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Van de redactie 
 
 
 Colijn Wakkee
 

Allereerst de beste wensen voor 2009! De redactie had als goede 
voornemen om in het nieuwe jaar direct met een PKB te komen en zoals 
jullie zien is dat gelukt. Veel competitieverslagen zijn te vinden in dit 
nummer, daarnaast gaat Evert verder met de schaakcombinaties, komen 
enkele in zomerse sferen gespeelde partijen aan bod evenals het SGS 
snelschaakkampioenschap, krijgen we weer een mooie studie te zien en 
vertelt Xander over zijn succesvolle avonturen in het Noordsche Atheen. 
Ook zijn er enkele foto's opgenomen, waarvoor dank aan Jeroen van 
Meerwijk. Op de voorpagina toont Gerben de DGT XL die PK1 bij het SGS 
snelschaken heeft weten te bemachtigen. 
 
 

Interne competitie 
 
 
 Colijn Wakkee
 

De competitie is ongeveer tot halverwege gevorderd en de laatste weken 
wisselt de kop voortdurend. Nu is de beurt aan Eric de Haan, die zich met 
7½ uit 8 herstelde van een matige start (1½ uit 3). Na 14 ronden ging Jaap 
van der Tuuk nog aan de leiding en een ronde eerder Willem van de Fliert. 
Daarvoor had Jesper Nederlof de touwtjes in handen, maar door zijn 
dienstverband in Noorwegen zal hij de strijd om het clubkampioenschap 
moeten staken. De andere twintiger die het seizoen goed gestart is, heeft 
in de laatste ronden enigszins terrein moeten prijsgeven. 
 
Tussenstand na 15 ronden: 
 

 ##  Naam                 Pntn Npar Sal Kls       +  =  - 
  1: Eric de Haan          144  11   7   1        8  2  1 
  2: Jaap van der Tuuk     136  14   5   0        8  3  3 
  3: Willem van de Fliert  136  13   6   1        8  3  2 
  4: Jesper Nederlof       116  10   5   0        7  1  2 
  5: Anton Rosmuller        97  12   3   0        6  3  3 
  6: Colijn Wakkee          97  13   2  -1        5  5  3 
  7: Bert Both              84  12   2   0        5  4  3 
  8: JanWillem vd Griendt   80   6   4   0        5  0  1 
  9: Ronald van der Veen    79  13   2   1        5  5  3 
 10: David van Eekhout      75   7   4   1        4  3  0 
 11: Wan Fokkink            72  11   2   1        5  3  3 
 12: Jaap van Oosten        56  13   1  -1        5  4  4 
 13: Evert van Heel         54  13   0  -1        6  1  6 
 14: Leo van Houwelingen    52   9   1  -1        4  2  3 
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 15: Gertjan Thomassen      48   6   2   0        4  0  2 
 16: Laurens Snuverink      40   9   1  -1        5  0  4 
 17: Har van Himbergen      38   3   2   1        2  1  0 
 18: Simon Kronemeijer      34  14  -1   0        5  3  6 
 19: Rolf Dijksterhuis      33   5   1   1        3  0  2 
 20: Ger Hageman            32   6   1   0        3  1  2 
 21: Hugo ten Hertog        32   3   2  -1        2  1  0 
 22: Paul Hommerson         32   4   2   0        3  0  1 
 23: Mark Smits             31   8   0   0        4  0  4 
 24: Andor Lukacs           30   9   1  -1        5  0  4 
 25: Paul van der Kooij     30  10   0   2        3  4  3 
 26: Elmer van Veenendaal   28   7   0  -1        2  3  2 
 27: Jan Jaap Janse         25  12   0   0        5  2  5 
 28: Gabriel Smit           20   3   1   1        2  0  1 
 29: Conrad Kiers           19  10   0  -2        5  0  5 
 30: Mark Uildriks          18  11  -1   1        4  2  5 
 31: Hein Piet v/d Spek     17   5   0   1        2  1  2 
 32: Jan Teuben             15   1   1  -1        1  0  0 
 33: Bas Peeters            13   3   0  -1        1  1  1 
 34: Chris van Meer         12   8   0   0        4  0  4 
 35: Gerben Veltkamp        10   2   0   2        1  0  1 
 36: Marijn Otte             8   2   0   0        1  0  1 
 37: Martin van Dommelen     8   5  -1   1        2  0  3 
 38: Eric Jacobs             6   2   0   0        1  0  1 
 39: Rijk Schipper           5   5  -1  -1        0  4  1 
 40: Kees Vreeken            4  13  -3   1        4  2  7 
 41: Dirk Floor              3   2   0  -2        1  0  1 
 42: Erik Oosterom           2   3  -1  -1        0  2  1 
 43: Ernst van der Vecht    -5  10  -2   0        4  0  6 
 44: Jeroen Bollaart        -7   3  -1  -1        0  2  1 
 45: Paul van Oordt         -7   1  -1  -1        0  0  1 
 46: Youri Gerritse         -7   2  -1   0        0  1  1 
 47: Erik Verlinde          -9   3  -1  -1        1  0  2 
 48: Jan Schepers           -9   3  -1  -1        1  0  2 
 49: Marc Brussum           -9   1  -1   1        0  0  1 
 50: Frank Heinen          -10   5  -2   1        1  1  3 
 51: Dimitri Hendriks      -14   2  -2   2        0  0  2 
 52: Jan Bettman           -14   6  -2   0        1  2  3 
 53: Peter van den Belt    -15  11  -2   1        4  1  6 
 54: Laurens Winkelhagen   -16   2  -2   0        0  0  2 
 55: Michiel van Hasselt   -17   4  -2   0        1  0  3 
 56: Dies de Dreu          -28   8  -3   0        2  1  5 
 57: Jan van Eck           -29   9  -3   1        2  2  5 
 58: Jeroen van Meerwijk   -38   8  -4   0        2  0  6 
 59: Mitchel Wallace       -48  11  -5  -1        3  0  8 
 60: Roel de Lange         -50   8  -5   2        0  3  5 
 61: Ronald Gouma          -50   8  -5  -2        1  1  6 
 62: Wouter Saers          -55   7  -5  -1        1  0  6 
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Studie van het jaar 2007 
 

Martin van Essen 
 

De heren hebben de hoofden weer 
bijeengestoken. Het FIDE-congres 
voor schaakcompositie vond dit jaar 
plaats in Jurmala, Letland. De raad 
van wijze mannen heeft een keuze 
kunnen maken voor Studie van het 
Jaar 2007. Het betreft de winnende 
inzending voor het toernooi ter 
gelegenheid van de 50e verjaar-
dagen van componisten Polášzek 
en Vlasák. Auteur is de zeer 
gerenommeerde Tsjech Mario 
Matouš. 
 

 
Wit speelt en wint 

Natuurlijk speelt wit op mat, maar 
de schaakgrage zwarte dame 
bemoeilijkt dat. 
1. Pf3+ Kh1 
Na 1...Kh3? 2. Pg5+, Kg2 3. Lxc5+ 
casht wit de zwarte koningin. 
Met de zwarte koning nu in de hoek 
lijkt het alsof wit direct een 
beslissing kan forceren, maar dat 
valt tegen. Voor de hand ligt 
bijvoorbeeld 2. Lxc5. Dit valt de 
dame aan en dreigt mat. Na 
2...Da4+ moet wit met 3. Pd4 de 
toren dekken, maar dan wordt met 
3...Dxd4+! 4. Lxd4 pat geforceerd. 

2. Ld4!! 
Dit dreigt ook mat en sluit de 4e rij. 
2...Df7+ 
Met wat lange varianten kan het 
alternatief 2...Dc7+ ontzenuwd 
worden. 3. Pe5 en nu: 
a) 3...Db8 4. Tb2! Df8+ 5. Kg3 

Dg7+ 6. Pg4 Dc7+ (6...Dxc4 7. 
Pf2+) 7. Le5 Dh7 8. Td2 Db1 en 
nu kan wit de dame winnen met 
9. Td1+ en 10. Pf2+ (of 
andersom) 

b) 3...Dc8 4. Kg3 Dg8+ 5. Pg4 
Db8+ 6. Kh3 Db3+ 7. Tc3 Db1 
8. Pf2+ Kg1 9. Pe4+! cxd4 10. 
Tg3+ Kf1 11. Pd2+ Kassa. 

Ook na 2...Db8+ slaat de witte 
aanval door, bijvoorbeeld 3. Le5 
Df8+ 4. Ke3 Dh6+ 5. Kf2 c4 6. Ta2 
Db6+ 7. Ld4 Db1 8. Ta1 etc. 
3. Ke3! 
Wit laat met schaak zijn loper slaan! 
Echter, na 3. Kg3? Dg6+ kukelt 
pardoes de witte toren van tafel. 
3...cxd4+ 4. Kf2 Df4 

 
Dekt c1. Nu is het zaak voor wit dat 
hij zijn toren handig bestuurt. Maar 
het valt niet mee om onder eeuwig 
schaak of herhaling van zetten uit 
te komen (hetgeen op zich met 
deze materiaalverhouding al geen 
slechte deal is voor wit). 
a) 5. Te2? De3+! = 
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b) 5. Ta2 Dc1 6. Kg3!? (6. Ta8 
Dc2+ 7. Kg3 Dg6+ 8. Kf2 Dc2+) 
6...Dc7+ 7. Kf2 Dc1 

c) 5. Tc8 De3+ 6. Kg3 Dh6 7. Kf2 
De3+ 8. Kg3 Dh6 

5. Tc6!! 
Dat is even met de ogen knipperen. 
We hebben hier te maken met 
wederzijdse zetdwang!! Wit aan zet 
zou in de nu ontstane stelling geen 
vorderingen kunnen maken, maar 
zwart is aan zet en die heeft een 
lastig probleem. De koning kan niet 
spelen en de dame, die c1 en h6 
moet bewaken, ontbeert goede 
velden! Zwart komt nu, of op de 
volgende zet, niet onder de zet d4-
d3 uit, maar dat blokkeert de 
diagonaal b1-h7. Het relevante 
daarvan blijkt uit twee symmetri-

sche varianten: 
a) 5...d3 6. Tc8! Dh6. Dekt de 

mats op c1 en h8. 7. Tb8!! Met 
de zwarte pion nog op d4 zou 
zwart hier met 7...Dh7 zich 
hebben kunnen blijven 
verdedigen. Met de zwarte pion 
op d3 dekt Dh7 veld b1 niet. Wit 
wint nu. 

b) 5...De3+ 6. Kg3 Nu opnieuw 
wederzijdse zetdwang. 6...d3 
Zwart heeft geen andere 
redelijke zet. 7. Ta6! Dc1 8. 
Ta7! En nu zou 8...Db1 
wenselijk zijn, maar vanwege 
pion d3 niet langer effectief. 
Ergo: zege aan Wit! 

Een mooie constructie! 
 

 
 

ZAK-partij 
 

Jan Jaap Janse 
 

Hugo ten Hertog – Jan Jaap Janse 
Een vrolijk potje, geheel in de geest 
van de ZAK waar solide geschuif 
niet echt de boventoon voert.  
1. e4 c6 2. d4 d5 3. f3 e6 (copyright 
Frans Konings) 4. Pc3 Lb4 5. Lf4 
dxe4 6. fxe4 Pf6 7. Dd3 Da5 8. Pf3 
(?) 
Na 20 minuten denken, het is de 
meest avontuurlijke zet maar 
mogelijk niet goed. 8 Ld2 leidt tot 
heel ander spel.  
8...Lxc3+ 9. bxc3 Pxe4 10. Dxe4 
Dxc3+ 11. Kf2 Dxa1 
Een spannend geheel. Zwart heeft 
een kwaliteit en een handje pionnen 
meegegrabbeld, maar loopt nogal 

achter in ontwikkeling. Wit heeft hier 
diverse mogelijkheden:  
a) 12. d5? is flauwekul: 12...cxd5 

13 Lb5+ Ld7 en beide dames 
hangen; 

b) 12. Pg5 is een heel aardige. 
Goed fout is 12... h6? 13. Pxf7 
Kxf7 14. Ld3 Dxh1 15. Dg6+ en 
zwart loopt mat. 12...Pd7 loopt 
op eeuwig schaak uit via 13. 
Pxe6 fxe6 (13...Pf6? 14. Pc7+) 
14. Dxe6+ Kd8 15. Lg5+ Kc7 
16. Lf4+. Veel beter lijkt echter 
12...f5! 13. De3 Dxa2! en de 
grappen zijn op; 

c) 12. Lxb8 wel geforceerd eeuwig 
schaak: 12...Txb8 13. De5 Ta8 
14. Dxg7 Tf8 15. Pg5 Ke7 16. 
Pxh7 (16 Pe4? Dc1!) Td8 17. 
Dg5+. 
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Dat laatste is natuurlijk niet mooi. 
Hugo koos voor het venijnige: 
12. De5 f6!? 
Op deze ZAK-avond was een fles 
wijn te verdienen met het snel 
kwijtraken van je torens. Dat had ik 
kunnen doen via 12...0-0 13. Ld3 
Dxh1? 14. Lxh7+ Kxh7 15. Dh5+ 
Kg8 16. Pg5 Td8 17. Dxf7+ Kh8 18. 
Le5 en wit geeft mat in twee. Het 
leek me niet kies de jeugd zo vroeg 
aan de drank te brengen. Beter is 
uiteraard 13...Dxa2. Dat lijkt in 
eerste instantie te winnen, maar er 
zit iets heel moois in: 14. Dh5 f5 
(14...g6? 15. Dh6 en 16. Pg5 na) 
15. Pg5 h6 16. Dg6! hxg5 17. Le5 
Tf7 

 
analysediagram na 17...Tf7 

18. Lxg7! en eeuwig schaak. 
 
13. Dh5+ Ke7 14. Dc5+ Kf7 15. 
Dh5+ g6 
Ontwijkt de remise (15...Ke7). Daar 
is de ZAK niet voor! 
16. Dh6 Pd7 17. Tg1! Dxa2 18. 
Ld3 c5?! 
Hugo had 18...Pf8 verwacht dat 
alles netjes gedekt houdt. Rechttoe-
rechtaan varianten als 19. Ld6 Dd5 
20. Lxf8 lijken wit niet genoeg te 
geven. Ik was echter bang voor 19. 
g4 en zwart gaat kapot over de 

zwarte velden, al valt het wellicht 
mee na 19...g5 of g5 opvangen met 
f5. Grappig genoeg vindt Berts Fritz 
18...a5 beter, gevolgd door een 
variant die we gaan zien onder zet 
24. 
19. Lxg6+ hxg6 20. Dxh8 Dxc2+ 
21. Kg3 g5 
En h7 is gedekt, dat was het idee. 
Ik denk dat zwart OK staat, maar nu 
raak ik het spoor geheel bijster: 
22. Ld6 Dd3! 23. Td1! 

 
Nog een torenoffer dat zwart niet 
aan mag nemen. 
23...Df5 24. Tf1 
Er dreigt nu Pe5+ en onder 
omstandigheden Pxg5+. Grappig is 
24...Dg6?? 25. Pe5+ Pxe5 26. 
Df8#. Met 24...Dd3 kon de 
zetherhaling worden afgedwongen. 
Alle ideeën richting remise waren 
echter uitgebannen en Dd3 kwam 
niet in mij op. Vandaar het droeve: 
24...cxd4?? 25. Pxe5 fxe5 
En doormodderen met 26. Txf5+ 
exf5 was het idee. Hugo vond 
echter iets veel beters:  
26. Dh7+ Kf6 27. Le7# (1-0) 
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PK1, 2007-08 shortly revisited 
 

Bert Both 
 

Het eerste is vorig seizoen nalatig 
geweest voor het PKB. Na de 5e 
wedstrijd zijn we ermee gestopt. 
Niet dat het zo slecht ging, maar 
echt goed ging het nu ook weer 
niet. Geen nieuws is geen nieuws, 
wat geen reden is om de opvoe-
dende taken voor de vereniging te 
verwaarlozen.  
Het leek op voorhand een 
spannend seizoen te worden, doch 
BSG bleek zichzelf te overtreffen 
door met een ietsje pietsje beter 
team alle wedstrijden te winnen. Zij 
worden nu gepijnigd in de MK waar 
ze alles zullen verliezen. 
Terzijde. Het verschil tussen de 
eerste klasse en de MK is te groot 
geworden. Er gaat te veel aandacht 
uit naar de MK, dat ook een 
verleidelijk podium is voor een 
titelnorm met de regelbare tegen-
standers en kleuren. Sterke spelers 
en sponsors zijn zich daar gaan 
nestelen. Met de play-offs afge-
schaft, het jammerlijk verdwijnen 
van Schaaknieuws en de vermin-
derde belangstelling in de dag-
bladen gaat de zaak misschien wat 
normaliseren. 
Terzake. Na zes rondes waren we 
reeds uit de race voor promotie 
danwel degradatie. Plichtmatig 
speelden we het seizoen uit. Alleen 
de laatste wedstrijd haalden we flink 
uit uit tegen Unitas. Over die 
wedstrijd valt nog wat te zeggen. 
Unitas stond op degraderen, en 
zowel Paul als Marijn konden niet. 

Om onze sportieve plicht te 
vervullen, en omdat hij niet 
ongenegen was zijn roots te 
checken, speelde Marijn in 
Groningen vooruit. (Dat werd nog 
een gedoe, de geplande opponent 
kon op het laatste moment door 
overmacht niet, zodat een paar 
minuten voor het begin nog een 
andere Unitasser geregeld werd. 
Een remise was het resultaat.) Voor 
de speeldatum meldde de NS dat 
het spoor na Zwolle dicht zou liggen 
en er via Enschede omgereden 
moest worden. Nu we met negen 
mensen waren, was het mogelijk 
een busje te huren (met 10 mensen 
moet je een andere busje en 
rijbewijs hebben. Elk nadeel heeft 
zijn voordeel.). Zo geschiedde het 
dat Xander en ik om negen uur ’s 
ochtends zoekend op 
industriegebied Laagraven aan te 
treffen waren. Met gezwinde spoed 
kwamen we zonder een meter om 
te rijden in de ruime bus goed-
gehumeurd in Groningen aan. Het 
is geen wonder dat de wedstrijd 
moeiteloos met 7½ gewonnen werd 
van de sympathieke Grunners. 
Gelukkig was Unitas ook zonder 
onze exhibitie gedegradeerd. Met 
een tussenstop voor een Tapas-
maaltijd in De Lemmer, Xander als 
sneue Bob, was de stemming 
opperbest. 
Aldus werd het seizoen in majeur 
met grote verwachtingen voor de 
toekomst afgesloten. Qua scores 
hebben we uiteindelijk ELO-
technisch zelfs iets beter gescoord 
dan verwacht. Xander deed het als 
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altijd goed en Paul en Mark 
draaiden daarnaast uitstekend. 
Mark met de nodige veine en Paul 
met een rechtlijnig, onkeresiaans 
spel. Marijn liet zien dat hij het op 
een hoog bord aardig aankan. Dirk 
de Beer had een eigenaardige 
score: met wit vier gewonnen en 
met zwart evenveel keer verloren. 
Alle zwartpartijen waren op zijn 
verzoek thuis, zodat ook daarin een 
oorzaak gezocht kan worden. De 
overige spelers deden het redelijk. 
De invallers hadden het zwaar. 
Gabriel wettigde in de laatste 
wedstrijd met een geconcentreerde 
winst de hoop goede zaken voor 
het eerste te zullen verrichten. 
Een aantal partijen van de laatste 
rondes. 
 
Xander Wemmers-Michgiel de Jong 
Philidor L'warden – PK, 08-03-2008 
(commentaar Xander) 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Lb4 4. e5 
Pe7 5. a3 Lxc3+ 6. bxc3 b6 7. Pf3 
Een interessant maar passief 
systeem wat ik in de Knock Out 
competitie van SCU tegen Andre 
Schenk ook tegen kreeg. De 
achterliggende gedachte is logisch: 
ruil van de zwakke loper. Na afloop 
bleek dat wit in het voordeel kan 
komen met het aggressievere 7. 
Dg4. Wat ik in de partij speel is 
waarschijnlijk te tam. 
7...La6 8. Lxa6 Pxa6 9. Dd3 Pb8 
10. c4 dxc4 11. Dxc4 c5?! 
Misschien een beetje riskant omdat 
de stelling nu snel open dreigt te 
komen. 
12. 0-0 Pd7 13. Td1?! 

Hier had wit de zetten moeten 
omdraaien: 13. Lg5! bijvoorbeeld: 
13...0-0 14. d5 exd5 15. Txd5 etc. 
In de partij komt zwart redelijk 
makkelijk los. 
13...Dc7 14. Lg5 Pd5 15. dxc5 0-0 
16. Te1 
Wit heeft de pion op e5 absoluut 
nodig en bovendien zit er een 
potentiële vork op c3 in. 
16...Dxc5 17. Dxc5 
Beter is 17. Dg4. Ik deed het niet 
omdat zwart op c2 lijkt te kunnen 
nemen: 17...Dxc2 18. Te4 f5 19. 
exf6 P7xf6 20. Dxe6 Kh8 is prima 
voor zwart. Maar: de PC vond 18. 
Tac1 met als pointe dat 18...Df5 
niet kan vanwege 19. Dxf5 exf5 20. 
Ted1 met stukwinst. Dat laatste was 
me tijdens de partij niet opgevallen. 
Het gaat dan verder met 18...h5 19. 
Dxh5 Dh7 en een ongeveer gelijke 
stelling. 
17...Pxc5 18. c4 Pc3 19. Te3 P3a4 
De paarden staan elkaar nu een 
beetje in de weg en dat moet de 
structurele zwaktes in het witte 
kamp maar compenseren. 
20. Td1 h6 21. Lh4 Tfc8 
Hier had ik 21...g5! verwacht. 22. 
Lg3 is niet zo aanlokkelijk (maar 
misschien wel het beste) en ik was 
22. Pxg5 hxg5 23. Lxg5 van plan. 
Zwart kan zich echter prima 
verdedigen met 23...f5! 24. exf6 
Kf7. 
22. Td4 Tc7 23. Tg4 Kf8 24. Pd4 
Td7 
De partij lijkt een beetje zwarts kant 
op te kantelen, omdat het witte 
initiatief op de koningsvleugel nog 
niet echt gevaarlijk wordt. Zwart 
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gaat de d-lijn bezetten, dus het leek 
me tijd voor wat ongeoorloofd 
geweld. 
25. Lf6?! 

