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In memoriam Jan de Bie 
 
 
 Jan Jaap Janse
 

Eind februari bleef De Sjuut een 
weekje dicht, en wel om een trieste 
reden: het plotselinge overlijden van 
Jan de Bie. De voormalige buurman 
van Jan-Bart Abcouwer werkte als 
assistent-beheerder in De Sjuut en 
zorgde daarmee voor de schoon-
maak, de inkoop en alle mogelijke 
reparaties. Veel schaakavonden 
werden gered door een snelle ren 
naar de Kockstraat waarop in no-
time de gevraagde koffiemelk, WC-

papier of verlichting werd geregeld. 
Vooral bij het laatste Hans 
Sandbrink-memorial bleek zijn 
alertheid toen binnen het uur een 
lamp en 2 toiletten werden hersteld.  
Natuurlijk was hij niet alleen voor de 
schakers actief: de carnavallers, 
kaarters, zangers en vooral de 
kinderen uit de buurt konden altijd 
op hem rekenen.  
 
PK zal hem missen! 
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Van de redactie 
 
 
 Colijn Wakkee
 

Alvorens in te gaan op de inhoud van dit PKB; we hebben een Nederlands 
kampioen in ons midden! Hugo ten Hertog is afgelopen week winnaar 
geworden in de B-categorie (t/m 16 jaar) en is daarmee de eerste 
Keresiaan die een dergelijke titel op zijn naam schrijft. Hugo gefeliciteerd! 
Bert Both toont op de PK-website een partijfragment van Hugo. Hopelijk wil 
de kampioen zijn toernooibelevingen met ons delen in een volgend PKB! 
Maar eerst dit PKB, waarin veel te vinden is over de externe teams en het 
bekerteam dat, net als twee jaar terug, bij de laatste 4 van Nederland zit! 
Verder de schaakcombinaties en partijen met verhalen, al dan niet opgevist 
uit een oud versleten boekje. 
 
 

Interne competitie 
 
 
 Colijn Wakkee
 

Eric de Haan stevent af op zijn derde kampioenschap in vier jaar. De 
record- (Tuuk) en regerend (Fliert) kampioenen volgen op plaats 2 en 3, op 
respectabele afstand. Met een scorepercentage van ruim 80% laat Eric 
weinig punten liggen. Alleen Bert en Colijn wisten van hem te winnen. 
 
Tussenstand na 27 ronden: 
 

##  Naam                 Pntn Npar Sal Kls       +  =  - 
  1: Eric de Haan          280  22  14   2       16  4  2 
  2: Jaap van der Tuuk     220  26   8   0       13  8  5 
  3: Willem van de Fliert  199  24   7   2       12  7  5 
  4: Colijn Wakkee         146  21   2  -1        8  7  6 
  5: JanWillem vd Griendt  127   9   6   1        7  1  1 
  6: Anton Rosmuller       122  24   1   0        9  7  8 
  7: Jesper Nederlof       120  10   5   0        7  1  2 
  8: David van Eekhout     110  12   4   0        6  4  2 
  9: Bert Both             104  16   2   0        6  6  4 
 10: Jan Jaap Janse        100  23   2  -1       11  3  9 
 11: Evert van Heel         90  21   1   1       10  2  9 
 12: Mark Smits             83  11   3   1        7  0  4 
 13: Mark Uildriks          80  20   2   0        9  4  7 
 14: Leo van Houwelingen    74  14   1   2        6  3  5 
 15: Wan Fokkink            71  11   2   1        5  3  3 
 16: Ronald van der Veen    70  20  -1   0        6  7  7 
 17: Paul van der Kooij     66  15   2   1        6  5  4 
 18: Hein Piet v/d Spek     62  10   2   0        5  2  3 
 19: Gabriel Smit           55   7   2   1        4  1  2 
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 20: Har van Himbergen      47   6   1   2        3  1  2 
 21: Ernst van der Vecht    46  14   2   0        8  0  6 
 22: Ger Hageman            45  11   1  -1        5  2  4 
 23: Gertjan Thomassen      44  10   0  -2        5  0  5 
 24: Conrad Kiers           40  20   0   0        9  2  9 
 25: Laurens Snuverink      38  13   0  -1        6  1  6 
 26: Rolf Dijksterhuis      36   9   0   1        4  1  4 
 27: Hugo ten Hertog        34   3   2  -1        2  1  0 
 28: Paul Hommerson         34   4   2   0        3  0  1 
 29: Max Viergever          30   2   2   0        2  0  0 
 30: Gerben Veltkamp        26   4   1   0        2  1  1 
 31: Andor Lukacs           25  10   0   0        5  0  5 
 32: Chris van Meer         23  13   0  -1        6  1  6 
 33: Jaap van Oosten        23  22  -3  -2        6  7  9 
 34: Simon Kronemeijer      22  24  -2   0        9  4 11 
 35: Marijn Otte            20   3   1   1        2  0  1 
 36: Jan Teuben             19   8  -1  -2        3  1  4 
 37: Kees Vreeken           17  21  -2   1        8  3 10 
 38: Elmer van Veenendaal   16  10  -1   0        3  3  4 
 39: Willem van Dam         16   2   1   0        1  1  0 
 40: Dirk Floor             11   3   1  -1        2  0  1 
 41: Martin van Dommelen    11   5  -1   1        2  0  3 
 42: Bas Peeters            10   3   0  -1        1  1  1 
 43: Eric Jacobs             9   2   0   0        1  0  1 
 44: Jeroen Bollaart         9   9  -1  -1        3  2  4 
 45: Erik Oosterom           1   3  -1  -1        0  2  1 
 46: Jan Bettman            -1  14  -2  -2        5  2  7 
 47: Jasper Schoenmaker     -1   1   0   1        0  1  0 
 48: Jan Schepers           -5   3  -1  -1        1  0  2 
 49: Marc Brussum           -6   1  -1   1        0  0  1 
 50: Ronald Gouma           -6  14  -2   2        5  2  7 
 51: Youri Gerritse         -6   4  -1   0        1  1  2 
 52: Geert Veldhuis         -9   1  -1  -1        0  0  1 
 53: Paul van Oordt        -10   1  -1  -1        0  0  1 
 54: Rijk Schipper         -11   7  -3   1        0  4  3 
 55: Frank Heinen          -14   9  -3  -1        2  2  5 
 56: Michiel van Hasselt   -16   4  -2   0        1  0  3 
 57: Laurens Winkelhagen   -17   2  -2   0        0  0  2 
 58: Erik Verlinde         -19   4  -2   0        1  0  3 
 59: Peter van den Belt    -21  18  -3   0        7  1 10 
 60: Dies de Dreu          -34  11  -4  -1        3  1  7 
 61: Jan van Eck           -45  18  -4   0        6  2 10 
 62: Florentina Barbu      -51   5  -4   1        0  1  4 
 63: Dimitri Hendriks      -52  14  -5   2        3  3  8 
 64: Roel de Lange         -67  11  -6  -1        1  3  7 
 65: Jeroen van Meerwijk   -75  14  -6   0        4  0 10 
 66: Mitchel Wallace       -86  19  -7  -1        6  0 13 
 67: Wouter Saers          -87  11  -7  -1        2  0  9 
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Een nieuw begin 
 

Jan Jaap Janse 
 

1. e4, het is wennen. Na 20 jaar 
voorzichtig d4-geschuif, dat toch 
altijd wel weer in een 
rommelgebeuren uitmondde, 
besloot ik deze zomer dat het tijd 
was voor de zet van Fischer. Die 
had ik als beginnend schakertje 
afgezworen wegens enerzijds het 
Frans en anderzijds een (nooit 
veranderde) afschuw van 
openingstheorie. Dat blijft nog 
steeds een probleem, al levert het 
wel leuke potjes op. Zoals deze: 
 
Jan Jaap Janse – Wim v/d Fliert 
Interne, 4 maart 2009 
1. e4 c5 2. c3 e6 3. d4 cxd4 4. 
cxd4 d5 5. e5 Pc6 
Wim heeft in no-time zijn Siciliaan 
omgeturnd in een Franse 
doorschuiver. Zonder c-pionnen 
leek me dat goed speelbaar voor de 
witten, maar de stelling is zeker niet 
zonder gif. 
6. Le3?! 
Ik wou het centrum stevig stutten en 
dan op de koningsvleugel gaan 
rommelen, en iets als 6. Pf3 staat 
dan in de weg. Mijn grootste 
probleem nu ik weer e4 speel: maat 
houden en niet meteen alles naar 
voren gooien. 
6...Pge7 7. Ld3 Pf5 8. Lxf5 exf5 9. 
Pc3 Le6 
De zwarte loper staat ingekapseld 
tussen zijn pionnen, maar alleen als 
wit f5 blijvend weet te stutten. We 
zien zo of dat lukt. 
10. Ph3 Le7 11. Pf4 0-0?! 12. h4 

Dd7 13. Th3 Tfd8 14. Tg3 Kh8 15. 
Ph5?! Pxe5! 
Wits aanval begon na het wat 
vroege 11...0-0 ergens op te lijken, 
maar de vorige zet was overhaast 
(15. Dh5). 
16. Txg7 Pg4 17. Df3 
Hiervoor ging al het nodige mis, 
maar deze fout is iets ernstiger. Na 
17. Lg5 behoudt wit de nodige druk 
(17...Lf8 18. Lf6). 
17...Tg8 18. Txg8+ Txg8 19. 0-0-0 
b5 20. Kb1 b4 21. Pe2 

 
21...f4! 
Zoals aangekondigd op zet 9. Wit 
kan op vier manieren slaan, die 
allen niet direct verliezen maar ook 
allemaal hun nadelen hebben. 
22. Pexf4 
Na veel gepieker, en om nog iets 
van een aanval over te houden. Er 
volgt nu een boeiende fase met 
voor beide spelers steeds minder 
tijd: 
22...Lf5+ 
De computer is meer voor 22...Ph2 
23. De2 Lg4 24. f3 Lxh5 25. Pxh5 
Df5+ 26. Ka1 Dxh5 27. Lf4. Een 
malle variant en wat Wim speelt is 
dwingender: 
23. Ka1 Le4 24. De2 b3 25. Da6 
Tb8 26. Tc1 Lc2 27. Ld2 Tb6 28. 
Da5 Tb5 29. Da6 Tb6 30. Da5 
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Remise? Wim stak er nog eens wat 
minuutjes in en kwam met: 
30...Dc6?! 
En nu is de vraag of 31. Dxd5 Ta6! 
32. a3 kan: loperoffers kunnen nog 
even niet vanwege de achterste rij, 
en 32...Dxd5 33. Pxd5 Lxa3 34. Pc7 
Lxb2+ 35. Kxa1 Ta2+ 36. Kc3 Pxf2 
is uiterst onoverzichtelijk met een 
stuk meer voor wit, maar een 
levensgevaarlijke vrijpion voor 
zwart. Ik dacht de a-lijn te moeten 
houden: 
31. Dxa7 Dd6 32. Da8+ Tb8 33. 
Dxd5? 
Ik dacht een schaakje op e5 te zien, 
maar bij het uitvoeren kwam het 
knolletje op g4 weer in het zicht. 
Het gaat nu subiet mis: 
33...Da6 
Of 33...Da3 wat wel een leuk plaatje 
oplevert (zie diagram). 
Grappig genoeg maakt het geen 
verschil met 33...Da6: ook hier kan 
34. Da5 Dxa5 35. Lxa5 Ta8 36. 

Txc2 bxc2 37. Ld2 en wit staat nog, 
zij het wankel. De c-pion is een 
handenbinder en de witte paarden 
staan maar suf toe te kijken. 

 
(analysediagram na 33...Dd6-a3) 

34. La5? Ta8 35. Dxf7 Lf8 
Inmiddels al vier pionnen in de tas, 
maar de belangrijkste staat er nog 
op en wordt wits ondergang: 
36. Dd5 Dxa5 37. Dxa5 Txa5 38. 
a3 Pxf2 39. d5 Pd1! 
En deze slotzet zorgde ervoor dat ik 
geen 40e zet meer kon vinden. Het 
is dan ook totaal verloren. Een 
fraaie partij van de clubkampioen! 

