hadden. 
Het moest meezitten. 
Dat deed het niet. Het moest wel, 
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maar het deed het gewoon niet. 
Probleem is dat er bij Euwe een 
aantal spelers zitten die een kleine 
2200 hebben, maar die me veel 
beter lijken. Ze spelen positioneel 
sterk en nauwkeurig. Ze moeten 
een zwakke plek hebben, wij 
kennen haar nog niet. Misschien 
moet je ze naar de strot grijpen. 
Misschien. Al deze spelers, en dat 
waren er vier, wonnen geruisloos. 
(Zo, het verslag schiet een beetje 
op.) 
Anton had een excuus. (Dat 
overkomt Anton wel meer.) Hij zag 
mij in de kantine, en dat leek hem 
wel wat. Hij vroeg me daarom of hij 
remise mocht aanbieden. Dit had ik 
moeten weigeren, want Piet van der 
Weide zal dat nooit aannemen. Nu 
ging het X. Dd1-a4? (remise?) 
Nuttige zet (Neen) X+1. Da4-d1(?) 
f7-f5, en even later een stuk kwijt. 
De invallers deden het verder naar 
behoren. Gert-Jan de Pender moest 
ook tegen zo'n sterke, maar Leo 
van Houwelingen legde een mooie 
partij op de mat. In de trein 
bereidde hij zich met een KI-boekje 
voor, wetende dat zijn tegenstander 
5. h3 speelde. En zo geschiedde. 
Martin van Essen, vrijdagavond 
bereid gevonden vanuit Enschedé 
af te reizen, kon een pluspion niet 
verzilveren. Marijn had de 
interessantste stelling. Een 
stukoffer werd een torenoffer. Een 
pion op g7 en een onveilige koning 
waren de compensatie. Hij had 
kunnen winnen en zelfs in de 
zettenherhaling op het eind lagen 
nog kansen. Zie de partijen waar 

alle niet-verliezers een analyse 
gegeven hebben. Verliespartijen 
zijn leerzamer, zo zegt men, maar 
anderzijds zijn ze slecht voor de 
moraal. 
Op 6 oktober alweer de tweede 
wedstrijd tegen Amstelveen. Dit is 
ook een pittige tegenstander met 
vier opkomende jeugdspelers. In 
Den Hommel, van 13:00-19:00u. 
 
Euwe - PK1 7½-2½ 
Hoffman - Wemmers 0-1 
Witt - Floor 1-0 
v.d. Hoeven - v.d. Fliert 1-0 
Roda Husman - Veltkamp 1-0 
v.d. Weide - Rosmuller 1-0 
Ballon - Both ½-½ 
Polak - Otte ½-½ 
Hovenga - de Pender 1-0 
Janse - van Essen ½-½ 
Bödicker - vHouwelingen 0-1 
 
Günther Ballon - Bert Both 
(commentaar Bert) 
1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 Lb4 4. f3 
Door Botwinnik en later door Kiers 
gespeeld. Ik heb het zelf ook een 
tijdje gedaan. 
4…c5 
De andere mogelijkheid is 4…d5 5. 
a3 Lxc3+ 5. bxc3 c5. 
5. d5 Ph5 6. g3 
Er dreigde overigens Dh4+ en 
Dxc4. Mijn tegenstander zei dat 
hem dat ooit in Berlijn na Ph3 
overkomen was. Inderdaad een 
partij Ballon-Brunner uit 1984: 6. 
Ph3 Dh4+ 7. g3 Dxc4 8. e4 Dd4 9. 
Ld2 Pf6 en zwart won. Xander wees 
bij de analyse op 6. Pf2 Dxc4 7. e4 
Lxc3 8. bxc3 Dxc3 9. Ld2 Dd4 10. 
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Dc1. Een wetenschap die weer van 
Eric de Haan afkomstig was. Wit 
scoort goed, de diagonaal a1-h8 is 
een hebbedingetje. 
6…f5 7. Ph3 0-0 8. Lg2 d6 
Wit laat Ld2 een tijd achter en zwart 
ruilt niet. Op 8...Lxc3+ 9. bxc3 leek 
me e5 niet goed na 10. d6, bijv. Pf6 
Dd3. De ontwikkeling van de dame-
vleugelstukken is moeizaam. Na 
9…d6 is 10. f4 een positionele zet. 
9. Ld2 
9. f4 is ook hier een goed idee. 
9…e5 10. 0-0 h6 
Op 10...f4 had ik 11. g4 verwacht. Ik 
wilde het nog niets vastleggen. 
11. e4 fxe4 12. Pxe4 Lxd2 13. 
Dxd2 Pa6 14. Phf2 Pc7 15. b4 
Anders speelt zwart b5. 
15…b6 16.a4 

 
16. Pd3 is positiever. De volgende 
twee plies leiden de remise in. 
16...a5 17. b5 Pe8 ½-½ 
Remise aangeboden en aange-
nomen. Er is weinig aan de hand, 
maar zwart staat iets gemakkelijker. 
Ik had wel even door kunnen 
spelen. 
 

Marijn Otte - Indra Polak 
(commentaar Marijn) 
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. 
Pxd4 Pf6 5. Pc3 a6 6. Lg5 e6 7. f4 
Le7 8. Df3 Dc7 9. 0-0-0 Pbd7 10. 
g4 b5 11. Lxf6 Pxf6 12. g5 Pd7 13. 
f5 Pc5 
Slik, hoe ging het ook alweer? 
14. f6 gxf6 15. gxf6 Lf8 16. Tg1 h5 
17. Tg7 b4 18. Pd5 exd5 19. exd5 
Tot zover mijn kennis, Toren op g7 
en na b4 altijd stuk op d5 offeren. 
Vorig jaar had ik deze stelling ook 
op het bord toen ging het verder 
met Pd7, die partij verloor ik 
uiteindelijk nadat ik zettenherhaling 
uit de weg ging. Wat mijn 
tegenstander speelt is de oude 
variant, maar naar mijn inzien ook 
de mindere. 
19...Lg4 
19...Pd7, een idee van Vallejo 
Pons. 20. Te1+ Pe5 21. Pc6 Lb7 
22. Pxe5 dxe5 23. Lh3 Tc8 24. 
Lxc8 Lxc8 25. Dg3 Ld6 26. Tg8+ 
Txg8 27. Dxg8+ Lf8 28. Dg5 Ld6 
29. Dxh5? Lb7 30. Df3 Dc4 31. b3 
Lxd5 32. bxc4 Lxf3 33. c5 Lc7 34. 
Kb2 e4 35. Kb3 Lxh2 36. c6 Kd8 
37. Kxb4 Kc7 38. Kc5 e3 39. Tb1 
Ld6+ 40. Kd4 e2 41. Ke3 Lg3 42. 
Kxf3 e1D 43. Txe1 Lxe1 44. Kg4 
Kxc6 45. Kg5 Ld2+ 0-1. Otte, M 
(2117) - Van Assendelft, F (2243). 
20. Te1+ Kd8 21. Df4 
Valt indirect b4 aan. 
21...Kc8 22. Pc6 
Ook interessant is 22. Pe6 fxe6 23. 
Txc7+ Kxc7 24. Dxb4 a5 25. Dc3 
exd5? (25...e5!) 26. f7 Th7 27. Lg2 
Lg7 28. Te7+ Kb6 29. f8D Txf8 30. 
Txg7 Txg7 31. Dxg7 en de witspeler 

 35



wist dit uiteindelijk tot winst te 
voeren in: Venkatesh, M (2450) -
Suvrajit, S (2395) / Visakhapatnam 
IND 2004. 
22...a5 
Niet goed is 22...Ld7 23. Dxb4 a5 
24. Dh4 Lxg7 (24...Kb7 25.Txf7 met 
3 pionnen en aanval voor een stuk; 
24...Lxc6 25.dxc6 Lxg7 26.fxg7 Tg8 
27.Te7 Dxc6 28.Dxh5 en ook nu 
valt de zwarte stelling uit elkaar) 25. 
fxg7 Tg8 26. Pe7+ Kb7 27. Pxg8 
Txg8 28. Df6 en zwart staat 
helemaal vastgesnoerd 
23. Dc4 
Nu wist mijn tegenstander het ook 
niet meer. 
23...Lxg7?! 
Begrijpelijk, maar het is beter om 
gewoon te gaan staan, nu krijgt wit 
heel veel initiatief. 23...Kb7 24. 
Db5+ Db6 25. Txf7+ Ld7 26. De2 
Lh6+ 27. Kb1 Taf8 (27...The8 28. 
Dxe8 Txe8 29. Txe8 gevolgd door 
Tb8) 28. Te7 Lg5 (28...Kc8 29. Lh3 
Lxh3 30. Pa7+ Kb8 31. Pc6+=) 
24. fxg7 Tg8 25. Te7 
Ik heb hier nog lang nagedacht over 
Db5 om de zwarte koning af te 
houden. Vooral omdat Ld7 niet 
werkt, helaas heeft zwart wel 
andere manieren om zich te ver-
dedigen: 25. Db5 Db7 (25...Ld7?? 
26. Pe7+ Kd8 27.Pxg8 Lxb5 28.Pf6 
en promotie is onvermijdelijk) 26. 
Pe7+ (26. Pa7+!? Kc7! 27. Te7+ 
Ld7) 26...Kc7 27. Dxb7+ Kxb7 28. 
Pxg8 Txg8 29. Te7+ Kb6 30. Txf7 
en ook wil de computer mij nog 
laten geloven dat wit gelijk spel 
heeft. Het lijkt mij dat als zwart zijn 
loper via h5-g6-h7 heeft omge-

speeld en daarna torenruil afdwingt 
via b8-b7 wel gewonnen zal moeten 
staan. 
25...Ld7 26. Txf7 Kb7 
Tot mijn verbazing kwam ik thuis 
erachter dat dit allemaal al eens 
eerder gespeeld was. Verschil was 
dat de toenmalige witspeler het 
spoor niet kwijtraakt en ik nu wel. 
27. Lh3 is winnend. 