 
Dit blijkt vooral praktische waarde te 
hebben. Zwart vervolgt direct met 
een blunder waardoor het offer 
succesvol wordt. 
25...gxf6 26. exf6 h5?? 
Mist geheel wits volgende zet. De 
eerlijkheid gebiedt te zeggen dat ik 
deze ook niet aan had zien 
komen... Na 26...Tdd8 27. Teg3 
Ke8 kan zwart zich vermoedelijk 
wel loswerken. 
27. Th3! Tdd8 28. Txh5 Ke8 29. h4 
Kd7 30. Tg7 
30.Pf3!? 
30...Tf8 31. Thh7 Pe4 32. Txf7+ 
Txf7 33. Txf7+ Kd6 34. Pb5+ Ke5 
Vooral niet 34...Kc4 of 34...Kc5 
natuurlijk! 
35. g4 Pxf6? 
Zwart wil graag zijn stuk tegen een 
handvol pionnen teruggeven, maar 
dit is het verkeerde moment. 
36. f4+ Kxf4 37. g5! 
En wel hierom: wit heeft een 
tussenzet die de gevaarlijke g-pion 
op het bord houdt. 
37...Td8 
Maar hier had ik nog een tussenzet 
moeten spelen: 38.Kf2! De tijdnood 

speelt beide spelers parten. 
38. Txf6+ Kg3 39. h5 Td1+ 40. Tf1 
Td2 41. Tc1 

 
Deze stelling, vlak na de tijd-
controle, kan zwart op een aantal 
manieren remise te maken. 
41...Tg2+ 
Maar niet zo! Het eenvoudigst was 
41...Pc5 om het arme ros op a4 
weer de nodige aandacht te 
schenken. Met het paard op d3 is 
het onmogelijk om eeuwig schaak 
te ontlopen. 
42. Kf1 Th2 43. h6 
Ik had gedacht hier een moker uit te 
delen omdat de toren op c1 niet 
echt hangt. Nog sterker blijkt echter 
43. g6! te zijn, zo fluistert Rybka mij 
in. 
43...Kf4 
Pas hier ligt de hond begraven. Met 
43...Pc5 was de partij nog binnen 
de remisemarge te houden. Het 
koppige negeren van het arme 
paard komt de zwartspeler duur te 
staan. 
44. Pd4 
Wit is wel een dierenvriend! Vanaf 
hier is de stelling gewonnen 
vanwege de talloze paardvorken 
die in de stelling komen. De eerste 
valt op f3, waardoor zwart niet op 
g5 kan nemen. 
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44...e5 45. Kg1 
En hier blijkt dat zwart zijn toren niet 
op de h-lijn kan handhaven. De 
witte h-pion beslist daarna de zaak. 
45...Th3 
45...Th4 46. Tf1+ en 47. Pe6. Zwart 
kan nog altijd niet op g5 nemen. Het 
andere veld faalt ook: 45...Th5 46. 
Pe6+ Kf5 47. Pg7+ 
46. Kg2 Tg3+ 47. Kh2 Tg4 
47...Kg4 48. Tg1! en de laatste 
paardvork openbaart zich na 
47...Txg5 48. Pe6+. 
48. Pe6+ Kf5 49. Kh3 1-0 
Het paard blijft onkwetsbaar en de 
ooit ten dode opgeschreven g- en 
h-pion blijven fier overeind. Zwart 
geeft het op. 
 
Frans Borm – Paul Hommerson 
PK – BSG, 31-03-2008 
(commentaar Paul) 
In het jaar 78 van de vorige eeuw 
won Borm het OKU. Dat was 
tegelijk een van zijn laatste schaak-
wapenfeiten. Hij heeft zich onledig 
gehouden met kaartspelletjes tot hij 
dit seizoen gereactiveerd werd door 
Bussumers. 
1. e4 c5 2. Pf3 e6 3. d4 cxd4 4. 
Pxd4 Pc6 5. Pc3 Dc7 6. Le2 Pf6 7. 
0-0 a6 8. Kh1 Pxd4 9. Dxd4 Lc5 
10. Dd3 b5 11. Lf3 Tb8 12. a4 h5!? 
Een niet ongebruikelijke uitval in 
deze varianten als wit het langzaam 
speelt. b4 was een veiliger 
alternatief. 12...b4 13. Pe2 Lb7 14. 
e5 Pd5. 
13. axb5 Pg4 14. Lxg4 hxg4 15. 
g3 De5!? 
Ten aanval. 15...axb5 lijkt nog te 
kunnen. 16. Pxb5 Dc6 17. c4 Lb7. 

16. Kg2? 
16. Lf4 Dh5 17. h4 e5 18. Le3 Le7 
19. Kg2 g5 20. bxa6 gxh4 21. a7 +- 
16...axb5 17. Lf4 Dh5 18. Th1 e5 
19. Le3 Lxe3 20. Dxe3 Lb7 21. 
Dc5 

 
21. Pxb5 Lxe4+ 22. Dxe4 Txb5 23. 
Ta8+ Ke7 24. Txh8 Dxh8 25. Td1 
Dc8 had een onduidelijke stelling 
opgeleverd. 
21...Df5! 22. The1 Dh5 23. Th1 Df5 
24. The1 Dh5 ½-½ 
Een komische zettenherhaling. 
 
Wim v.d. Fliert – Ewoud de Groote 
PK – BSG, 31-03-2008 
(commentaar Wim) 
1. e4 c5 2. Pc3 Pc6 3. g3 g6 4. Lg2 
Lg7 5. d3 d6 6. f4 e5 7. Ph3 Pge7 
8. 0-0 Pd4 9. f5 gxf5 10. Dh5 h6 
11. Tf2 Le6 12. Le3 Dd7 13. Taf1 
f4!? 
13...0-0-0 
14. gxf4 Lg4 15. Dh4 Pg6 16. Dg3 
exf4 17. Pxf4 Le5 
Hier was ik Pcd5 van plan, maar ik 
verrekende me erop. Dan maar 
Lh3, wat helaas faalt op de open g-
lijn. 
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18. Lh3? 
18. Pcd5 0-0-0 (18...Pe2+ 19. Txe2 
Lxe2 20. Pxe2 Lxg3 21. Pf6+ Ke7 
22. Pxd7 Lh4 23. Lh3 gemist!) 19. 
Lxd4 cxd4 20. Pf6. 
18...h5 19. Pcd5 0-0-0 20. c3 
20. Kh1 
20...Pxf4 21. Pxf4 Tdg8 22. Kh1 
Lxf4 
22...h4 
23. Dxf4 Lxh3 24. cxd4 Lxf1 25. 
Txf1 Dg4 26. Df5+ Kb8 27. Dxg4 
hxg4 28. Kg2 
In tijdnood wordt dit eindspel door 
zwart mishandeld. 

 
28...Th3 29. Lf4 cxd4 30. Lxd6+ 
Ka8 31. Lg3 Th7 32. Tf4 Tc8 33. 
Txg4 Tc2+ 34. Kf3 b6 35. e5 Txb2 
36. Txd4 Txa2 37. Td8+ Kb7 38. 
Td7+ Kc6 39. e6 Th6 40. Td6+ 
Kb5 41. e7 Txd6 42. Lxd6 Kc6 43. 
e8D+ Kxd6 44. Dxf7 1-0 
 

Bert van der Marel – Bert Both 
Unitas – PK, 19-04-2008 
(commentaar: Bert) 
1. d4 Pf6 2. Lg5 c5 3. d5 Pe4 
Volgens Bellin 1983 was Lxf6 
thematisch en verdient Pe4 een 
uitroepteken. 4.Lf4 wordt als beste 
gegeven. 
4. Lc1 
Hiervan weet ik vooral dat het 
speelbaar is. Ik wilde niet in 
Saemisch-achtige toestanden te-
rechtkomen na d6/g6 waarop f3 en 
e4 volgt. De keuze was tussen e6, 
waarop Jan Jaap c4 speelt, en e5. 
4...e5 
Volgende keer 4...g6 5. f3!? Pd6 
met een zeer speelbare Geier door 
de extra tempi. 
5. f3?? Dh4+ 6. g3 Pxg3 7. hxg3 
Dxh1 8. Le3 d6 9. Pc3 h5 10. Pe4 
h4 11. gxh4 f5 12. Pc3 Pa6 
Ik had me wat moeite bespaard 
door Le7 door te rekenen. Ik vond 
Dd3 en Kd2 vervelend, maar dan 
staat de koning de loper op c1 in de 
weg. 12...Le7! 13. Dd3 13...Lxh4+ 
14. Kd2 0-0 15. Pb5 f4 16. Pc7 
fxe3+ 17. Dxe3 Lg3 18. Kd1 Dh2. 
13. Dd2 Dxh4+ 14. Lf2 Lxh4 15.  
0-0-0 Ld7 16. e3 Pc7 17. a4 g6 
Kruidenierig gespeeld. 17...g5 18. 
e4 f4 en g4 volgt. 
18. Kb1 Th2 19. De1 Le7 20. Lg3 
Th7 21. f4 
Een concessie, anderzijds wordt het 
paard op g1 weer dartel. 
21...e4 22. Ph3 0-0-0 23. Pg5 Th1 
24. Dd2 Kb8 25. Ka2 Lf8 26. Dg2 
Th6 27. Lc4 Lg7 28. Tb1 Tdh8 29. 
Dd2 Th1 30. Txh1 Txh1 31. Pe6 
Lh8 
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31...Lxe6 32. dxe6 d5 33. Lxd5 
Dd8! 
32. Dg2 Th7 33. Pg5 Th6 34. Le1 
a6 35. a5 Lb5 36. De2 Th1 37. 
Lxb5 axb5 38. Pd1 Pxd5 39. Lc3 

 

39...Pxc3+ 
39...Dd8! 
40. Pxc3 b4 41. Pa4 Dd8! 
Met dubbele dreiging. 
42. Dd2 Dg8+ 43. b3 
Gunt het mat. 
43...Ta1# 0-1 
 

 
 

Een nieuwe herfst, een nieuw 
seizoen 

 

Bert Both 
 

En een nieuwe teamleider. Na een 
aantal seizoenen Xander bijgestaan 
te hebben en twee seizoenen alleen 
ervoor gestaan te hebben werd het 
weer ’ns tijd voor een nieuw 
gezicht. In de hoop dat vreemde 
(cq. nieuwe) ogen kunnen dwingen, 
want met de discipline van de 
teamleden is het af en toe 
sombertjes gesteld. Na enen bij 
thuiswedstrijden, matig reply’en, u 
kent het wel. Uiteindelijk komt het 
allemaal wel goed: een wat 
laconiekere TL zou ook al ok zijn. 
Na enig gelobby en wat toedienen 
van spirutaliën was Paul bereid 
gevonden de taak over te nemen. 
Daarvoor dank. 
Ten opzichte van het vorig seizoen 
twee personele wijzigingen. Voor 
Jan-Bart Abcouwer is met drie 
kinderen en in het Zaansche 

wonend de externe bij ons helaas 
te lastig geworden. Hij speelt nu 
voor buurtclub ZSC. Dirk de Beer 
had tijdens het seizoen al wat 
motivatieproblemen, ontevreden 
over zijn spel. De laatste wedstrijd 
hebben we er in ieder geval voor en 
met hem een feest van kunnen 
maken. Als invaller staat hij nog op 
de unpayed roll. Vervangers zijn 
Jan Jaap, die er met een rating van 
circa 2180 niet meer onderuit kon, 
en Gabriel die vroeger zelfs wel ’ns 
in de MK heeft ingevallen en zich 
na een lange time-out weer in vorm 
heeft gespeeld. Met de doorbraak 
van Marijn, de settling van Mark en 
de nuchtere speelwijze van Paul 
hebben we een team dat in het 
linkerrijtje mee kan draaien, loerend 
naar boven. De reserves Dirk de B., 
Maartje, Wan en Kaj geven de hoop 
dat invalproblemen niet storend 
moeten zijn. 
We zijn wederom in de noordelijke 
eerste klasse ingedeeld. Een 
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voordeel is dat er geen echt sterk 
team in zit (dat is dit jaar alleen het 
zuidelijke HWP Sas van Gent). Bij 
het bekendmaken van de 
opstellingen bleek bovendien dat de 
zuidelijke klasse sowieso een stuk 
sterker is dit seizoen. Vooral LSG 2, 
de noordelijke degradant uit de MK, 
bleek behoorlijk verzwakt. Redenen 
om optimistisch het seizoen in te 
duiken. 
De eerste wedstrijd was tegen de 
nummer twee van vorig jaar, De 
Wijker Toren. Deze waren om voor 
hen mysterieuze redenen hun 
kopman Harmen Jonkman verloren. 
Ook zonder hem zijn ze een jong, 
hard werkend (en lelijk spelend) 
team. Paul kon er wegens de 
ramadan niet bij zijn, zodat ik de 
honneurs nog een keer waarnam. 
De wedstrijd kan ik volgens 
afspraak met Paul in een paar 
zinnen afdoen. In het buurthuis De 
Leeuw ging het voor ons wederom 
behoorlijk fout. Zonder met de 
vinger te wijzen, we hebben hier en 
daar wat laten liggen. Zo gaf ik zelf 
remise in zeer goede stelling, zulks 
nog niet doorhebbende. De eerste 
wedstrijd verloopt voor ons meestal 
moeizaam, en thuiswedstrijden zijn 
niet ons ding, zullen we maar 
denken. En het samenzijn in 
O’Leary maakte er toch weer een 
mooie dagbesteding van. 
De twee winstpartijen, met 
zelfkritisch commentaar van Marijn. 
 

Gabriel Smit – Arjan Wijnberg 
PK – De Wijker Toren, 27-09-2008 
(commentaar: Bert) 
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Pc3 Pf6 4. Pf3 
e6 5. e3 Pbd7 6. Ld3 Le7 7. O-O 
O-O 8. b3 e8 9. Lb2 Lf8 10. De2 g6 
11. Tfd1 Lg7 12. Tac1 a6 13. e4 
dxe4 14. Pxe4 Pxe4 15. Lxe4 Da5 
16. Lb1 Pf6 17. Pe5 Lh6? 18. Tc3 
Dd8 19. Tf3 Lg7 20. g4 

 
Zwart heeft het erg passief, 
onhandig en tijdverkwistend ge-
aan. Lh6 lokte de toren naar het 
mooie veld f3. De loper via een 
omweg naar g7 en de dame op en 
neer. Toch kan hij zelfs nu na De7 
nog vechten. Houdt La3 eruit zodat 
Tf8 kan en op g5 Pd7 hangt g5 met 
schaak. 
20...Te7? 21. La3 Tc7 22. Lc5! 
Pd7 23. Pxf7 Dh4 24. Ld6 Pf6 25. 
Lxc7 Kxf7 26. Lg3 Dh6 27. De5 g5 
28. h4 Kg8 29. hxg5 Pxg4 30. 
gxh6 1-0 
 
Marijn Otte – Dennis Ruijgrok 
PK – De Wijker Toren, 27-09-2008 
(commentaar: Marijn) 
Een partij die vol zit met fouten, het 
grootste gedeelte in (zijn) tijdnood. 
Maar al met al nog wel een aardige 
partij. 
1. e4 e5 2. Lc4 Pf6 3. d3 Lc5 4. 
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Pf3 Pc6 5. 0-0 d6 6. c3 0-0 7. Lb3 
a6 8. Le3!? Lxe3 9. fxe3 d5 
Het alternatief is Pe7. 
10. exd5 Pxd5 11. De2 Lg4 12. 
Pbd2 Lh5 13. Pe4 Lg6 14. Pf2!? 
Kh8 15. e4 Pf4 16. De3 f5 17. 
exf5? 
Slordig, g3 was een stuk sterker. 
17. g3 fxe4 18. dxe4 Ph5 19. Pd3 
De7 20. Ph4 Lf7 21. Pf5 += 
17...Lxf5 18. Tad1 Df6 19. g3 Ph3+ 
20. Pxh3?! 
Kg2 was beter, de zwarte loper 
komt dan niet op h3. 
20...Lxh3 21. Tf2 h6 22. Ld5 Tae8 
23. Tdd2?! 
Drukken op e5 via Te1 was beter. 
23...Pd4? 
Een misrekening. 

 
24. Le4? 
Laf gespeeld, er waren twee betere 
alternatieven: 
a) 24. cxd4 exd4 25. Df4 Dd8 26. 

Dxd4 c5 27. Dc4 b5 28. Dxc5 
Tf5 += 

b) 24. Ph4! Dd6 (24...Pf5 25. Pxf5 
Lxf5 26. Lxb7 Dd6 27. b4 Kh7 
28. Tf3 Te6) 25. Le4 Txf2 26. 
Dxf2 +- 

24...Pf5 25. Lxf5? 
Da7 was nog steeds erg sterk 
geweest. 
25...Dxf5 = 26. Ph4 Dg4 27. Pg2 

e4 28. d4? 
Er kon simpel een pion gewonnen 
worden: 28. Txf8+ Txf8 29. Dxe4 +/- 
28...g5 29. Tde2?? 
Een gigantische blunder, zwart 
heeft nu een hele goede kans. 
29...Kg8? 
Mist het; 29...Lxg2 30. Kxg2 Tf3 31. 
Dc1 Txf2+ 32. Txf2 e3 -+ 
30. Txf8+ Kxf8 31. Df2+ Kg7 32. 
Pe3 Dd7 33. De1 Db5 34. g4 Tf8 
35. c4?! 
Creëert te veel zwaktes. 35. Pf5+ 
Kh8 36. Txe4 Lxg4 37. Pe7 Lh5 38. 
Te6. 
35...Dd7 36. Dg3? 
Geeft zwart wederom een kans, 
alsnog Pf5 was beter. 
36...Tf3 
36...Dxd4! 37. Dxh3 Tf3. 
37. De5+ Kg8 38. Dxe4 Tf4 39. 
Dg6+ Dg7 

 
40. De6+?! 
Dh5 was beter geweest. 
40...Df7? 
De laatste zet voor de tijdcontrole, 
met nog 3 seconden op de klok. 
Kh7 had het evenwicht gehouden. 
41. Dxf7+ Kxf7 42. Tf2 Kg6 43. 
Txf4 gxf4 44. Pd5 Kg5 45. Pxc7 
Kxg4 46. Kf2 Kf5 47. d5 Ke5 48. 
Kf3?! 
Onnauwkeurig, de schaakjes die nu 
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in de stelling komen zorgen voor 
allerlei problemen. 48. c5 a5 49. a3 
a4 50. d6 Ld7 51. Pa8 Ke6 52. Kf3 
Ke5 53. Pb6 Lc6+ 54. Ke2 +/- 
48...Lf5 49. Pa8 Le4+ 
Nu dan wel op de volgende zet was 
b5 een goede optie, remise is dan 
het meest logische resultaat. 
50. Ke2 Kd6 51. Pb6 Kc5 52. Pd7+ 
Kd6 53. Pb6 

 

53...Lb1? 
Nu is het meteen over, de stelling 
was waarschijnlijk alleen al te ver 
heen: 53...Kc5 54. Pa4+! Kd6 55. 
b4 Lg2 56. Pb6 Ke5 57. Kf2 Lh1 58. 
h4 +- 
54. b4 Le4 55. c5+ Ke5 56. d6 Ke6 
57. Kd2 Lc6 58. Kd3 Lg2 59. Kd4 
Lc6 60. a3 Lg2 61. Pc4 Lh1 62. 
Pe5 Lg2 63. Pg6 f3 64. Ke3 Kd7 
65. Pe5+ 1-0 
 

 
Paul Keres (2215) - De Wijker Toren  3½-6½
Xander Wemmers (2390) - Djurre den Heeten (2306) 0-1 
Marijn Otte (2267) - Dennis Ruijgrok (2270) 1-0 
Mark Smits (2295) - Sjoerd Plukkel (2267) 0-1 
Wim van de Fliert (2196) - Bart-Piet Mulder (2172) 0-1 
Dirk de Beer (2223) - Rick Duijker (2166) 0-1 
Gerben Veltkamp (2202) - Thomas Broek (2158) ½-½ 
Dirk Floor (2172) - Jimmy van Zutphen (2154) 0-1 
Bert Both (2141) - Peter Uylings (2108) ½-½ 
Jan Jaap Janse (2181) - Stefan Slings (2091) ½-½ 
Gabriel Smit (2081) - Arjan Wijnberg (2044) 1-0 
 
Hoe gaat dit aflopen? Kan het eerste zich herpakken of is de toon gezet 
voor een dramatisch seizoen? Lees verder in dit nummer. 
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Paul Keres – De Eenhoorn 
 

Paul Hommerson 
 

PK1 schwindelt naar gelijkspel 
 

In de derde ronde moesten we 
aantreden tegen de debutant uit 
Hoorn, die met vier matchpunten 
verrassend samen met SMB aan de 
leiding ging in 1A. De wedstrijd 
begon met een vooruitgespeelde 
partij, anderhalve week voor de 
feitelijke wedstrijddatum. De reden 
hiervoor was dat Peter Doggers 
voor Chessvibes naar Dresden zou 
gaan om daar verslag te doen van 
de Olympiade. Wim van de Fliert 
was zo vriendelijk om het in de 
Sjuut tegen hem op te nemen, maar 
moest dit sportieve gebaar met een 
nederlaag bekopen. 
Gelukkig konden we op de 
wedstrijddag vrijwel op volle 
oorlogssterkte aantreden. Marijn 
was weer terug uit Oxford, 
topscoorder Gabriel werd 
vervangen door Wan Fokkink. De 
wedstrijd begon met een solide 
remise van Marijn. Zijn tegen-
stander leek niet echt voor het volle 
punt te gaan (1. d4 c5 2 dxc5 etc.) 
maar kwam desondanks met een 
kleine plus uit de opening. Met 
behulp van een aantal tactische 
wendingen wist Marijn de stelling te 
nivelleren waarna er een vrijwel 
dode stelling overbleef (½-½). Dirk 
F. kreeg een Pirc voorgeschoteld 
en kwam na wat verwikkelingen op 
de 20e zet een stuk voor. Beide 
spelers hadden echter op deze 
stelling aangestuurd en inderdaad 
bleek de zwartspeler behoorlijke 

compensatie te hebben. Een zet of 
zeven later resulteerde dit in een 
winnende koningsaanval. Prima pot 
van de zwartspeler, dat moet 
worden gezegd. Bert leek onder-
tussen optisch goed te staan. Er 
kwam een Maroczy-opstelling op 
het bord waarin Bert d.m.v c4-
c5xd6 zijn tegenstander met een 
zwakke pion op d6 opgezadeld. Het 
einde van de partij was opmerkelijk. 
 