 
 

Foto's 
 

De clubkampioen tijdens het Hypercube 
snelschaaktoernooi 

 
Interne: Eric denkt na over Lxb7. Hij 

kwam met de schrik vrij tegen Har 
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Foto's Jeroen van Meerwijk op de KNSB-zaterdag 7 februari. 
 
 

Met het materiaal voor De Leeuw 
 
 

 
Kunnen we er al in? 

 

 
Wachten op de start van de wedstrijden 

 
 

 
Voorbespreking bij PK3 

 

 
Het eerste ontvangt LSG 2 

 

 
De eerste vijf borden van PK1-LSG2 
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PK2 noteert de namen van de 

tegenstanders van AAS 
 

 
De zes borden bij PK3-Wageningen 

 

 
Jasper ontdekt computer; 

Xander ontdekt Jasper 
 

 
De partij van Dirk trekt veel 

toeschouwers 
 

 
Analyse in De Leeuw 

 

 
Analyse in het restaurant 
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De Shirov matpompvariant 
 

Jeroen Bollaart 
 

Dit jaar speelde ik voor het eerst 
mee in het Corus toernooi in Wijk 
aan Zee. Ik had me opgegeven 
voor een tienkamp en had een 
eenvoudige hotelkamer geboekt op 
loopafstand van de speelzaal. Ik 
had me ingesteld op een week 
geconcentreerd schaken, hardlopen 
en veel lezen. Enkele weken 
voorafgaande aan het toernooi 
bleek dat er een plek vrij kwam in 
een huisje dat door Jan Jaap 
Janse, Mark Smits, Frans Konings 
en Richard Vedder was gereser-
veerd. In verband met z’n verhui-
zing liet Jan Jaap dit jaar het Corus 
toernooi aan zich voorbijgaan. Ik 
kon zijn plek in het huisje innemen 
en ik nam dit aanbod met veel 
plezier aan. 
Op vrijdagochtend reed ik met Mark 
en Frans van Utrecht naar Wijk aan 
Zee. Richard kwam op eigen 
gelegenheid. Ik had twee cd’s 
meegenomen; de dubbel cd ‘AC/DC 
live’ en ‘The Best of Chet Baker 
Sings’. Met de eerste kon 
voldoende adrenaline worden vrij-
gemaakt, met de tweede kon na 
een intensieve partij de rust worden 
hervonden. 
Het was een mooie schaakweek en 
ik doe ’t graag nog eens over maar 
u begint zich waarschijnlijk af te 
vragen waarom dit stukje ‘De Shirov 
matpomp-variant’ heet. Daar kom ik 
al bijna aan toe. Na de vierde ronde 
had ik, in groep 4C, nog slechts 1,5 
punt verzameld. De laatste twee 

partijen had ik verloren en ik was 
me aan het voorbereiden op m’n 
tegen-stander, Dirk Slikker. Als je in 
groep 4C speelt, heb je wat minder 
voor-bereidingsmateriaal dan als je 
net onder de grootmeestergroepen 
speelt, zoals m’n huisgenoten. In de 
verschillende databases op de 
aanwezige laptops kon ik geen 
enkele partij van ‘m vinden. Het 
enige wat ik wist over Dirk, was dat 
hij in een eerdere ronde Russisch 
had gespeeld. Ik weet nooit zo 
goed hoe ik die opening aan moet 
pakken dus vroeg ik raad aan m’n 
huisgenoten. Met een gemiddelde 
rating van 2280 zouden ze toch wel 
enig idee moeten hebben. ‘De 
Shirov matpompvariant!’ riep 
Richard direct uit. Ik was al een 
beetje gewend aan het rijke 
schaakvocabulair van deze man uit 
Bunschoten-Spakenburg en ik had 
het begrip ‘mat pompen’ al een 
aantal keer in analyses voorbij 
horen komen, vooral in de combi-
natie met ‘gewoon’ en ‘gruwelijk’. 
Maar de Shirov matpompvariant 
was nieuw voor me. 
Richard vervolgde: "Gooi 1. e4 e5 
2. Pf3 Pf6 3. Pxe5 d6 4. Pf3 Pxe4 
5. Pc3 Pxc3 6. dxc3 eens in de 
database en zoek partijen van 
Shirov op. Dan zul je zien dat de 
zetten Lf4, Dd2 en 0-0-0 volgen, 
gevolgd door een stormloop van 
koningsvleugel-pionnen en een 
gruwelijk mat daar rechts!" Ik citeer 
die laatste regels uit Richards stukje 
in ‘De Passant’ (maart 2009), het 
clubblad van schaakclub En 
Passant. Je kunt niet nauwkeurig 
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genoeg zijn als ’t om bruikbare 
schaaktips gaat. Ik vond inderdaad 
partijen waarin Shirov enkele 
tegenstanders van formaat met 
deze variant succesvol had 
bestreden. Ik had een plan, nu nog 
afwachten of Dirk weer Russisch 
zou spelen. 
De volgende dag gebeurde er dit: 
 

Jeroen Bollaart – Dirk Slikker 
1. e4 e5 2. Pf3 Pf6 3. Pxe5 d6 4. 
Pf3 Pxe4 5. Pc3 Pxc3 6. dxc3 Le7 
7. Lf4 Le6 8. Dd2 Pd7 

 
9. 0-0-0 
Dit was een beetje bluf, ik kon de 
gevolgen van 9...Lxa2 10. b3 a5 11. 
Kb2 a4 12. Ta1 niet goed overzien. 
Fritz houdt ’t op een plusje voor wit 
en geeft ook nog de verbetering 11. 
Dd4 
9...Lf6 10. Kb1 0-0 11. h4 
Hopla en nou dus naar voren 
stormen en mat pompen! 
11...d5 12. Le3 c6 13. h5 Da5 14. 
Pd4 c5 15. Pxe6 fxe6 16. g4 Pb6 
17. g5 Le7 18. g6 
In Vlissingen stond ik deze zomer 
ook met pionnen op g6 en h5, voor 
de koningsstelling van Friso 
Nijboer. Daar werd ik er keihard 
afgezet. Tijdens de partij probeerde 
ik daar maar even niet aan te 
denken. 

18...h6 19. Lxh6 d4 20. Lxg7 Kxg7 
21. Ld3 Pd5 22. h6+ Kf6 

 
23. Th5! 
Heerlijk om te doen, deze zet. 
23...Ld6 24. Dg5# (1-0) 
 

Richard, bedankt! Wonderbaarlijk 
eigenlijk, hoe makkelijk dit ging. 
Een enkele suggestie van een 
sterkere schaker kan meer effect 
hebben op je schaken dan het 
doorwerken van enkele 
schaakboeken. Ik kan me 
bijvoorbeeld nog precies herinneren 
hoe Wim de Boer (oud-clubgenoot 
van me, van schaakclub Het 
Kromme Paard in Bunnik) me ooit 
uitlegde waarom je in een variant 
van de Siciliaanse Draak de toren 
van f8 en níet die van a8 naar c8 
moet spelen. Mensen hebben 
natuurlijk verschillende leerstijlen 
maar ik denk dat veel schakers het 
effect van (mondelinge) schaak-
lessen onderschatten. Volgend 
seizoen probeer ik weer een groep 
bij elkaar te krijgen voor schaak-
lessen van Yochanan Afek, of 
Richard Vedder! (ook ‘onze’ Jaap 
van der Tuuk lijkt me hiervoor zeer 
geschikt). Houd de nieuwsrubriek 
van utrechtschaak.nl maar in de 
gaten als je daaraan mee wilt doen. 
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De bluffende amateur 
 

Jan Jaap Janse 
 

Bij een verhuizing komen er wel 
eens vreemde zaken uit de doos. 
Zo trof ik een lang vergeten boekje 
aan: "Het amateurisme in het 
schaakspel" uit 1946, een bonte 
verzameling van amateurpartijen, 
uiteenzettingen en openings-
besprekingen. Vol met uitroep- en 
vraagtekens en mede daardoor erg 
vermakelijk om te lezen. 
 
Onder bovenstaand kopje stond 
een treffend voorbeeld, te leuk om 
63 jaar na dato niet ergens te 
herhalen. Ik heb de typografie en 
spelling ongewijzigd gelaten. 
 
U kent ze natuurlijk allemaal. In 
iedere club zal U er één aantreffen. 
Gelukkig kunnen wij deze slechte 
eigenschap voornamelijk op rekening 
van «De Jeugd» schuiven ; bij meer 
gevorderden leeftijd toch, leggen 
velen deze onhebbelijkheden af. Het 
loont wel eens de moeite, hier zoo’n 
«exemplaar» voor te stellen. 
Mijnheer X is een jongeman van 20 
jaar. Zoon van gegoede ouders, 
heeft hij tijd en geld genoeg. Al 
dezen overvloed wijdt hij aan de 
edele schaakkunst, waar hij al zijn 
zinnen op zet : hij denkt, spreekt, 
droomt over schaak. Hij studeert 
theorie, kent alle openingen en 
eindspelen, heeft een klaren blik en 
goeden kijk op stellingen en 
ontegenzeggelijk ook talent, kortom 

hij bezit alle hoedanigheden een 
goed schaker te worden. 
Alleen zijn eigendunk is te groot ! 
Hij is stellig overtuigd, dat hij een 
genie is, reeds «Meester», later 
beslist wereldkampioen. Met 
minachting ziet hij neer op de 
spelers, die hij de eer aandoet, met 
hen eene partij te spelen. Iedereen 
wil hij een stuk vóórgeven, om de 
krachten eenigszins gelijk te stellen. 
Hij spreekt voortdurend, zijn mond 
staat nooit stil. Lasker speelde zus, 
Capablanca vervolgde zoo, deze zet 
is niet goed, al zijne zetten waren 
mokerslagen ; in het kort, hij praat 
zijne tegenstanders onder het bord ! 
Dat dergelijke «typen», ook wel 
eens van eene kale reis kunnen 
terugkomen, bleek toen onze 
jongeman voor eenigen tijd zich in 
een klein stadje van eene zuidelijke 
provintie bevond. Verplicht den 
avond daar door te brengen, begaf 
hij zich naar de plaatselijke 
schaakclub en werd volgens 
gewoonte hartelijk ontvangen. Na 
verscheidene in gang zijnde partijen 
te hebben gevolgd, acht hij het aan 
zijne reputatie verschuldigd, eenige 
op- en aanmerkingen ten beste te 
geven en ja is zelfs bereid de 
heeren de eer en het genoegen te 
verschaffen, eene partij met hen te 
spelen. 
Een der aanwezigen, die terstond 
gezien heeft, welk spek hij hier in 
de kuip heeft, stelt hem voor aan 
Mijnheer Y, die bekend staat om zijn 
spitsvondig spel. Deze is aanstonds 
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bereid en de partij neemt een 
aanvang. De gast mag natuurlijk 
beginnen en heeft de voldoening 
eene «kwaliteit» te winnen. De 
omstanders konden toch niet anders 
verwachten. Hij, Mr. X, voert immers 
de stukken ! Zijn tong slaat in 
galop. De rest is slechts kinderspel ; 
kwestie van nog eenige zetten, 
orakelt hij ! Zijn tegenstrever zwijgt 
als het graf en verdiept zich in zijn 
spel. Op zeker moment ontstaat de 
volgende stelling : 