 
27. Df4? 
27. Lh3 Kb6 (ik had het afge-
schreven wegens 27...Lxh3 om 
vervolgens helemaal te missen dat 
28. Db5+ heel hard mat gaat na 
28...Kc8 29. Tf8+) 28. Lxd7 Pxd7 
29. a4 bxa3 30. Db3+ Ka6 31. 
Dd3+ Kb6 32. Db3+ Ka6 33. Dc4+ 
Kb6 34. bxa3 Db7 35. a4 Da6 36. 
Db3+ Kc5 37. Tf3 Pe5 38. Tc3+ 
Pc4 39. Pxa5 Kxd5 40. Pxc4 Kd4 
41. Td3+ Kc5 42. Da3+ 1-0 Ibraev, 
N (2442) -Kostin, K (2320) / St 
Petersburg RUS 2003. 
27...Tac8 28. Df6?! 
Nog steeds interessant ook al is het 
niet meer zo goed 28. Lh3!? Db6 
(28...Lxh3? 29. Txc7+ Txc7 30. 
Dxd6; 28...Lxc6?? 29. Lxc8+) 29. 
Lxd7 Pxd7 30. Txd7+ Tc7 31. 
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Txc7+ Dxc7 32. Pxa5+ Ka8! ÷ 
28...Kb6 29. Lh3 
Weliswaar minder sterk dan de 
vorige zetten, maar nog steeds erg 
interessant. 
29...Lxc6 30. Lxc8 
Eenmaal bezig wordt materiaal 
vanzelf van ondergeschikt belang. 
30. Txc7 Txc7 31. dxc6 Tgxg7 ÷ 
30...Dxc8 31. Dxd6 De8 32. Te7 
Dc8 33. Tf7 De8 34. Te7 Dc8 ½-½ 
Zettenherhaling, een saai einde van 
een spannende partij, maar terecht 
zo dacht ik op de terugreis. 
Eenmaal thuis moet ik daar 
misschien op terugkomen ook al is 
het alles behalve eenvoudig: 35. b3 
gaatje maken 35...Td8 36. Dg6 Tg8 
37. Df6 Kb5 38. dxc6 Dxc6 39. Dd4! 

 
(analysediagram na 39. Dd4) 
Dit is het terugkerende idee. De 
zwakke zwarte koning en 
handenbinder g7 geven wit iets 
betere kansen. Maar om dat 
volledig te begrijpen kunt u het 
beter thuis met een computer 
uitspelen. 

Rob Bödicker - Leo v Houwelingen 
(commentaar Leo/Bert) 
1. d4 g6 2. c4 Lg7 3. Pc3 d6 4. e4 
Pf6 5. h3 0-0 6. Lg5 Pa6 7. Ld3 
De8 8. Pf3 e5 9. d5 Pd7 
Of 9...Ph5 10.g3. 
10. g4 Pdc5 11. Lb1 f5 12. exf5 
[BB] Nieuw in Chess Base online. 
12. gxf5 gxf5 13. Tg1 scoort 1½ / 2. 
12...e4 13. Pd4 gxf5 
13...Pd3+ 14. Lxd3 exd3+ 15. Pe6 
gxf5 16. Dxd3 Lxe6 17. dxe6 Dxe6+ 
18. De2 Lxc3+ 19.bxc3 
14. Pxf5 Lxf5 15. gxf5 Txf5 16. 
Dg4 Tf7 17. Le3 Kh8 18. Lc2 
[BB] Een erg grote concessie voor 
de rokade. Zwart heeft nu voordeel. 
18...Pb4 19. 0-0-0 Pbd3+ 20. Kb1 

 
20…Pxf2! 
[BB] Er is niets mis met het snacken 
van de pion. Beter dan De5 waar ik 
naar keek. 
21. Lxf2 Txf2 22. Tde1 Df7? 
22...Lxc3! 23. bxc3 De5 
23. Dd1? 
23. Pxe4 Tf4 24. Dg3 Pxe4 25. 
Txe4 Txe4 26. Lxe4 b5 27. Dh4 h6 
28. cxb5 Tb8 is onduidelijk. 
23...Te8 24. Thf1 e3 25. Ld3 Lxc3 
26. bxc3 Pxd3 
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26...Te5 27. Ka1 (27. Le2 Pe4) 
27...e2 28. Lxe2 Texe2 
27. Dxd3 Dg6 
[BB] Een praktische afwikkeling 
naar het eindspel. 
28. Dxg6 hxg6 29. Tg1 Kg7 30. 
Tg3 e2 31. Kc1 Te4 32. Kd2 Txc4 
33. Te3 Ta4 34. T1xe2 Txa2+ 0-1 
 
Martin van Essen - Paul Janse 
1. e4 c5 2. Pf3 e6 3. Pc3 Pc6 4. d4 
cxd4 5. Pxd4 Pf6 6. Pxc6 
Niet erg ambitieus, maar dat was 
bewust zo vanwege mijn gebrek 
aan spelritme. 6. Pdb5, Lb4 7. a3 
(7. Lf4!? moet je goed kennen) had 
ik nog wel willen spelen, maar na 
6...d6 7. Lf4 e5 8. Lg5 zijn we in de 
hoofdvariant Sveshnikov beland, in 
een zetvolgorde waarin zwart heeft 
weten te vermijden dat wit met een 
vroeg Pd5 het grote theoretische 
complex omzeilt. 
6...bxc6 
Ik hoopte natuurlijk op terugnemen 
met de d-pion. 
7. e5 Pd5 8. Pe4 Da5+ 
De hoofdvariant hier is 8...Dc7 9. f4 
Db6. 
9. c3, La6 10. Dh5 
De enige kans op openingsvoordeel 
is het eindspel (ha ha) 10. Lxa6 
Dxa6 11. De2, hetgeen ik onterecht 
dogmatisch (‘slechte loper’) 
pessimistisch inschatte voor wit. De 
tekstzet dreigt middels Pg5 het 
zwarte-veldencomplex verder te 
verzwakken, maar hierbij had ik iets 
gemist. 
10...Lxf1 11. Kxf1 Db5+ 
Het geplande 12. Kg1 (idee: met h4 
en Th3 de toren naar buiten) kan 

helemaal niet wegens 12...Dd3 en 
wit moet zichzelf helemaal in de 
knoop leggen om zich op korte 
termijn te handhaven. 
12. De2 Dxe2+ 
Zo ontstaat alsnog het eindspel. 
Wellicht had zwart de dames op het 
bord kunnen houden. 
13. Kxe2 f6 14. exf6? 
Wit geeft een belangrijke troef op 
ten faveure van zijn ‘slechte’ loper, 
maar de keerzijde, het aldus 
opbloeiende zwarte centrum, weegt 
zwaarder. Beter (en bepaald niet 
onvoordelig) is 14. Pg5, zoals 
gespeeld door Cuijpers, aldus mijn 
tegenstander. 
14...Pxf6 (14...gxf6? 15. c4) 
15. Pg5 
Het zwarte centrum met 15. Pxf6+ 
verder doen accresceren leek mij 
nog onaantrekkelijker. Feit is wel 
dat het witte paard goede velden 
ontbeert, wegens gebrek aan 
centrale steunpunten. 
15...e5 
Voorkomt dat de witte loper zich via 
f4 ontplooit. 
16. Le3 h6 17. Pf3 Pg4 
17...e4? 18. Ld4, maar de tekstzet 
is evenmin gelukkig. Zwart baat niet 
bij deze ruil. Beter is 17...d6. 
18. Tad1! 
Een voor de handliggende, maar 
goed geplaatste zet. 
18...d5? 
Nu was 18. ..., d6 onontkoombaar. 
19. h3, Pxe3 20. fxe3! 
Gemist door zwart, die nu een groot 
probleem heeft met zijn pionnen-
centrum. Op 20...Ld6 volgt 21. c4 of 
e4. Echter: 
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20...e4 