Bert Both – Ardjan Langedijk 
bord 8 

 
Met zijn laatste zet Tc2 heeft Bert 
de dreiging Lxf6 gevolgd door Pd5 
in de stelling gebracht. De 
zwartspeler kwam daarop met 
18...Kh8, en na 19. Tdc1 met het 
hoogst opmerkelijke 19...Kg8. Nu 
blijft na Lxf6 en Pd5 de toren op c1 
hangen. Mede door lichte tijdnood 
zag Bert geen manier om tastbaar 
voordeel te bereiken. Na 20. Td1 
Kh8 21. Tdc1 werden de handen 
geschud: ½-½. 
 
Nog even voor de tijdcontrole 
zorgde Xander voor het eerste volle 
punt. In een Franse partij speelde 
hij eerst Lf8-b4 en even later het 
Rosmuller-achtige Lb4-f8. Ideetje 
van Capablanca, zo liet Xander in 
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de persconferentie na afloop weten. 
Elders in dit PKB geeft Xander zelf 
tekst en uitleg. 
Zelf kreeg ik de fianchetto variant 
van het koningsindisch tegen. In de 
interne competitie verloor ik een 
aantal weken eerder in dezelfde 
variant nogal hardhandig van Bert 
Both. Dit keer ging het helaas niet 
veel beter. Het feit dat ik slechts 
één keer over de middellijn kwam 
(16...Pb4) was typerend voor de 
manier waarop ik langzaam 
weggedrukt werd. 
Wan leek het grootste deel van de 
partij een voordeeltje te hebben 
wegens een betere pionnen-
structuur. Op een gegeven moment 
werd echter de juiste voortzetting 
gemist zodat er niet een gunstig 
dame-eindspel, maar een verdacht 
pionneneindspel op het bord kwam. 
Toch wist Wan het door actief spel 
nog te keepen (½-½). Tussenstand 
2½-4½. Goede stellingen bij Mark 
en Gerben, maar door een 
straalverloren stelling bij Jan Jaap 
leek een tweede nederlaag van 
PK1 er aan te komen. 
De partij van Mark begon solide met 
een Spaanse Zaitsev om, zoals wel 
vaker, geleidelijk over te gaan in 
onoverzichtelijke toestanden. Bij het 
vluchtig naspelen van de partij krijgt 
men (lees: de teamleider) de indruk 
dat de zwartspeler op een gegeven 
moment het initiatief naar zich toe 
trekt. Een nadere analyse met Frits 
10 leert echter dat wit steeds de 
touwtjes in handen heeft gehad. 
Kortom: sterk gespeeld van Mark. 
De held van de dag zou echter Jan 

Jaap worden. Zie hoe hij een 
compleet verloren stelling nog naar 
winst weet te schwindelen: 
 
Sjors Broersen – Jan Jaap Janse 
bord 9 
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. dxc5 
e6 5. Pf3 Lxc5 6. Ld3 Pc6 7. 0-0 f6 
8. Te1 
Dit faalt wegens Jan Jaaps 10e zet. 
8...fxe5 9. Pxe5 Pxe5 10. Txe5 
Lxf2+! 11. Kh1 
11. Kxf2 Df6+ 
11...Pf6 12. Lb5+ Kf7 13. Lg5 
Db6?! 
Dit lijkt geen gelukkige zet. Nu de 
dame weg is, komt de zwarte 
koning onder vuur te liggen 
14. Pc3 Tf8 15. Lxf6 gxf6 16. Dh5+ 
Kg8 

 
17. Pxd5! 
Nu staat wit beter. 
17...Dd6 18. Ld3 f5 19. Te2 Dxd5 
20. Txf2 Ld7 21. Tf3 Le8 22. Dh6 
Lg6 23. Te1 Tae8 24. b3 Dd6 25. 
Lc4 b5 26. Ld3 a6 27. c4 Db4 28. 
Tef1 Te7 29. h4 Tg7 30. De3 De7 
31. cxb5 axb5 32. Lxb5 
Twee verbonden vrijpionnen voor 
wit, maar Jan Jaap stuurt zijn 
centrumpionnen naar voren. 
32...e5 33. De1 f4 
Inmiddels is het niet zo duidelijk 
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meer. 
34. Lc6 Lh5 35. Ld5+ Kh8 36. Tc3 
Tg4 37. Th3 Lf7 38. Lf3 h5 39.a4 
Een computer slaat hier (en op de 
volgende zet) op g4 met de pointe 
39...hxg4 40.Tc3 g3 41. Txf4! en 
wint. Het is voor een mens in 
tijdnood lastig te zien dat de vierde 
rij in twee zetten open komt. Dit 
thema zal later in de partij nog 
nadrukkelijk terugkeren. 
39...Tfg8 40. a5 Lxg4! (+2,07) Tg3 
41. Th2 Lxb3 42. De4 
0,00 volgens Frits 
42...Lf7 43. Te1 Tb8 44. a6 Tb5?? 
Mist de volgende zet. 
45. Da4! (+3,29) Tb4 46. Da5 Txf3 
47. a7 Te3 48. a8D+ 
+4,70. Op dit moment kwam een 
speler van de Eenhoorn in de 
analyseruimte het heuglijke nieuws 
van de promotie brengen, waarna 
er nog een rondje pils werd besteld. 
48...Kg7 49. Tg1 Td4 50. Th3 Tg3 
51. Db8 
Frits ziet +7,32; een mens ziet een 
extra dame staan. Het maakt Jan 
Jaap allemaal niet uit want hij speelt 
stug door. 
51...Ld5 
Nu zal wit Kh2 doen met partijwinst, 
teamwinst en de koppositie in 1A. 

 

52. Txg3+??? 
Maar wat is dit? Van +7 in één zet 
naar min oneindig! Wat kan het 
schaakspel toch wreed zijn. 
52...fxg3 53. Dac7 
Dit werd nog à tempo en met 
overtuiging uitgevoerd door de 
witspeler. Hij was nog in de 
veronderstelling dat de geforceerde 
dameruil de winst zou brengen. Dat 
hij met zijn 52e zet de vierde rij had 
geopend was hem even ontgaan. 
Jan Jaap greep de toren op d4 en 
sloeg de pion op h4 eraf. Pas toen 
viel het kwartje bij de witspeler 
waarna zijn wereld even instortte:  
0-1. 
Nadien was Jan Jaap er niet gerust 
op dat zijn tegenstander deze 
teleurstelling te boven zou komen. 
Diverse scenario’s, met én zonder 
kanaal, passeerden de revue. In 
werkelijkheid gingen de witspeler en 
zijn teamgenoten goed met de 
tegenslag om en zij zouden 
gezamenlijk naar Hoorn afreizen. 
Met de overwinning van Jan Jaap 
was in ieder geval een matchpunt 
gered, want Gerben stond een pion 
voor met beide spelers alleen nog K 
en T op het bord. De teamleider 
droomde stiekem van een tweede 
meevaller, om er zo als een dief in 
de nacht met de matchpunten 
vandoor te kunnen gaan. In 
werkelijkheid was het toreneindspel 
potremise en zodoende eindigde de 
wedstrijd in 5-5. Een uitslag waar 
we gezien het wedstrijdbeeld 
tevreden mee kunnen zijn. 
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Paul Keres (2213) - De Eenhoorn (2186) 5-5 
Xander Wemmers (2384) - Arne Moll (2224) 1-0 
Mark Smits (2287) - Mark van Ojik (2258) 1-0 
Marijn Otte (2361) - Martijn Monteban (2250) ½-½ 
Willem van de Fliert (2185) - Peter Doggers (2269) 0-1 
Gerben Veltkamp (2218) - Henk Jan Visser (2230) ½-½ 
Dirk Floor (2161) - Jeroen Edeling (2139) 0-1 
Paul Hommerson (2208) - Daan Zult (2164) 0-1 
Bert Both (2140) - Ardjan Langedijk (2140) ½-½ 
Jan Jaap Janse (2145) - Sjors Broersen (2108) 1-0 
Wan Fokkink (2042) - Ron Deen (2083) ½-½ 
 
 

PK op Hyves 
 

Peter van den Belt 
 

Dat Rolf Dijksterhuis van snelkook-
macaroni houdt is wellicht niet 
verrassend, maar dat hij het liefst 
De Telegraaf leest en van de 
muziek van Novastar houdt zullen 
veel mensen nog niet weten. Colijn 
Wakkee luistert vaak naar radio 2. 
De winter is het favoriete seizoen 
van Willem van Dam en Jan Jaap 
Janse zit graag in café De 
Stadsgenoot. 
Wanneer je lid bent van een club 
waar de verschillen in speel-sterkte 
in veel gevallen uiterst klein zijn, 
kan het handig zijn je tegenstander 
door en door te kennen. Door een 
terloopse opmerking voor de partij 
leidt je hem zo even af van die 
prachtige opening die hij in 
gedachten had. 
Reuze handig al die trivia, ook als je 
na afloop uitgeouwehoerd ben over 
de partij, maar je nog met je 
tegenstander aan de bar staat, of 
als je toch liever over iets anders 
wilt praten dan over de 

verpletterende manier waarop je net 
van het bord bent geveegd. 
Je hoeft er niet eens een grote 
studie van de maken om al deze 
feiten op te diepen. Alle 
bovenstaande weetjes zijn namelijk 
gewoon te vinden op de hyve-site 
van Paul Keres. De wat? Ja onze 
club heeft een eigen adres bij deze 
bekende vriendenclub: 
www.paulkeres.hyves.nl. 
Hoe weet ik ander dat Frank Heinen 
van erwtensoep en Katie Melua 
houdt. In welke volgorde is niet 
duidelijk. En dopingvorsers pas op, 
zijn held is Michael Rasmussen, de 
wielrenner met de schijn tegen. En 
Jeroen Bollaart heeft Haruki 
Murakami als held, vraag maar aan 
hem wie dat is. Zo staat nog veel 
meer informatie over de leden van 
onze club. Kan iedereen daar 
zomaar bij. Ja, maar je moet er wel 
wat voor doen. Namelijk zelf ook 
een hyve-adres aanmaken en dan 
lid worden van de keres-site. Tot 
binnenkort dus, en dan kun je 
meteen ook de nieuwe OKU-hyve 
aan je eigen site toevoegen. 
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Schaakcombinaties (deel 4) 
 

Evert van Heel 
 

Samenvatting vorige keer 
In de vorige aflevering waren 
formules voor de mate waarin 
schaakcombinaties goed/slecht en 
mooi/lelijk zijn beloofd. Als invoer 
voor de formules zou de 
karakteristiek van de combinatie 
met de gebruikte zetsoorten moeten 
dienen en het minimale doel dat 
met de combinatie wordt beoogd. 
Om de formules te ijken worden 4 
combinaties gebruikt: Saavedra, 
Anderssen-Kieseritzky, Damiano-
verdediging beginnend met terug-
slaan op e5, en oude hoofdvariant 
Najdorf met de zet 11. Pd5. Deze 
combinaties zouden elk in een 
ander kwadrant van het 
goed/slecht, mooi/lelijk assenstelsel 
moeten eindigen. 
Als 'Goed' wordt beschouwd: 
Verrassendheid, zo moeilijk moge-
lijk, en met correctheid als rand-
voorwaarde. Als 'Mooi' wordt ge-
zien: Verrassendheid, zo eenvoudig 
mogelijk, terugkerende zetpatronen. 
 
Ja maar 
Wat berekenen zulke formules 
eigenlijk? 
De formules geven een  waarde 
voor het vermoedelijke plan (= 
procesontwerp) achter meestal 
daadwerkelijk uitgevoerde zetten. 
Het is heel goed mogelijk dat de 
uitvoerder van die goede en mooie 
zetten de helft van de zetten die het 
plan achteraf zouden kunnen 
rechtvaardigen niet gezien heeft. 

Maar hij / zij krijgt het voordeel van 
de twijfel. In vroeger tijd was het 
volgens de etiquette goed een mat 
aan te kondigen, bv "Het is mat in 
5". Dit maakt het een op zijn minst 
oneervolle overwinning als de 
tegenstander het mat een zet weet 
uit te stellen, of weet weg te komen 
met stukverlies. Dat is misschien 
ook wel de reden dat mat-
aankondigingen nu niet meer 
gebruikelijk zijn. 
Naast het feit dat na afloop van een 
proces van gebeurtenissen het 
vermoedelijke plan achter het 
proces wordt beoordeeld (dat 
gebeurt in rechtszaken overigens 
ook vaak) is de waardering op heel 
veel punten (zowel in de gekozen 
waarderingen voor bv. zetsoorten 
en doelen, als in de gekozen 
formules) ernstig aan subjectieve 
invulling onderhevig. 
 
Verrassendheid 
Zowel voor mooi als goed is de 
verrassendheid van zetten be-
langrijk. Dit is de ook de enige 
eigenschap die over alle gebruikte 
zetsoorten, dat is alle knopen van 
de combinatiekarakteristiek ge-
meten moet worden. Daarom ligt 
het voor de hand om de fasering 
van mate van verrassendheid als 
kleinste eenheid van de formules te 
gebruiken, mijn voorstel: 
0 = niet verrassend 
1 = een beetje verrassend 
2 = twee beetjes verrassend 
3 = verrassend 
4 = zeer verrassend 
5 = ongelooflijk verrassend. 
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Verrassendheid van een combinatie 
wil ik vervolgens berekenen door de 
verrassendheid van iedere knoop 
op te tellen, en de verrassendheid 
van het hoofddoel van de combi-
natie toe te voegen. 
 
Kandidaatformules voor goed 
Voor de correctheid van een 
combinatie kan je volgens mij 
volstaan met het extra (negatief) 
waarderen van daadwerkelijk ge-
speelde of met zekerheid geplande 
fouten binnen een combinatie. 
Correctheid gaat in termen van het 
(nog steeds) haalbaar zijn van 
doelen van een combinatie. 
Hiervoor ook een voorlopig voorstel: 
Correct = 0 (niets mis met de zet) 
Correct = -10 (als een hoger doel 
haalbaar was) 
Correct = -20 (als een hoger doel 
haalbaar was en het beoogde doel 
van de combinatie niet bereikt kan 
worden. Ook hier maar het voordeel 
van de twijfel: Een zet in een 
combinatiekarakteristiek is correct 
totdat het tegendeel is aangetoond. 
Verder was er nog de aanname 
van: moeilijker hoe beter. Hoe meer 
knopen, hoe moeilijker, dus hoe 

beter. 
Een voorlopige formule: 
Goed = AantalKnopen + 
Verrassendheid(Doel) + 
Som(Verrassendheid(Knoop)) + 
Som(Correctheid(Knoop)) 
 
Kandidaatformules voor mooi 
Zoals gesteld was een verrassing 
niet alleen goed maar ook mooi. 
Het aantal knopen telt echter juist 
negatief. 
Dus de mooi-formule zou zoiets 
kunnen worden als: 
Mooi = (Constante - AantalKnopen) 
+ Verrassendheid(Doel) + 
Som(Verrassendheid(Knoop)) + 
RegelmaatBonus 
De Constante heeft voorlopig de 
waarde 10 gekregen. De regelmaat-
bonus staat voorlopig op 10 punten 
per herhaald patroon (zie de uitleg 
bij de Saavedra combinatie). 
 
Lastig berekenen? 
Jazeker, deze formules kunnen 
heel wat hoofdbrekens opleveren. 
Maar niet getreurd, tegenwoordig 
kun je dan een computer-
programma maken om het uit te 
rekenen. Zo gezegd zo gedaan. 

 
Figuur 1: Een eerste prototype met een eenvoudige voorbeeldcombinatie 
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Figuur 2: Verrassendheid van 3SM 
Mat achter de paaltjes 
 
De verrassendheid van het 
voorbeeld uit afbeelding 1 heeft 
waarde 4, want: het doel “Beëindig 
de partij met winst” heeft waarde 1, 
net als "Schaak". "Slaan met 
schaak" heeft verrassendheid 0. 
Mat heeft verrassendheid 2. Deze 
waarden zijn nu verankerd  in het 
"objectmodel" van het computer-
programma. Omdat ze zelf ook 
behoorlijk subjectief zijn moeten ze 
in de toekomst ook apart opge-
slagen kunnen worden als onder-
deel van een soort te kiezen 
beoordelingspatroon. In plaats van 
de zetsoort "Mat" zou je hier ook 
voor "slaan met mat" kunnen 
hebben gekozen als subzetsoort 
van mat, met misschien wel weer 
een andere verrassendheid dan 
"mat". 

 
Figuur 3: De Goed-waarde is 7 

 
Figuur 4: De Mooi-waarde is 11 
 
In afbeelding 3 en 4 de eerste 
resultaten van de concept formules 
toegepast op mijn fictieve 3SM mat 
achter de paaltjes combinatie. 
Op deze manier waarderen bete-
kent dat twee 3SM-combinaties een 
heel andere waardering kunnen 
krijgen: 
 

 
Figuur 5: Een ander soort 3SM-
combinatie 
 
De stikmatcombinatie in afbeelding 
5 levert in het huidige beoor-
delingspatroon andere waarden op: 
Knopen: 3, Verrassendheid 7, Goed 
10, Mooi 14. Dubbelschaak heeft 
verrassendheid 2, Een offer met 
schaak heeft verrassendheid 4 (een 
offer -verrassendheid 5- ontbrak tot 
nu toe in de zetsoortentabellen, 
maar blijkt erg belangrijk om 
combinaties te beoordelen) Een 
stikmat heeft verrassendheid 3. 
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Een stikmat wordt met deze 
formules en het gekozen beoor-
delingspatroon dus beter en mooier 
gevonden dan een mat achter de 
paaltjes. 
 
Saavedra 
Nu dan de eerste van de te ijken 
combinaties geprobeerd. 

 

 
Figuur 1: Evaluatie Saavedra 
 
Volgens mijn combinatiemeter 
levert zijn de waarden voor deze 
karakteristiek: 
Knopen: 21, Verrassendheid: 15, 
Goed: 36, Mooi: (4 +30) = 34 
Bij "Mooi" heb ik wel gesmokkeld. 
Door de strafpunten voor het grote 
aantal knopen kwam "Mooi" nog 
maar net positief uit. Het 
computerprogramma doet nog niets 

met patronen. Omdat de karak-
teristiek van zet 2, 3 en 4 hetzelfde 
is vind ik dat hiervoor 3 x 10 punten 
mogen worden toegevoegd. Want 
er zit ook echt een herhaald 
patroon in de combinatie. Volgens 
het schema in de vorige aflevering 
zou Saavedra ongeveer even mooi 
als goed moeten zijn, dus dat komt 
dan goed uit. 
 
Damianoverdediging 
Als tegenovergestelde van de 
Saavedra studie was de Damiano-
verdediging gekozen. Ik twijfel er 
steeds meer aan of dat een goed 
idee is. 

 
Hier heb ik beweerd dat de zet / 
combinatie 3...fxe5 erg slecht en 
lelijk is. Slecht is duidelijk, want niet 
correct. Lelijk is minder duidelijk. 
Als het plan was: Pak! En ik sta 
voor, dan is het met de gebruikte 
afwegingen juist mooi. Als zwart 
een heleboel van de ellende die 
hem gaat overkomen wel heeft 
berekend dan zou het veel minder 
mooi worden, maar dan wordt de 
karakteristiek en het doel van de 
combinatie onduidelijk: 
3...fxe5? 4. Dh5+ Ke7 5. Dxe5+ Kf7 
6. Lc4+ d5 (6...Kg6 7. Df5+ Kh6 8. 
h4 De7 9. d3+ g5 10. hxg5+ Kg7 
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11. Ld2 d5 12. Lc3+ Pf6 13. gxf6+ 
Kf7 14. Dh5+ Kg8 15. Dxd5+ Le6 
16. Dxe6+ Dxe6 17. Lxe6#) 7. 
Lxd5+ Kg6 8. h4 h5 (8...a6 9. h5+ 
Kh6 10. d4+ g5 11. hxg6+ Kxg6 12. 
Dh5+ Kf6 13. Dg5#) 9. Lxb7 Lxb7 
10. Df5+ Kh6 11. d4+ g5 12. Df7 
1-0 

Daarom ga ik deze stelling de 
volgende keer vervangen door een 
andere. Ook hoop ik dan meer te 
kunnen roepen over de andere 
ijkvoorbeelden omdat  mijn combi-
natiemeter dan wellicht karakteris-
tieken kan opslaan. 

 
 

Kennemer Combinatie 2 – PK2 
 

Simon Kronemeijer 
van de website 

 

Paul Keres 2 verloor stevig van de 
Kennemer Combinatie, zoals op 
voorhand verwacht mocht worden 
gezien het grote ratingverschil. Als 
we er nu door oogstrelend spel, 
diepe inzichten en flitsende 
combinaties afgemept waren, dan 
hadden we daar wel vrede mee 
kunnen hebben, maar daar was 
geen sprake van. Eigenlijk was 
alleen de nederlaag van Mark 
Uildriks regelmatig te noemen, en 
dat kwam vooral doordat Mark met 
wit de opening zo mishandelde dat 
goed spel van zwart nauwelijks 
meer nodig was. 
Bijna net zo slecht was de opening 
van Rob Bertholee, die direct zijn 
koningsvleugel vooruit gooide. En 
dat met zwart. Rijk Schipper 
slalomde in ijltempo tussen de 
zwarte pionnen door en bereikte in 
13 zetten een stelling waarin hij in 
elk geval remise door zetherhaling 
kon afdwingen. Gezien de reputatie 
van Bertholee deed  hij dat, hoewel 
de stelling toch wel kansen op meer 
gaf. Het eerste gemiste kansje. 
Bij Anton was het een stukje erger. 