 
1. Df1 – h3. 
Mr. X. «Maar ziet U dan niet, dat al 
mijn stukken een actief aandeel 
hebben bij dezen verpletterenden 
aanval. Ik acht het niet eens noodig 
gebruik te maken van mijne vrije-
pions » 
Na eenig nadenken, antwoordt zijn 
tegenstander : 
1. . . . . . . . . . Tb2 – b4 †. 
« Ha !, U wilt mijn koning doen 
verhuizen. Ik denk er nog niet aan. 
Dat is voor de volgende keer. 
Waarlijk U maakt het mij zéér 
gemakkelijk, maar ik aanvaardt dit 
offer met genoegen. Veroorloof mij 
echter de opmerking, dat het 
verstandiger ware geweest, eene 

betere verdediging te kiezen. Ik 
antwoord eenvoudig met » : 
2. Ld6 x b4 
Zonder aandacht te schenken aan 
het gezwets van zijn tegenstrever, 
vervolgt Zwart 
2. . . . . . . . . . Pc2 – d4 
« Nog een offer, goed, ik neem het 
geschenk wederom met genoegen 
aan. » 
3. Td2 x d4 
Kalm speelt Zwart 
3. . . . . . . . . . f6 – f5 
4. Dh3 x f5. 
« Maar ziet U dan het mat niet in 
drie zetten ! Kom, beginnen wij vlug 
eene andere partij. »  
4. . . . . . . . . . Lh7 – f7 
5. Df5 – b5 +. 
« Nu is het uit, beginnen wij eene 
revanche, want nu ziet U toch 
duidelijk het mat. »  
« Ja, ik zie het inderdaad » 
antwoordt met stoïcijnsche kalmte, 
zijn geslepen tegenstander en 
speelde 
5. . . . . . . . . . Té6 – c6 † † mat ! ! 
Tableau ! ! 
Of onze jonge snuiter van zijne 
kwaal genezen was, na dit gevoelig 
lesje ? 
Het valt te betwijfelen ; in ieder 
geval heeft hij het provinciestadje 
voortaan zéér angstvallig vermeden !  
De eenigste verdienste van 
dergelijke «types» is wel, dat zij van 
tijd tot tijd zorgen, voor eene 
luimige afwisseling in het ernstige 
schaakspel ! 
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2e ronde beker: Unitas-PK 
 

Bert Both 
 

De eerste ronde was knap van het 
sterke En Passant gewonnen. 
Zonder Utrecht en HSG in de poule, 
waar meestal het bekeravontuur 
eindigt, lagen er mogelijkheden 
verder te geraken. Nadeel van de 
niet meer zo regionale indeling is de 
afstand. Uit tegen Unitas, reeds in 
de 2e ronde zo’n verre uitreis. Of 
het hierom was, maar temacaptain 
Xander had moeilijkheden een team 
bij elkaar te krijgen. Midden in 
Corus, verhuizers, spelers in het 
buitenland. Uiteindelijk was ik aan 
de beurt. Omdat er in schaakcafé 
Atlantis gespeeld zou worden en ik 
dat ding nog nooit gezien had, leek 
het me wel wat. 
Medereisgenoten waren Xander, 
Gerben en Wim. Op een mooie 
zaterdag eind januari kwamen we 
om half twaalf in Groningen aan, 
waar om 12 uur de wedstrijd zou 
aanvangen. Tijd over voor een 
omega-3-shot, een harinkje op de 
markt, ruim op tijd betraden we de 
speellocatie. Het café bood wat je 
bij een spelletjescafé verwacht. 
Groezelig, bruin, vergeelde posters, 
verouderde aankondigingen, 
schaakparafernalia, één kleine WC. 
Een pijpenla met achterin net plaats 
voor vier tafels. Het café had die 
ochtend een beurt gekregen wat 
kennelijk gedaan was door er een 
paar emmers met zeepsop door 
heen te kieperen. De zeepsporen 
zaten nog tot op de WC-bril. Het 
publiek dat kwam supporteren was 

mannelijk en keek nog vrij wazig. 
Kortom de ideale entourage voor 
een partij schaak. 
Unitas was ongeveer gelijkwaardig 
in rating, er mocht een spannende 
ontmoeting verwacht worden. 
Xander pakte de witte pion, wat 
hem goed uitkwam. Heel snel kwam 
de mededeling dat zijn tegen-
stander het fout had gedaan en hij 
ontzettend gewonnen stond. Bij 
analyse bleek dat Clemens uit 
angsten meer voor-de-hand-
liggende zetten nagelaten had om 
ongecheckt andere zetten te doen. 
 
Xander Wemmers-Adrian Clemens 
(commentaar: Xander) 
1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 4. 
Pxd4 Db6 5. Pb3 Pf6 6. Pc3 e6 7. 
Le3 Dc7 8. f4 Lb4 9. Ld3 Lxc3+?! 
Het is wat vreemd om zo snel 
vrijwillig deze consessie te doen. Ik 
had 9...d5 10. e5 Pe4 verwacht, 
waarna ik kan kiezen of ik een pion 
offer met 11. 0-0 of dat ik na 11. 
Lxe4 probeer een pion te winnen. 
Waarschijnlijk had ik een pion 
geinvesteerd. 
10. bxc3 d6 11. 0-0 e5 12. h3 b6?! 
Te traag. Zwart durfde 12...0-0 niet 
aan omdat wit een voorsprong in 
ontwikkeling heeft en een aanval 
kan ensceneren. Toch had dat 
maar gemoeten. Na afloop bleek de 
aanval nog niet dodelijk te zijn. 
13. fxe5 Pxe5 
Lastige keuze. Met 13...dxe5 houdt 
zwart het paard van d4 af, maar na 
14. Lg5 Pd7 15. Lc4 0-0 16. Ld5 
staat wit toch ook heel mooi. Ik 
overwoog zelfs 14. Lg5 Pfd7 15. 
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Txf7, maar dat is wat al te basaal 
gespeeld. 
14. Lg5 Pfd7 15. Pd4 

 
Dit paard kan nu naar b5 of f5. 
15...Pc5? 
Zwart heeft het commentaar bij de 
vorige zet niet gelezen en verliest 
op slag. De stelling was al moeilijk, 
bijvoorbeeld 15...a6 16. Pf5 0-0 17. 
Le7. Zwart kan zich schadeloos 
stellen op c3, maar voelt zich niet 
fijn. 
16. Pb5 
Geen uitroepteken wegens te 
simpel. Vanaf b3 baant het paard 
zich een weg naar f7. Hij hoeft zich 
nergens wat van aan te trekken. 
16...Dd7 17. Pxd6+ Kf8 18. Lb5 
De6 19. Pxf7 (1-0) 
Op 19...Pxf7 volgt 20. Dd8+. 
 
Een heel makkelijk punt, kom je 
daarvoor naar Groningen? We 
konden dat wel gebruiken, want 
onze andere witspeler Wim had met 
de b3-opening weer aardige averij 
opgelopen. Vrolijk ging zijn 
tegenstander naar voren. Gerben 
leek gelijk te staan, maar hij 
speelde tegen Geurink, ook wel de 
kleine (Yge) Visser genaamd 
vanwege zijn identieke repertoire, 
die het lichte gemak van een 

loperpaar weet te waarderen. 
Ik had zelf een test op serieus 
niveau van mijn Taimanov. Omdat 
mijn tegenstander geen kordate 
zetten deed, kon ik de overhand 
krijgen. Het ging vrij soepel, 
achteraf. 
 
Laszlo Cako – Bert Both 
1. e4 c5 
Bij Frans bevalt de Winawervariant 
me steeds minder. De Taimanov 
leek me de minst grote overstap. 
2. Pf3 e6 3. d4 cxd4 4. Pxd4 Pc6 
5. Pc3 Dc7 6. Le3 a6 7. Ld3 b5 
Ondertussen vraag ik me af of dit 
niet zonder te veel bezwaar is. De 
boekjes raden het niet aan, en ook 
niet direct af. In de externe dit 
seizoen speelde Tom Meurs het 
tegen op een vervelende manier: 
8. 0-0 
8. Pxc6 dxc6 zal beter zijn. 9. a4! Ik 
had van tevoren bekeken dat Lb7 
en c5 hier konden met druk op e4. 
9...b4 (9...Lb7 10. 0-0 komt op 
hetzelfde neer, b4 zal een keer 
moeten komen) 10. Pb1 en het 
paard kwam op c4 met controle van 
de zwarte velden. 
8...Lb7 9. Kh1 Pf6 10. a3 
Het nadeel van deze zet is zoals 
het in de partij gaat. Omdat f4 niet 
gaat, is Pxc6 met een gelijk-
waardige stand hier de meest 
logische optie: 10. f4 b4 11. Pce2 
Pxd4 12. Lxd4 Pxe4. 
10...Pe5 
10...Pxd4 geeft een niet al te 
gunstige versie voor zwart van de 
Scheveninger, bijv. 11. Lxd4 e5 12. 
Le3 Le7 13. f4 d6 14. De1 0-0. 
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11. f4 Pc4 12. Lc1 
Ik had Lxc4 verwacht. Wit heeft 
zwaktes op de damevleugel en 
zwart heeft een mooie loper-
diagonaal, maar wit heeft 
compensatie in de ontwikkelings-
voorsprong. 12. Lxc4 Dxc4 13. e5 
Pd5 14. Pxd5 Lxd5 15. Dg4 g6. 
12...h5 
De krachtigste aanpak. In de drie 
keer dat deze stelling bereikt is, alle 
in de 60'er jaren, werd met d6, d5 
en Db6 voortgezet. h5 anticipeert 
op e5, het paard kan nu naar g4 
waarna vooraleerst Pe3 dreigt. 
13. De2 

 
13. e5 Pg4 14. Lxc4 Dxc4 15. h3? 
Lc5. 
13...h4! 
Verhindert e5 vanwege h3. 
Uitroepteken omdat de inschatting 
van het pionoffer goed is. 13...Lc5 
ziet er gevaarlijk uit, ook voor zwart: 
14. Pdxb5 axb5 15. Pxb5 Db6 
(15...Dc6 16. Lxc4 Pxe4 17. Ld3) 
16. b4 Pxe4 17. bxc5 Dxb5 18. 
Lxe4 Lxe4 19. Dxe4. 
14. Pdxb5 
14. Pf3! Door Xander in de analyse 
aangegeven. Er is altijd een weg 
terug. 14...Le7 (14...h3 15. g3) 15. 
e5 Ph5 en van alles is mogelijk. 
14...axb5 15. Pxb5 Db6 16. Lxc4 

Pxe4 17. Le3 Lc5 18. Tae1 (18. 
Tfe1 Tc8 19. Ld3 Pg3+! 20. hxg3 
hxg3+ 21. Kg1 Th2 –/+) 18...h3 19. 
Kg1 hxg2 20. Tf3 

 
20...Tc8 
20...Pd2? lijkt in eerste instantie 
sterk, maar in de verre horizon gaat 
het scheef. 21. Dxd2 (21. Tg3 Pf1) 
21...Lxf3 22. Df2! Lxe3 23. Txe3 en 
Txe6 dreigt; 20...Pd6 is beter. Het 
lastige witte paard wordt geruild en 
de a-toren kan omgespeeld worden 
naar de h-lijn. 21. Pxd6+ Dxd6 22. 
Lxc5 Dxc5+ 23. Te3 Ta4. 
21. Ld3 
21. b4 Lxe3+ 22. Dxe3 Dxe3+ 23. 
Tfxe3 Txc4 24. Txe4 Txe4 25. Pd6+ 
Ke7 26. Pxe4 Ta8 en de a-pion valt. 
21...Pf6 22. Tg3 Pd5 23. Lxc5 
Txc5 24. Pd4 (24. Df2 Txb5) 
24...Pxf4 25. De3 Pxd3 26. cxd3 
Tch5 27. h3 Td5 
Waarom geen 27...Dxb2 gespeeld? 
28. Pf3 Dxb2 29. Txg2 Dxa3 30. 
Db6 Dc5+ 31. Dxc5 Txc5 32. Tg3 
Lxf3 33. Txf3 Ke7 34. Tef1 f6 35. 
Tg3 g5 36. Tgf3 f5 37. Te1 Kf6 38. 
Kf2 Tc2+ 39. Ke3 Th5 40. Kd4 Th2 
(0-1) en opgegeven. 
 