 
21. Pe5! 
A tempo, want precies volgens 
plan. Zwart kan pionverlies al niet 
meer voorkomen. Om de een of 
andere reden had zwart slechts 
gerekend op 21. Pd4. 
21...Tc8 22. c4! 
Weer een verrassing voor hem. Hij 
was benauwd voor 22. Pg6 of 22. 
Tf1, maar ik weet niet zeker of die 
zetten wit concreet veel brengen. Ik 
besloot mijn kans te grijpen het 
zwarte centrum uiteen te slaan. Na 
22...dxc4? 23. Pxc4 is de zwarte e-
pion onhoudbaar. 
22...g5! 
Na lang nadenken gespeeld; de 
kansrijkste methode voor tegenspel. 
23. cxd5 cxd5 24. Txd5 Lg7 25. 
Thd1 0-0! 
Een verrassing voor mij. Wit heeft 
problemen met Pe5, pion b2 en de 
2e rij en dus met het consolideren 
van de pluspion. Een interessante 
zet hier is 26. Pg4!?, maar ik 
besloot met 26. Pd7 een tempo te 
winnen om de verdediging te 

organiseren. 
26...Tc2+ 27. T5d2 Misschien is 27. 
T1d2 een fractie handiger. 
27...Tfc8 28. Txc2 Txc2+ 29. Td2 
Tc1! 
Niet 29...Txd2+? 30. Kxd2 Lxb2 31. 
Pc5! en wit wint e4 en dreigt 
bovendien met g2-g4 de zwarte 
koningsvleugelpionnen te fixeren. 
30. Td1 Tc2+ 31. Td2 Tc1 32. b4? 
Wits plus is moeilijk te realiseren, 
vanwege de ongelukkige posities 
van zijn stukken en de grote 
activiteit van de zwarte. Ik heb geen 
kant-en-klaar plan uitgedokterd, 
maar langzaam hergroeperen met 
32. Pb8 lijkt geen kwaad idee. 
32...Lc3! 
Natuurlijk, en tevens de zet die mij 
deed afzien van 32. b3. Ik had 
berekend 32...Tb1 33. a3 Tb3 34. 
Pc5 Txa3 35. Pxe4 Tb3 36. Td8+ 
en wit streeft ruil van a- tegen b-
pion na (36. ..., Kh7 37. Tb8??, a5! 
en die pion wordt zeer gevaarlijk). 
Hoe realistisch wits winstkansen 
dan nog zijn is een ander verhaal. 
33. Td6 ½-½ 
De stelling is nu erg onduidelijk, er 
kan van alles gebeuren. Van beide 
kanten gaan er een paar pionnen 
rollen, maar het lijkt me dat zwart 
niet minder staat, gezien het latente 
gevaar van de a-pion, goed 
ondersteund door toren en loper. Ik 
besloot hier eieren voor mijn geld te 
kiezen en met Berts goedkeuring 
remise aan te bieden, hetgeen werd 
geaccepteerd. 
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Witte velden 
 

Xander Wemmers 
 

Het zal moeilijk worden om dit blad 
vol te krijgen met overwinningen uit 
de eerste ronde KNSB. In het 
eerste volgde althans niemand het 
voorbeeld van Leo en mij en een 
hardhandige nederlaag was ons 
deel. Dat wij met vier invallers 
speelden geenszins een nadeel; het 
waren de vaste spelers op de 
hogere borden die waren vergeten 
om ’s ochtends het gebit in te doen. 
Uitzondering uiteraard het eerste 
bord, waar de kopman van Paul 
Keres als altijd tot de tanden toe 
bewapend was. 
 
Xander Wemmers - Ron Hoffman 
Euwe-Paul Keres (bord 1) 
1. e4 
En wachten maar. De tegenstander 
bleek nog niet uit bed gestapt, wat 
ik mij altijd goed kan voorstellen. 
Koffie halen was er echter ook niet 
bij omdat de bardame eveneens op 
bed was blijven liggen. Dat kon ik 
minder goed hebben. Dan maar bij 
de wedstrijdleider langs om te gaan 
kijken hoe mijn tegenstander heet. 
Ik vond de naam van Marc 
Overeem en spoedde mij terug naar 
mijn bord omdat ik eindelijk iets te 
doen had: het tekstvak achter 
‘zwartspeler’ mocht worden 
ingevuld. 
1…g6 
Deze zet werd echter niet 
uitgevoerd door Marc Overeem, 
maar door Tigran Spaan. Nu houd 
ik er niet van om te knoeien op mijn 

biljet, maar we moeten ons wel aan 
de feiten houden. Na het krassen 
en opschrijven van ‘Tigran Spaan’ 
viel mijn oog op het keurige biljet 
van mijn tegenstander. Stond daar 
nu ‘Ron Hoffman’? Jawel! In mijn 
overconcentratie had ik deze twee 
personen met elkaar verward en nu 
kon ik met een nijdig gebaar weer 
mijn biljet te lijf gaan. Donders! 
Dergelijke zaken zijn slecht voor het 
humeur. Opnieuw herstelwerk-
zaamheden en het was nu zaak 
geworden om de valse start van mij 
af te schudden. De partij en zijn 
resultaat krijgen voorrang boven 
emoties. 
2. d4 Lg7 3. Pf3 d6 4. c4 Pf6 5. 
Pc3 
Wat is dat nu? Ik doe mijn best om 
1. e4 te spelen en dat lukt ook al 
niet. Maar de KI is ook bekend 
terrein en staat garant voor een 
leuke partij. 
5…0-0 6. Le2 e5 7. Le3 Pg4 8. Lg5 
f6 9. Lh4 g5 10. Lg3 Ph6 11. dxe5 
dxe5 12. Dd5+ 
Na lang nadenken over wat er ook 
al weer in mijn boek staat. Ik 
meende mij een partij Kortchnoi-
Van Wely te herinneren die op deze 
manier begon. Achteraf bleek dat te 
kloppen. 
12…Pf7 13. h4 h6?! 14. hxg5 
hxg5?! 
De consequentie van de vorige zet, 
maar niet goed. Zwart moet met de 
f-pion terugslaan, hoewel dat er 
structureel minder goed uit ziet. In 
de partij krijgt wit de h-lijn en een 
aantal zwaktes op de witte velden 
cadeau. Zwart kan bogen op veld 
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d4, maar het duurt nog wel even 
voordat zich daar een paard nestelt. 
15. Ph2 c6 16. Dd1 Db6 17. Dc2 
Pa6 18. a3 Pc5 19. b4 Pe6 20. c5 
Pd4 21. Dd1 
De witte dame weet heel goed wat 
zij wil: richting h5. De uitstapjes 
naar d5 en c2 zijn slechts tijdelijk. 
21…Dc7 22. Lc4 Le6 23. Lxe6 
Pxe6 24. Dh5 Tfe8?! 
Logischer leek me hier 24…Ph6. 
Het witte paard van h2 is een stuk 
sterker dan beide zwarte paarden. 
De ruil na 25.Pg4 is daarom gunstig 
voor zwart.  
25. Pg4 Pf8 26. Pe3 
Het lijkt er op dat het witte voordeel 
vooral bestaat uit kansen op een 
koningsaanval. Dit is niet waar! 
Zwart heeft de velden rond zijn 
koning dubbel gedekt en heeft daar 
niets te vrezen. Het voordeel van 
wit zit in de slechte loper op g7 en 
de zwakke witte velden. Het is ook 
belangrijk dat hij meer ruimte heeft 
en door die flexibiliteit sneller kan 
switchen naar de damevleugel. Wit 
moet overigens ook niet vergeten 
dat zijn koning nog in het midden 
staat. De neiging om wit groot 
voordeel toe te dichten is 
waarschijnlijk niet terecht. Ik noem 
het een klein plusje. 
26…a5 27. Tc1 axb4 28. axb4 
b6?! 
Terecht probeert zwart de stelling te 
openen. Een positionele behan-
deling van de stelling zou een 
kansloze aangelegenheid worden. 
De zet heeft echter wel als nadeel 
dat wit veld d5 krijgt. 
29. b5! bxc5 30. bxc6 Dxc6 31. 

Pcd5 
Vooruit, het kost een pion, maar 
daar merk je verder niets van. 
31…Ta4 32. f3 Pd6 33. Pg4!? 