Met subtiel spel en superieur inzicht 
had hij zijn tegenstander al snel 
overspeeld en ter afronding 
dienden enkel nog twee pionnen 
met schaak geslagen te worden, 
waarna het eindspel eenvoudig 
gewonnen zou zijn. Om 
onophelderbare redenen zag Anton 
dit niet, maar verkoos hij een 
variant waarin hij een pion achter 
kwam tegen imaginaire 
compensatie. Onverschrokken 
bracht Anton vervolgens grote 
materiele offers en jawel, hij drong 
binnen en bereikte opnieuw een 
prima stelling die minstens remise 
op had moeten leveren. Maar ook 
deze kans ging verloren. 
De reden van het verlies van Hein-
Piet is mij even ontgaan, maar ook 
hij schijnt gewonnen te hebben 
gestaan. Hugo ten Hertog stond 
prima in een Sveshnikov, maar wist 
niet hoe het verder moest en 
blunderde vervolgens tegen een 
combinatie op. 
Ikzelf kreeg met zwart opnieuw een 
Ben-Oni op het bord. Daarin baarde 
wit opzien met de vernieuwende 
manoeuvre Kh2 en Pg1. Hij 
vervolgde met een scherp pionoffer, 
gevolgd door Kh2-h1. U begrijpt dat 
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ik daarna simpelweg een pion voor 
stond en met enige tactische 
mokerslagen won ik er nog een bij. 
Tijd voor de 40e zet, waarmee ik 
een vijandelijke pion zo simpel liet 
promoveren dat de term 
"combinatie" misplaatst zou zijn. 
Weer een verliespunt. 
De mooiste Kennemer overwinning 
zou die op Evert van Heel worden, 
die met een goede stelling de 
voorzichtigheid uit het oog verloor 
en een offer om zijn oren kreeg. 
Evert verdedigde lang en taai, maar 
een voortdurend bombardement 
joeg zijn koning het hele bord over. 
Wit beheerste het bord en startte de 
matcombinatie met Tg7+. Dat was 
echter net een veld dat hij niet 

controleerde, zodat Evert toren en 
partij pakte. Paul Keres 2 had 
duidelijk niet het monopolie op 
kansen missen. 
De wedstrijd was intussen 
ruimschoots verloren, maar Erik 
Oosterom was nog bezig. Een 
beetje opvallend, want voor zijn 
eerste vijftien zetten had hij zoveel 
tijd verbruikt dat je zou verwachten 
dat hij op de 16e door zijn vlag zou 
zijn gegaan. Maar Erik is erg sterk 
in tijdnood en kwam ongeschonden 
de tijdcontrole door. Hierdoor 
teleurgesteld liet zijn tegenstandster 
zich matzetten. 5.5-2.5, uiteraard 
een terechte overwinning voor de 
Kennemers. Paul Keres 2 moet 
oefenen in het afmaken. 

 
 

Foto's uit de KNSB-competitie (27 september) 
 

 
Barman Dies is er klaar voor 

 
De speelzaal van De Leeuw 

 

 
Het was een warme nazomerdag 

 

 
Analyse bij de ondergaande zon 
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PK3 – Het Kasteel Wychen 
 

Ger Hageman 
van de website 

 

Het derde speelt als gebruikelijk in 
3C. Met de nieuwe samen-stelling 
van het team zijn er ook wat ELO-
punten gemorst. Drie teams hebben 
eveneens weinig ELO-punten, de 
andere teams aanzien-lijk meer. 
Mijn verwachting is dat we het net 
zo zwaar of misschien zwaarder 
zullen hebben als vorig jaar, toen 
we ons net konden handhaven door 
een gelijkspel op de laatste 
speeldag. 
Wychen is de tweede promo-
vendus uit de OSBO na kam-pioen 
Wageningen, die ook in 3C is 
ingedeeld. Van dit team moeten we 
winnen. 
In het begin is het een gelijk-
opgaande wedstrijd. Plusjes zijn er 
voor Leo van Houwelingen, Michiel 
Bouwhuis, de debuterende Gertjan 
Thomassen en mijzelf. De rest staat 
gelijk. 
Na 2 uur spelen hebben Kees 
Vreeken en Conrad Kiers een halfje 
gescoord. Ikzelf ga in het vierde uur 
zwaar onderuit tegen hun team-
captain na een auto-penning. Na 

een blunder van Leo staat het 1-3. 
Paul van der Kooij heeft een 
pluspion verkregen in een toren-
einspel; niet genoeg op het eerste 
oog voor een overwinning. Colijn 
Wakkee haalt een nuttige remise in 
een voor zwart moeilijk eindspel. 
Michiel staat inmiddels ge-wonnen. 
De stelling bij Gertjan is omge-
slagen van gunstig in ongunstig; hij 
accepteert het remiseaanbod dan 
ook. 
Helaas laat Michiel zijn twee 
verbonden vrijpionnen slaan door 
de vijandige toren: 2,5 tegen 4,5. 
Paul gaat door tegen een 
weifelachtig spelende tegenstan-
der en drukt door met zijn e-pion in 
een toreneinspel: 3,5-4,5. 
 
Jammer: een naaste concurrent ligt 
reeds twee matchpunten voor. We 
zullen punten moeten pakken tegen 
sterkere spelers. Dat lukte vorig jaar 
ook, dus we hoeven niet te 
wanhopen. 
Pluspunten zijn er ook: Michiel, 
Colijn, Gertjan en Conrad hadden 
een prima debuut. Ook de prestatie 
van Paul mag er zijn. 
Op naar de eerste overwinning! 

 
Paul Keres 3 (1933) - Het Kasteel Wychen (1936) 3½-4½ 
Paul van der Kooij (1985) - Caspar Hermeling (2082) 1-0 
Michiel Bouwhuis (1970) - Mark Agterberg (1924) ½-½ 
Colijn Wakkee (1904) - Wesley van Nie (1989) ½-½ 
Kees Vreeken (1961) - Maarten Rossen (1931) ½-½ 
Gert-Jan Thomassen (1930) - Hans Quint (1979) ½-½ 
Ger Hageman (1914) - Henk van Kortenhof (1938) 0-1 
Leo van Houwelingen (1948) - Twan Rutjes (1777) 0-1 
Conrad Kiers (1853) - Rob Duin (1867) ½-½ 
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Kennemer Combinatie – PK3 
 

Ger Hageman 
van de website 

 

Zaterdag 13 december uit tegen 
Kennemer Combinatie 3 in 
Bloemendaal. Van deze fusieclub 
kunt u een fraai portret vinden in het 
laatste Schaakmagazine. Kenne-
mer Combinatie speelt met 3 teams 
in de landelijke competitie. 
Onze tegenstander heeft een 
gemiddelde ELO-rating van 2040: 
een kleine 100 punten per speler in 
ons nadeel. 
 
In de ontvangsthal van de NS wacht 
het eerste team ons op. Het tweede 
dat in Bloemendaal tegen het 
eerste team speelt, is dan al 
vertrokken.  
Ik heb een strak schema gepland 
met 5 minuten overstaptijd op 
Amsterdam Centraal. Omdat de 
treinenloop veel last heeft van 
stremmingen, zal onze trein niet 
vertrekken. Geen nood, de trein van 
een half uur eerder die gestrand is 
bij het zwarte gat dat Houten heet, 
is inmiddels weer op stoom 
gekomen en brengt ons zessen 
naar Amsterdam. Daar aange-
komen sprinten we naar spoor 2 om 
te ontdekken dat de trein daar 
vroegtijdig is vertrokken. We zullen 
dus een half uur te laat komen. 
Pardon team, ik beloof volgende 
keer een minder strak reisschema 
op te stellen. 
Gertjan en Kees zijn op eigen 
gelegenheid gegaan en zijn op tijd. 
 
Dan de wedstrijd. Het wedstrijd-

lokaal is in Grand Cafe Vreeburg, 
dit roept bij enkele Utrechters de 
associatie "slopen die tent" op. 
Omdat er 4 thuisteams spelen is de 
ruimte wel krap: iedereen zit 
paarsgewijs aan een kleine tafel. 
Hinderlijk vind ik het dat het er 
donker is. Ook Colijn heeft hier last 
van. 
Dat laatste zou je niet denken als je 
weet wie er het eerste klaar is met 
zijn partij. Een snelle 1-0 door Colijn 
in een partij waarin hij handig 2 
pionnen investeert om een stuk te 
winnen. 
Ook Michiel doet het goed: 2-0 na 
amper 3 uur spelen. Leo offert een 
kwaliteit en maakt het ouderwets af: 
3-0. Wat een weelde. En op de 
andere borden dan? 
 
Paul heeft het moeilijk, Gertjan 
staat verloren in een Svesjnikov 
met wit; Rolf, ons geheime wapen, 
speelt een Svesjnikov met zwart en 
wordt omdat hij de finesses niet 
kent, opgerold. Rol heeft beloofd 
nooit meer de Svesjnikov te spelen, 
temeer omdat hij vorige keer dat hij 
meespeelde tegen Kennemer 
Combinatie, ook al kansloos verloor 
met diezelfde variant.  
 
Kees heeft een gunstig eindspel 
bereikt dat hij verwacht moeiteloos 
te winnen. Door twee 
onzorgvuldigheden wordt het echter 
een remise. Tussenstand: 3,5 tegen 
0,5. Gertjan verliest en even later 
Paul, die hinder ondervindt van de 
kortere bedenktijd (sorry Paul) ook: 
3,5 tegen 2,5. Ook Rolf redt het 
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niet. 
Mijn partij is gunstig verlopen. Ik 
kan moeiteloos een pion pakken, 
materiaal afruilen en dan met 
gelijke materiaalverhouding een 
gunstig eindspel afdwingen.  
Maar nee, het volgende is veel 
interessanter. Ik zet mijn toren op 
a5 tussen een witte pion op a4 en 
een zwarte op a6. Om het effect te 
verhogen sla ik vrijwillig (!) met de 
b-pion op c5. Deze waanzin heeft 
zeker ook te maken met de 
tijdsdruk. Nog altijd uit vrije wil ruil ik 
nog eens de witvelderige loper af. 

Die toren is echt begraven. Mijn 
tegenstander speelt het goed en 
blokkeert de pion op c5 met een 
toren op c4.  
Gelukkig voor mij is de rest van zijn 
afwikkeling minder handig en kan ik 
ontsnappen naar remise. 4 tegen 4 
in een spannende pot waar meer 
mogelijk was geweest. Van de 
andere kant mag het derde in de 
handen knijpen vanwege mijn 
remise in verloren stelling. 
Complimenten aan de topborden: 
3-1. De staart deed het slecht met 
1-3 verlies. Dat moet beter kunnen. 

 
Kennemer Comb. 3 (2040) - Paul Keres 3 (1938) 4-4 
Marco de Groot (2165) - Colijn Wakkee (1907) 0-1 
Patrick van Lommel (2046) - Leo van Houwelingen (1930) 0-1 
Wouter Roggeveen (2045) - Paul van der Kooij (2001) 1-0 
Peter Pijpers (2029) - Michiel Bouwhuis (1968) 0-1 
Theo Hendriks (1974) - Kees Vreeken (1954) ½-½ 
Pieter Kant (2029) - Ger Hageman (1902) ½-½ 
Hicham Boulahfa (2012) - Gertjan Thomassen (1932) 1-0 
Simon Groot (2020) - Rolf Dijksterhuis (1913) 1-0 
 
 

Romantisch schaak 
 

Bart Karstens 
 

De 19e eeuw was de periode van 
het 'romantische schaak'. Het was 
koningsaanval boven alles: wilde 
offerfestijnen met soms schit-
terende combinaties. De bekende 
voorbeelden zijn de 'Onsterfelijke 
Partij' (Anderssen-Kieseritzky 1851, 
Koningsgambiet) of de 'Immer 
Grüne' (Anderssen-Dufresne 1852, 
Evansgambiet). Vandaag de dag 
zijn zulke gambieten tot remise-
wapen verheven. Met name het 

Koningsgambiet eindigt wonderlijk 
genoeg maar al te vaak snel in een 
eindspel dat ongeveer gelijk staat.1 
Er lijkt, misschien wel vanaf de 
intrede van de 'Realpolitik' onder 
Morphy en Steinitz, nauwelijks meer 
ruimte te zijn voor het echte 
romantische schaak. Om te bepalen 
of dat zo is moeten we ons 

                                                 
1 Ofschoon zwart in de varianten met 
2...exf4 3. Pf3 g5 de beste papieren lijkt 
te hebben. Zie Garry Kasparov, My 
Great Predecessors Part I (Londen 
2003) 29-30. 
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afvragen wat nu eigenlijk de kern 
van dat romantische schaak is. 
Volgens mij is die gelegen in 
sociale conventies. Ik doel daarmee 
op de in de 19e eeuw heersende 
opvattingen over hoe een heer zich 
diende te gedragen. Een echte heer 
had geen enkele uitdaging te 
schuwen, altijd bereid te zijn tot een 
duel. Weigering van een offer in 
een schaakpartij werd gezien als 
een buitengewoon laffe daad. Men 
moest de handschoen opnemen, 
met open vizier strijden en het 
'noblesse oblige' vereiste ook het 
vinden van spectaculaire tegen-
offers. Verdedigen mocht eigenlijk 
niet. Vandaar dat die 19e eeuwse 
partijen vaak het karakter hebben 
van hardloopwedstrijden: aan beide 
kanten dreigt er mat, het gaat erom 
net wat eerder te zijn dan de 
tegenstander. 
Door de toename van de ver-
dedigingskunst en door de enorme 
ontwikkeling van de openings-
theorie zou dit soort spel zijn 
geëlimineerd. Wie schetst mijn 
verbazing dat ik na afloop van de 
5e HSM, naar aanleiding van mijn 
partij uit de laatste ronde tegen 
Martin van Essen, een groot 
gapend gat (en een kleintje) in de 
theorie ontdekt heb, precies in zo'n 
romantische openingsvariant? De 
situatie is ook na analyse on-
duidelijk. Met andere woorden in 
ieder geval wat deze variant betreft 
is de Romantiek volledig terug! Kijk 
mee met de analyses die in 
samenwerking met Martin tot stand 
zijn gekomen. 

Martin van Essen – Bart Karstens 
HSM 5 ronde 7, 05-09-2008 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Pf6 4. 
d4 exd4 5. e5 d5 6. Lb5 Pe4 7. 
Pxd4 Lc5 
Hier begint het. Zwart weigert 
brutaal c6 te dekken. Let wel dat dit 
verder gaat dan een tijdelijke truc 
om de tegenstander in de opening 
te pakken, zwart is nl. van plan de 
pion blijvend te offeren in geval van 
8. 0-0 0-0 en in geval van 8. Le3 
Ld7 9. Lxc6 bxc6 10. 0-0 heeft hij 
de interessante mogelijkheid 
10...De7 gecreëerd. 
8. Pxc6 
De echte heer neemt de 
handschoen op! 
8...Lxf2+ 

 
9. Kf1 
In deze variant is zo'n typische 
geforceerde remise gevonden. Wit 
kan echter een serieuze winst-
poging wagen met 9. Ke2! Martin 
suggereerde dit direct na de partij. 
Het lijkt op het eerste gezicht 
waanzin omdat het enige dat wit na 
9...Lg4 10. Kf1 bereikt heeft is dat 
zijn dame nu ook nog eens in staat. 
Mijn theorieboeken over het 'Open 
Spel' geven waarschijnlijk daarom 
de hele zet niet eens. We hebben 
hier te maken met een groot 
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gapend gat in de openingstheorie. 
Het blijkt dat zwart ten eerste de 
witte dame niet kan nemen omdat 
hij dan een kwaliteit achter blijft: 
10...Lxd1 11. Pxd8 Kxd8 12. Pc3 
Pxc3 13. Lg5! (13. bxc6? Lh4!) 
13...f6 (na 13...Kc8 14. bxc6 verliest 
zwart een vol stuk) 14. exf6 Pxb5 
15. fxg7+ Kd7 16. gxh8D Txh8 17. 
Txd1 Tf8 18. Txd5+ Kc6 19. Td8 
met winnend voordeel. Maar wat is 
het alternatief? 10...Dh4 (dé zet na 
Kf1 alhoewel 9. bxc6 in dat geval 
ook zeer interessant is. Dit kleine 
gapende gat komt straks aan de 
orde) 11. Dxd5! Nu blijkt de pointe 
van eerst Ke2; het paard op e4 
staat in dus 11...Lb6 12. Pd4+ c6 
13. Dxe4 wint voor wit. Zwart kan 
maar twee andere dingen proberen, 
maar beide lopen niet goed af: 
a) 11...Pg3+ 12. hxg3 Dxh1+ 13. 

Kxf2 Dxc1 14. Pd4 c6 (14...Kf8 
15. Dxb7 Td8 16. Dxc7 +-) 15. 
Lxc6 bxc6 (15...Kf8 16. Lxb7 +-) 
16. Dxc6+ Ke7 17. Db7+ Ld7 
18. Pc6+ Ke6 19. Db3+ Kf5 20. 
Dxf7+ uit. 

b) 11...Le1 12. Pd4+ Kf8 13. Le3 
Pg3+ 14. hxg3 Dxh1+ 15. Lg1 
en wit wint. 

Het klinkt ongelofelijk maar de 
enige zet na 9. Ke2 Lg4+ 10. Kf1 is 
10...Dd7. Dan volgt echter sterk 11. 
e6! Ook dit gaf Martin in de 'post 
mortem' meteen aan. Voor het 
romantische schaak is deze jongen 
uit het juiste hout gesneden! Wit 
wint nu gewoon een stuk. Na 
11...Lxd1 12. exd7+ Kxd7 13. Pe5+ 
of na 11...Lxe6 12. Pd4 c6 13. Le2 
heeft zwart daar te weinig 

compensatie voor. Het moet dus 
komen van 11...fxe6! 12. Dxg4 0-0. 
Nu geeft 13. Ke2 bxc6 14. Ld3 Lb6 
(14...Ld4 15. Lxe4 Txf2+ 16. Ke1 
dxe4 17. Pd2 e3 18. Pe4 Txc2 19. 
Le3! is problematisch, nemen op e3 
gaat niet vanwege Pf6) 15. Lxe4 
Tf2+ 16. Ke1 dxe4 17. Dxe4 Taf8 
18. Pc3 Df7 een onduidelijke 
stelling. De conclusie luidt dat 9. 
Ke2 Lg4+ 10. Kf1 Dd7 11. e6 fxe6 
12. Dxg4 0-0 geforceerd is. Of 
zwart dan daadwerkelijk genoeg 
compensatie heeft vraagt om nader 
onderzoek en/of partijen! 
9...Dh4 
Keurig volgens het boekje 
gespeeld. Via de mail een paar 
dagen later kwam Martin hier weer 
met een nieuwe suggestie nl. 
9...bxc6!? Wederom zwijgen de 
boeken. Het gaat verder met 10. 
Lxc6+ Kf8 en nu is a8 taboe 
vanwege La6. (Merk op dat na 9. 
Ke2 bxc6 niet goed was vanwege 
10. Lxc6+ Kf8 11. Dxd5 dat dan wel 
kan en nu niet omdat nu La6 
meteen uit is.) Hoogst onduidelijk is 
11. c4 Lc5 12. Df3 La6! Dat geldt 
ook voor 11. Dd3 Dh4 12. Lxa8 Ld4 
13. Le3 Pc5 14. Dxd4 La6+ 15. c4 
Lxc4 16. Dxc4 Dxc4+. Ik zie 
vooralsnog niets overtuigends voor 
wit. Aangezien de variant na 
9...Dh4 vrijwel geforceerd tot remise 
leidt geeft 9...bxc6 in ieder geval 
een stuk interessanter spel én nog 
een reden extra om 9. Ke2 te 
spelen ipv 9. Kf1! 
10. Dxd5?! 
Tussen 10. Pd4+ c6 11. Pf3 Pg3 
12. Kxf2 Pe4+ 13. Ke2 Df2+ 14. 
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Kd3 Lf5 15. Pd4 Lg6 16. Tf1 Pd2+ 
(het boek geeft nog 16...Dxg2 17. 
Ke3 cxb5 als onduidelijk maar ik 
geloof daar niet zo in) 17. Kc3 De3+ 
18. Ld3 Pe4+ 19. Kb3 Pc5+ 20. Kc3 
Pe4+ valt geen speld te krijgen 
want 20...Pa4+ 21. Kb3 Dxd4 faalt 
op 22. a3! gevolgd door Ka2. 
10...Lb6 
Nog beter misschien 10...Lc5 
vanwege veld b4. 
11. g3 
11. Pd4+ c6 12. Lxc6+ bxc6 13. 
Dxc6+ Kf8 14. g3 Dh3+ 15. Ke1 
Dg2 16. Tf1 Lxd4 17. Dxa8 Lf2+ 18. 
Ke2 Pxg3+ 19. hxg3 Dxa8 is goed 
voor zwart. Wit moet hier dames 
ruilen met 11. Dd8+ Dxd8 12. Pxd8 
Kxd8 maar zwart staat beter in dat 
eindspel. 
11...Lh3+ 12. Ke2 
12. Ke1 Lf2+ 13. Kd1 Lg4+ 14. Le2 
Lxe2+ 15. Kxe2 Dg4+ 16. Kd3 Df3+ 
17. Kc4 Dxh1 -+ 
12...Dg4+ 13. Kd3 0-0 
Eveneens winnend is 13...Df3+ 14. 
Kc4 Dxh1. 
14. Pe7+ Kh8 15. Dxe4 Tad8 16. 
Pd5 Dxe4+ 
Veel sterker en waarlijk romantisch 
is 16...Txd5+! 17. Dxd5 Lg2! 18. 
Dxg2 Td8+ 19. Kc3 La5+ 20. Kb3 
Db4 mat. 
17. Kxe4 Lg2+ 18. Kf4 Txd5 19. 
Te1 Txb5 20. Pc3? 
20. c4 is de door Martin 
aangegeven verbetering. Er is dan 
niet eens zoveel aan de hand. Na 

20. Pc3 is het helemaal uit maar ik 
had bijna al mijn tijd verbruikt aan 
het zoeken naar een geforceerd 
mat. Zelfs na 20. Pc3 werd het 
daardoor nog een heksenketel met 
een erg grappig slot: 
20...Tb4+ 21. Pe4 f5 22. Ld2 
Het paard is niet te redden: 22. exf6 
Txf6+ 23. Ke5 Ld4+ 24. Kd5 Td6 
mat. 
22...Txe4+ 23. Txe4 fxe4+ 24. Kg4 
g6 25. Lg5 h5+ 26. Kh4 Kg7 27. e6 
c6 28. e7 Te8 29. Td1 Kf7 30. Td8 
Txe7 31. Lxe7 Kxe7 32. Td2 Lf3 
33. c4 
Creëert een veld voor zijn toren. 
Hier ben ik echt 'down to the last 
seconds', Martin had nog enkele 
minuten op zijn klok. 