Ongeveer tegelijk moest Gerben de 
klok stilzetten. Zwart tegen Geurink 
lijkt me geen pretje. Het was 
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wachten op het uitvluggeren, want 
de stelling van Wim gaf weinig 
hoop. Hij bleef evenwel goed 
doorvechten, zodat wij al aan de 
derde perensap waren toen de 
volgende stelling op het bord kwam. 
Waar het wonder geschiedde.  
 
Wim van de Fliert – Jan Laljé 

 

1. Tb6+ Kg5? 
1...Ke7, maar ook dan bleek het 
nog lastig. 
2. Txb5 a4 3. Pe5 Te4 4. Ka3 Kf4? 
5. Pxg6+ Lxg6 7. Tb4 Kf3 (½-½) 
De punten waren binnen en het bier 
kon langskomen. Omdat we ons 
ingesteld hadden op het vluggeren, 
hebben we het toen maar onder 
ons gedaan. 
 
In een goed humeur kwamen in de 
randstad terug. De volgende 
wedstrijd tegen WSC uit 
Winterswijk. Een makkie, zou je 
zeggen. 
 

 
Unitas - Paul Keres 1½-2½ 
Adrian Clemens (2209) - Xander Wemmers (2384) 0-1 
Jasper Geurink (2297) - Gerben Veltkamp (2218) 1-0 
Jan Baljé (2190) - Wim van de Fliert (2185) ½-½ 
Laszlo Cako (2182) - Bert Both (2140) 0-1 
 

 
foto van bezoekend oud-lid Harry Gielen 
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PK1 kijkt weer naar boven 
 

Jan Jaap Janse 
 

In het vorige PKB kwamen de 
thuiswedstrijden van PK1 aan bod, 
maar zijn de uitwedstrijden een 
beetje overgeslagen. Die tegen 
Zukertort Amstelveen I is echt te 
lang geleden, dus hier volsta ik met 
een uitslag (4,5-5,5 voor ons), de 
vermelding dat we niet tegen 
kinderen kunnen spelen en wat 
leuke fragmenten: 
 
Willem v.d. Fliert – Jelmer Sminia 
Zukertort 1 – PK1, bord 5 

 
Na 13. b4! stortte de zwarte stelling 
rap in. 
 
Xander Wemmers – Matthew Tan 
Zukertort 1 – PK1, bord 1 

 
De klap 29. Lxf6! kwam zwart niet 
meer te boven. 

Henk Schmitz – Gerben Veltkamp 
Zukertort 1 – PK1, bord 4 

 
Het mooiste is er al af bij wit, en na 
40. Ke3? Txd5! kon Gerben het 
eindspel netjes uittikken. 
 
Dan Apeldoorn II – PK1. Apeldoorn 
TWEE? Ja, het driftig aan de weg 
timmeren van Karel van Delft et alii 
heeft effect. Apeldoorn I is 
inmiddels een blijvertje in de 
Meesterklasse en Apeldoorn II, een 
mooie mix van routiniers en jeugdig 
talent, doet het ook helemaal niet 
verkeerd in klasse 1. Geen 
wedstrijd om te onderschatten, ook 
gezien de vorm van de PK’ers en  
de vele jeugdspelers aan de andere 
kant.  
In de aanloop naar de wedstrijd 
kregen we het al moeilijk. We 
misten Gabriel (ver weg) en Mark 
(aan het werk) en wisten uiteindelijk 
invallers Kaj Soderberg en Erik 
Verlinde te regelen. Op de dag zelf 
ontbrak Dirk op het station; in 
Houten wilde de trein niet verder en 
teamleider Paul offerde zich op om 
hem op te wachten. De rest volgde 
Xander die weliswaar geen route, 
maar wel een zakcomputer bij zich 
had; via wat ingenieuze techniek 
waren we ruim op tijd in Apeldoorn. 
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Een gezellig rommeltje daar, anders 
dan je van een MK-vereniging zou 
verwachten. De strijd kon beginnen! 
Nog voor Dirk en Paul de zaal 
hadden bereikt ging het al 
crescendo op bord 9: Erik raapte 
een stuk op. Dat ging als volgt: 
 
Erik Verlinde (1880) – 

Marco v/d Nieuwendijk (1928) 
Apeldoorn 2 – PK1, bord 9 
(commentaar: Bert) 
1. d4 Pf6 2. c4 c6 3. Pc3 d5 4. e3 
Lg4 5. f3 Lf5 6. Ld3 
Zwart lokte g4 uit, wat ook meestal 
gespeeld is. Erik gaat hier niet in 
mee. 
6...Lxd3 7. Dxd3 dxc4 
Hier laten de laatste twee 
voorgangers het afweten. 
8. Dxc4 Pbd7 9. Ph3 Dc7 10. e4 e5 
11. Le3 exd4 12. Lxd4 Ld6 13. g3 

 
13...Lxg3+? 
Bang voor f4? Het is nu een kwestie 
van uitverdedigen. 
14. hxg3 Dxg3+ 15. Ke2 Pe5 16. 
Lxe5 Dxe5 17. Tad1 Ph5 18. Kd2 
0-0-0+ 19. Kc2 
Keurig. Met de koning op veilig en 
de pionnen in de beginstand is er 
geen compensatie voor zwart. 
19...Txd1 20. Pxd1 Td8 21. Dc3 
De dame stond daar wel mooi. 

Beter gelijk 21. Phf2 
21...Db5 22. Phf2 De2+ 23. Kb1 g6 
24. Te1 Db5 25. De3 Db4 26. Pc3 
Pf6 27. Tc1 a6 28. a3 De7 29. Da7 
Td2 30. De3 
Er is geen noodzaak b5 uit te 
rekenen. 
30...Td8 31. Df4 Ph5 32. Dh2 Kd7 
33. Pd5 Dd6 34. e5 De6 35. Pe3 
Ke8 36. Pe4 Td3 
Dat maakt aan het tegenstribbelen 
een einde. 
37. Pc5 (1-0) 
 
Het verslag van Apeldoorn maakt 
vrolijk: Uiteindelijk wordt Marco van 
de Nieuwendijk beschikbaar 
gevonden om in te vallen. Maar 
moet je er dan gelijk van uitgaan 
dat dit een verloren punt is? 
Absoluut zeker niet, hij heeft met 
vorige invalbeurten al eens voor 
verrassingen gezorgd. Maar ok. 
deze 1e klasse is uiteraard een 
stapje hoger en misschien heeft hij 
de partij net iets te optimistisch 
opgevat. Een stuk ruilen tegen twee 
pionnen geeft je in andere klasse 
kansen, maar dat is hier niet van 
toepassing. Geleidelijk wordt Marco 
naar de slachtbank gebracht en na 
een laatste fout mogen de stukken 
in de doos. Het droge commentaar 
van de teamleider: "Tja, een stuk 
ruilen tegen twee pionnen geeft 
tegen de promotieklasser Erik 
Verlinde wellicht kansen. Als je 
echter Erik Verlinde in PK1 aantreft, 
dan hoef je met zulk spel niet aan 
te komen." 
Ook mag ik zelf al vlot op een 
puntje rekenen. Dat deed ik 
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eigenlijk al bij binnenkomst: 
eindelijk een volwassen tegen-
stander, zo oud als de vorige drie 
bij elkaar. En dan komt er ook nog 
iets op het bord dat ’s ochtends bij 
de koffie is bekeken: 
 
Harrie de Bie (2163) – 

Jan Jaap Janse (2145) 
Apeldoorn 2 – PK1, bord 8 
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. dxc5 
e6 5. Pf3 Lxc5 6. Ld3 Pc6 7. 0-0 f6 
8. Lf4? 
In de vorige ronde kreeg ik 8 Te1 
tegen, dat ook al niet goed is 
wegens 8...fxe5 9. Pxe5 Pxe5 10. 
Txe5 Lxf2+. De juiste zet is 8. De2. 

 
8...g5! 9. b4 
Na ruim een half uur denken. Wit 
wordt overlopen na iets als 9. Lg3 
f5 10. h3 h5. 
9...gxf4 10. bxc5 fxe5 11. Lb5 Df6 
12. Te1 e4 
En dus een pionnetje winst. 
13. Pd4 Pge7 14. Pc3 Ld7 15. 
Lxc6 bxc6 16. Tb1 Tg8 17. Dh5+ 
Pg6 18. Tb4 a5 19. Ta4 Ke7 20. 
Kh1 e5 21. Pb3 Ph4? 
Een misgreep, idee was 21...Dh4. 
Wel ging wit nu opnieuw diep in de 
denktank, en werd rap duidelijk dat 
hij zet 40 niet ging halen. 

 
22. Pxe4 
Kansrijker was 22. Taxe4 dxe4 23. 
Pxe4 Dg7 24. Dxh4+ Kf7 25. g3. 
22...dxe4 23. Taxe4 Pg6 24. Pd4 
Kd8 25. Pf3 Kc7 26. h3 Lf5 27. 
T4e2 e4 28. Pd4 Taf8 29. Td2 
29...Td8 30. c3 Td5 31. Pb5+ Kd7 
32. Txd5+ cxd5 33. Pd6 Pe7 34. 
Tb1 Dg6 35. Dxg6 en de vlag viel 
(0-1) 
Niet overal ging het zo lekker. Berts 
externe debuut met het Siciliaans, 
dat hij intern goed geoefend had, 
liep verkeerd af: 
 
Tom Meurs (2173)-Bert Both (2140) 
Apeldoorn 2 – PK1, bord 6 
(commentaar: Bert) 
1. e4 c5 2. Pf3 e6 3. d4 cxd4 4. 
Pxd4 Pc6 5. Pc3 Dc7 6. Le3 a6 7. 
Ld3 b5 
Ik had me dit keer goed voorbereid 
en wist dat mijn tegenstander Ld3 
speelde. Gebruikelijk is om het 
paard (twee zetten later) op e5 te 
zetten. Ik had b5 met Fritz bekeken 
met het idee om in varianten met de 
dreiging c5-c4 een tempo te 
winnen. 
8. Pxc6 dxc6 9. a4! b4 10. Pb1 
En zo gaat er weer een paard op c4 
verschijnen. 
10...Pf6 11. Pd2 e5 
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Het alternatief is om het met c5 en 
Lb7 te spelen. De stuk of 10 partijen 
volgen meestal dit plan. e5 is 
nieuw, is OK, maar op voordeel 
hoef je met zwart niet te hopen. 
12. Pc4 Le6 13. Pb6 Td8 14. De2 
a5 

 
Ik was hier tevreden, maar wit komt 
met een sterke zet. 
15. Lc4! Lxc4 (15...Lg4 16. f3 Lh5 
17. Ld3; 15...Pxe4 16. Lxe6 fxe6 
17. Pc4 Lc5 18. Dg4) 16. Pxc4 
16. Dxc4 is minder goed: 16...Pg4 
17. Da6 (17. Lc5 Tb8 18. Lxf8 Txf8 
19. Pd5 Dd6 20. Pe3 Pxe3 21. fxe3) 
17...Pxe3 18. fxe3 Lc5. 
16...Pd7 
16...c5 is ook moeizaam: 17. 0-0 
Ld6 18. Lg5 Le7 19. f4. 
17. Td1 
Op 17. Dg4 had ik Pf6 terug 
gepland: 17...Pf6 18. Df5 Pd7. 
17...Le7 18. 0-0 0-0 19. b3 Pc5 20. 
f3 Pe6 21. Df2 (21. Lb6 Lc5+) 
21...c5 
21...Txd1 22. Txd1 Td8 23. Txd8+ 
Dxd8 24. Dd2 houdt problemen met 
dat akelige paard op c4. 
22. Td5 Txd5 23. exd5 Pd4 24. 
Kh1 Td8 (24...f6 25. f4 Dd8 26. Te1 
Dxd5 27. Pxa5 Ld6 28. Pc4 Lc7~~) 
25. f4 f6 26. fxe5 