 
33…Pxe4 
Dit is het moment dat zwart 
definitief voor de tactische 
oplossing kiest. Er is geen weg 
terug: 33…Pd7 34. Dxe8+. Er was 
echter wel een alternatief dat aan 
mijn aandacht ontsnapt was: 
33…Txe4+ 34. fxe4 Pxe4. Wit moet 
materiaal teruggeven, bijvoorbeeld 
met Pexf6+. De computer komt ook 
nog met een leuke oplossing, maar 
omdat iedereen tegenwoordig zelf 
Fritz heeft, schrijf ik die hier niet op. 
34. fxe4 Txe4+ 35. Pde3 f5 36.     
0-0! 
Juist! Dit had ik wel en mijn 
tegenstander niet gezien toen er op 
e4 werd geofferd. Het is nu uit, 
mede door het schokeffect dat deze 
zet op mijn tegenstander had. 
36…fxg4 37. Df7+ Kh8 38. Pf5 
Pe6 
Van 7 minuten dacht ik er hier 6 na 
over 39.Kf2, wat lijkt te winnen. Uit 
pragmatische overwegingen besloot 
ik het niet te spelen vanwege de 
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complexiteit van de stelling. Er 
komen wendingen in met …Te2+ 
die ik niet voor de 40e wilde 
toestaan. 
In Euwe-Online, het digitale 
clubblad van Euwe, schrijft mijn 
tegenstander bij deze zet iets 
interessants: "Het analyse-team 
van de Paul Keres deelde later 
onomwonden mee dat ze al hadden 
vastgesteld dat dit direct won voor 
Wit. Welnu! Het is goed dat er geen 
afgebroken partijen meer zijn, 
anders zou dit analyse-team heel 
wat brokken maken. Nog afgezien 
van een objectief oordeel is Kf2 in 
praktische zin niet handig om te 
spelen met maar een minuutje op 
de klok, want gewoon te moeilijk. 
De witspeler kiest terecht voor de 
simpele, en winnende voortzetting." 
En hier moet ik het met mijn 
tegenstander eens zijn. Wij 
Keresianen gaan in de analyse bij 
het bord staan en werpen zonder 
pardon ons stellingsoordeel over 
tafel. Tenslotte hadden we vanaf de 
bar een prima zicht op de stelling. 
Geen onderbouwing van het 
oordeel, geen terughoudendheid of 
gepast respect. Nee, alleen het 
alomvattende oordeel. "Dit is 
gewonnen!". "Dit is natuurlijk 
remise, hoe heb je dat kunnen 
verliezen??". "Je moet hier 
natuurlijk op d5 slaan!". "Dwaas!" 
Nog afgezien van het feit dat het 
goed is om eerst na te denken voor 
je iets zegt, toont het maar weinig 
bescheidenheid. Weinig respect 
voor de verborgen mogelijkheden 
die het schaakspel rijk is. Wij 

Keresianen zijn oppervlakkige 
wezens die altijd gelijk hebben. En 
dat zullen we laten horen ook. 
Mijn beslissing om geen 39.Kf2 te 
spelen was vooral gebaseerd op 
intuïtieve gronden, maar mijn 
tegenstander bleek zelfs een 
sluitende verdediging gevonden te 
hebben: 39…Lh6! Verbijsterend! Na 
40.Th1 Te2+ Komt zwart beter te 
staan en ook na andere zetten is de 
winst verkeken. 
39. Pd6! (Prozaïsch & pragmatisch) 
Dxd6 40. Dxe8+ Kh7 41. Dh5+ 
Vanaf hier is er weer genoeg tijd om 
te filosoferen. Het analyseteam van 
Paul Keres hield zich op de gang 
op en kon geen winst vinden. Er 
werd zelfs voorzichtig aan verlies 
gedacht. Dergelijke negatieve 
gedachten zijn nooit mijn 
hersenpan binnengedrongen. 
Analyseren moet je in je eentje 
doen, anders word je om de 
haverklap gestoord. Het is 
geforceerd uit. 
41…Kg8 42. Df7+ Kh8 43. Tf6! 
En wel hierom. Slaan op f6 kost de 
toren op e4 omdat het paard op e6 
gepend staat. Er resteren zwart 
twee zetten, die beide verliezen. 
43…Dd4+ 
Na 43…Dd2 44. Txe6 Dxc1+ 45. 
Kh2 loopt zwart mat, net als in de 
partij. 
44. Lf2 Db2 45. De8+ Kh7 46. 
Dg6+ Kh8 47. Txe6! Dxc1+ 48. 
Kh2 Tf4 
Het was belangrijk om de dame 
eerst op g6 neer te zetten, omdat 
anders 48…Df4+ mogelijk zou zijn 
geweest. 
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49. Te7 1-0 
De zwarte loper was niet alleen zelf 
slecht, het veroorzaakte ook 
zwaktes op de witte velden. Over 
deze velden is de witte aanval 

uiteindelijk toch nog doorgeslagen. 
Een geslaagde Konings-Indiër. De 
volgende keer open ik opnieuw 
1.e4! 

 
 

Venlo-PK2 
 

Lukas Boutens 
 

Venlo 1 - PK2 4½-3½ 
Strijbos - Boutens ½-½ 
van Gool - Janse 1-0 
R. Montignies - de Jonge 0-1 
J. Nabuurs - Smit 1-0 
P. Schroeber - v.d. Spek ½-½ 
F. Mertens - Kronemeijer 0-1 
P. Boonen - Wakkee 1-0 
vd Grinten - van Oosten ½-½ 
 
Op papier een interessant 
degradatieduel, door de vele 
invallers aan beide kanten zo 
mogelijk nog interessanter. 
Het tweede miste Anton (invalbeurt 
1e), Evert (vakantieperikelen) en 
Erik (uitslapen), Jaap, Simon en 
Colijn waren de invallers. 
Bij onze gastheer ontbrak bord 6 en 
bord 8. 
Op papier een sterkere tegen-
stander maar wat zegt dat elo-getal 
nou helemaal?? 
Inderdaad, helemaal niets. 
Goed, bijna 2 uur met de boemel 
naar het land van Wilders en da’s 
goed te merken ook, wat een armoe 
daar, en natuurlijk ook geen zwarte 
gekleurde medemens te bekennen. 
Nee het gaat goed daar in dat fraaie 

lösslandschap2, gelukkig mogen we 
nog een keer of vier die kant uit. 
Gek eigenlijk dat zo’n Wilders-man 
dan toch in mijn fraaie stadje blijkt 
te wonen, gelukkig in een wijk waar 
ik niet mag komen van mijn 
allerliefste. 
De verhalen van Hein-Piet over het 
DD uit de jaren 60 maakte veel 
goed, Volkskrant en bridgeboek is 
toch eigenlijk maar niets zo op de 
vroege ochtend. 
Jan Jaap had het meeste last van 
die treinrit, na 5 zetten ("varianten 
door elkaar gehaald") was de koek 
op, Jan Jaap spartelde nog een 
uurtje of 3 manmoedig tegen maar 
dit mocht uiteraard niet baten. 
Bij bridgewedstrijden spelen ze met 
schermen, misschien is dit met 
schaken ook wel een idee, zodra 
een teamgenoot aan het knoeien 
slaat meteen een scherm erom 
heen. 
Hein Piet had een verjaardag en 
was ook binnen en half uur klaar, 
een mooie remise met de witten. 
Nu maar hopen dat Hein-Piet niet 
teveel oude bekenden dit jaar gaat 
tegenkomen anders worden het 
allemaal van die Joost M. potjes… 
Maartje overspeelde, na een 
knollen-bollen-vla-flip-opening, 

                                                 
2 [CW] zandlandschap; löss is de bodemsoort van 
Zuid-Limburg (Bosatlas 52e druk, kaart 42A) 
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Montignies maar ondertussen had 
Colijn ook wat varianten door elkaar 
gehaald zodat de tussenstand 2½-
1½ in het voordeel van de gastheer 
was. 
Bij Colijn was er werkelijk geen 
touw aan vast te knopen, alle 
gezonde paden der theorie werden 
al snel verlaten waarna een dame 
offer in een soort van Ben-oni 
stelling (zo’n dame offer ken ik 
alleen maar uit die matchpartijen 
tussen de 2 K’s en dat was een KI) 
en kon er ook mee ophouden, hand 
in hand met Montignies en Jan 
Jaap de stad in op zoek naar een 
goed openingsboek. 
Die vreselijk onbeschofte en nare 
man aan bord 1 mocht Strijbos zien 
tegen te houden. 
Nou ken ik die Maarten nog uit onze 
jeugdbridgetijd en had ik eigenlijk 
een snelle half wel verwacht om in 
bijzijn van glazen rose die goede 
oude internetloze tijd eens door te 
ploegen. 
Niets van dit alles! 
We vlogen elkaar vanuit een Maroc-

zy naar de strot waarbij Maarten als 
eerste mistastte, op zet 22 had de 
zet g4 voor beslissend voordeel 
kunnen leiden maar mijn 
rechterhand viel opeens uit en wist 
niet verder te komen dan g3, 4 
zetten later zijn we er dan toch 
maar mee op gehouden. 
De rose was overigens heerlijk. 
3-2 met nog 3 spannende partijen 
te gaan; Gabriel was slecht uit de 
opening gekomen, moest ook nog 
20 zetten in een minuut doen en 
belandde in een verloren eindspel. 
Simon en Jaap hadden allebei een 
stevige plus maar Jaap kwam niet 
verder dan een half (royaal beloond 
want in de opening was het al 
helemaal mis) en Simon wist in een 
potremise eindspel alsnog te 
winnen. 
Een kleine nederlaag dus en met 
de wedstrijden tegen het sterke 
HSC en BAT Zevenaar nog voor de 
boeg, gaan we het nieuwe jaar met 
hooguit 1 matchpunt in. 
Het lijkt verdorie wel De Bilt. 