 
33...Kf6 34. Tc2? 
'Iets' te snel gespeeld. 34. Td6+ of 
34. g4 verhindert het matnet dat nu 
ontstaat: 
34...Lg4! 35. Tf2+ 
'Never say die' 
35...Lxf2 36. h3 g5 
En het eindigt toch in mat zoals het 
zo'n partij betaamt! 
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Vakmanschap 
 

Xander Wemmers 
 

Een gesloten tienkamp is iets heel 
anders dan het spelen van de 
Nederlandse of Belgische competi-
tie. Op vrijdag- of zaterdagavond 
kun je je verpozen in de binnenstad 
van Utrecht om de dag erna 
gewoon een fatsoenlijke partij te 
spelen. Op deze manier had ik 
reeds drie IM-normen weten te 
scoren: twee in de Nederlandse 
competitie en één in de Belgische. 
Niet voor niets heeft de FIDE als eis 
gesteld dat voor het behalen van de 
titel minstens één van die drie 
normen in een (open of gesloten) 
toernooi behaald moet worden. Na 
drie IM-normen in competities ga je 
dus nog altijd als eenvoudig Fide-
Meester door het leven. De 
afgelopen twee jaar heb ik een 
aantal toernooien gespeeld 
(Hamburg, Liechtenstein, Haarlem) 
maar daarbij was de laatste norm 
op zijn best af en toe in zicht. Mijn 
fans begonnen zelfs tekenen van 
ongeduld te vertonen! 
Een half jaar geleden kreeg ik een 
invitatie voor de Atlantis Meester-
tienkamp. Dit toernooi wordt door 
het Groningse schaakleven (Unitas, 
café Atlantis) georganiseerd en het 
zou mogelijk zijn om hier een IM-
norm te scoren. Nu kies ik mijn 
toernooien het liefste uit in het 
buitenland, maar een gegeven 
paard kijkt men niet in de bek en 
besloot ik de uitnodiging uit het 
Noordse Atheen te accepteren. 
Goede voornemens: een keurig 

toernooi spelen, geen vertier in de 
avonduren, misschien één biertje 
om na afloop van de partij de 
spanning van de schouders te 
schudden en alles zou goed 
moeten komen. 
 
De Spartaanse levensstijl 
Halverwege het toernooi kreeg ik 
per SMS het compliment dat ik er 
op de foto’s zo gefocust uit zag. 
Voor de schrijver was dit een 
signaal dat ik mijzelf eindelijk eens 
een Spartaanse levensstijl had 
opgelegd. Dat kwam mijn spel 
overduidelijk ten goede! Wel, laat ik 
eerlijk zijn en iedereen uit de droom 
helpen. Picture this: de partijen 
beginnen in Groningen om 14:00. 
Na afloop wordt in schaakcafé 
Atlantis (hadden wij in Utrecht ook 
niet zo’n café?) een heerlijke 
avondmaaltijd met rode wijn 
geserveerd en wordt er nog wat 
vriendschappelijk blitz gespeeld. 
Rond een uur of 2 denk je bij je zelf: 
ach, nog 12 uur tot aan de 
volgende partij, ik neem er nog 
eentje. 
En voor je het zelf door hebt is sta 
je om half 5 op de dansvloer van de 
plaatselijke Flitz, zie je een paar 
meter verderop een aantal 
Groningse studentes vol trots 
rondom de hoed van Manuel staan 
dansen alsof zij een antiek relikwie 
veroverd hebben, probeert Dejan 
Bojkov indruk te maken met zijn 
Bulgaarse moves en ziet de rest 
van de Groningers er ook niet al te 
fris meer uit. Mijn eigen toestand 
laat zich raden. 
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Hoe dit toernooi met een Spartaans 
regime verlopen zou zijn kan 
niemand vertellen; feit is wel dat de 
door mij toegepaste levensstijl in dit 
toernooi succes had: een start van 
4 uit 5, dan een zwaarbevochten 
remise tegen Bojkov en dan drie 
korte remises, waarmee de norm 
ongeslagen en met een half punt 
overscore werd binnengesleept. Dat 
klinkt heel erg solide en over-
tuigend, maar ik hoop met wat 
partijenmateriaal aan te tonen dat 
er in een week tijd toch voortdurend 
met halve en hele punten gesmeten 
werd. 
 
Rake klappen 
De eerste klap in het toernooi was 
voor mij: tijdens de loting werd een 
gezette man naar voren geschoven 
en de deelnemers mochten zijn 
gewicht raden. Wellicht wilde men 
de goede man te vriend houden 
(het betrof hier een arbiter) en toen 
ik als laatste naar voren mocht 
komen was het me wel duidelijk dat 
iedereen veel te laag had ingezet. 
Niet moeilijk om deze eerste 
uitdaging in het toernooi tot een 
goed einde te brengen. Uiteindelijk 
bleek mijn gok slechts 2 kilo naast 
de werkelijke 128 te zitten en 
natuurlijk ging dat vergezeld van 
een triomfantelijk gebaar: de eerste 
één naast mijn naam. Lotings-
nummer 1 is een gunstig nummer, 
bijvoorbeeld omdat je een keer 
vaker wit hebt. Het was daarom een 
kleine teleurstelling dat de uitslag 
van de gewichtgokwedstrijd slechts 
bepalend was voor de volgorde 

waarin iedereen een bierviltje met 
lotingsnummer mocht trekken. Niet 
getreurd: ook hier wist ik zonder 
pardon nummer 1 te trekken. 
Alweer een één achter mijn naam 
en als ik bijgelovig zou zijn geweest 
dan had ik er wat van kunnen gaan 
denken. 
Het speelschema bleek zo te zijn 
geworden dat de zwaardere 
tegenstanders vooral in de tweede 
toernooihelft zouden zitten. Het was 
zaak om sterk te starten en de 
eerste twee ronden mocht ik ook 
met wit spelen. Een start van 2 uit 2 
zou mij helemaal niet verkeerd uit 
komen, maar de eerste ronde was 
eigenlijk al een eerste teleurstelling: 
tegen Adrian Clemens wist ik een 
eindspel met een pion meer niet te 
winnen. Sterker nog: in al mijn 
enthousiasme ben ik bijna nog te 
ver gegaan en moest ik plots een 
eindspel met een pion minder 
verdedigen. Het speeltempo betrof 
overigens 2 uur en vanaf het begin 
30 seconden per zet er bij. Let wel: 
met dit tempo heb je dus geen "40e 
zet" als U begrijpt wat ik bedoel. 
 
Een rommelig begin 
In de tweede ronde liep de partij 
tegen Bonno Pel volledig uit de 
hand. Al snel kreeg ik een 
structureel voordeel, om dit in één 
zet volledig te verkwanselen. Later 
ontstaat de volgende stelling: 
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Xander Wemmers – Bonno Pel 
2e ronde na 23. c2-c3 

 
Hier is het al mis gegaan en wit 
moet maar zien hoe hij de loper op 
g7 gaat neutraliseren. Om hem 
bang te maken heb ik mijn paarden 
op c5 en d5 gezet, maar 
desondanks grijpt zwart nu het 
initiatief met 23...b4! Een sterke zet 
en ik had gedacht deze met 24. La4 
te kunnen beantwoorden. Er volgt 
24...e6 25. Pe3 bxc3!? 
Wat is dit nu weer? Op een 
paardzet was ik 26.c4 van plan (het 
paard kan dan niet meer naar d4) 
maar dit stukoffer is misschien wel 
onaangenaam. Wit heeft weinig 
keus: 
26. Lxc6 Txb2+ 27. Kc1 Tb4 
Onduidelijke stelling, maar wit staat 
"onaangenaam vast". Een nuttig 
plan zag ik niet echt en zwart dreigt 
bijvoorbeeld 28...Ld4. Ik besloot de 
dreiging te negeren. 
28. Td3 Txf4 
28...Ld4 29. Pc2 Lxc5 30. Pxb4 
Lxb4 31. Thd1, wit ruilt torens en 
hoewel het wel remise zal zijn is hij 
de enige die kan winnen. 
29. Thd1 Tb4 30. g4 
Een ander plan kwam niet bij me op 
en ik zag niet wie er nu beter zou 
moeten staan. Zwart doet nu twee 

mindere zetten en dan is het zeker 
wit die beter staat. 
30...Lf6? 31. Pe4 Le7? 32. Txc3 
En als wit hier even 32. g5! had 
ingelast, had zwart het werkelijk 
moeilijk gehad. Maar we zaten 
intussen op zo’n 4 a 5 minuten en 
je doet graag een zetje als je 
daarmee 30 seconden erbij krijgt. 
32...f5 33. gxf5 gxf5 34. Tg1+ Kh8 
35. Pg5 
Jawel, droomt stiekem van 
matmotieven! Soms moet je 
gewoon maar op intuïtie naar voren 
springen, anders komt er nooit iets 
van terecht. "Naar veuren, daar 
gaat het gebeuren", om een gevierd 
Utrechts Poëet verkeerd te citeren. 
35...Lf6 36. Tc4?! 

 
En hier wordt opnieuw met een half 
of heel punt gestrooid. De volgende 
fraaie zet was compleet aan mij 
voorbij gegaan. 
36...Ld4! 
Ai ai ai, gemist! Snel maar slaan: 
37. Txd4 Txd4 38. Lb5 
Een onverklaarbare zet. In een 
Groninger Heksenketel doe je soms 
maar wat. 
38...f4 39. Pg4? 
Slechte zet, zo blijkt uiteindelijk, 
maar de opmerking bij zet 35 is hier 
opnieuw van toepassing. 
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39...Ld7? 
Dit is eindelijk het beslissende 
moment van de partij: zwart kan 
winnen met 39...Td5 40. Ph6 Kg7! 
Het is deze laatste zet die ik gemist 
had. Nu echter wint wit met: 
40. Pe5! h6 
Er is niets anders. 
41. Pg6+ Kg7 42. Pxf8 Kxf8 43. 
Lxd7 Txd7 44. Pxe6+ Ke7 45. Pxf4 
En zwart speelde nog wat 
teleurgestelde zetten door: 1-0 in 
64. Om een norm te scoren moet 
het af en toe mee zitten en in deze 
partij heeft het absoluut mee-
gezeten.  
In de derde ronde wachtte een 
zwartpartij tegen Xavier Bedouin. 
De sympathieke Fransman was op 
tijd naar bed gegaan, maar maakte 
desondanks de eerste fout. Ik had 
een duidelijk beter, misschien 
gewonnen eindspel, maar wist niet 
door te drukken. Moest ik nu 
tevreden zijn met een start van 2 uit 
3? Ik had twee gewonnen stellingen 
gehad en één verloren. De verloren 
stelling werd gewonnen en de 
gewonnen stellingen liepen remise. 
 
Een goede partij! 
Ik besloot dat het te vroeg in het 
toernooi was om te gaan mopperen 
over vergooide halfjes en gemiste 
kansen. In de derde ronde mocht ik 
met wit tegen Steven Geirnaert. Het 
zou een fijne en rustige positionele 
partij worden: 
 

Xander Wemmers-Steven Geirnaert 
4e ronde na 16. Tf1-c1 

 
Dit soort stellingen speel ik vaker en 
bevalt mij wel: er is niet veel aan de 
hand, maar wit heeft wat meer 
mogelijkheden om de stelling te 
openen. Het loperpaar is een stille 
kracht. Mocht wit aan zet zijn, dan 
is c4-c5 misschien een aardig 
pionoffer. Zwart besluit zijn eigen 
troef uit te spelen: 
16...g4 17. f4 
Op zich zou ik hier graag 17. d5 
De7 18. Lh4 spelen om vrolijk weer 
terug te switchen naar de f-lijn, 
maar zwart speelt 17. d5 gxf3! 18. 
Dxf3 Dg4! met betere stelling. 
17...e5-e4? 
Dit is absoluut slecht. Zwart heeft al 
zijn aanknopingspunten verloren en 
moet de rest van de partij passief 
blijven toekijken. Het lijkt logisch om 
de stelling zo veel mogelijk te 
sluiten in verband met het loper-
paar, maar zwart snijdt hiermee ook 
zijn eigen mogelijkheden af. 
Kwantitatief gezien heeft zwart het 
aantal pion-spanningen op het bord 
misschien verminderd, maar er 
blijven genoeg mogelijkheden om 
het spel te openen. Bovendien 
hebben de lopers in deze stelling 
twee prachtige kijkgaatjes: a4 en 
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h4. Correct was geweest 17...exf4 
en dames ruilen, al denk ik dat wit 
dan nog wel een plusje heeft omdat 
er een paard op f5 kan verschijnen. 
18. Lc2 La6 19. Lh4 
Deze slechte loper is wel heel erg 
sterk. 
19...d5 20. Lb3 
Interessant is 20. cxd5 Pxd5 21. 
De1 (21...Pxc3 22. Lb3 Pe2+? 23. 
Dxe2!), maar de partijvoortzetting 
geeft wit zonder complicaties een 
heel prettig (en uitbreidbaar) plusje. 
20...dxc4 21. Lxc4 Lxc4 22. Pxc4 
Pd5 23. Pd2 
Dit paard komt straks weer aan de 
beurt. 
23...f5 

 
24. a3! 
De pionnenwals is onstuitbaar. Het 
is opmerkelijk hoe weinig initia-
tieven zwart zelf kan ontplooien. 
24...Pe7 25. c4 c6 26. Pb3 
Dreigt iets als 27. d5 cxd5 28. Pd4 
etc. 
26. Pg6 27. Le1 
Met een oogje op a5. 
27...Df7 28. a4 
In alle rust gespeeld: wits c5 kan 
niet worden voorkomen. Het boeltje 
stort nu helemaal in en voor zwart is 
de rest louter agonie. 
28...Pe7 29. c5 Tg6 30. cxb6 Pxb6 

31. Pxa5 Pbd5 
31...Pxa4 32.Dc2 en het paard is 
gevangen. 
32. Pc4 De6 33. Pe5 Tg8 34. a5 
Kf8 35. Tb7 Tg7 36. a6 Kg8 37. 
Lh4 Kh7 38. Lxe7 Pxe7 39. a7 Dd6 
40. Da2 Dd5 41. Dxd5 Pxd5 42. 
Txg7+ Kxg7 43. Pxc6 Pxe3 44. 
Tb1 Pd5 45. Tb8 1-0 
Vanwege 45...Pc7 46. Tb7 met 
stukwinst en andere feestelijk-
heden. 
 
Zwaardere tegenstand 
Met drie uit vier was de sterke start 
er toch nog gekomen! Hier en daar 
wat haken en ogen, maar de partij 
tegen Geirnaert zag er toch 
overtuigend uit. Er wachtte echter 
direct een zware zwartpartij tegen 
Martin Becker. De jonge Duitser 
was het toernooi sterk begonnen 
met een volkomen verdiende 
overwinning op ratingfavoriet Dejan 
Bojkov en bleek een uiterst solide 
repertoire te hebben. Met zwart 
verwachtte ik een zware pijp te 
gaan roken. Allereerst: wat te 
spelen? In de ronde ervoor had 
Becker een gecompliceerde partij 
verloren van de eigengereide 
Manuel Bosboom. Mijn conclusie 
was duidelijk: de partij moest "op 
zijn Bosbooms" worden opgezet! 
 
Martin Becker – Xander Wemmers 
5e ronde 
1. d4 d5 2. c4 Pc6! 
Normaal gesproken speel ik hier 
Slavisch, maar nog juist op tijd 
herinnerde ik mij dat deze dag 
Gerben Veltkamp jarig is! Zijn 
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Chigorin heb ik eerder al eens 
geleend en hoewel dat slechts 
eenmalig was leek het me de 
perfecte verrassing. Helaas: mijn 
enige Chigorin won tegen Frans 
Konings een schoonheidsprijs in 
Maastricht en deze partij is 
kennelijk de hele wereld over 
gegaan. Zelfs  in Groningen bleek 
het gerucht te gaan dat ik "wel 
eens" de Chigorin speel. De 
serieuze Becker bleek zich keurig 
voorbereid te hebben... 
3. cxd5 Dxd5 4. e3 e5 5. Pc3 Lb4 
6. Ld2 Lxc3 7. bxc3 Dd6 8. Ld3 
Pge7 9. Db1 
Dit ken ik niet en achteraf hoorde ik 
dat de stelling ’s ochtends bij mijn 
tegenstander op het bord had 
gestaan. Het verrassingseffect was 
geheel afwezig. 
9...b6 10. Pe2 a5 11. 0-0 La6 12. 
Lxa6 Txa6 
Deze Franse aanpak is 
waarschijnlijk te traag. Wit krijgt een 
voordeel. 
13. Db5 Ta8 14. e4 
Een belangrijk moment voor een 
Chigorin-partij! Zwart geeft in deze 
opening vaak zijn loperpaar op in 
de veronderstelling dat hij wits 
centrum kan beteugelen en wits 
loper geblokkeerd blijft door zijn 
eigen pionnen. Zwart zou hier 
uitstekend staan, mits hij de witte 
pionnen op c3, d4 en e3 kan 
houden. De vreemde stand van Ta6 
geeft wit net het tempo wat hij nodig 
heeft om zijn pionnen op te spelen. 
14...0-0 15. d5 Pa7?! 16. Db3 Pac8 
17. c4 
Wit heeft van zijn slechte loper een 

goede gemaakt door de pionnen 
een rijtje op te schuiven en zwart 
kijkt tegen een onplezierige stelling 
aan. Het is zo’n moment dat men 
langs loopt en bij zichzelf denkt 
"eigenlijk wist ik altijd al dat de 
Chigorin niet speelbaar is". 
Er zijn nu twee manieren waarop 
zwart het centrum kan aantasten: 
middels c6 en b5 of middels f5. Het 
eerste plan verwierp ik, wellicht ten 
onrechte, omdat ik de stelling niet 
wilde openen. Voor het tweede plan 
is zwart net te laat: het droombeeld 
van een dame op g6, paard op d6 
en een glorieus f7-f5! kost erg veel 
tijd. 
18...Dg6 18. f4! 

 
Sterk spel. De pion op e4 is 
vergiftigd vanwege 18...Dxe4 19. 
Pg3 Dd4+ (anders rustig 20. fxe5) 
20. Le3 en de dame is gevangen. 
Na 20...a4 21. Lxd4 axb3 22. Lxe5 
bereikt wit een gewonnen eindspel. 
Ook 18...exf4 19. Pxf4 Dxe4? 20. 
Tae1 is geen pretje. Het is tijd om 
een 'onlogische' zet te spelen die 
de stelling overhoop gooit. Gelukkig 
was er één voor handen: 
18...b6-b5!!? 
Objectief gezien niet per se sterk, 
maar het zorgde er wel voor grote 
verwarring bij mijn positionele 
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tegenstander. Het bord staat ineens 
in brand en wits centrum wordt op 
brutale wijze toch nog ondermijnd. 
Na zowel 19.Dxb5 als 19.cxb5 is 
het mogelijk om 19...Dxe4 te 
spelen. Wit stak er nu een half uur 
in om de stelling goed te 
doorgronden. 
19. Pg3?! 
Wat moet wit spelen? Eén van 
zwarts pointes is dat op 19.f5 altijd 
19...Dg4 kan volgen, waarna de 
belegering van e4 verder gaat. Mijn 
tegenstander kwam niet op het idee 
dat dit de sleutel was tot de juiste 
zet in de stelling: na 19.Df3! blijft wit 
erg goed staan. Er dreigt f5 en de 
zwarte dame zal voorlopig niet 
actief worden. 
19...Pd6 
De droomopstelling die ik bij zet 15 
noemde is bereikt! Weliswaar 
zonder f7-f5, maar het witte f2-f4 
heeft hetzelfde effect: een zwakte 
op e4. 
20. fxe5 Pxc4 
Mijn tegenstander had alleen 
rekening gehouden met 20...Pxe4. 
Zwart doet intussen weer volop 
mee in de partij en wat belangrijker 
is: de stelling is onoverzichtelijk 
geworden. Precies wat je wenst als 
je de Chigorin van stal haalt. De 
stelling is in dynamisch evenwicht. 
21. Lc3 Db6+ 
Veld b6 is mooi vrijgekomen door 
het geïnspireerde ...b5! Plots 
coördineren de zwarte stukken veel 
beter dan de witte. 
22. Kh1 a4 23. Db1?! 
Wit mag zich niet bekommeren om 
materiaal en kan beter op aanval 

spelen met 23. Dd1, gevolgd door 
zetten als Dg4, Dh5 en/of Ph5. De 
loper op c3 wordt vanzelf een keer 
actief als zwart op e5 slaat. Na 
afloop wist wit volop aanvalskansen 
te creëren. In café Atlantis was 
Bosboom achter de witte stukken 
was gaan zitten en dan krijg je 
varianten als 23. Dd1 Pg6 24. Dh5 
Te8 25. Txf7! naar je hoofd 
geslingerd. Maar goed: tegen 
Manuel zou ik uiteraard niet deze 
stelling verzeild zijn geraakt. Ik denk 
overigens dat ik in dit soort 
analyses veel van Manuel en zijn 
spelopvattingen heb geleerd. 
23...Pg6 24. Tf5 Tfe8 25. e6 fxe6 
26. dxe6 Dxe6 27. Dxb5 Pd6 28. 
Db4 
Wit weet zich nog aardig te redden: 
de paardvork richt niet zo veel 
schade aan als je vooraf misschien 
zou denken. Ook het eindspel wat 
nu ontstaat is vanwege de actieve 
loper niet kansloos. 
28...Pxe4 29. Dxe4 Dxe4 30. Pxe4 
Txe4 31. Tc5 Te7 32. Tac1?! Tf8 
Zwart heeft een pion meer, maar 
het is niet makkelijk om verder te 
komen. De pionnen a4 en c7 zijn 
handenbindertjes en als wit een 
toren op de 7e rij weet te krijgen 
dan is de storende aanwezigheid 
van de loper erg voelbaar. Wits 32e, 
33e en 34e zet zijn echter dubieus. 
Op zet 32 had ik Tb1 verwacht om 
de toren te activeren over de b-lijn. 
Ik zie dan geen duidelijk winstplan 
voor zwart. 
33. Ld4?! Pf4! 
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Paarden zijn cruciaal in de Chigorin! 
Dit mooie paard bestrijkt, al dan niet 
via een vork, alle belangrijke velden 
van de stelling: e2, d3,e6, g1, f2, 
c1, d4, c5, c7 en last but not least 
g7. Wat moet wit spelen? Er dreigt 
iets als 34...Pd3 35. Txc7 Txc7 36. 
Txc7 Tf1+ 37. Lg1 Pf2 mat. Er 
dreigt ook 34...Pe2 35. Td1 Pxd4 of 
34...Pe2 35. Te1 Pg3+. 
Het enige voor wit is 34. Lg1, 
waarna zwart met 34...Pe2 en 
35...Pxg1 een dubbel toreneindspel 
met een pion meer mag spelen. Het 
probleem van de actieve loper heeft 
zwart alvast opgelost en ik denk dat 
het toreneindspel erg goede 
winstkansen biedt. Ik had de indruk 
dat wit wel gezien had dat hij in het 
vervolg een stuk achter zou komen, 
maar in de veronderstelling 
verkeerde dat 34. Lg1 Pd3 ook 
onmogelijk was. Echter, na 35. 
Txc7 Txc7 36. Txc7 Pf2+ 37. Lxf2 
Txf2 38. h3 Txa2 geeft Fritz dan wel 
een score van +1.5, maar het 
eindspel lijkt me remise. Ook 
36...Tf1 37. h3 levert niets op. 
34. Txc7? Txc7 35. Txc7 Pe6 36. 
Tc4 Pxd4 37. g3 
Hier is 37. h3 onmogelijk omdat 
zwart na 37...Tf1+ 38. Kh2 Tf4! zijn 
pion op a4 behoudt. 