 
26...Dxe5 (1-0) 
Een absurde kortsluiting, ik had nog 
een minuut of twaalf. Ik had dit van 
tevoren gepland met het idee dat 
wit hierna op a5 zou slaan. Nog 
voor de klok in te drukken gaf ik op. 
Ook na Txd5 blijft wit de zwarten 
bezighouden, binnen de remise-
marge. Geen succesvol debuut van 
Siciliaans in een externe partij, en 
het geeft ook geen fijn gevoel: ik 
heb tot de blunder best goed 
gespeeld, maar sta nog steeds 
onder zekere druk. Nu is er binnen 
het Apeldoornse veel kennis over 
deze opening en was het wat dat 
betreft geen gelukkige keuze. 
Beter was 26...Txd5 27. Lf4 Dd8 28. 
Lg3 Pc6 29. Df3 Pxe5 30. Lxe5 
fxe5 31. Pxa5. 
Ook Xander moest een 0 
incasseren. Van een afstandje zag 
ik deze pot afstevenen op een fijne 
tijdnood-rommelfase, dus had ik al 
min of meer een punt geteld. Ten 
onrechte: 
 
Xander Wemmers (2384) – 

Marc Jonker (2313) 
Apeldoorn 1 – PK1, bord 1 
(commentaar: Xander) 
1. e4 d6 2. d4 Pf6 3. Pc3 c6 4. Le3 
Da5 5. Dd2 e5 
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Een interessant moment in de 
opening. Op dit moment wordt 6.f3 
vaker gespeeld, maar ik denk dat 
het plan met h3 en g4 veel 
gevaarlijker is voor zwart. Wit is niet 
zozeer van plan om zwart mat te 
zetten, maar wel om hem dood te 
drukken. Het plan met h3+g4 moet 
vooral gezien worden als een 
variatie op g3+Lg2 in de Pirc. Maar 
dan wel met een paard op g3. 
6. h3 Le7 7. g4 
Officieel een nieuwtje, maar het 
plan is wel bekend uit de Pirc. In de 
huidige stelling heeft zwart zich vrij 
passief opgesteld met c6 en ook de 
dame op a5 staat er eigenlijk alleen 
voor het geval wit lang rokeert. 
7...b5 8. Lg2 Lb7 9. Pge2 b4 10. 
Pd1 0-0 11. Pg3 Te8 12. 0-0 Lf8 
13. f4 exd4 14. Lxd4 Pfd7 
Dit ziet er wat gek uit, maar het is 
logisch dat zwart geen zin had in 
14...Pbd7 15.g5! Toch kan zwart 
misschien nog wat rommelen met 
15...c5!? Het is echter nu wel 
duidelijk dat zwart ruimte te kort 
komt. Beide spelers noemden de 
zwarte opening na afloop een 
mislukking. 
15. b3! 
Verschaft wit eeuwige controle over 
de lange diagonaal. Bovendien 
staat nu Ta1 gedekt, zodat a3 een 
dreiging kan worden. 
15...d5?! 
Deze zet vertrouw(de) ik niet, maar 
zwart moet toch ook een keertje tot 
activiteit zien te komen. 
16. Lb2!? 
Zwart wilde zich met c5, d4 en Pc6 
loswerken, wat door de tekstzet 

verhinderd wordt. Het meer directe 
16. a3!? was ook interessant en 
belooft wit meer dan een klein 
voordeeltje. 
16...Db6+ 17. Kh2 
Ik heb geen half uur getwijfeld over 
de keuze tussen h2 en h1. Waar je 
de koning ook neerzet, ze maken er 
later toch wel misbruik van. 
17...dxe4 18. Pe3 
De pion op e4 leek me een 
onbelangrijk detail. Liever zet ik 
mijn paarden zo snel mogelijk op f5 
en h5, of onder omstandigheden op 
c4. 
18...Pc5 19. Ph5 
Hier heb ik wel lang nagedacht over 
welke paardzet te spelen. Een 
serieus (maar prozaïscher) idee is 
19. Pc4 Dc7 20. Le5+/-. De pion op 
e4 komt echt wel een keer terug. 
19...Td8 20. Df2 Pe6 21. Dg3 
Uiteraard geeft 21.Lxe4 een wit 
voordeel(tje), maar ik gunde mijn 
tegenstander niet om zijn loper via 
c5 naar d4 om te spelen. 
21...c5 22. Pc4 Db5 

 
23. Lf6!? gxf6 24. Pxf6+ Kg7 25. 
g5? 
Wit heeft ruim voldoende voor het 
stuk, al weet Rybka natuurlijk wel 
met de nodige verdedigingen te 
komen. According to Rybka zou zijn 
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geweest 25. Dh4! Pd7 26. f5 Pxf6 
27. fxe6 Kh8! 28. Dxf6+ etc. Met 
voordeel voor wit in een nog steeds 
gecompliceerde stelling. Tijdens de 
partij was ik overigens erg 
optimistisch over de witte kansen, 
maar thuis met Rybka krijg je hele 
andere dingen te zien. Een andere 
mogelijkheid is 25. Dh4 Pd7 26. 
Pxh7 met 2 pionnen voor het stuk 
en de nodige aanvalskansen. Het 
analyseren van deze stelling met 
Rybka is overigens niet echt 
representatief voor de gemiddelde 
PK-competitiewedstrijd. 
25...Pd7 26. f5 Pd4 27. Dh4 Pxf6 
28. gxf6+ Kh8 
Deze stelling heb ik in de 
vooruitberekening behoorlijk over-
schat. Zwart blijkt steeds voldoende 
mogelijkheden tot verdediging te 
hebben. Vooral Ld6(+) is steeds de 
reddende engel, bijvoorbeeld op dit 
moment na 29. Pe5. 
29. Tf4 Ld5 30. Tg4 Lxc4 31. Lxe4 
Het is hier wel over. Er volgen nog 
wat zetjes in de hoop verwarring te 
stichten. 
31...Le2 32. Tg7 
32. Tag1 Lxg4 33. Dxg4 lijkt nog 
wel wat, maar er volgt 33...Ld6+ en 
34...Tg8. 
32...Lxg7 33. fxg7+ Kg8 34. f6 
Pf3+ (0-1) 
Naast Xander werd ongeveer 
parallel tegengescoord: 
 
Sjef Rijnaarts (2293) – 

Marijn Otte (2361) 
Apeldoorn 2 – PK1, bord 2 
(commentaar: Marijn) 
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4. 

Pxd4 Pf6 5. Pc3 a6 6. Lg5 e6 7. f4 
Db6 8. Dd2 Dxb2 9. Tb1 Da3 10. 
Le2?! 
Hoogstens ongebruikelijk, maar 
zoals mijn tegenstander bekende 
na de partij was hij niet goed 
bekend met de opening. 
10...Pc6 
10...Pd7 is ook mogelijk en waar-
schijnlijk beter. Stukken ruilen leek 
mij echter belangrijker. 
11. Lf3?! 
Eerst Pxc6 en dan Lf3 of e5 was 
beter: 11. Pxc6 bxc6 12. 0-0 Da5 
13. Lf3 d5 14. exd5 cxd5 15. f5 Lb4 
16. Tb3 h6 17. Lxf6 gxf6 18. Kh1 
Ta7 19. Dd4 Tb7 20. fxe6 fxe6 21. 
Lxd5 Lxc3 22. Txc3 Tc7 23. Lc6+ 
Ld7 24. Lxd7+ Txd7 25. Dxf6 (1-0) 
Li Chao (2529) - Sandipan, C 
(2563) / Cebu City PHI 2007 / The 
Week in Chess 673 
11...Pxd4 12. Dxd4 Pd7 13. Dd2 
13. Pa4 b5 14. e5 d5 15. Lxd5 exd5 
16. Dxd5 Tb8 17. Tb3 Dc1+ 18. Kf2 
Dxc2+ 19. Kg3 Lb7 20. Tc3 Dxc3+ 
21. Pxc3 Lxd5 (0-1) Dzjuba,V 
(2274) - Vaulin,A (2540) / 
Bydgoszcz POL 2000 / The Week 
in Chess 291 
13...Dc5 
Het alternatief h6 gevolgd door g5 
leek mij riskanter, maar objectief 
gezien is het waarschijnlijk wat 
beter: 13...h6 14. Lh4 g5 15. fxg5 
(15. Lg3 Lg7 16. Pe2 gxf4 17. Lxf4 
Pe5 -/+) 15...Le7 -/+. 
14. Pa4 Dc4?! 
Op c6 had de dame beter gestaan, 
dan was Pb2 ook niet met tempo 
gegaan. 
15. Tb4?! 
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15. Pb2 was beter, het paard kan 
eventueel naar d3 om de dame te 
verjagen en staat een stuk minder 
instabiel. 
15...Dc7 16.c4 Da5?! 
Niet slecht en het ziet er zeker 
dreigend uit, maar er was een 
sterker alternatief: 16...f6! om de 
aanval op veld e7 te onderbreken: 
17. Lh4 d5 18. Tb2 Dxc4 19. Pc3 d4 
-/+. 
17. f5 

 
17...d5! 
Tijdens de analyse veroordeelde ik 
deze zet nog, vanwege de 
complicaties. Maar het alternatief 
Pe5 faalt op Pb6. 
18. Tb1 Dxa4!? 
Gezien de tijdnood wellicht niet de 
beste optie. Mijn tegenstander wees 
me erop dat Dxd2 ook een prima 
zet was geweest. De computer laat 
zien dat het voordeel dan echter 
toch beperkt is: 18...Dxd2+ 19. 
Lxd2! (niet 18...Kxd2 19...dxc4 20. 
fxe6 fxe6 21. Lh5+! g6 22. Lg4 -/+ 
en zwart verliest een van zijn twee 
extra pionnen). 
19. fxe6 fxe6? 
Maakt het erg lastig. Het simpele 
Pe5 was vele malen beter. 
20. exd5? 
Vergooit een grote rommelkans in 

tijdnood: 20. Lh5+ g6 21. 0-0 gxh5 
22. exd5 e5. Mijn computer geeft 
hier min 3, maar met minder dan 
tien minuten en nog 20 zetten voor 
de boeg had ik dit liever niet 
gespeeld. 
20...Lc5? 
Ik zag mijn kans schoon om korte 
rokade te voorkomen, erg veel helpt 
het alleen niet. 20...Dxc4 was de 
zet in deze stelling. 
21. dxe6 Pf6 22. Lxf6 gxf6 23. Ld5 
23. Lh5+ Ke7 24. Dh6 Dxa2! 25. 
Dg7+ Kd6! en zwart wint. 
23...Tg8 24. Tf1 Tg6 

 
25. Le4? 
Hierna valt de stelling uit elkaar. Na 
Tf3 was het erg lastig gebleven: 25. 
Tf3 Ta7! 26. Kf1 b6 27. De2 Te7 en 
zwarts stelling blijft (vast) staan. 
25...Dxc4 26. Lxg6+ hxg6 27. Txf6 
De4+ (0-1) 
Paul trof op 10 medeclublid Martin 
van Dommelen, en liep zijn half uur 
tijdsachterstand rap in. 
 