 
 

Caissa 2-PK3 
 

Rijk Schipper 
 

Meteen op scherp: het derde in 
Amsterdam. 
Om kwart voor twaalf verzamelden 
twee Paul Keres-teams zich op 
Utrecht CS. Zowel het eerste als 
het derde reisden af naar 
Amsterdam om het tegen de eerste 
twee teams van Caïssa op te 
nemen. Toen ook teamleider Ger 
Hageman was gearriveerd konden 

we naar het perron gaan. We 
namen aan dat individualist Mark 
Uildriks op eigen gelegenheid naar 
de hoofdstad was vertrokken. In 
ons gezelschap was ook de 
sympathieke SC Utrechter Michiel 
Blok: ook zijn team, Utrecht II, 
speelde in de Pijp. 
In een lawaaierig en benauwd, 
maar wel gezellig speellokaal 
schoven we achter de borden. Al 
snel vielen twee remises: Rolf 
Dijksterhuis (6) hield zich een 
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Grand Prix-aanval van het lijf, terwijl 
Rijk Schipper (1) een uitdagend 
passieve opstelling niet optimaal 
bestreed. Daardoor kon hij van de 
frisse lucht gaan genieten en dit 
verslag schrijven. Om kwart over 
vier had Ronald Gouma (8) een 
kwaliteit en een pion veroverd; ook 
Kees Vreeken (4) had een riante 
stelling met een pion meer. Paul (2) 
kreeg goed spel in zijn geliefde 
Paulsen (spreek uit: Paul z’n) 
opening. 
Om vijf uur, na de tijdscontrole, 
keken we tegen een achterstand 
aan. Mark (3), inderdaad op de 
juiste locatie gearriveerd, kwam te 
laat met zijn aanval en werd zelf 
matgezet. Paul liet een paar mooie 
kansen lopen en nam op het 
verkeerde moment risico. Het was 
echter duidelijk dat de achterstand 
zeker niet onoverkomelijk was. 
Kees verzilverde zijn voordeel 
overtuigend. Ronald hield ons nog 
even in spanning door een vrije d-
pion ver te laten oprukken; maar hij 
hield het hoofd koel en hij 
promoveerde zelf tot dame. 
De beslissing zou dus vallen in de 
partijen van Ernst van de Vecht (7) 
en Ger (5). Ernst stond al geruime 
tijd een kwaliteit voor, maar had wel 
kort daarop een pion teruggegeven. 
Ger raakte in een dameëindspel 
met een pion minder terecht, dat 
met enige oplettendheid wel remise 
moest zijn te maken. Omstreeks 
half zeven tekende de overwinning 

zich af. Ger kreeg een remise-
aanbod. Zijn grapje ‘altijd doorgaan’ 
werd als een weigering opgevat, 
maar toen stak hij toch zijn hand uit 
om het aanbod te accepteren. De 
heldenrol viel zo toe aan Ernst. Al 
werd het inmiddels zeer rumoerig in 
de speelzaal, onze man speelde de 
slotfase zeer sterk. Op het moment 
dat zijn b-pion zou promoveren gaf 
zijn tegenstander zeer terecht op. 
Zo konden wij een verrassende 
overwinning aantekenen op een 
team dat op papier sterker was. 
Ook de rest van de dag bleef de 
schaakgodin ons toelachen. Een 
fijne maaltijd, stationwachten die 
ons zonder meer doorlieten, 
conducteurs die de treindeuren 
voor ons open hielden – alles lukte. 
De schaakwereld is gewaarschuwd 
voor PK III ! 
 
De beste partij: 
A. Sula - Kees Vreeken 
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Pf3 Pf6 4. Pc3 
e6 5. e3 Pbd7 6. Ld3 dxc4 7. Lxc4 
b5 8. Ld3 a6 9. 0-0 (?) 
Als wit op voordeel wil spelen moet 
hij 9. e4 doen. 
9...c5! 10. e4? 
Maar nu is het te laat. 
10…cxd4 11. Pxd4 Lb7 
Nog sterker is 11…Pe5! en wit kan 
wel inpakken. 
12. Lg5 Le7 13. Lxf6? 
Merkwaardig, deze vrijwillige ruil. 
Beter is 13.Te1 
13...Pxf6 14. e5 Pd5 15. Dg4 Pxc3! 
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16. bxc3 
Zwart hoeft zich geen zorgen te 
maken over 16. Dxg7 Dxd4 17. 
Dxh8+ (17. bxc3 Lxd3 18. Dxh8+ 
Lf8-+) 17...Kd7 18.Dxh7 Dxe5 
16...0-0 17. Tfe1 (beter 17. a4!) 
17...Tc8 18. Te3 g6 19. Td1 Db6 
20. Le4 Lxe4 21. Dxe4 Tfd8 22. 
Df4 Lf8 23. Tde1 Tc4 24. Dg3? 
Beter is 24.Td3. 
24...Tdc8 25. Pe2 Da5 
Zwart gaat oogsten. 
26. Td3 Dxa2 27. Td7 T4c7 28. 
Tdd1 Lg7 29. f4 Dc4 30. Kf1? 
Wit raakt, in naderende tijdnood, de 
draad geheel en al kwijt. 
30…a5 31. Td4 Dc5 32. Tb1 Lf8! 
33. Dd3 Tb7 34. Td7 Txd7 35. 
Dxd7 Tb8 36. Tc1 a4 37. g4 a3 
Sneller won 37...De3. 

38. Dd3 Le7! 39. De4 Td8 40. Pd4 
Dc4+ 41. De2?? Txd4 0-1 
 
Het spannende slot van de match: 
Ernst van der Vecht - M. Miedema 

 
Het lijkt nog niet gemakkelijk voor 
wit om verder te komen. Maar Ernst 
vindt de juiste weg: 
44. Th8! h5 45. Th7+ 
Een mooie wending was geweest 
45.Th6 Kf7 46.Lxh5 gxh5 47. Txe5 
45...Kf6 46. b4 a5 47. Ld5 Pb8 48. 
Txc7 Lxc7 49. Te6+ Kg5 50. Te7 
Ld8 51. Ta7 axb4 52. axb4 Kf4 53. 
b5! 
The importance of being Ernst. 
53…Lf6 54.Tb7 Le5 55.Txb6 Pd7 
56.Txg6 Pf6 57.b6 Pg4 58.Te6 Ke3 
59.b7 Kd2 60.Txe5 1-0 
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NK Schaakvoetbal 
 

Colijn Wakkee 
 

Als één van de organiserende 
verenigingen – althans, zo 
afficheerde SC Utrecht het – kon 
Paul Keres op het NK Schaak-
voetbal niet ontbreken. De Mann-
schaft, zoals gebruikelijk gehuld in 
de witte Velox-shirts (waarvoor 
bedankt Rijk), bestond uit 10 man. 
De enige met afwijkende kledij 
waren Hugo ten Hertog, voor wie de 
XXL-shirts toch niet helemaal op 
maat waren, en keeper Erik 
Verlinde. Verder traden aan Xander 
Wemmers (Borgerhout deed niet 
mee), Anton Rosmuller, Gabriel 
Smit, ‘der Bomber’ Jan Poppelaars, 
Leenhoutenaar Vincent Verstege en 
Nieuwegeiners Elmer van Veenen-
daal, bondscoach Colijn Wakkee en 
Mitchel Wallace. 
Het toernooi begon later dan 
gepland, maar dat kwam doordat de 
organisatie te kampen had met last-
minute-afmeldingen. Dezelfde af-
meldingen zorgden er wel weer 
voor dat de schade in de loop van 
de dag kon worden ingehaald. PK 
begon het toernooi in de zaal tegen 
RSR Ivoren Toren. De combinaties 
liepen nog niet echt, maar omdat de 
tegenstander een paar kansen 
miste, bleef het lang 0-0. Een paar 
minuten voor tijd was de organisatie 
echter even weg en dat leverde de 
enige goal van de wedstrijd op aan 
Rotterdamse kant. De revanche 
moest van achter het schaakbord 
komen, maar dat zat er al helemaal 
niet in: slechts 1½ bordpunt werd 