37...Pf5 
Interessant: het toreneindspel na 
37...Tf2!? 38. Txd4 Txa2 is veel 
beter dan met de pion op h3. Maar 
of het gewonnen is? Ik besloot op 
safe met een paard meer te spelen. 
Toch heeft dat ook nog voeten in de 
aarde omdat ik niet optimaal 
speelde. 
38. Txa4 Pe3 39. h4 h5 40. Ta5 g6 
41. Ta7! 

 
Pas hier besefte ik dat het eindspel 
na 41...Tf7 42. Txf7 wel eens 
remise zou kunnen zijn! Het paard 
moet bij de a-pion blijven en zou 
het dan lukken om met de zwarte 
koning naar binnen te lopen? Ik heb 
sterk mijn twijfels. 
41...Tf5?! 
Het verkeerde plan. Veel beter is 
41...Tf1+ 42. Kh2 Tf2+ 43. Kh1 Pf5. 
Zwart hangt aan g3 en de witte a-
pion, waarvoor ik ietwat bevreesd 
was, komt niet ver. 
42. a3 Pc4 43. Kg2 Pa5 44. a4 Pc6 
45. Tc7 Tf6 
Niet 45...Tc5 vanwege 46.a5! De 
zwarte koning komt niet makkelijk 
dichterbij en intussen zitten we in 
de fase dat we moeten teren op de 
halve minuut die we per zet er bij 
krijgen. Toch zal het zwart 
uiteindelijk altijd wel lukken om de 
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koning in het spel te betrekken. 
46. Tb7 Td6 47. Kf3 Pe5+ 48. Ke4 
Pd7 49. Tc7 Kf7 50. Kf4 Kf6 
Vanaf hier is het niet moeilijk meer. 
51. Tc4 Ta6 52. Ke3 Pe5 53. Tf4+ 
Ke6 54. Tb4 Ta5 55. Tb6+ Kf5 56. 
Tb4 Tc5 57. Kd4 Tc1 58. Tb5 Tc4+ 
0-1 
Net als de tweede ronde tegen 
Bonno Pel was dit een belangrijke 
partij. Sowieso is een overwinning 
met zwart erg prettig, maar vlak na 
de opening was mijn stelling toch 
discutabel geweest. Het zal er 
allemaal wel bij horen: perfect 
gespeelde partijen zijn schaars 
wanneer beide spelers van 
ongeveer gelijke sterkte zijn. 
 
Toernooiwinst 
Een licht euforisch gevoel maakte 
zich na de eerste vijf ronden van mij 
meester: vier punten en zelfs de 
(gedeelde) koppositie! Nog 
anderhalf punt voor de titel; dit kon 
toch niet meer mis gaan? Laat ik 
het toernooi maar gelijk gaan 
winnen! 
Tegenwoordig weet ik dat een 
dergelijke gedachte zo snel 
mogelijk verbannen moet worden 
naar een onvindbaar plekje in het 
getormenteerde brein. Vergeet niet 
dat het vertoonde spel misschien 
wel punten had opgeleverd, maar 
ook dat het spel slordig was 
geweest. Het was tot nu toe 
allemaal goed afgelopen, maar er 
wachtten nog altijd de drie meesters 
van het toernooi: Bojkov, 
Brandenburg en Bosboom. Zij 
zouden wel raad weten met 

toegesmeten halve en hele punten. 
Natuurlijk was het fijn dat er bij de 
laatste vier partijen nog een witpartij 
tegen Kodentsov zat, maar we 
moeten niet vergeten dat ik ooit in 
Liechtenstein een koppositie (4,5 uit 
5) vergooide door drie hele lelijke 
nullen op rij te pakken. Dat zou hier 
fataal zijn! 
 
Vroeg naar bed 
Een eigenaardigheidje in dit 
toernooi is dat de zesde en 
zevende ronde op dezelfde dag 
gespeeld zouden worden. 
Uitgerekend op deze dag speelde ik 
met wit tegen Dejan Bojkov en met 
zwart tegen Daan Brandenburg. Het 
besef dat deze dag ongeschonden 
doorgekomen diende te worden 
had het euforische gevoel gedempt 
(het was althans onvindbaar) en 
deed mij beslissen om keurig op tijd 
naar bed te gaan. Ik had mij het 
bescheiden doel van minstens een 
half punt gesteld. Voor een 
Internationaal Meester moet dat 
mogelijk zijn, besloot ik alvorens in 
slaap te vallen. 
Eerst maar eens de partij tegen 
Bojkov. Een vroeg remisebod van 
mijn kant is geweigerd: er moest 
voor het halfje gespeeld worden. 
De volgende stelling had ik moeten 
vermijden. 
 

 41



Xander Wemmers – Dejan Bojkov 
6e ronde na 15...Pd4-e6 

 
Er is een gevecht gaande rond veld 
d5. Wit zou daar graag een loper of 
paard willen neerzetten, zwart zou 
graag de loper insluiten met c5-c4 
(na ruil op e4). Ik had hier gerekend 
op... 
20. Phg4 
Met de bedoeling 20...dxe4 21. 
Pxf6+ Dxf6 22. Ld5! Helaas besluit 
de Bulgaar anders: 
20...Pxg4 21. Pxg4 dxe4 22. dxe4 
En hier had ik graag gezien dat 22. 
Pxe5 exd3 23. Pxf7!? zou werken... 
De bedoeling is 23...Kxf7 24. Txe6 
Txe6 25. Dh5+ etc. Deze hele 
variant gaat echter niet op vanwege 
het eenvoudige 24...c4!, de zet 
waar de hele stelling om draait. Na 
het zien van deze zet hoefde ik de 
rest van de variant ook niet meer uit 
te rekenen. Dat Fritz er gehakt van 
maakt is daarom slechts voor de 
statistieken. 
22...c4! 
Dit betekent dat zwart het 
openingsgevecht gewonnen heeft. 
De loper op a2 is nu niet direct een 
aartsbisschop en zwarts stukken 
staan veel actiever dan de witte. 
Toch zijn er kansen: wit kan redelijk 
snel zijn stukken naar de 

koningsvleugel manoeuvreren. Dat 
moet dan wel voordat zwart 
23...Lc5 speelt. 
23. Te3 Pg5 24. Tg3 
Dreigt 25. Pxh6 en 26. h4. 
24...Kh8 25. Lxg5!? 
Geeft zwart de keuze: een goed 
eindspel of een goed middenspel? 
Hij besloot tot het eindspel en daar 
was ik op dat moment niet rouwig 
om. 
25...Dxd1+ 26. Txd1 hxg5 

 
27. Te3 
Ik had gezien dat wit net op tijd is 
om zijn verdediging te organiseren. 
Opmerkelijk is dat de toren nu weer 
als een haas over e3 moet 
terugrennen, voordat zwart 27...Lc5 
speelt. 27. Td7 zou hier volstrekt 
misplaatste activiteit zijn. Na iets als 
27...Lc6 28. Txf7 Tcd8 is de loper 
op a2 al bijna verloren. Ik 
vertrouwde het niet: terwijl de trotse 
toren in zijn eentje over het hele 
veld loopt te pingelen, staan de rest 
van de witte stukken er maar wat 
hoofdschuddend bij. Het legertje 
moet compact opereren. 
27...Tcd8 28. Tde1 Td2 29. T3e2 
Ted8 30. Kf1 
Just in time: 30...Txe2 31. Txe2 
Td1+ 32. Te1 Txe1+ 33. Kxe1 Lxe4 
34. Pxe5 zal wel remise zijn. Toen 
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ik op zet 25 dameruil aanbood, 
moest ik deze cruciale variant wel 
vooruit zien. Zwart verliest een 
tempo om e5 te dekken en precies 
dat geeft wit de tijd om e4 te 
dekken. Met de loper op b1, wel te 
verstaan: de zet f3 zou hier een 
onvergeeflijke positionele fout zijn. 
Wit heeft geen loper om het ding op 
f8 te neutraliseren, dus moeten de 
zwarte velden in het witte kamp zo 
veel mogelijk door pionnen 
gecontroleerd worden. 
30...f6 31. Lb1 
Zoals gezegd kun je na 31. f3? met 
je plasje naar de dokter. 
31...T2d7 
Deze terugtocht voelde in ieder 
geval als een opluchting en 
enigszins als een overwinning. 
32. Lc2 a5 33. Pe3 b4 
 
Zwart probeert nog een initiatiefje 
om de stelling te openen, maar 
intussen had ik mijzelf alweer 
herpakt van de angstige momenten 
tijdens het middenspel.  
 
34. axb4 axb4 35. cxb4 Lxb4 36. 
Ta1 Td4 

 
37. Pd5! 
Wit blijft weigeren het ver-
zwakkende f3 te spelen en maakt 

hier zelfs misbruik van het feit dat 
zwart wel f6 gespeeld heeft. Hij kan 
moeiteloos een pion offeren omdat 
de loper op c2 zowaar actief begint 
te worden! Dat had niemand meer 
verwacht. 
37...Lxd5 38. exd5 T4xd5 39. g3 
Be careful: het zou moeilijk zijn om 
in mentaal opzicht van 39. Ta4? 
Td1+ te herstellen. 
39...Ta5?! 
Nu is de remise zeker: zwart 
‘verliest’ c4. 
40. Txa5 Lxa5 41. Te4 Tc8 42. Te2 
Td8 43. Lf5 Td1+ 44. Kg2 Tc1 45. 
Tc2 Txc2 46. Lxc2 Lb6 47. Le4 
Ld4 ½-½ 
Achteraf (ik zit nu op een 
hotelkamer in Keulen te tikken) kun 
je je afvragen welke mijn beste 
partij van het toernooi is geweest. 
Je kunt die vraag op verschillende 
manieren te benaderen. Welke 
partij was het meest foutloos? 
Welke partij had de grootste 
inspanning gevergd en gaf de 
grootste voldoening? Welke partij 
was het meest cruciaal? De 
antwoorden op deze vragen zijn 
denk ik de partijen uit de ronden 4, 
5 en 6 (respectievelijk Geirnaert, 
Becker en Bojkov), hoewel ik in een 
andere hotelkamer ongetwijfeld de 
partij tegen Bonno Pel had 
genoemd als antwoord op de 
tweede of derde vraag. 
 
Kodi der Meistermacher 
Daan Brandenburg deed in de 
middagpartij niet moeilijk: ondanks 
zijn witte plusje kwamen we al snel 
remise overeen. Kennelijk had hij 
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geen zin in een nog een zware 
partij op deze ene dag. Het 
betekende wel dat mijn 
minidoelstelling van een half punt 
ruimschoots gehaald was! In ronde 
acht was een remise met wit tegen 
lokalmatador Grigory Kodentsov 
voldoende voor de titel, zelfs met 
nog een ronde te gaan. Dat soort 
dingen wordt dan uiteraard aan de 
bar geregeld: “Kodi, kom eens op 
deze kruk naast mij zitten, wil je iets 
van mij drinken?” 
 
Grisja wordt in Groninger kringen 
het liefst Kodi genoemd, maar in 
Utrecht moeten we maar eens een 
ander koosnaampje verzinnen. Hij 
zorgde tenslotte niet alleen voor 
mijn beslissende halfje, maar hij 
wist, door een nederlaag in de 
laatste ronde van de KNSB-
competitie, ook Mark Smits aan de 
felbegeerde FM-titel te helpen: Kodi 
der Meistermacher. Is er bij Paul 
Keres nog iemand die Meester wil 
worden? 
 
Drie feestjes 
Het stond vast dat het een 
feestelijke dag zou worden. We 
werkten deze feestjes overzichtelijk 
één voor één af. Eerste feestvarken 
was Dejan Bojkov, die vandaag de 
prachtige leeftijd van 30 bereikte. 
De organisatie had gezorgd voor 
een heerlijke taart en de Bulgaarse 
dertiger liet zich eveneens niet 
onbetuigd; hij ging ook zelf de 
toernooizaal rond met chocolade 
lekkernijen. De stemming in de zaal 
werd alleen maar beter toen bleek 

dat het niet nodig was om een 
verjaardagsliedje te zingen. 
Toen de taart op was, werd het tijd 
voor een tweede feestje. De 
Fransman Xavier Bedouin had nog 
slechts een half punt nodig voor zijn 
eerste meesternorm en Dejan 
Bojkov was niet van plan daar 
moeilijk over te doen: remise in een 
zet of tien. Na het verstommen van 
Xavier’s feestje besloot Der 
Meistermacher dat het tijd was om 
remise aan te bieden. Geen haar 
op mijn hoofd dacht er aan om het 
toernooi nog te gaan winnen. 
 
Perensap en dropwodka 
Wat is nu mijn geheim? Marijn 
vroeg het zich in het vorige clubblad 
ook al af. Onbewust had Manuel 
Bosboom zijn eigen geheim een 
aantal dagen eerder al verklapt. 
“Perensap, dat is mijn geheim!”, 
intussen zijn glas breed grijnzend 
de lucht in tillend. Kennelijk had ik 
zo vreemd naar zijn glas gekeken 
dat een verklaring hem wenselijk 
leek. Het vloeibare goudgele goedje 
had ik tot dan toe nog niet 
gedetermineerd, maar “perensap” 
klonk dermate onschuldig dat ik er 
voor de zekerheid ook een voor 
mijzelf bestelde. 
Nu is het wel zo dat Manuel iemand 
is die elke week een ander geheim 
zal hebben. Na zonsondergang was 
zijn geheim ineens dropwodka, iets 
waar ik mij wijselijk verre van heb 
gehouden. Althans, tijdens het 
toernooi. Wie binnenkort bij mij 
langs komt, vindt een fles heerlijke 
dropwodka op een prominente plek 
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Manuel overnachtte tijdens het 
toernooi in hetzelfde huis als ik en 
menigmaal zijn we, vele drop-
wodka’s verder, op één fiets door 
de onbekende stad naar huis 
geslingerd. Ook zo in de nacht voor 
de laatste ronde. Vooraf was het 
een kleine angst van mij geweest 
om in de laatste ronde nog een half 
punt nodig te hebben, met zwart 
tegen Manuel, maar in de nu 
ontstane situatie was dat geen 
issue. En hoewel ik mij nog altijd 
had ingesteld op een zwaar 
gevecht, speelden we een korte 
remise. Voor mij was de negende 
ronde ‘blessuretijd’ en voor hem 
stond er na een aantal teleur-
stellingen vroeg in het toernooi 
weinig meer op het spel. 

in mijn bar. 
Maar wat is mijn eigen geheim? Ik 
denk dat je het geluk alleen maar 
kunt afdwingen als je je eigen 
levensstijl recht doet. Jan Timman 
heeft ooit geprobeerd het strenge 
regime van Mikhail Botwinnik te 
imiteren, maar dat kwam hem op 
liefst vijf lelijke nullen op rij te staan. 
Het is het beste om ontspannen 
achter het bord te zitten zoals je 
altijd doet en te beseffen dat geen 
enkele partij perfect zal zijn. Laat 
alle complicaties rustig over het 
bord razen, zolang ze maar niet 
door je hoofd gieren. Brand is niet 
erg, paniek is de echte ramp. Op 
deze wijze heb ik in dit toernooi 
menig half of heel weten te redden. 
 

 Achterop de fiets 
Wie goed geteld heeft, weet dat we 
pas acht ronden ver zijn. Ik moet 
dan ook nog even iets zeggen over 
Manuel: het is een genot om een 
toernooi met Manuel te spelen. Hij 
houdt van het spel en schroomt niet 
om in de analyse een slechte maar 
interessante zet voor te stellen. Ook 
wist hij het publiek in Atlantis te 
vermaken met een gerafeld en 
vrijwel vergaan boek in de 
Russische taal waarin hij de 
prachtigste studies vond. Deze 
werden met veel flair op het 
aanwezige demonstratiebord ge-
kwakt en het spijt mij te zeggen dat 
al dit combinatiegeweld bij mij in-
en-uit is gegaan. Ik had graag een 
paar stellingen laten zien. 

Depressie 
Het is gebruikelijk om na het 
behalen van de titel een post-IM-
depressie te ondergaan. Het doel 
bereikt, de GM-titel ver uit het zicht 
en daar komt bij dat er in het leven 
ook andere zaken belangrijk zijn. 
Mijn teamgenoten en fans zijn 
gewaarschuwd en ikzelf zal het 
gelaten over mij heen laten komen. 
Maar misschien zijn de verhalen 
over die depressies ook wel je 
reinste onzin; wie zal het zeggen. 
Over een half jaar zal ik U vertellen 
hoe ik als IM ben gevaren. 
Voorlopig rust ik hier in de Duitse 
Domstad op mijn lauweren. 
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Eindstand Atlantis Meestertienkamp 2008: 
 1. Dejan Bojkov              2492    IM    6,5 
 2. Xander Wemmers            2387    FM    6,0    IM-norm 
 3. Daan Brandenburg          2435    IM    6,0 
 4. Xavier Bedouin            2369    FM    5,5    IM-norm 
 5. Bonno Pel                 2288    FM    4,5 
 6. Martin Becker             2364          4,0 
 7. Manuel Bosboom            2471    IM    3,5 
 8. Grigori Kodentsov         2275    FM    3,5 
 9. Steven Geirnaert          2324    FM    3,0 
10. Adrian Clemens            2326    FM    2,5 
 
 

PK 4 op koers 
 

Jaap van Oosten 
 

Brulcaptain Van Oosten weinig 
geliefd bij tegenstanders 

 

Na de eerste 3 ronden lijken de 
krachtsverhoudingen in de promo-
tieklasse SGS duidelijk: toppers 
DBC, Regiohakkers en Amersfoort 
hebben nog geen punt laten liggen 
terwijl ZZC, Ons Genoegen en Zeist 
nog geen punt hebben. Daartussen 
zweeft het middenveld van Houten, 
Moira, Paul Keres 4, en DRL. 
 
In vergelijking met vorig seizoen 
missen we Gertjan de Pender en 
Colijn Wakkee, zodat we niet met al 
te grote ambities begonnen zijn; 
een plek in het "linker rijtje" is mooi. 
Aan de andere kant: we zijn sterk in 
de breedte en als we voltallig zijn 
hoeven we van niemand te 
verliezen. Enkele invallers doen het 
heel goed: Jeroen Bollaart heeft 1.5 
uit 2! We hebben het een half 
seizoen zonder Jan Schepers 
moeten doen, maar dat heeft een 
geldige reden: Jan is Tweede 
Kerstdag VADER geworden van 

Bram. Onze hartelijke gelukwensen 
aan Jan en Irma! 
 
Op 23 oktober begon de pret tegen 
Ons Genoegen. Nou ja, hun 
genoegen. Eerst krijgen we dit: 
 
Verlinde – Mönch 

 
Zwart meent een pionnetje te 
kunnen pakken met 16...Lxh2? 
Inderdaad kost 17. Kxh2? Pg4+ 18. 
Kg3 Txf1 een kwaliteit, maar er 
volgt 17. Txf6! Txf6 18. Lxh7+ (18. 
Lxg5 is nog sterker), en Erik staat 
gewonnen. De heer Mönch begint 
nu zeer vaak remise aan te bieden 
en hierover te argumenteren, ook in 
Eriks tijd. Ik beklaag me hierover bij 
(meespelend) wedstrijdleider Willi-
am van de Groep, maar die haalt 
zijn schouders op. Degene die van 
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dit incidentje het meeste last had 
was misschien wel mijn tegen-
stander Patrick Huis in 't Veld, die al 
snel tegen deze stelling aankeek: 
 
Huis in 't Veld – Van Oosten 

 
Hij doet nu de allerzwakste: 
28. Tef2? fxg2 29. Txf5 gxf1D+ 30. 
Kxf1 Txf5+ 31. Pf3 Txf3+ 0-1 
 
Ook Elmer van Veenendaal 
(misschien wel onze toekomstige 
kopman) wint: 
 
Van Jaarsveld – Van Veenendaal 

 
Zwart staat beter en heeft een 
bananeschilletje neergelegd. En ja 
hoor: 22. De3?? met voorspelbare 
gevolgen. 
 

Onze borden 1 en 2, Gouma en 
Van der Vecht, hebben helaas niets 
in te brengen tegen OG-topspelers 
Joost Marcus en Arie van der 
Burch, maar bij Lukacs-Van de 
Groep gebeurt dit: 
 
Lukacs – Van de Groep 

 
Het voor de hand liggende 
schijnoffertje 21...Pxg4? faalt op 
een tussenzetje: 22. fxg4 Lxd4 23. 
Lb5, waarna hij met een kwaliteit 
minder verder moet. Alleen is 
Lukacs in grote tijdnood. Rond zet 
33 heeft hij nog 2 minuten, Van de 
Groep nog 6,5. Er wordt gevlug-
gerd. Ik sta samen met Mitchel naar 
de partij te kijken en Mitchel 
fluistert: zwart moet nog noteren! 
Inderdaad. Nu is Van de Groep zelf 
de wedstrijdleider. Wat kan ik 
doen? Ik zeg toch maar tegen Van 
de Groep dat hij moet noteren. 
Protest! Ik moet me "niet met 
partijen bemoeien". 
Maar Lukacs haalt keurig de 40e zet 
en wint. Het beslissende halfje komt 
van Jeroen, die zich aardig in de 
nesten heeft gewerkt: 
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Bollaart – Strating 

 
Zwart mist nu zijn laatste winstkans 
met 48...Lb3? (48...Kxh1 -+) en na 
49. Kxe7 Lxa4 50. Kd6 Kxh1 51. c6 
loopt de partij remise. 
 