Martin van Dommelen (2075) – 

Paul Hommerson (2208) 
Apeldoorn 2 – PK1, bord 10 
(commentaar: Bert) 
1. e4 c5 2. Pc3 Pc6 3. Lb5 Pd4 4. 
Lc4 e6 5. Pge2 Pf6 6. 0-0 a6 7. d3 
d5 8. Lb3 Le7 9. Pxd4 cxd4 10. 
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Pe2 dxe4 11. dxe4 Pxe4 12. Dxd4 
Dxd4 13. Pxd4 Ld7 14. Te1 Pc5 
15. Lc4 0-0 16. Le3 Tfc8 17. Pf3 
b5 18. Lxc5 Txc5 19. Lb3 Lf6 20. 
c3 Le8 21. Pd2 Tcc8 22. Pe4 Le7 
23. Tad1 
Het is moeilijk tegen deze witte 
opzet iets tangibels te peuren. Na 
de volgende torenruil moet het van 
het overbekende loperpaar komen. 
23...Td8 24. Txd8 Txd8 25. Td1 
Txd1+ 26. Lxd1 Lc6 27. Lf3 Ld5 
28. a3 Kf8 29. Kf1 Ke8 30. Ke2 
Kd7 31. Kd3 Kc6 32. Pd2 Lxf3 33. 
Pxf3 Kd5 
Paul haalt er het maximale uit. 
34. Pd2 e5 

 
35. c4+ 
Dit zou het beslissende zetje 
kunnen zijn waarna het verloren is. 
Het was lastig, maar g4 zal het nog 
wel houden, bijvoorbeeld 35. g4 g6 
36. f3 f5 37. gxf5 gxf5 38. Pf1 e4+ 
39. fxe4+ fxe4+ 40. Ke2 Lg5 41. 
Pe3+ 
35...bxc4+ 36. Pxc4 e4+ 37. Kc3 
Lf6+ 38. Kb3 Kd4! 39. Pd6 Kd3 
40. a4 Ld4 41. Pxf7 Lxf2 42. Pe5+ 
Kd2 43. Pc4+ Kd1 44. Kc3 e3 45. 
b4 e2 46. Pb2+ Ke1 47. g4 Kf1 48. 
Pd3 e1D+ 49. Pxe1 Lxe1+ 50. Kc4 
Kg2 (0-1) 
Strak gespeeld van Paul. 

Dat was 4-2, maar de vraag was of 
het wel goed af zou lopen. Wim en 
Dirk stonden slecht tot verloren, bij 
Gerben was het ergste achter de 
rug en Kaj duwde en trok in een 
beter eindspel. Gelukkig maakte 
Dirk dit sommetje makkelijker: 
 
Dirk Floor (2161) – 

Freddie v/d Elburg (2227) 
Apeldoorn 2 – PK1, bord 5 
(commentaar: Bert) 
1. e4 c5 2. Pf3 e6 3. d4 cxd4 4. 
Pxd4 Pc6 5. Pxc6 
Ik kan me een interne partij Dirk- 
Eric de Haan herinneren met 5. Pc3 
Dc7 6. Pb5 Db8 7. c4 
5...bxc6 6. Ld3 Pf6 7. Pc3 d5 8. 
Df3 
Twee spelers gingen Dirk in deze 
keuze in CB online vooraf 
8...d4 
En dat maakt 0. 
9. Pb1 Lb7 10. Pd2 Dc7 11. 0-0 
Pd7 12. Pc4 
Ook in deze partij als bij Bert de 
thematiek van het sterke paard op 
c4. 
12...Le7 13. Dg4 g6 14. e5 c5 15. 
Te1 Ld5 16. Dg3 Pb6!? 17. Pd6+ 
Lxd6 18. exd6 Dd7 19. De5 0-0-0 
20. La6+ Kb8 21. Lg5 Dxd6 22. 
Dxd6+ 
22. Lf4! Dxe5 (gedwongen) 23. 
Lxe5+ Ka8 24. Lxh8 Txh8. De 
zwarte pionnenformatie komt zo 
trager op gang. 
22...Txd6 23. Lf4 Kc7 24. b3 f6 25. 
Lxd6+ Kxd6 26. a4 e5 27. a5 Pd7 
28. Ted1 
Het is lastig iets tegen de 
opstormende pionnen te vinden. 
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Blokkeren en bidden lijkt het parool. 
28...Te8 29. f3 f5 30. h4 Pf6 31. 
Le2 Ph5 32. Kf2 Te7 
Kwenie zeker, kwa leesbaarheid 
van ‘t biljet, of deze torenzet 
gespeeld is of een andere. Op zet 
38 gaat hij however weer terug naar 
zijn stek. 
33. g3 e4 34. b4 
Zo wordt de pionnenphalanx in 
ieder geval met eentje verkleind. 
Een zet als fxe4 en paard slaan 
geeft de witte velden weg: 34. fxe4 
fxe4 35. Lxh5 gxh5 36. Ke2 Lc6 37. 
c3 Lb5+ 38. c4 Ld7 
34...e3+ 35. Kg2 f4 36. bxc5+ 
Kxc5 37. g4 Pg3 38. Ld3 Te8 
Ah, de toren zal van de 8e rij 
teruggekomen zijn, anders is e2 en 
Te3 hier beslissend. We zijn weer in 
de juiste stelling. 
39. Te1 Kb4 40. Teb1+ Kc3 41. 
Tb5 
De tijdnood is over, er is weer 
ruimte voor contemplatie. Dirk zag 
het nu somberder in dan nodig. De 
zwarte pionnenformatie is ge-
fixeerd, een koning op d2 kan 
gepest worden. Wit staat eigenlijk 
beter. Een voorbeeldvariant: 41. 
Ta3+! Kd2 42. Tb2 Kc1 43. Tb4 e2? 
(43...Td8 44. c4 dxc3 45. Txc3+ 
Kd2 46. Ta3 Le6 47. Tb2+ Kc1 48. 
Tc2+ Kb1 49. Tc7+ Kb2 50. Tac3 is 
onduidelijk) 44. Ta1+ Kd2 45. Txd4 
+/-. 
41...Te5 42. Ta3+ (42. a6 Kd2) 
42...Kd2 43. Tb2 Kc1 44. Tb4 e2 
45. Ta1+ Kd2 46. Txd4 
Op 46. Kf2 is de toreninval op e3 
gevaarlijk. Een lange Fritzvariant 
leidt tot een lastig toreneindspel. 

46...Te3 (46...e1D+ 47. Txe1 Txe1 
48. Txd4 Ph1+ 49. Kg2) 47. Txd4 
Txf3+ 48. Kg1 e1D+ 49. Txe1 Kxe1 
50. Txd5 Pf1 (dreigt Pe3 met 
vorderingen) 51. Lxf1 Txf1+ 52. Kg2 
Tf2+ 53. Kg1 Txc2 54. Te5+ Te2 
55. Tb5 f3 56. Tb1+ Kd2 57. Tb3 
Tg2+ 58. Kf1 Txg4 59. Kf2 Txh4 60. 
Tb7 a6. 

 
46...Kc3?? 
Dat scheelt een punt. 46...Ke3! 47. 
Txd5 Txd5 48. a6 h5 49. gxh5 gxh5 
50. Tb1 Pf5 -/+ 
47. Txf4 e1D 48. Txe1 Txe1 49. 
Kxg3 Tg1+ 50. Kf2 Ta1 51. a6 Lb3 
52. Lxg6 hxg6 53. cxb3 Txa6 
Dirk wilde iets met een pion gaan 
doen, wat overigens ok is. Ik 
besloot 'ns aan de toren op a4 te 
denken. Dirk haalde zijn hand 
terug, keek me aan en vervolgde 
braaf. 
54. Ta4 Te6 55. Txa7 Kxb3 56. Tc7 
(1-0) 
 
Gerben Veltkamp (2218) – 

Erik Smit (2203) 
Apeldoorn 2 – PK1, bord 3 
(commentaar: Bert) 
1. a3 g6 2. b4 Lg7 3. Ta2N Pf6 4. 
Lb2 d5 5. Pf3 0-0 6. e3 Pbd7 7. c4 
a5 8. Pc3 c6 9. cxd5 cxd5 10. Da1 
Pb6 11. Pb5 Pc4 12. Ld4 Dd7 13. 
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Pc3 Te8 14. Pe5 Pxe5 15. Lxe5 
Df5 16. f4 axb4 17. Pb5 Daar gaat 
het paard weer. Gerben heeft van 
de verlating van onze TL gebruik 
gemaakt iets stouts op het bord te 
zetten. 
17...Le6 18. Le2 De4 19. Lf3 Dd3 
20. Pd4?! (20. Le2 De4 21. Lf3 Dd3 
22. Le2) 20...Txa3 21. Le2 Txa2 
22. Dxa2 Da3 23. Db1 Pe4 
(23...Tc8 24. 0-0 Pe4 -/+) 24. Lxg7 
Kxg7 25. Pc2 Da4 26. Db2+ f6 27. 
Pxb4 Ta8 28. 0-0 Da3 29. Dd4 Da7 
30. Dxa7 Txa7 31. d3 Pc3 32. Lf3 
Ta4 33. Tc1 Txb4 34. Txc3 Kf7 35. 
d4 Tc4? 
Zwart wordt in de knoop gezet. De 
pluspion is van nul en generlei. 
35...Tb2 36. Tc5 b5 37. Lxd5 Lxd5 
38. Txd5 zal te houden zijn. 
36. Tb3 Tc7 37. Tb5 Td7 38. g4 f5 
39. gxf5 gxf5 40. Tb6 Kf6 

 
41. Kf2 
I.v.m. de stand op verzoek van Paul 
afgeslagen. Dirk zag er link uit. 
41...Td6 42. Txb7 Lf7 43. Le2 e6 
44. Lb5 Td8 45. Lc6 Tc8 46. Tb6 
Ke7 47. Tb7+ 
Ondertussen was het duidelijk dat 
Dirk ging winnen. 
47...Kf6 48.Tb6 Ke7 49.Tb7+ Kf6 
(½-½) 
Wim moest hierna het moede hoofd 

in de schoot leggen. Tot mijn plezier 
probeerde hij nog van alles met een 
dame minder, maar het kan niet 
altijd kaviaar zijn: 
 
Armen Hachian (2016) – 

Wim v/d Fliert (2185) 
Apeldoorn 1 – PK1, bord 4 
(commentaar: Bert) 
1. e4 c5 2. Pf3 e6 3. d4 cxd4 4. 
Pxd4 a6 5. Ld3 Lc5 6. Pb3 Le7 7. 
Dg4 g6 8. De2 d6 9. a4 b6 10. Pa3 
De derde witspeler in deze match 
die tegen een Kan/Taimanov een 
paard op c4 boegseert. 
10...Pd7 11. Pc4 Pe5?! 
Het voorbeeld Smeets-van Wely 
2006 NK wordt nu losgelaten. In het 
vervolg buit de kleine witspeler met 
akelige precisie zijn pionnen-
meerderheid op de damevleugel uit. 
12. Pxe5 dxe5 13. a5! b5 14. Le3 
Lb7 15. 0-0 Pf6 16. Pc5 Dc7 17. b4 
0-0 18. Tfc1 Pd7 19. Pxb7 Dxb7 
20. Tab1 f5 21. f3 Pf6 22. Lh6 Tfe8 

 
23. c4! 
Methodisch. 
23...fxe4 24. fxe4 bxc4 25. Txc4 
Tec8 26. Lg5 Kg7 27. Dc2 Pg4 28. 
Lxe7 Txc4 29. Dxc4 Dxe7 30. Dc5 
Dd7 31. Le2 Tc8 32. Td1! Db7 33. 
Dd6 Dxe4 
Verliest een stuk, maar anders gaat 
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het langzaam. 
34. De7+ Kh8 35. Td8+ Txd8 36. 
Dxd8+ Kg7 37. De7+ Kh6 38. 
Dh4+ Kg7 39. Dxg4 De3+ 40. Kf1 
e4 41. Dg3 Dd4 42. De1 Dd6 43. 
Kg1 e5 44. h3 h5 45. Lf1 Dd4+ 46. 
Kh1 g5 47. Lxa6 g4 48. Lf1 e3 49. 
a6 Kg6 50. b5 Kg5 51. Db1 gxh3 
52. gxh3 Dd5+ 53. Kg1 Dd2 54. a7 
Df2+ 55. Kh1 e2 
Deze lol heeft Wim nog mogen 
smaken. 
56. Dc1+ Kf6 57. Dc6+ Kg5 58. 
Lxe2 Dxa7 59. h4+ Kxh4 60. Df6+ 
Kg3 61. Df3+ Kh4 62. Dxh5+ Kg3 
63. Dg4+ 
In de planmatige aanpak past Dh2# 
niet. 
63...Kf2 64. Dg1+ (1-0) 
Hierdoor kon Kaj zijn winstpogingen 
staken. Wel een uitstekende 
invalbeurt, zeker voor iemand die 
zo weinig speelt (wat tijd maken op 
de woensdagavond?): 
 