ons gegund. 
Een ronde later was al de derby 
tegen Utrecht 1, met veel spelers uit 
het jeugdteam, aangevuld met 
goaltjesdief Pieter Nieuwenhuis. 
Paul Keres had het beste veldspel, 
creëerde voor het eerst in het 
toernooi ook echte kansen, maar 
doelpunten bleven uit: 0-0. Met 
schaken was het weer een 
veldslag: 7-1 verlies. De enige die 
zich aan de malaise op de 64 
velden kon onttrekken was Gabriël, 
die gewoon twee keer won. Minder 
rooskleurig was de situtatie voor 
Jan, die teveel last van zijn knie 
(niet die knie waar hij bang voor 
was maar die andere) had om 
verder te kunnen voetballen. 
Gelukkig kwam op dat moment de 
uitgeslapen Mitchel aangefietst, 
zodat er nog steeds 9 voetballers 
waren. 
De ommekeer zou moeten komen 
tegen het vrij zwakke Vegtlust. Het 
leek allemaal goed te gaan toen 
Vincent de eerste PK-goal maakte. 
Hier was overschakelen op het 
welbekende catanaccio-systeem 
wellicht de beste optie, maar op 
jacht naar de tweede viel er 
achterin een gaatje waar de 
Maarssenaren dankbaar van profi-
teerden (1-1). Weer geen over-
winning. Met schaken kwam er 
weer een monsterscore op het 
bord, maar ditmaal in Paul Keres’ 
voordeel: 7-1. Het kon ook moeilijk 
misgaan met een reglementair punt 
en een bord 1 waar Xander een 
verkapt herdersmat mocht uit-
voeren. Vermoedelijk was ook de 
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tweede bordspeler een ‘opge-
offerde’. Alleen de tegenstander 
van Erik haalde een puntje, dat hij 
in slechte stelling bij elkaar 
rommelde. 
De voetbalwedstrijd tegen VAS ging 
redelijk kansloos verloren. Terwijl 
de coach een probleem met zijn 
schoen moest oplossen (een deel 
van de zool floepte steeds los en 
een rubber elastiekje om het bijeen 
te houden bleef niet zitten, maar 
met behulp van een stuk tape liep 
de schoen weer als nieuw) en 
slechts enkele minuutjes weg was, 
lagen er al twee in. Na de 3-0 deed 
Vincent wat terug, maar het laatste 
woord was voor de Amster-
dammers. Wat volgde was wel de 
eerste spannende schaakmatch 
van de dag. De eerste drie borden 
toonden hun klasse met voor allen 
een overwinning, en nog drie halfjes 
brachten de matchpunten in veilige 
haven. Op diverse borden stond 
Vrouwe Fortuna wel aan onze kant; 
zo wist Colijn uit het eindspel toren 
tegen dame+randpion nog een 
remise te slepen. Ook Hugo en 
Gabriël wisten een materiële 
achterstand te overleven. 
De overwinning was niet genoeg 
voor een derde plaats in de poule, 
zodat PK met de andere nummers 
4 ging strijden om de plaatsen 13 
t/m 16. De loting leverde, ondanks 
de afwezigheid van Frans K., toch 
weer een zware tegenstander op: 

Stukkenjagers. De bondscoach 
scoorde een punt, maar een tochtje 
langs de overige borden leverde 
louter nullen op. Drie doelpunten 
verschil met voetbal kon de 
nederlaag nog compenseren, en de 
Keresianen lagen al vroeg op 
schema. Achtereenvolgens scoor-
den Gabriel, Xander en Elmer. Dan 
krijg je het hinken op twee 
gedachten: voorsprong uitbouwen 
of voor de penalty’s gaan. Waar wie 
voor koos weet ik niet meer; feit is 
dat de Brabanders nog twee keer 
scoorde en PK maar eenmaal, 
zodat er een 4-2 op het bord kwam 
die niet voldoende was. 
Pluspuntje was dat PK nu tegen 
Utrecht 2 wraak mocht nemen op 
de nederlaag tegen het eerste. 
Schakend was er een mooie 
overwinning van 5½-2½, zodat een 
kleine voetbalnederlaag nog 
voldeed. Onder luid gejuich van de 
aanwezige Keres-supporters werd 
het echter een heerlijke wedstrijd en 
met 3-1 was de dikverdiende 
overwinning (en 15e plaats) een feit. 
Elmer bracht ondertussen nog zijn 
doelpuntentotaal op 4, waarmee hij 
zijn score van vorig jaar evenaarde. 
Vervolgens was het tijd voor de 
traditionele taart, gevolgd door een 
barbecue. Het was een mooie dag, 
ook qua weer op een stortbuitje van 
2 minuten na. SC Utrecht en de 
familie Nieuwenhuis in het 
bijzonder, bedankt! 
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  Schaken 
  RSR UT1 VEG VAS STJ UT2 Tot. Part.

Goals 

Xander Wemmers 0 0 1 1 0 1 3 6 1 

Anton Rosmuller 0 0 1 1 0 0,5 2,5 6 0 

Hugo ten Hertog 0 0 1 1 0 1 3 6 0 

Gabriel Smit 1 1 1 0,5 0 0 3,5 6 2 

Elmer v Veenendaal 0 0   0   1 1 4 4 

Jan Poppelaars 0 0 1   0 0 1 5 0 

Colijn Wakkee 0,5 0   0,5 1   2 4 0 

Erik Verlinde 0   0 0,5 0   0,5 4 0 

Vincent Verstege   0 1   0   1 3 2 

Mitchel Wallace       0   1 1 2 0 

Reglementair     1     1   2   

Totaal 1,5 1 7 4,5 1 5,5 18,5 48 9 
 

Voetbalwedstrijden 
 
RSR Ivoren Toren 0-1 
 
Utrecht 1 0-0 
 
Vegtlust 1-1 
Vincent Verstege 1-0 
 
VAS 1-4 
Vincent Verstege 1-3 
 
 

Stukkenjagers 4-2 
Gabriel Smit 1-0 
Xander Wemmers 2-0 
Elmer v Veenendaal 3-0 
Elmer v Veenendaal 4-1 
 
Utrecht 2 3-1 
Elmer v Veenendaal 1-0 
Elmer v Veenendaal 2-1 
Gabriel Smit 3-1 

Partijen 
 

Colijn Wakkee 
 

Colijn Wakkee - Lukas Boutens 
Kloksimultaan De Bouter-PK4 
1. d4 d6 2. c4 Pf6 3. Pc3 g6 4. Lg5 
Lg7 5. h3 h6 6. Lh4 O-O 7. e4 c6 
De Bouter probeerde met deze 
Koningsindiër iets nieuws. Zoals hij 
zelf al aangaf was een 
kloksimultaan niet de ideale 
gelegenheid om van de bekende 

paden af te wijken. Ik had mij 
voorgenomen om agressief te 
spelen, zodat er misschien een 
tactische stelling zou ontstaan. Voor 
de niet-simultaangever is het 
immers makkelijker is om 
combinaties door te rekenen. Dus: 
8. f4 a6 9. a4 a5 10. Pf3 Pa6 11. 
Le2 Dc7 12. O-O Pb4 13. Tc1 b6 
14. Dd2 Dd7 15. d5 c5 
Met dit zwarte antwoord was ik wel 
tevreden. De loper op c8 heeft 
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voorlopig geen toekomst, en als wit 
doorbreekt in het centrum kan zwart 
geen tegenspel meer creëren op de 
damevleugel. 
16. b3 
Het idee is dat het paard van c3 niet 
meer gebonden is aan a4. Wit heeft 
de tijd omdat e4-e5 toch niet 
tegengehouden kan worden. 
16…Ph7 17. e5 dxe5 18. fxe5 e6 
19. Lf6 
Een poging om wat te forceren. De 
loper van h4 zou na …g5 weinig 
activiteit meer hebben, dus dan 
maar ruilen met mogelijkheden op 
koningsaanval. 
19…Pxf6 20. exf6 Lxf6 21. Dxh6 
Lg7 
Interessant is slaan op d5: 
21...exd5 22. cxd5 Pxd5 23. Tcd1 
Pxc3 (deze had ik overzien) 24. 
Txd7 Pxe2+ 25. Kf2 Lxd7 26. Kxe2 
en wit heeft dame tegen toren, loper 
en pion. Vooral vanwege het 
loperpaar lijkt zwart de beste 
papieren te hebben. 
22. Dh4 f6 23. Tcd1 e5 
Hier had ik 23…Te8 verwacht, 
omdat na 24. dxe6 Dxe6 wit geen 
25. Pe4 kan spelen. 
24. Pe4 Df5? 
De dame moet op de zevende rij 
blijven, zodat h7 nog gedekt kan 
worden. De poging 24…g5 (25. Dh5 
Df7) zou ook falen, vanwege 25. 
Pfxg5 fxg5 26. Txf8+ Kxf8 27. Dxg5 
en zwart wordt uitgerookt. 
25. Pfg5 1-0 
Ook 25…fxg5 26. Pxg5 Dxf1+ 27. 
Lxf1 Tf6 28. Dh7+ Kf8 29. Pe6+ 
Lxe6 30. dxe6 en 31. Td7 is uit. De 
Bouter keek na de gespeelde zet 

even met gefronsde wenkbrouwen 
naar de stelling en liep vervolgens 
door. Bij zijn volgende rondjes liep 
hij het bord voorbij zonder te kijken, 
totdat hij na een half uur de partij 
opgaf. 