Ons Genoegen tekent het wedstrijd-
formulier niet. Later blijkt Van de 
Groep de uitslag niet te betwisten 
maar wel een "klacht" (wat dat ook 
zijn moge) in te dienen tegen J. van 
Oosten. Competitieleider Louis Hij-
weegen concludeert, na een uiteen-
zetting over de rol en het belang 
van een wedstrijdleider, dat "beide 
partijen zich niet strikt aan de regels 
hebben gehouden". Op Utrecht-
schaak ben ik inmiddels al voor 
"brulaap" uitgemaakt en is mij door 
Arie van der Burch, die niets gezien 
heeft, van alles in de schoenen 
geschoven. Het zij zo. 
 
Onze tweede wedstrijd, tegen ZZC 
1, wordt op verzoek van ZZC met 
meer dan een maand uitgesteld 
(griepepidemie in Zuilichem), zodat 
we eerst tegen Regiohakkers 
moeten. Hier kan ik niet bij zijn en 
de wedstrijd verloopt dan ook 
zonder problemen. Met 3 invallers 
(Peter van den Belt, Mitchel 
Wallace en Chris van Meer) 

verliezen we 5-3, en dat is volgens 
vice-captain Rolf Dijksterhuis nog 
geflatteerd ook: als Rolf wint spelen 
we gelijk. Ik bedoel maar! 
 
Dan, op 17 december, de 
inhaalwedstrijd tegen ZZC 1. Wat 
dit team in de promotieklasse doet 
is me een raadsel. We winnen 6,5-
1,5 en volgens mij zou PK5 met 
dezelfde cijfers winnen. Na 19 
zetten sta ik 2 pionnen en een stuk 
voor, heeft Peter van den Belt een 
beslissende aanval en hoor ik 
Gouma zeggen: "ik dacht dat ik 
goed stond, maar de anderen staan 
nog veel beter!" Het is Rolf, die als 
eerste de 1-0 aantikt. 
Ronald heeft dit: 
 
Diependaal – Gouma 

 
Wit speelt 22. Te4?? en biedt 
remise aan! Het is ogenblikkelijk uit 
na 22...Txc3. Ronald doet het 
anders, maar wint evengoed. Het is 
4-0 en Ernst, die lange tijd minder 
stond, houdt remise. Er zijn nog 3 
potjes aan de gang, dat zijn de 
ZZC-ers die een beetje kunnen 
schaken. Gijs van Breukelen, hun 
beste man, zit aan bord 6 en wint 
van Erik. Jeroen Bollaart wint een 
puike partij tegen Wim van 
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Oostrum, en dan is Lukacs weer in 
tijdnood tegen Van Ansenwoude. 
Meteen na de 40e zet doet Andor 
weer ruim 10 minuten over 4 zetten. 
Maar hij wikkelt keurig naar de 
winst af (en haalt tot gemoedsrust 
van de teamcaptain zwarts laatste 
pionnetje van het bord), en Zwart 
(Van Ansenwoude) die eerst een 
half uur meer tijd had, komt 
helemaal langszij. Aan het eind 
hebben beide spelers nog 25 
seconden, als Andor zijn klok niet 
goed indrukt, waardoor zijn eigen 
tijd blijft lopen. Niemand zegt iets 
maar je hoort onze wanhoop! Van 
Ansenwoude houdt zich muisstil, en 
doet geen zet. Na 12 seconden 
merkt Andor dat zijn klok loopt. Hij 
geeft er een beuk op, zegt "that *** 
clock" en maakt een hulpeloos 
handgebaar. Hij heeft nu nog 13 
seconden, maar gek genoeg gaat 
Zwart na nog 2 zetten door zijn 
vlag! 1-0. 
Protest! Andor zou vlag geclaimd 
hebben en zijn tegenstander ge-
stoord. Ik stond erbij en weet dat dit 
onzin is, maar ik ga nog wel in 
discussie over eventueel remise, 
wat ZZC claimt (Ik: "hij zei niet vlag, 
hij zei klok". Van Ansenwoude: "hij 
zei vlag". Ik: "in het Nederlands?"). 
Uiteindelijk vind ik remise unfair 
tegenover Andor, en laat ik de 
uitslag staan. Later zie ik in de 
regels dat er helemaal geen 
discussie hoort te zijn. Artikel 21 
van het competitiereglement schrijft 
voor dat ik de partij verloren MOET 
verklaren voor de speler die zijn 
bedenktijd heeft overschreden. 

Als we ook nog aanvoeren dat er 
tijdens de partij geen protest is 
geweest, blijkt dat de ZZC-spelers 
niet weten hoe je een digi stilzet. 
Jongens, ga toch lekker ergens 
anders knoeien. 
 
ZZC tekent het wedstrijdformulier 
niet. Tijdens het schrijven van dit 
stukje is over het protest nog niet 
beslist. Ik kan me niet voorstellen 
dat dit wordt toegekend (en ga dan 
zeker in beroep). Ze moeten me wel 
hebben, dit seizoen! 
 
 
 
 
 

Vulhoutje 
 

 
uit: Zeurkalender, 

Peter van Straaten 
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SGS snelschaak voor clubteams 
 

Simon Kronemeijer 
van de website 

 

Met de geweldige score van 46 uit 
60 is Paul Keres 1 de winnaar 
geworden van het SGS Snel-
schaken voor clubteams! Het 
evenement was behoorlijk sterk 
bezet, vooral gastvereniging En 
Passant maakte indruk met de drie 
IM's aan de eerste drie borden: 
Bosboom, Carlier en Bohm. 
Amersfoort nam GM Sadler mee en 
SC Utrecht en Paul Keres brachten 
elk zes eersteklassers. 
Deze vier teams zouden de dienst 
uit gaan maken, hoewel En Passant 
al snel een nederlaag tegen BSG 
opliep. En Passant revancheerde 
zich door van Paul Keres 1 te 
winnen. Voor onze mannen was dat 
het sein om een tandje bij te 
schakelen en uit te halen met twee 
keer 6-0 tegen Moira en 
Amersfoort! Kort daarop volgde nog 
een 6-0 tegen het wisselvallige 
BSG, zodat ons team met een 
mooie voorsprong in bordpunten de 
laatste ronde in ging. 
In die laatse ronde ging Utrecht 1, 
dat onderweg al twee nederlagen 
opgelopen had, er met 4-2 vanaf, 
waardoor En Passant en 
Amersfoort er niet meer bij konden. 
Onze mannen werden dus eerste 
met negen overwinningen in tien 
wedstrijden, met als grote roer-
ganger Xander Wemmers die 9 uit 
10 scoorde op het eerste bord. Een 
groot succes dat terecht beloond 
werd met een DGT XL schaakklok 
van 77,90 euro (volgens het prijsje). 

Paul Keres 2 kon deze keer niet in 
de buurt van de grote broer blijven, 
maar pakte wel netjes alle kleintjes 
in, zodat 11 matchpunten hun deel 
werden. Vanaf de onderste borden 
ondersteunden Leo van Houwe-
lingen en Rolf Dijksterhuis het team 
met 7 punten per persoon; de 
anderen haalden wat minder 
binnen, maar niemand hoefde echt 
ontevreden te zijn. 
 
Paul Keres 3 worstelde zich 
gedurende het toernooi langzaam 
naar boven in de eerste subgroep, 
maar miste in de laatste ronde de 
kans op promotie door een "golf 
van vredelievendheid" tegen DBC. 
Bijzonder vreemd, nader onderzoek 
naar dit afwijkende gedrag is 
gewenst. Elmer van Veenendaal en 
Erik Verlinde waren hier de grote 
puntenpakkers. 
Al met al was het een zeer gezellig 
evenement. Gelukkig maar, want in 
de kampioensgroep zaten de 
schakers als haringen in een ton. 
Vooral tegen het eind van het 
toernooi was er geen doorkomen 
meer aan. Het is mij een raadsel 
hoe de organisatie zich had gered 
als DBC 1 zich niet had 
teruggetrokken, zodat er een 
wedstrijdtafel minder nodig was. 
Maar u hoort ons niet klagen: wij 
zijn enkel trots om na twee jaar van 
Utrechtse overheersing de titel weer 
eens te pakken. Jaco Vonk meldt 
dat de laatste niet-Utrechtse 
kampioen Van Berkel/BSG was in 
1994. 
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Het derde 
 

Jeroen Bollaart 
 

Het derde team speelde in 
subgroep 1, de eerste groep onder 
de kampioensgroep waar PK 1 en 
PK 2 in uitkwamen. Het team 
bestond uit Ger Hageman, Elmer 
van Veenendaal, Erik Verlinde, 
Jeroen Bollaart, Laurens Winkel-
hagen, Roel de Lange en Jeroen 
van Meerwijk. Laatstgenoemde was 
als invaller aanwezig en dat kwam 
in de eerste ronde goed uit omdat 
Laurens wat vertraging had met het 
openbaar vervoer. In de acht 
ronden die volgden werd niemand 
ziek, zwak of misselijk en aan-
gezien Jeroen v. M. het wel prima 
vond om niet te schaken, richtte hij 
zich vooral op het maken van foto's. 
Verreweg de meeste punten 

werden gescoord door Elmer, hij 
behaalde 7 uit 9 met slechts 1 
verliespartij. Erik deed 't ook niet 
gek met 5,5 punt. Jeroen B. en 
Laurens zaten net onder de vijftig 
procent, met 4 punten. Ger en Roel 
kregen, met 3 punten, de meeste 
klappen. Hierbij moet worden 
aangetekend dat Ger aan het 
eerste bord zat en we vrijwel 
uitsluitend tegen 'eerste' teams 
speelden. Helaas mocht je niet 
schuiven in de opstelling anders 
hadden we na enkele ronden 
kunnen besluiten dat Elmer de 
clubkampioenen mocht opvangen 
aan het eerste bord; hij zat nu aan 
twee. Met 10 matchpunten en 26,5 
bordpunten eindigden we op een 
zevende plaats in de lijst van 14 
teams. We hebben ons dus 
gehandhaafd. 

 

PK1 zonder Gerben PK2 tegen Utrecht 
 

PK3 tegen Woerden 

 
Het topberaad bij station Amersfoort

 
Kampioen! Paul showt de klok 
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Moira degradeerde, Soest niet 

 
Favoriet En Passant werd 2e

 
 

PK6 – Rivierenland 2 
 

Jeroen van Meerwijk 
 

Merkwaardigerwijs 
We hoefden gelukkig niet naar 
Buren in het Rivierenland deze 
keer. Bijna buitenland, dat 
rivierenland. Vorig jaar hadden we 
gemazzelstunt door daarginds met 
zeven man te winnen van hun 
tweede. Aan het eind van dat 
seizoen wonnen we met de hakken 
over de sloot van hun vierde, dat 
merkwaardigerwijs in dezelfde 
poule was ingedeeld. 
Merkwaardigerwijs was ik ervan 
overtuigd dat we nu tegen hun 
derde moesten. Een enkeling nam 
dit voor kennisgeving aan, met als 
conclusie dat we nog mogelijk-
heden meenden te hebben. Een 
misverstand als peptalk. Terwijl ik 
de correcte gegevens nog had 
gemaild (Jan van Eck heeft een 
hekel aan computers en bijbe-
horende fratsen, en ik heb een 
telefoon-allergie. De taakverdeling 
ligt dan voor de hand). Mogelijk had 
ik ook mijzelf een rad voor ogen 
gedraaid; herinneringsverdraaiing 

als bemoediging. 
Maar eigenlijk was de seizoenstart 
een kopietje van de vorige keer. 
Alleen nu thuis. En bovendien lieten 
ze nu zien dat ze waarschijnlijk tot 
de sterksten in de poule behoren. 
Het schijnt in de loop van de avond 
zelfs 0-4 te hebben gestaan, met 
een dreiging van 0-8. 
Ik kwam ietwat gehaast aantrappen, 
want het openbaar vervoer had een 
tikkie tegengezeten. Op het station, 
terwijl ik eerst nog naar huis moest 
met de bus, belde ik naar de Sjuut 
dat ik eraan kwam. Eigenlijk had ik 
toen al achter mijn bord moeten 
zitten. Troep gedumpt en op de 
fiets. Maar bij mijn aankomst kwam 
het bezoek net binnenzeilen. Dat 
kan alleen in de onderbond. 
Leo op 8 had zich verrekend bij een 
grote afruil en was een stuk kwijt. 
Jan van Eck, op 7, was met 
fantasierijk spel twee keer de 
kwaliteit kwijtgeraakt. Het was wel 
een mooi loperpaar, actief als Jan 
zelf. Een van onze mannen keek 
vluchtig op Jans bord en meende 
dat hij prachtig stond. Maar hij keek 
iets te globaal; er stond een paard 
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vlak naast het bord, op i5 zal ik 
maar zeggen. Als dat paard nog 
mee had mogen doen, zou Jan 
inderdaad fenomenaal mooi ge-
staan hebben. John van Rooij werd 
gedegen ingesnoerd en alle 
mogelijkheden tot tegenspartelen 
werden ontnomen. Laurens (weer 
terug in ons zesde) was in zijn 
bekende stijl dwars door alles heen 
ten aanval getrokken, maar toen hij 
afgestopt werd bedroeg de schade 
aan kleerscheuren de somma van 
een vol stuk. Daar zijn we nog niet 
tegen verzekerd. 
Paul van Oord kon helaas niet 
meespelen, maar kwam in de loop 
van de avond wel kijken. Morele 
steun dient wel bijtijds te arriveren, 
niet pas bij 0-4. Na zijn binnen-
komst ging het onmiskenbaar beter. 
Wouter was een pionnetje kwijt-
geraakt, maar wurmde zich naar 
een moeizame remise. Daarmee 
had het bezoek de matchpunten 
binnen. 
 
Als natte sneeuw 
Ondertussen had ik zitten zwoegen, 
waarbij naar mijn gevoel de 
motregen-bij-tegenwind langzamer-
hand was overgegaan in natte 
sneeuw. Hinderlijk voor brildragers. 
Niet zo gezellig fietsen. 
 
Jeroen van Meerwijk - N.N. 
(zie diagram) 
Ik had zojuist Pg3-f1 gespeeld; dat 
leek me ietsje hardnekkiger dan 
Pe4. Desondanks voelde ik mij 
bedrukt, want ik meende weldra 
platgedrukt te worden. Maar zwart 

was zo vriendelijk om het niet te 
zien. In zijn plaats had ik het wel 
geweten. Het leek me voor de hand 
te liggen om het resterende spul 
erbij te halen, en f4 nog lekker even 
te laten staan om e3 dicht te 
proppen. 

 
20...f3 21. g3 Dg4? 
De loper dreigen af te ruilen tegen 
het paard, enig zwaar geschut op 
de h-lijn hijsen, Ta8 naar g8 halen, 
vrijwel alle wegen leiden naar het 
slachtveld. 
22. Te4 Dh3 24. Pe3 Tg8 25 Kh1 
Lg4 25 Tg1 Tg6 
en in de krapper wordende tijd zag 
zwart niet hoe hij verder moest 
komen. Een remise met een flink 
blauw oog, noemen we dat. 
Zo was het 1-5, een dreigende 0-8-
blamage was afgewend. 
 
Aftastend judo 
Onze debutant Roel, op 2, fleurde 
de boel verder op. Twee weken 
later wist hij te vertellen dat hij al 
eens eerder tegen deze opponent 
had gespeeld, in het OKU van 24 
jaar geleden. Ook toen was het een 
moeizame duw-en-trek-opening ge-
weest, waarin de opponent ineens 
zelf uitgleed. Zijn tegenstander wist 
het niet meer en had hem niet 
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herkend. Maar Roel viste die partij 
zomaar uit zijn archief. Na afloop, 
want ook deze keer moest alles 
achter het bord zelf verzonnen 
worden. 
 
Roel de Lange – René Meuwissen
Men speelt een opening van eigen 
vinding. Het is weer eens wat 
anders. 
1. e4 d6 2. Lc4 Pf6 3. d3 g6 4. Pe2 
Lg7 5. c3 0-0 6. 0-0 Pc6 7. b4 d5 8. 
exd5 Pxd5 9. d4 e6 10. Ld2 b6 11. 
Dc1 Pce7 
Een afruiltje van de fianchetto-loper 
geeft eerder kansen om te porren 
via de zwarte velden; graaien naar 
de mouwen of de revers zal ik maar 
zeggen. 
12. Lh6 Lb7 13. Lxg7 Kxg7 14. 
Pd2 Pf5 15. a4 Pf6 16. Ld3 Ph4 
Er is al veel tijd gebruikt in de 
opening. Zwart meent naar voren te 
kunnen. Roel maakt zich er niet 
meteen druk om. 
17. f3 Dd5? 18. Pe4 Dd8 
Anders was dat huppeltje h4 al 
gesneefd na Pxf6 en Df4+. 
19. Pxf6 Dxf6 20. Le4 c6 
Na de paardruil ziet zwart wijselijk 
af van de loperruil, maar moet 
daarvoor wel deze afzichtelijke zet 
doen. Minstens een koka, en Roel 
kan aanzetten voor een houdgreep. 
21. b5 Tac8 22. a5 
Bij zo’n buigen-of-barsten-stand op 
de rand van de tatami mag wel een 
diagrammetje. 

 
22...De7 23. axb6 axb6 24. Ta7 
Ta8 25. Da1 Dg5 26. Pg3 Dxb5 
Dat houtje had zwart beter niet 
kunnen snaaien. 
27. Tb1 
En nu had het er na Dg5 Txb6 
somber uitgezien voor zwart; een 
waza-ari voor de lopervangst 
bevobbeld na Tfb8 Tbxb7, maar 
zwart bekortte het lijden door 
zichzelf onderuit te halen met een 
flinke bok: 
27...Txa7 28. Dxa7 Dxb1?? 29. 
Lxb1 1-0 
En ippon. 
Ik was te traag om leuke partijtjes 
op te vissen, en bovendien viel er 
verder ook niet zoveel vrolijks te 
melden. Chris fleurde de boel nog 
even verder op. Hij was bezig een 
vinnig vrijpionnetje af te stoppen 
met zijn torens en dame. Het zag 
ernaar uit dat hij het toch langzaam 
moest gaan afleggen. Ineens kon 
hij switchen naar een open lijn en 
drong doeltreffend binnen. De 
uiteindelijke 3-5 was dus nogal 
geflatteerd. 
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PK6 – DBC 3 
 

Jeroen van Meerwijk 
 

Alweer thuis 
De volgende tegenstander was 
DBC3, die als tweede is 
gepromoveerd uit de derde klasse. 
Nu meenden we toch matchpunten 
te kunnen gaan halen. Ik kan me 
niet herinneren dat we ooit twee 
keer achter elkaar thuis mochten 
spelen. 
Jan van Eck had genoeg mensen 
om op te stellen en speelde zelf 
niet. Ik kan me niet herinneren dat 
we ooit een non-playing captain 
hebben gehad. Jan beviel het wel; 
hij kon nu het hele verloop volgen. 
Leo op 8: 
 
Leo Prins – N.N. 
1. d4 Pf6 2. c4 d5 3. cxd5 Pxd5 4. 
e4 Pf6 5. Pc3 g6 6. Lc4 c6 7. Pge2 
Lg7 8. f3 0-0 9. Le3 b5 
Zwart wil fors naar voren. 
10. Lb3 a5 
Leo gaat nu scherp in het midden. 
11. e5 Pd5 12. Pxd5 cxd5 13. Pc3 
a4 
Leo heeft geen zin in terugtrekken. 
14. Lxd5 Ta5 

 
Met bescheiden stapje terug als 
Le4 en Pe2 had hij hier een leuk 

plushoutje overgehouden. 
15. b4 axb3 16. axb3 Txa1 17. 
Dxa1 b4 18. Da8 bxc3 
Oei, over het hoofd gezien. 
19. Lc4 Db6 
met een stuk dat is weggewaaid in 
de herfststorm lijkt het ineens 
hopeloos. 
20. Da3 Lxe5 21. Dxe7 Lxd4 
en hier had Leo nog Lh6 kunnen 
proberen, maar het liep mis. 
Moraal: niet te hebberig zijn, niet 
meteen op zoek naar superzaken in 
tijden van kredietcrisis, een klein 
winstje vasthouden is ook mooi. 
 
(Zie verderop hoe Leo dit zelf 
verwoordt – red.) 
 
Ondertussen viel zo hier en daar 
een halfje, een nulletje of een 
eentje. Mijn tegenstander bood 
remise aan, en ik ging informeren 
bij kapitein Jan hoe de zaken 
stonden. Ik mocht de remise wel 
aannemen, want we stonden 
weliswaar een bordpuntje achter, 
maar er waren genoeg borden die 
winst beloofden. Nu heb ik alle 
vertrouwen in mijn makkers van het 
zesde, en uiteraard in master Jan, 
maar met schaken weet je het maar 
nooit. Het halfje zou ik toch wel 
binnen kunnen schuiven, maar het 
mocht wel ietsje meer zijn. 
En inderdaad liep er wat mis bij 
Chris. Dat rijmt. En dat is ongerijmd, 
want meestal ziet hij zoiets wel. 
 
N.N. – Chris van Meer 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 a6 4.La4 
Pf6 5. 0-0 Le7 
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Dit is wel leerzaam. Iedereen speelt 
hier blindelings Te1. Het lijkt wel 
zo’n ouderwetse verkeersvraag op 
de televisie. "Wit wijkt hier af, mag 
dat?" 
6. d4 exd4  7.e5  Pe4 8. Te1 d5 9. 
Pxd4 Ld7 10. Pxc6 bxc6 11. c3 0-
0 12. Pd2 
En hier zien we Chris op z’n best. 