Kaj Soderberg (2021) – 

Marcel Boel (2170) 
Apeldoorn 2 – PK1, bord 7 
(commentaar: Bert) 
1. e4 c5 2. Pc3 g6 3. g3 Pc6 4. Lg2 
Pf6 5. d3 d6 6. Le3 Lg7 7. h3 Tb8 
8. Pge2 b5 9. d4 
Onder deze omstandigheden toch 
maar openen. 
9...cxd4 10. Pxd4 Pxd4 
We verlaten hier de laatste bekende 
partij. Wit staat lekker. 
11. Lxd4 a6 

 
12. e5! Ph5 13. exd6 Lb7 
13...Dxd6 14. La7 met kwalwinst; 
13...exd6 ziet er niet uit. 
14. Lxb7 Txb7 15. Lxg7 Pxg7 16. 
Df3! 
Het gaat een echte pluspion 
worden. 
16...Td7 17. 0-0-0 0-0 18. dxe7 
Txd1+ 19. Txd1 Dxe7 20. h4 Pf5 
21. Dc6 b4 22. Pd5 De2 23. Dc5 a5 
24. b3 
24. g4! wint materiaal: 24...Ph6 25. 
Pf6+ Kg7 26. g5 en er dreigt o.a. 
Dxf8 met mat of dameterugwinst. 
24...Kg7 25. Pf4 De4 26. Dd5 Te8 
27. Dxe4 Txe4 28. Pd3 Te6 29. 
Te1 Tc6 30. Te4 f6 31. Tc4 Ta6 32. 
Kb2 Pd6 33. Tc7+ Kh6 34. c3 
Zonde. De goede uitvoering is c4. 
34...Pb5 35.Tc5 Pxc3 36.a3 Pe4 
37.Tc4 Pd6 38.Tc2 bxa3+ 39.Kxa3 
g5 40.hxg5+ fxg5 41.Ka4 
Kaj heeft er weer iets van weten te 
maken, maar het is niet voldoende 
voor het volle punt. 
41...Pe4 42. g4 Tf6 43. Kxa5 Tf3 
44. Tc6+ Kg7 45. Pc5 Pf6 46. 
Pe6+ Kg6 
We hadden nu 5½ punt zodat Kaj 
rustig zijn gang mocht gaan. 
47. Tc7 Pxg4 48. Tg7+ Kh6 49. 
Txh7+ Kg6 50. Tg7+ Kh6 
Nu we toch zover zijn kan Txg5 

 28



geprobeerd worden. Maar ja, als 
laatste in de zaal bezig te zijn... 
(½-½) 
 
Tezamen dus 6-4 tegen een heel 
aardig spelend Apeldoorn. Ter 
illustratie: de ronde erop wonnen ze 

met maar liefst 8,5-1,5 van koploper 
De Wijker Toren! Wij kunnen weer 
naar boven kijken, en hopen dat de 
prettige mengeling van mentale 
hardheid en enig geluk in stand 
blijft. We zullen zien. 

 
Homburg Apeldoorn 2 (2156) - Paul Keres 1 (2170)  4-6
Marc Jonker (2313)  - Xander Wemmers (2384)  1-0 
Sjef Rijnaarts (2293)  - Marijn Otte (2361)  0-1 
Erik Smit (2203)  - Gerben Veltkamp (2218)  ½-½ 
Armen Hachian (2016)  - Wim van de Fliert (2185)  1-0 
Freddie van de Elburg (2227)  - Dirk Floor (2161)  0-1 
Tom Meurs (2173)  - Bert Both (2140)  1-0 
Marcel Boel (2170)  - Kaj Söderberg (2021)  ½-½ 
Harrie de Bie (2163)  - Jan Jaap Janse (2145)  0-1 
Marco v.d. Nieuwendijk (1928)  - Erik Verlinde (1880)  0-1 
Martin van Dommelen (2075)  - Paul Hommerson (2208)  0-1 
 
 

Op 5, 6 en 7 juni vindt weer het 
Open Kampioenschap van Utrecht 

plaats! 
 

         

         
 

Inschrijven kan via e-mail: oku2009@paulkeres.nl of telefonisch bij 
Gabriel Smit: 06-33904470. Inschrijving via e-mail heeft de voorkeur. 
 

Zie voor verdere informatie de website: 
http://www.paulkeres.nl/oku2009 
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PK2 blijft in tweede klasse 
 

Simon Kronemeijer 
(van de website) 

 

Paul Keres 2 beleefde een 
bijzonder prettige dag aan de 
wedstrijd tegen De Toren. Deze 
vereniging speelt in de Steenen 
Kamer, een tuindershuisje aan de 
zuidelijke Rijndijk in Arnhem. Een 
mooie groene omgeving, gul 
verlicht door de lentezon, en voor 
de deur bevond zich bovendien het 
uitgebreide terras van het aan-
palende pannenkoekenrestaurant. 
U begrijpt dat enkele spelers moeite 
hadden om zich op het afgesproken 
tijdstip naar binnen te slepen. 
De Toren wijdt zich met name aan 
het opleiden van jeugdtalenten en 
heeft daarvoor de topspelers Willy 
Hendriks en Theo Hommeles in 
huis gehaald. Deze leiden tevens 
het eerste team, een zestal dat met 
steeds wisselende jeugdtalenten 
aangevuld wordt. Anton had de taak 
gekregen om Hendriks te bestrijden 
en nam strijdlustig tegenover hem 
plaats. Het duurde even voordat 
Hendriks hem ervan overtuigd had 
dat hij aan het verkeerde bord zat. 
Hendriks was namelijk uitgeweken 
naar bord drie. Anton kwam deze 
klap niet meer te boven en verloor 
op bord 1 kansloos van Beeke. 
Hendriks kwam er niet mee weg; op 
bord drie had ik namelijk onze 
andere Hendriks-specialist ge-
plaatst, Rijk Schipper, die vorig jaar 
in het derde remise tegen hem had 
gespeeld. Dat resultaat herhaalde 
hij vrij moeiteloos. 
Mijn eigen partij verliep ook 

gesmeerd. Na twaalf zetten theorie 
besloot mijn tegenstander, die de 
Draak had gespeeld, dat het nu tijd 
was voor harde actie en hij speelde 
d6-d5. Hij had goed berekend dat 
dat geen stuk verloor, zoals op het 
eerste gezicht leek. De geforceerde 
afwikkeling liet hem echter zonder 
verdedigende stukken rond zijn 
koning achter, waardoor de opmars 
h4-h5 beslissende kracht kreeg. 
Van enig tegenspel was geen 
sprake, zodat ik enkel standaard-
zetten hoefde te spelen om twee 
pionnen op te halen. Het eindspel 
gaf geen problemen meer. 
Optimistisch dacht ik dat we dan 
ook wel zouden winnen. Niet echt. 
Hugo was bijvoorbeeld helemaal in 
de knoop gelegd door een 
binnendringend paard op c6. Met 
veel geknutsel wist hij dit paard weg 
te ruilen, maar de overgebleven 
stelling bleef benard: een zwart 
paard op b8 was totaal verlamd 
door witte pionnen op a4, b5 en c6! 
Waarbij c6 bovendien een vrijpion 
was. Wit bleef echter hardnekkig 
weigeren een knock-out uit te delen 
en speelde wat met zijn dame op en 
neer. Hugo zag zijn kans schoon en 
bood remise aan! En jawel, wit 
accepteerde het. Er waren wat 
verzachtende omstandigheden voor 
hem (weinig tijd, matige loper, 
tekort aan centrumpionnen), maar 
toch is dat niet de manier om 
wedstrijden te winnen. 
Erik speelde ook remise, maar ik 
weet niet precies hoe en waarom. 
Erik is altijd moeilijk te volgen. Dat 
komt doordat hij driekwart van zijn 
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bedenktijd in de eerste tien zetten 
steekt. Er gebeurt dus een hele tijd 
niets, en daarna opeens heel veel, 
maar je moet dus wel precies op 
het juiste moment kijken. 
Mark zat op bord twee, om 
Hommeles op te vangen, maar ook 
die was tactisch weggestopt, op 
bord 4. Mark liet zich niet van de 
wijs brengen en bouwde een stevig 
muurtje op. Omdat wit weinig 
ondernam kreeg Mark 
langzamerhand voordeel op de 
damevleugel en even leek de witte 
stelling in te storten. Een 
zetverwisseling dwong Mark echter 
om een eeuwig-schaakcombinatie 
te lanceren. 
Evert was nu tegenover Hommeles 
terechtgekomen. Daar had hij zich 
niet op voorbereid, want de man 
speelt van alles. Deze keer bouwde 
hij een solide blokje stukken rond 
zijn dame en stuurde zijn g-pion 
naar voren om het zware werk te 
doen. Als ik zoiets doe, word ik 
uitgelachen en matgezet, maar 
Hommeles kan het. Evert 
reageerde door zijn paard op b2 te 
offeren, ook iets wat niet bij mij op 

zou komen. Ik heb kortom niets van 
deze partij begrepen. Hommeles 
won, dat wel. 
We stonden dus achter, met alleen 
Hein-Piet nog aan het werk. Hij 
beweert regelmatig dat schaken 
een geluksspel is. Eerder dit 
seizoen hield hij een stelling remise 
waarin zijn tegenstander mat in 
twee kan geven. Deze keer was hij 
in een dame-eindspel beland. Zwart 
had de remise voor het grijpen; via 
een schaakje een pion pakken en 
een gevaarlijke vrijpion maken, en 
dan moest Hein-Piet wel eeuwig 
schaak geven. In een vreemde 
hersenkronkel verwarde zwart 
echter "remise" met "dameruil", 
alsof pionneneindspelen altijd 
remise zijn. Dat moet je toch 
tenminste even narekenen. Hein-
Piet won dit eindspel achter elkaar. 
Dat betekende 4-4, een resultaat 
dat uiteraard gevierd werd bij het 
voornoemde 
pannenkoekenrestaurant. Dankzij 
de overwinning van WSC op 
Promotie weten we nu ook dat dit 
genoeg is voor handhaving. Paul 
Keres 2 blijft in de tweede klasse! 