 
 
Marc Ordodi - Colijn Wakkee 
Massakamp PK-Euwe 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 Lc5 4. 
c3 Pf6 5. De2 d6 6. h3 O-O 7. O-O 
Ld7 8. Td1 Te8 9. d3 De7 10. Lg5 
a6 11. La4 b5 12. Lb3 Lb6 13. 
Pbd2 Pd8 14. Pf1 Pe6 15. Lc1 Pf4 
Met deze zet was ik achteraf niet 
tevreden. De pion op f4 hindert Pf1, 
maar nu heeft kan wit makkelijker 
doorstomen in het centrum. 
16. Lxf4 exf4 17. Dd2 Ph5 18. Kh1 
Df6 19. Te1 Lc6? 
Om 20. d4 te verhinderen, ik verloor 
echter uit het oog dat deze loper g4 
in de gaten moet houden. 
20. P1h2 Ld7 21. d4 Tad8 22. e5 
dxe5 23. Pxe5 Le6 24. Ld1 Dh6 
25. Lxh5 Dxh5 26. Dxf4 
Pion achterstand, maar zwart heeft 
compensatie gezien het loperpaar 
en de actievere stand van de 
stukken. 
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26…c5 27. Pef3 f6 
Multifunctionele zet: controleert e5 
en g5, geeft de dame een 
vluchtmogelijkheid en dekt e8 extra. 
28. a4 Ld5 29. Txe8+ Dxe8 30. Te1 
Dd7 31. axb5 axb5 32. dxc5 Lxc5 
33. Pd4 
Wit komt er niet echt uit, 
bijvoorbeeld 33. Pg4 Ld6 34. De3 
Db7 35. Td1 h5 36. Pgh2. Nu geeft 
hij echter zomaar een pion weg. 
33…Dxh3 34. f3 Dd7 35. Pg4 b4 
36. Pe3 
36. Pxf6+ ziet er gevaarlijk uit, maar 
zwart kan met 36…Dd6 37. Dxf6 
Dd6 38. Dg5+ Kh8 39. Pf5 Df8 de 
boel staande houden. 
36…Te8 37. Pdf5 bxc3 38. bxc3 
Da7 39. Pd4 
Hier had wit voor de remise moeten 
gaan met 39. Pc2 Txe1 40. Pxe1. 
Daarmee zijn de lastige penningen 
en koningsaanvallen uit de wereld. 
Nu kan zwart door de toren te 
activeren de dreigingen vergroten. 
39…Te5 40. Tb1 Da2 41. Tb8+ Kf7 
42. Pef5 

 

Afschermen van de 5e rij is 
noodzakelijk; er dreigde 42…Da1+ 
43. Kh2 Th5+ 44. Kg3 De1+ 45. 
Kg4 Dh4#. Het is verleidelijk om het 
paard met 42…g6 te verjagen, 
maar 43. Dh6! loopt fataal af. 
42…Le6 kan niet omdat dan 43. 
Tb7+ mogelijk is. Varianten met 
…Te1(+) en …Da1(+) zijn te traag; 
wit kan dan binnenvallen op c7. 
Fritz komt met de creatieve variant 
42…La7 43. Tc8 Db1+ 44. Kh2 Lb8 
(dreigt …Te1 met naderend mat). 
Ik zag niks beters dan de pion van 
c3 maar ophalen. 
42…Da1+ 43. Kh2 Dxc3 
Hier had wit plotseling kunnen 
winnen door een variant die ik ook 
niet zag in de partij: 44. Dg3 g6 45. 
Th8! (gxf5 46. Dg8+ Ke7 47. Df8+ 
Kd7 48. Dd8#). Ook 44…Lxd4 45. 
Dxg7+ Ke6 46. Te8+ Kxf5 47. Dg4# 
leidt tot mat. 44…Lf8 45. Txf8+ Kxf8 
46. Dxg7 Ke8 47. Pd6+ Kd8 48. 
Dxf6+ levert wit een gewonnen 
eindspel op (48…Te7 49. Pe6+). 
44. Pb5 De1 
Loperruil is nu niet erg meer. De 
zwarte koning mag naar voren 
wanneer wits paard niet meer op f5 
staat: 45. Pbd6+ Lxd6 46. Pxd6+ 
Kg6 47. Dg3+ is nog het beste voor 
wit. Andere zetten leiden direct tot 
verlies, en zo geschiedde: 
45. Dg4 Dg1+ 46. Kh3 Dh1+ 47. 
Kg3 Lf2+ 48. Kf4 g5+ 0-1 
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BeDuvelpartij 
 

Frank Heinen 
 

Jeroen v Meerwijk - Frank Heinen 
OKU 2007, ronde 4 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 a6 4. 
La4 Pf6 5. d3 d6 6. h3 b5 7. Lb3 
Pa5 8. c3 Pxb3 9. Dxb3 Le6 10. 
Dc2 Le7 11. Le3 c5 12. Pbd2 O-O 
13. O-O Dc7 
Wit heeft niet de opzet gespeeld: 
Te1 => Pf1. Daardoor was ook 
mogelijk: 13...Pd7 14. d4 f5. 
14. a4 Tfc8 15. b3 d5 16. exd5 
Pxd5 17. Pe4 h6 
Fritz pakt het wat voortvarender 
aan: 17... f5 18. Peg5 Ld7 19. h4 h6 
20. Ph3 f4 21. Lc1 Lg4 22. Ph2 Lf5. 
18. Ld2 Pf4 19. c4 b4 
Ik zag achter het bord niet hoe ik 
voordeel kreeg na Pe2+ en koos 
voor het plan de half-open d-lijn te 
bezetten. Fritz zou het anders doen: 
19...Pe2+ 20. Kh2 Pd4 21. Pxd4 
cxd4. 
20. Tad1 Pg6 21. Pg3 Td8 
Dynamischer was: 21...Ph4 22. 
Pxh4 Lxh4. 
22. Lc1 Td7 
Een ander plan was omspelen van 
de loper naar de lange diagonaal: 
22...Ld7. 
23. De2 Tad8 24. Tfe1 
Op zich heeft zwart een wat betere 
stelling, maar het is toch niet heel 
eenvoudig om erdoor te breken en 
te profiteren van de achtergebleven 
pion op d3. Zwart doet het te rustig 
en wit ziet kans actie te 
ondernemen richting konings-
vleugel. 
24... f6 25. De4 Lf7 26. Pf5 Pf8 

Pf8 opent de g-lijn voor wit. Lf8 
heeft het voordeel dat g7 gedekt is: 
26...Lf8 27. Le3 Pe7 28. Td2 Pxf5 
29. Dxf5. Het werd al lastiger om de 
dreigingen te over-zien. 
27. Dg4 Pg6 28. Le3 
Alternatief: 28. Te3 Kh7 29. P3h4 
Lf8 30. Pxg6 Lxg6 31. Tg3 
28...Txd3 
(Te) gevaarlijk, maar spannend. 
Beter: 28...Lf8 29. P3h4 Kh7 30. 
Pxg6 Lxg6 31. Ph4. 
29. Txd3 Txd3 30. P3h4 Kh7 31. 
Pxh6 
Nu kon Jeroen de toren op d3 
verschalken: 31. Pxg6 Lxg6 32. 
Ph4 Lf7 33. Df5+. We zagen het 
geen van beiden. Lastig, zo'n dame 
die ook achteruit kijkt terwijl de 
minuten steeds sneller wegtikken… 
31... gxh6 32. Pf5 Le6 33. Dh5 
Lxf5 34. Lxh6 Dd7 35. g4 

 
Na Jeroens zet 35. g4 sta ik een 
toren en een stuk voor. Maar voor 
mijn gevoel stond ik ook al vrijwel 
mat. Ik speel 35...Td1; ik had 
overzien dat wit met aftrekschaak 
mijn toren "meehebelt" zoals Anton 
het zou zeggen. Fritz geeft aan dat 
...Td1 niet zijn keus zou zijn 
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geweest, maar toch nog wint voor 
zwart (dan moet ik 't daarna wel 
goed spelen). Fritz heeft vier betere 
zetten dan ...Td1. 1. Zwart geeft 
een loper terug: Lxg4 (levert 
daarmee een stuk in) 2. Zwart geeft 
een toren terug: Txh3 (dat verovert 
veld g4) 3. Zwart geeft een paard 
terug: 4. Ph4 (dat bevrijdt de loper). 
35...Td1 
Al die tactische zetten zijn moeilijk 
uit te rekenen. Ik overwoog ook: 
35...Kg8. Het leek me dat dat 
(hopelijk) enig overzicht hield, maar 
wit staat toch goed na 36. gxf5. 
36. Ld2+ Kg7 
De stelling werd me al tamelijk 
paranoia. Het was me wel duidelijk 
dat Kg7 of Kg8 alle verschil kon 
maken, maar uitrekenen was een 
brug te ver. Wat weegt zwaarder? 
Kg7 blijft Pg6 dekken, maar houdt 
wel de hebel Lh6+ erin. Fritz zegt: 
de hebel is het ergst. Ga naar g8 
(36...Kg8 37. gxf5 Txe1+ 38. Lxe1 
Pf4) en het is plus zo- en zoveel. 
Maar ja, Fritz geeft ook de meest 
drieste varianten. De loterij is 
begonnen. 
37. Txd1 Pf4 
Niet goed; ... Ld3 was geboden. 
38. Dxf5 Dd4 39. g5 Pe2+ 40. Kf1 
Pf4 41. gxf6+ Lxf6 42. Dg4+ 