 
12...Pxf2 
Dat is lef. 
13. Kxf2 Lc5+ 14. Te3 Dh4+ 15. 
Ke2 Lg4+ 16. Pf3 Dxh2 17. Df1 
Df4 
Nu begint wit tegen te sputteren, 
maar het doet eigenlijk niet ter 
zake. 
18. Lxc6 Lxe3 19. Lxa8 Lxc1 20. 
Dxc1 Dxe5+ 21. Kf2 Lxf3 22. gxf3 
Dh2+ 23. Ke3 

 
Hier had Chris een soortgelijk 
eindspel kunnen bereiken als wat ik 
had, dame-toren met twee 
plushoutjes. Eigenlijk stuurt hij op 

het simpelste resultaat aan. De 
loper op a8 doet even niet terzake. 
23...Te8+ 24. Kd3? 
Kd4 had nog ingewikkeld kunnen 
worden. 
24...De2+ 25. Kd4 
Een Chris in normale doen had hier 
natuurlijk het mat-in-een Dc4 wel 
gezien. Het is de schuld van de 
internationale kredietcrisis en de 
wereldwijde samenzwering van 
vrijmetselaars, joodse zionisten, 
communisten en geflipte CIA-
agenten, die de moslimterroristen 
subsidiëren om hun eigen bestaan 
te rechtvaardigen. Want de 
gemeente doet eigenlijk ook niks 
aan de hondenpoep. Na... 
25...De5+ 26. Kd3 c5 
...was er eigenlijk nog niks aan de 
hand, maar met warrig geschuifel 
dwarrelden houtjes weg en liep het 
helemaal mis. Droefenis. 
Wout Saers had bekwaam ook twee 
pionnetjes geplukt, en met terug-
gave van eentje kon hij laten zien 
dat de ander ook genoeg was. Als 
ik het zo correct samenvat. Want hij 
was ervandoor voordat ik hem zijn 
daden kon afplukken. Waar heb je 
een non-playing captain voor? 
De partij van Ritsaart heb ik ook 
niet. Hij tikte wel mooi een puntje 
binnen. Bij Laurens liep het remise. 
Ook bij Paul van Oordt. Hier en 
daar was op meer gerekend. 
Enfin. We stonden 3-4 achter. Ik 
had al eens een half uurtje achter 
gestaan in bedenktijd. Het is 
bedenkelijk dat me dat overkwam. 
Daar heb ik een time-manager voor 
nodig, of ik moet stoppen met 
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roken. Dit laatste is voorlopig geen 
optie. En iemand had de plee 
geruime tijd bezet. Ik ben te traag 
om in een noodgeval naar de 
dameskant te gaan. Dat kwam nog 
niet in me op. Er is misschien iets 
mis met mijn opvoeding... Nadat ik 
het resultaat van mijn voeding had 
kunnen dumpen, en opgelucht weer 
achter het bord zat, kreeg ik een 
remise-aanbod bij zet 27. Hij nog 
een half uur, ik een kwartiertje, tot 
de 40e zet. Ik nam de gok. Het was 
een saaie schuifpartij geweest. 
Maar bij zijn remise-bod speelde hij 
Te1-c1. 
 
N.N. – Jeroen van Meerwijk 

 
Na 27. Tc1 leek me Pxe3 wel iets 
op te leveren. Daar schrok hij wel 
van. Uiteindelijk nam hij het verlies 
van twee stuks hout voor lief. Maar 
daar had hij zo lang over moeten 
denken, dat ik inmiddels meer tijd 
had. 
28. fxe3 Dxe3+ 29. Kf1 Dxd4 
Ongeveer wat Chris ook over 
zichzelf had afgeroepen. Dame en 
toren, met twee plushoutjes. Ja-
maar-hoe? 
Met veel gefrommel ruilde ik de 
torens maar af. Langzaam op-

stomen met de pionnekes. Moet je 
ineens een eeuwig schakie zien te 
kiepen. Dat valt nog niet mee, met 
twee pluspionnen doordouwen. Met 
je dame je ondergoed afdekken, 
anders word je onverhoeds naar je 
taas gegrabbeld. Wel heeft het een 
voordeel: de tegenpartij moet veel 
nauwkeuriger kijken en denken. Die 
gaat fouten maken, gaat zelfs 
blunderen of sukkelt door de klok 
heen. Zelf moest ik natuurlijk nog 
letten op zetherhaling. Al noteerde 
mijn tegenstander niet meer in zijn 
laatste drie minuten. Uiteindelijk 
had ik nog twee minuten over toen 
ik dameruil kon afdwingen, en zou 
dan een vet pluspionnetje over 
hebben. Tegen luttele seconden. 
Niet iedereen is zo bliksemsnel als 
bevobbeld Xander of Poppie. Ik 
meende dat wel uit te kunnen 
tikken, maar ik kreeg een dame 
kado. Terwijl ik na mijn echt-
scheiding toch overtuigd vrijgezel 
ben geworden. 
Na deze wijze les halen we de 
volgende keer het volle pond eruit. 
Want optimist en wijze meester 
John van Rooij ziet een opgaande 
lijn. Na verlies en een gelijkspel 
gaan we de volgende keer winnen. 
Persoonlijk zou ik dit willen 
nuanceren. We hoeven niet te 
degraderen, en de promotie nipt 
missen, dat lijkt me pas echt 
passend voor het zesde. Anyway, 
alles op een half bordpuntje lijkt me 
wel mooi. 
Leo meldde de uitslag op USF met 
fier-fier kutsooi. Het rijmpt wel weer. 
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Ferslag van het sesde 
 
 
 Leo Prins
 

hier weer eens een ferslag van het sesde 
kut][   dit gaat over mij leo prins 
jeroen scoorde bij 3-4  achter 4-4=-normal 
ik ik sat teghen een pathetische kuch-enaar mijn fijnzinnigste spelte 
ontsteken-echt ik was op weg 
-dit ghaat te feelofer ik-ik was hem aant ferpletteren-ga door leo 
pion winst-ik denk altyd door op 2c -nifoo-maar toch onderschat dat niete 
ferre uitbesteede 
waar is de ontsteeking[waar ghaat het fout soogeseght?] 
. 
na eniggelanterfanter opgerookte uitver her -berkende teruggekreghen-
fooruitgespoeldde en fast forward 
return-Back?? wat is tyd?- zag ik dat hij Pb8 had gespeeld/ik noteer pb8--
hij speelde echter 18 ...bxc3 
van toenaf was ik 1 stuk achter-waar ik heel veeltyd later achter kwam 
kon ik gewoon op b8 slaan-zulke dinghe wil ik soms al helemaal niet meer 
weten 
[ik heb me self so ferneuk,t-=-------------stilllofe me 
. 
wouter saers hield het cool-when after entering cathrine -or did i say all that 
be-fore hij won-door alles heen--hulde! 
goedso--vaneck deed dniet mee-niemand weet waarom 
van rooijy ferloor -ill hafe faith in you 
van oordt wist wat er was -solide remise 
chrisvanMeer op 1 zat een fabuleus mooi mat in 1 so gonsde het door de 
saal- te af-te te ma-aken 
[was het so?] de pijn erna een man van 78 segt geen mat in 1-ik set hem 
mat in1-hoe kunne ouwe mense so denkke? 
. 
i felt it happen//laurens stelde sich bescheidden auf--maar ook scherp had 
hij dat torenendspel kunnen winne? 
R.Pel  altyd optimistisch//leuk om he-Naaarm te sien winnen en komment 
daarNa 
--alsik leoprins had gewonnen hadden we gewonnen met 5-3 
ik kan bijna niks nieuws aan ideeeeeeen meeeeer fersiiiiiinnnne-
groett/leoPand peterhammill 
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Bijna Zeist getackeld 
 

Jeroen van Meerwijk 
 

Blote billen-story 
 

In onze poule is Zeist 3 veruit 
favoriet. Per ongeluk gedegra-
deerd, want er kwam ietsje extra uit 
de KNSB omlaag gekacheld. En 
toen waren ze op een half 
bordpuntje alsnog de pineut, al 
meenden ze veilig te zijn als 
nummer 8 in hun poule. Tamelijk 
gelijkend op een doorsnee Keres-
gebeuren, maar dan in Zeist. Shit 
happens. Zeist 3 wil dus als een 
speer weer omhoog. Ze hadden al 
enige 7-1 uitslagen laten noteren, of 
nog erger. We meenden dus weinig 
kans te maken. We keken aan 
tegen zo’n 100 à 150 Elo-puntjes 
meer. Best veel voor ons soort 
dreumesen. 
Onze eigen groot-mogul Jan van 
Eck kon er niet bij zijn. Hij mocht 
zijn avonddienst niet meer om-
zetten. Er is beslist te weinig 
speelruimte in de zorg. Jan heeft 
een overtuigend artikel uit de 
Volkskrant geknipt, dat gaat over 
het onfatsoenlijke bezuinigen en 
uitkleden van de sector. 
Zodoende moesten we naar Zeist 
met de verwachting om een 
ongelooflijk pak op onze blote billen 
te krijgen. We nemen aan dat u het 
filmpje van de SP heeft gezien, 
waarin het duidelijk wordt dat het 
niet leuk is om je blote kont aan 
volstrekt onbekenden te moeten 
laten zien, als je wat ouder wordt. 
Onlangs heb ik een zitkussentje van 
de straat opgeraapt, gesponsord 

door een bekend merk voor toilet-
papier en wegwerpluiers, met de 
fraaie tekst: Wees lief voor je billen. 
Dat heb ik maar naast mijn bureau 
opgehangen. In het kader van de 
zelfredzaamheid. Mocht ik ooit in 
omstandigheden komen dat ik mijn 
eigen kont niet meer kan fatsoe-
neren, dan hoop ik in handen te 
vallen van vaklui, die dergelijke 
regionen grondig, vriendelijk en 
zorgzaam kunnen afhandelen. 
Jan meende de boel voldoende 
geregeld te hebben, met onder 
meer inspreken op voicemails. John 
van Rooij had zelfs de papierboel 
mee gekregen. Maar Wouter kwam 
niet opdagen. Zodoende vertrokken 
we een tikkie te laat naar Zeist. En 
we wisten niet of we compleet 
zouden zijn, of maar met z’n 
zevenen. 
In Zeist wist de wedstrijdleider niet 
hoe hij een dergelijke situatie moest 
aanpakken. Of hij wilde dolgraag de 
eerste nul voor ons aantekenen. 
Uiteindelijk mocht de klok aangezet 
en pas na een uurke wegens no-
show weer stilgezet. Toen pas onze 
eerste nul. 
 
Wel en niet verdwalen 
Het zesde was ooit fameus voor het 
verschijnen op de stoep van een 
pandje, waar al een half jaartje niet 
meer geschaakt werd. Dan diende 
er serieus gerausd te worden naar 
de andere kant van het dorp, waar 
het nieuwe gemeenschapscentrum 
was opgetrokken. 
We verdwalen steeds minder. 
Ritsaart heeft een systeem in zijn 
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auto, die zijn kinderen Miauw 
hebben gedoopt. Het heet eigenlijk 
Mio. Dat doet mij denken aan een 
mooi kinderboek, maar daar ga ik 
nu niet over uitweiden. Dat leidt 
maar af, en u dient de blote billen in 
de gaten te houden. 
De juffrouw van Miauw bleef op een 
gegeven moment maar herhalen: U 
heeft uw bestemming bereikt. Voor 
het gemiddelde Keres-lid is dat 
uiteraard onacceptabel. Een matzet 
is wel aardig, maar na iedere partij 
zou nog een volgende kunnen 
komen. Je bestemming heb je pas 
bereikt als je tussen zes plankjes 
van deze wereld weg mag, met 
schoongewassen billen. Tenzij je de 
boel wil vertragen en oprekken met 
reïncarnatie. Wanneer mag de 
Grote Wedstrijdleider dan de klok 
aanzetten? En vooral: wanneer 
mag het ding uit? 
U begrijpt dat we vertwijfeld en 
verscheurd in Zeist arriveerden. 
Zonder chief Jan, en met een man 
te weinig. Feilloos op de bestem-
ming, maar innerlijk hopeloos ver-
dwaald. 
 
De speelzaal was nog steeds de 
refter van het voormalige klooster. 
Het Maria-beeld was ergens anders 
heen, maar het Heilig-Hart-beeld 
was nog aanwezig. Bij mijn heen-
en-weer-lopen (roken, bier halen) 
constateerde ik een zwakke plek in 
de vloer. Het viel niet mee om de 
Zeistenaren uit te leggen dat de 
balkconstructie midden in de zaal 
niet deugde. Waarschijnlijk denken 
ze dat ze pas na hun reïncarnatie 

door de vloer zakken, en samen 
met hun Heilig-Hart-beeld in een 
nirwana ploffen. 
 
We lieten bord 2 maar leeg. 0-1, 
want Wouter kwam inderdaad niet 
opdagen. 
Ritsaart (op 3, met wit) trok de 
stand meteen gelijk. Het leek wel of 
hij met zijn Miauw speelde; gewoon 
de kortste weg dwars door het 
centrum. 
 
Ritsaert Pel – N.N. 
1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 Lb4 4. 
Ld2 c5 5. e3 Lxc3 6. Lxc3 Pe4 7. 
Dc2 Pxc3 8. bxc3 0-0 9. Ld3 h6 
10. Pf3 d6 
Ritsaart is niet ontevreden; hij heeft 
evenveel pionzetten gedaan als 
zwart, en hij heeft twee lichte 
stukken en de dame in het veld, 
terwijl bij zwart alles nog op de 
achterlijn staat. 
11. 0-0 Dc7 12. Tab1 b6 13. Tfd1 
Lb7 
Nu even een plaagstootje: 
14. Lh7+ Kh8 15. Le4 Lxe4 16. 
Dxe4 Pc6 17. d5 Pa5 18. dxe6 
Tae8 19. Td5 Txe6 20. Dd3 Tfd8 
21. Tbd1 Pc6 22. Th5 Tde8 

 
Zwart zit wat defensief te hannesen 
achter de zwakke plek d6, en 
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Ritsaart vindt een gedurfde aanval 
wel op zijn plaats. 
23. h4! Pe5 24. Pxe5 dxe5 25. 
g4!? Tg6 26. De4 Ted8 27. Td5 
Txd5 28. cxd5 Dd6? 
Nu gaat e5 vallen; en de miauw 
gaat aan. 
29. f3 Tf6 30. Txe5 g6 31. Kg2 Dd7 
32. Te7 Db5 33. Dc2 Dc4 34. e4 g5 
35. h5 a5 36. Dd2 Kg7 37. e5 Tf4 
38. Te8 f5 39. exf6+ Txf6 40. d6 
Db5 41. d7 
"U heeft uw bestemming bereikt" 
zei de juffrouw uit het doosje, en   
1-0, dus 1-1. 
Paul van Oordt kwam op bord 4 tot 
een gedegen remise. 
Chris was niet alleen zonder 
kleerscheuren door Zeist heen 
gekomen, hij haalde op bord 1 een 
hele nette remise, met 150 of 200 
elopuntjes minder dan zijn 
tegenstander. In deze stand werd 
de vrede getekend. 

 
 
Gemorste halfjes 
Enkele anderen lieten teveel liggen. 
Ikzelf was te druk met mijn eigen 
stelling om het te kunnen volgen. 
Mijn tegenstander was overigens 
Henk Keers, die zelf opmerkte dat 
zijn naam een anagram van Keres 
was. Uit de stelling had ik meer 

moeten halen: 

 
Het leek wel een beetje op de stand 
van Ritsaart. Anyway, wit staat niet 
meteen gewonnen maar bepaald 
toch wel prettig, zou ik zo zeggen. 
En toch ben ik erin geslaagd om het 
nog te verliezen. Het had toch 
minstens een halfje op mogen 
leveren. 
Ook Leo had meer kunnen 
bereiken. Hij speelde tegen een vrij 
struise jonge meid, als ik het zo 
mag zeggen. Ze begon akelig 
gezond met twee appels en een 
kop thee achter haar bord. 
Daarmee had ze na 17 zetten 
bereikt: 
 
N.N. – Leo Prins 

 
Hier werd Leo iets te optimistisch: 
17...b5 18. a4 b4 19. Pxc4 dxc4 
20. cxb4 Pxb4 21. Dxc4 Tac8 22. 
De2 Tc2 
dat lijkt wel op kompie voor de pie. 
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23. Dd1 Lf6? 24. Tb1 Tc4 25. Db3 
Dc7 26. Lf4 Dc6 27. Le5 Le7 28. 
Tfd1 Tc3 29. Db2 f6 30. d5 Tc2?? 
31. dxc6 Txb2 32. Lxb2 0-1 

 

En met een volle toren achter was 
het vrij snel bekeken. 
Wat er bij Laurens is gebeurd, is me 
totaal ontgaan. Hij verloor, vermoe-
delijk in de bekende woeste wild-
west-stijl. Dat had net zo makkelijk 
een heel punt kunnen zijn, of een 
halfje met eeuwig schaak of 
wederzijds dreigend mat-in-een, u 
kent dat wel. 

Dit was toch hét moment voor f5, 
nietwaar? Zelfs na het drinken van 
een flinke deuk in mijn biervoorraad 
zagen we niets fatsoenlijks meer 
voor wit. Zwart zou er dwars 
overheen gewalst zijn. Onder de 
partij zag John het niet. 

 
Effijf man, effijf 
John tenslotte had er zeker meer uit 
moeten halen. Hij had zwart. 

21...Tad8 22 Pf3 Txd1 23 Dxd1 f6 
24 Ph4 Lf7 25 Lxf7 Txf7 26 Dg4 
Td7 27 Td1 Txd1 28 Dxd1 Kg8 29 
Db3+ Df7 30 Dxf7 Kxf7 ½-½ 

 
N.N. – John van Rooy 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. d4 exd4 4. 
c3 d3 

En remise overeengekomen. 
 

Omdat John met wit vaak iets 
dergelijks speelt, weet hij ook hoe je 
moet tegenklieren. 

Kortom, als ik de gemiste kansen 
zo optel, hadden we met 7 man 
eigenlijk minstens 4-4 moeten halen 
tegen de gedoodverfde koploper. 
Dat mocht de pret niet drukken bij 
de nazit, maar geeft moed voor de 
rest van het seizoen. Kampioen 
worden zal wel niet meer lukken, 
maar we gaan puntjes en pintjes 
pakken, totdat we ons gehandhaafd 
hebben. Zeker als we weer onder 
bezielende leiding staan en Wouter 
weer hebben opgediept. 

5. Le3 d6 6. Dd3 Ld7 7. Pbd2 Pf6 
8. Le2 Le7 9. Pb3 0-0 10. 0-0 Lg4 
11. Pbd4 Pe5 12. Dc2 c6 13. Tad1 
Dc7 14. h3 Lh5 15. Pxe5 dxe5 16. 
Pf3 Lg6 17. Pd2 Pd7 18. Lc4 Kh8 
19. Lb3 Pc5 20. Lxc5 Lxc5 21. 
Tfe1 
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Standen externe competities 
 
 
KNSB 1A   MP BP 
1. De Wijker Toren  7 23 
2. SMB    6 23½ 
3. NSI De Eenhoorn  5 22½ 
4. Paul Keres   5 20 
5. Zukertort A.   4 21 
6. Homburg A'doorn 2  4 19 
7. Caïssa    3 18½ 
8. LSG 2    3 17½ 
9. Philidor 1847  2 19 
10.VAS    1 16 
 
 
KNSB 2D   MP BP 
1. AAS    8 20 
2. Kennemer Comb.  7 20 
3. HWP Sas v Gent 2  6 20½ 
4. De Toren Arnhem  5 16½ 
5. Oegstgeest '80  4 17 
6. WSC    4 16 
7. Promotie   2 16 
8. Paul Keres 2   2 13 
9. Messemaker 1847  2 10 
10. DSC Delft 2   0 11 
 
 
KNSB 3C   MP BP 
1. Caïssa 2   8 20½ 
2. ASV 2    6 19½ 
3. Wageningen 2   5 16½ 
4. Het Kasteel W.  5 16 
5. Unitas 2   4 18 
6. Paul Keres 3   4 16½ 
7. Alteveer   4 12½ 
8. Kennemer Comb. 3  2 13½ 
9. Zeist    1 13½ 
10.Zukertort A. 3  1 13½ 
 
 
Er zijn 4 ronden gespeeld 

SGS Promotieklasse MP BP 
1. DBC    6 16½ 
2. Amersfoort 2   6 15½ 
   Regiohakkers   6 15½ 
4. Houten    5 14½ 
5. Paul Keres 4   4 14 
6. Moira Domtoren  2 11½ 
7. De Rode Loper  1  9½ 
8. Zeist 2    0  9 
9. Ons Genoegen   0  7½ 
10.ZZC    0  6½ 
 
 
SGS 1B 
1. Rivierenland   6 18½ 
2. Woerden    6 18 
3. Doorn-Driebergen  4 14 
4. Nw Amelisweerd  4 13½
5. Paul Keres 5   4 13 

  

6. De Rode Loper 2  2 12½ 
7. GZZ    2  9 
8. Kijk Uit   2  8½ 
9. Gorinchem   0  8 
10.Vianen    0  5 
 
 
SGS 2C   MP BP 
1. Zeist 3    6 17½ 
2. Woerden 3   6 16 
3. Rivierenland 2  4 15½ 
4. Nieuwegein   4 14½ 
5. Almkerk    4 13 
6. ZZC 2    2  9 
7. DBC 3    1 10 
8. Paul Keres 6   1  9½ 
9. Doredenkers   1 8 
10.De Rode Loper 4  1 7 
 
 
Er zijn 3 ronden gespeeld 
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AGENDA SEIZOEN 2008-2009 

 

Datum Intern Extern 
wo 7 jan Vrij schaken   
vr 9 jan  Moira Domtoren - PK4 
di 13 jan  Vianen - PK5 
wo 14 jan Ronde 16  
wo 21 jan Ronde 17 PK6 - Woerden 3 
wo 28 jan Ronde 18 PK4 - DBC 
wo 4 feb Ronde 19 PK5 - Woerden 1 
za 7 feb  KNSB-comp. thuis 
di 10 feb  Doredenkers - PK6 
wo 11 feb Eerste rapid-avond  
wo 18 feb Tweede rapid-avond  
vr 20 feb  Amersfoort 2- PK4 
wo 25 feb Ronde 20 De Rode Loper 2 - PK5 
wo 4 mrt Ronde 21 PK6 - Almkerk 
za 7 mrt  KNSB-comp. uit 
wo 11 mrt Ronde 22 PK4 - Houten 
wo 18 mrt Ronde 23 PK5 - Nieuw Amelisweerd 
(onder voorbehoud, eventuele wijzigingen staan op www.paulkeres.nl) 
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