Ik heb niet veel tijd meer. Op het 
moment van 42. Dg4+ heb ik nog 5 
minuten. Als ik mijn koning wegzet 
volgt er Lxf4. Ik moet dan Dxf4 
doen en wit wint makkelijk met een 
toren tegen een loper. 42...Pg6 was 
de enige nog redelijk speelbare zet. 
Zoals Xander tijdens de 
prijsuitreiking van deze beDuvelde 
partij al zei: met precies hetzelfde 
aftrekschaak verliest zwart eerst 
een toren en daarna een dame. 
Maar het verschil is dat de actie om 
de dame kwijt te raken zo gepland 
was. Ik krijg er een toren en een 
stuk terug. OK, het blijft evengoed 
verloren, maar soms moet je het 
hebben van fouten van de ander. 
Het was zaterdagavond 23:05 uur, 
we waren om 9.15 uur die ochtend 
begonnen. Het minste wat je dan 
nog kunt proberen is je 
tegenstander in de gelegenheid te 
stellen het eventueel nog fout te 
doen... 
42... Pg6 43. Lh6+ Kxh6 44. Txd4 
exd4 45. f4 d3 46. f5 Pe5 
47. Ke1 
Tja. Wit had redelijk makkelijk 
kunnen winnen: 47. Dg8 a5 48. De6 
Kg7 49. Dd6 Pf7 50. Dxd3 
47... Pxg4 0-1 
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Spektakeltje 
 

Jan Jaap Janse 
 

Tijdens het OKU werden vele 
partijen genomineerd voor één van 
de bijzondere prijzen. Uiteindelijk 
wist de jury de juiste prijs bij de 
juiste partij te krijgen, en dat vele 
Keresianen juichend naar voren 
mochten zal toeval zijn geweest. 
Van de niet-winnaars wil ik er toch 
nog eentje voor het voetlicht 
brengen. Het is zeker niet de beste 
partij, maar wel eentje die de 
nodige aandacht trok. Twee 
dertienjarigen bestreden elkaar in 
een loeischerpe variant waarin de 
stukken over het bord vlogen. Zelf 
heb ik lang met de vader van de 
witspeelster, zenuwachtiger dan de 
spelers zelf, naar de verschillende 
mogelijkheden gekeken en me 
verbaasd over de koelbloedigheid 
aan beide kanten. Enfin, hier komt 
'ie: 
 
Milly Schakel - Onno Kampman 
5e ronde OKU - B-groep 
(commentaar Tim Schakel (de 
opening) en Jan Jaap Janse (de 
rest)) 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Pc3 Pf6 4. 
d4 exd4 5. Pd5 Le7 
5...Le7 is een goede zet, al is het 
niet de enige. Karpov heeft deze zet 
ooit ook gespeeld in een van de 
weinige partijen die op dit niveau 
worden gespeeld. Andere 
mogelijkheden: 
• 5...Pxd5 is niet zo goed: 6.exd5 

Lb4+ (6...Pb4 7. Lc4 De7+ 8. 
Kd2(!) Dc5 9. Te1+ Le7 10. De2 

met duidelijk voordeel voor wit) 
7. Ld2 De7+ 8. De2 Lxd2+ 9. 
Kxd2 Dxe2+ 10. Lxe2 Pe7 11. 
d6 cxd6 12. Pxd4 of 11. Tae1 
0-0 12. d6 cxd6 13. Pxd4 zijn in 
het voordeel van wit; 

• 5...Pxe4 levert zeer scherp spel 
op: 6. De2 f5 7. Pg5 d3 (of 
7...Le7 8. Pxe4 fxe4 9. Dxe4   
0-0 10. Ld3 g6 11. Lh6 Te8 12. 
0-0 d6 13. Lc4 Kh8 14. Pxe7 
Dxe7 15.Lg5) 8. cxd3 Pd4 9. 
Dh5+ g6 10. Dh4 c6 11. dxe4 
cxd5 12. exd5 Da5+ 13. Kd1 
Dxd5; 

• 5...Pb4 6. Pxf6+ (6. Pxd4?! 
Pxe4 7. Pf5 c6 8. Pxb4 Lxb4+ 
9. c3 Df6 met sterk spel voor 
zwart; 6. Lc4 Pbxd5 7. exd5 
Lb4+ 8. Ld2 De7+ met gelijk 
spel) 6...Dxf6 7. a3 Pc6 8. Lg5 
Dg6 9. Ld3 met als 
compensatie voor de pion ont-
wikkelingsvoorsprong voor wit; 

6. Pxd4 
Ook hier weer diverse 
mogelijkheden die stuk voor stuk 
ongeveer gelijk spel opleveren: 
• 6. Lf4 d6 7. Pxd4 Pxd5 8. exd5 

Pxd4 9. Dxd4 Lf6 =; 
• 6. Lb5 d6 7. Pxd4 Ld7 8.   0-0 

Pxd5 9. exd5 Pxd4 10. Lxd7+ 
=; 

• 6. Lc4 0-0 (6...d6 7. Pxd4 Pxd5 
8. exd5 Pxd4 9. Dxd4 Lf6 =) 7. 
0-0 Pxe4? (7...d6 8. Pxd4 Pxd4 
9. Dxd4 Pxd5 10. Lxd5 Lf6 11. 
Dd3 =) 8. Te1 Pf6 9. Pg5 +- 

6…Pxe4?! 
6...Pxd5 7.exd5 Pxd4 8.Dxd4 0-0 
met gelijk spel. 
7. Pb5?! 
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Interessant is 7. Pf5! Na 7…0-0 8. 
Dg4 Lf6 ontstaat iets ingewikkelds. 
7…0-0 8. Pbxc7 Hoeft niet meteen. 
8. Ld3 was beter geweest. 
8…Lc5 9. Le3 Lxe3 10. fxe3 
Dh4+? 
Dit zal het niet zijn. 10…Tb8 en een 
spannende strijd. 
11. g3 Pxg3 12. hxg3 Dxh1 13. 
Pxa8 Pe5 14. Pe7+ Kh8 15. Dd6 
Pf3+ 16. Kf2?! 
Beter 16. Ke2 Pg1+ 17. Kd3 

 
16…Te8 
Misschien had zwart in stijl verder 
moeten gaan: 16… Pg5 17. Pg6+ 
hxg6 18. Dxf8+ Kh7 en wit heeft 
een volle toren meer, maar de 
zwarte koning is verrassend veilig. 
Maar goed, wit raakt het spoor 
bijster: 
17. Td1? 
Brengt zwart weer helemaal terug in 
de partij. 17. Pc7! had het voordeel 
vastgehouden, bijvoorbeeld 
19…Pg5 18. Lg2 Dxd1 19. Pxe8 
Pe6 20. De5 Dd1 21. Dc3. 
17…Pg5! 18. Lg2 Pe4+ 19. Kf3?? 
Dit gaat echt niet. Met 19. Lxe4 
Dxe4 20. Pd5 Dxc2+ blijft het een 

spannende boel. 
19…Dh5+ 20. g4 Dh4 21. Dc7? 
21. Th1 Df2+ 22. Kxe4 Dxg2+ en 
zwart is aan de winnende hand, 
maar het is een klus. 
21…Df2+?? 
Te direct. Rustig 21…d5 en wit kan 
niets meer aan de dreigingen doen. 
22. Kxe4 Txe7+ 23. Kd4 Dxe3+ 24. 
Kd5 Dg5+ 25. Kd4 

 
25…Dxg4+? 
Zwart had met 25…De3+ eeuwig 
schaak kunnen (en moeten) 
pakken. 
26. Kc3 
De storm is weer gaan liggen. 
26…Txe3+ 27. Td3 is enkel afruil, 
dus 26…Te8 27. Te1! 
Heel knap hoe wit, na vele stormen 
te hebben doorstaan, direct de 
aanval overneemt! 
27…Tf8 28. Dd6 Kg8 29. Ld5! 
Taktisch slagvaardig, 30 Lxf7+ 
dreigt. 
29…Dh3+ 30. Kd2 Df5 31. Pc7 
(listig…) 31…b6? (murw) 32.Dxf8+ 
Kxf8 33.Te8# 1-0 
Een heerlijk spektakel! 
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AGENDA SEIZOEN 2007-2008 
 

Datum Intern Extern 
wo 26-sep Ronde 5  

wo 3-okt Ronde 6  

za 6-okt  

KNSB-competitie thuis 
PK1 - Zukertort Amstelveen 
PK2 - Helmondse SC 
PK3 - Zukertort Amstelveen 3 

wo 10-okt Ronde 7 SGS-competitieschema bekend 

wo 17-okt Ronde 8  

wo 23-okt Ronde 9  
(onder voorbehoud, eventuele veranderingen staan op www.paulkeres.nl) 
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