 
De Toren (2138)  - Paul Keres 2 (2056)  4-4 
Bob Beeke (2171)  - Anton Rosmuller (2072)  1-0 
Bram van de Velden (2216)  - Mark Uildriks (1956)  ½-½ 
Willy Hendriks (2431)  - Rijk Schipper (2141)  ½-½ 
Theo Hommeles (2411)  - Evert van Heel (2054)  1-0 
Bart van Onzen (2015)  - Hein-Piet van der Spek (2079) 0-1 
Thomas van Nispenrode (1984) - Erik Oosterom (2129)  ½-½ 
Justin Günther (2015)  - Simon Kronemeijer (2007)  0-1 
Rein Visee (1857)  - Hugo ten Hertog (2008)  ½-½ 
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Eindelijk winst PK3 in Arnhem 
 

Ger Hageman 
(van de website) 

 

Met een fijn gevoel gaan we naar 
Arnhem: eindelijk eens een 
wedstrijd zonder degradatiezorgen. 
En dat met nog twee wedstrijden te 
gaan! Alleen in het geval van 
rampenscenario's dreigt er concreet 
gevaar. De historie leert dat we 
vaak goed spelen en ook kansen 
hebben, maar telkens zonder 
matchpunten naar Utrecht worden 
teruggestuurd. 
We, dat zijn zes reguliere spelers, 
aangevuld met Elmer van 
Veenendaal en Ronald Gouma uit 
het vierde team. Colijn Wakkee, 
Leo van Houwelingen, Gertjan 
Thomassen, Kees Vreeken, Conrad 
Kiers en ikzelf completeren het 
geheel. 
De start is apart te noemen. Kees 
en Gertjan gaan met eigen vervoer; 
de rest met het openbaar vervoer. 
Zoals Leo opmerkt, is het de eerste 
keer dat we ruimschoots op tijd 
aankomen bij het speellokaal van 
ASV, het Lorentz Kennisintensief 
Ondernemerscentrum. Een mooie 
en ruime speelgelegenheid, goed te 
bereiken ook. De wedstrijd begint 
iets na 13 uur, met de twee 
personen die op eigen gelegenheid 
komen, nog niet te bekennen. Kees 
komt ca. 10 minuten later: hij heeft 
bij een nieuw-ingerichte rotonde de 
juiste afslag gemist. Geen probleem 
dus. Maar waar blijft Gertjan? Hij 
heeft mij van te voren gemaild dat 
hij misschien met de fiets naar 
Arnhem gaat. Ikzelf heb wel een 

mobiel bij me (handig), maar niet 
van iedereen het telefoonnummer 
(niet zo handig). Van de 
wedstrijdleider mag ik wel het 
mobieltje bij hem op tafel laten 
liggen, mocht Gertjan bellen. Tegen 
twee uur begin ik me ongerust te 
maken, want de reglementen 
schrijven voor dat partijen van 
deelnemers die meer dan dan één 
uur na het officiële beginuur 
verschijnen, verloren worden 
verklaard. Even na 14 uur verschijnt 
Gertjan op de fiets. De toeristische 
route (lees lange route) in 
combinatie met de oostenwind 
hebben hem te veel tijd gekost. 
Probleem? Nee, de wedstrijdleider 
overlegt met de speler van ASV en 
hun teamleider. Ze besluiten toch 
de partij te spelen. Gertjan heeft wel 
bijna een uur minder bedenktijd (de 
klok is pas na 13 uur aangezet 
immers). 
Over naar het verloop. Na de twee 
eerste uren is er nog weinig te 
zeggen: de partijen kunnen nog alle 
kanten op. Conrad krijgt een 
gambiet tegen zich wat er erg 
gevaarlijk uitziet. Gelukkig weet hij 
een goede verdediging te vinden en 
pakt hij een plusremise. Dat is 1-1, 
want Ronald heeft een zware 
remise gescoord. Ik sta onder druk, 
Kees, Leo en Colijn gunstig, en 
Elmer heeft 2 pionnetjes gesnoept. 
Het is onduidelijk waar de 
compensatie uit bestaat. 
Wanneer ik in de tijdnoodfase zit, 
staat het inmiddels 5-1. Kees, Colijn 
en Elmer hebben min of meer 
regelmatig gewonnen. Helaas speel 
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ik nog tijdens de analyses, dus heb 
ik er geen idee van wat er allemaal 
is gebeurd. Direct hierna komt de 
5,5-1,5 op het scorebord. Alleen 
Gertjan nog: hij kan een moeilijke 
stelling met een pion achter 
waarschijnlijk nog keepen. Hij trekt 
er alle tijd voor uit, net als zijn 
tegenstander. Maar het lukt hem 
uiteindelijk niet: toch nog 5,5-2,5 
winst. 
Het wachten aan het einde van de 
wedstrijd levert, in het zonnetje, nog 
een prachtige analyse van Leo op. 
Hij doceert: de structuur van mijn 
stelling is slecht, verliezend wellicht, 
wanneer ik ga verdedigen. Dus Leo 
offert zijn zwakke d-pion op en krijgt 
grote stukkenactiviteit. De tegen-
stander houdt meer van rustige 
stellingen en niet van dynamische, 

lijkt het. En Leo pakt het punt. 
Bravo. 
Terugkijkend heeft het derde team 
een goed seizoen gedraaid: nu al 
minstens 50% in wedstrijdpunten. 
En er zit misschien nog meer in het 
vat. Zijn we nu een stabiele 
middenmoter geworden?! 
Een verdere positieve ontwikkeling 
is dat er lopende het seizoen weinig 
invallers nodig zijn geweest, die het 
trouwens zeer goed hebben 
gedaan, want meer dan 50%. 
Uitschieters: Elmer met 2,5 uit 3 en 
Ronald 2,5 uit 3 overall. Het goede 
aan deze ontwikkeling vind ik dat 
het derde niet langer meer 
afhankelijk lijkt van de inbreng van 
de topspelers van het vierde om 
zich te handhaven in de derde 
klasse van de KNSB. 

 
ASV 2 (2040) - Paul Keres 3 (1926) 2½-5½ 
Fred Reulink (2059) - Colijn Wakkee (1961) 0-1 
John Sloots (2057) - Leo van Houwelingen (1933) 0-1 
Sjoerd van Roosmalen (2065) - Gertjan Thomassen (1911) 1-0 
Pascal Losekoot (2017) - Kees Vreeken (1961) 0-1 
Koert van Bemmel (2066) - Ronald Gouma (1944) ½-½ 
Daan Holtackers (1990) - Elmer van Veenendaal (1929) 0 1 
Theo Jurrius (2033) - Conrad Kiers (1847) ½-½ 
Frank Schleipfenbauer (2030) - Ger Hageman (1927) ½-½ 
 

 33



Debuutjaar in de KNSB 
 

Colijn Wakkee 
 

De KNSB-competitie. Voor veel 
schakers een verademing ten 
opzichte van de SGS, waar je op 
donkere avonden nog wel eens 
naar afgelegen gaten in de 
provincie moet reizen. Amper tijd 
om te eten en om 1 uur thuis op 
een doordeweekse dag. Nu heb ik 
daar zelf nooit moeite mee gehad; 
het had ook voordelen. Twee keer 
mocht ik als PK4-speler invallen in 
de KNSB, bij het tweede, en 
ondanks op tijd naar bed gaan won 
vermoeidheid het van concentratie. 
Beide partijen gingen na zo'n 20 
zetten kansloos verloren. Lange 
partijen in het weekend spelen, zou 
dat aan mij wel besteed zijn, of valt 
aan het weekritme van de hersenen 
niet te tornen? 
 
Met dat in het achterhoofd is het 
even schrikken als je ineens vaste 
speler wordt in PK3. Een goed 
moment om het tij te keren. Om 
frisser aan de partij te beginnen: 
vroeger opstaan en nog wat nuttige 
dingen doen, in plaats van uitslapen 
tot het tijd is om te vertrekken. Of dit 
het 'ei van columbus' is durf ik niet 
stellig te beweren, maar gezien de 
resultaten bleek het een goede zet. 
Diverse 2100-kanonnen in de derde 
klasse struikelden tegen mij al in de 
opening. Maar de mooiste partij, die 
ik tevens als lesmateriaal heb 
kunnen gebruiken, was in ronde 8, 
in het zonnige Arnhem. 
 

Colijn Wakkee – Fred Reulink 
ASV 2 – PK3, bord 1, 18-04-2009 
1. d4 Pf6 2. Pf3 c5 
In de eerste twee KNSB-partijen die 
ik speelde, beide met wit, kwam de 
structuur na 3. d5 op het bord. Dat 
zal ook een factor van betekenis 
zijn geweest: zo'n stelling ligt mij 
niet. Dus dan maar wat passiever. 
3. e3 e6 4. Pc3 d5 5. Ld2 cxd4?! 
Levert vooral wit meer ruimte op. 
6. exd4 Ld6 7. Ld3 0-0 8. 0-0 Pc6 
9. Te1 b6 10. Lg5 h6 11. Lh4 
De zwakte van d4 verhindert 11. 
Lxf6 Dxf6 12. Pe5 vanwege 
12...Pxd4. Maar zwart heeft ook niet 
direct baat bij de pionnenopmars: 
na ruil op g3 loopt 13...g4? 14. Pe5 
slecht af. 
11...g5 12. Lg3 Lxg3 13. hxg3 

 
13...Pe8 14. Lb5 
14. Pe5 Pxd4 15. Dh5 Kg7 16. Pg4 
Th8 loopt dood. De loper leek mij 
niet meer zinvol op de diagonaal 
b1-h7. Ik wilde deze liever ruilen 
voor een paard, maar bij voorkeur 
zonder de dame op e8 toe te laten. 
14...Pe7 15. Pe5 Pd6 16. Dh5 Kg7 
17. g4 Pxb5 18. Pxb5 a6 19. Pc3 
Ld7 
Met het plan ...Le8 en ...f6. 
Daarmee zou de zwarte loper 
eindelijk meedoen. Het duurt nog 
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steeds lang voordat het paard van 
c3 een nuttige functie kan krijgen. 
20. Dh3 Pc6? 
'Dreigt' afruil van wits sterke paard, 
maar een pion op e5 zag ik ook wel 
zitten. Wit krijgt nu de tijd om het 
andere paard om te spelen, en dekt 
ondertussen d4. 
21. Pe2 Dc7? 

 
Mist de laatste kans op ...f6. 
Eigenlijk had zwart zich op zet 17 al 
op deze manier moeten bevrijden. 
Het witte paard voltooit nu de 
elegante boog van b5-c3-e2-g3-h5. 
Mijn tegenstander gaf later aan 
deze manoeuvre enorm onderschat 
te hebben. 
22. Pg3! Pxe5 
22...f6 23. Ph5+ Kg8 24. Dd3 en wit 
wint een pion: 24...Le8 25. Pg6. Na 
24...f5 25. Pxc6 Dxc6 26. gxf5 exf5 
(26...Txf5 27. g4) 27. Te7 zijn de 
zwarte problemen nog groter. 
23. Ph5+ Kg6 24. dxe5 Dxc2 
Nu is zwart aan d3 gebonden, 
anders komt wit binnen met mat. 
Het lukt echter niet gelijk om met de 
torens de dame te verjagen: één 
van de velden c2, d2 of e2 blijft vrij. 
Dus eerst e2 afnemen: 
25. Df3 f5 26. exf6 Tac8 
Nu 27. Tac1 is te vroeg: 27...Dd2 
28. Ted1?? Txc1 en wit verliest een 

toren. Toch had zwart beter met 
26...Kh7 een veld kunnen vrijmaken 
voor de dame. Door uit de penning 
te gaan, dreigt wit alsnog 28. Tac1. 
27. Kh2! 

 
27...b5 
Zwart ziet geen remedie meer. 
Wellicht was alsnog 27...Kh7 28. 
Tac1 Dg6 het hardnekkigst. 
28. Tac1 Dd2 29. Ted1 Db4 
Wits doel is bereikt, maar op b4 
houdt de dame wel het beoogde 
matveld e7 in de gaten. De finish 
moet dus anders. 
30. Dd3+ Kf7 
Veld e4 is vrijgekomen voor de 
dame, maar ze mag er niet heen: 
30...De4 31. Dxe4 dxe4 32. Txd7! 
en afgelopen wegens de 
matdreiging op g7. 
31. Dh7+ Ke8 32. Txc8+ Lxc8 33. 
Dc7 
De hoeveelheid dreigingen wordt 
zwart nu te veel. 
Ld7 34. Pg7+ Kf7 35. Dxd7+ Kxf6 
Met 35...Kg6 kan zwart nog wat 
tegenstribbelen (36. Dxe6? Txf6; 
36. Ph5? Dxg4), al is het na 36. 
Pxe6 ook wel bekeken. 
36. Ph5+ Ke5 37. Dc7+ Dd6 38. 
Te1+ (1-0) 
Omdat ik zag dat 38. Dg7+ Ke4+ 
39. Pg3+ geen mat zou zijn. 
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PK4 in de PK 
 

Jaap van Oosten 
 

Waar waren we gebleven? 
 

1. DBC 
O ja, eind januari vond het treffen 
PK4-DBC plaats. Veel tamtam 
vooraf over de ontmoeting Boutens-
Van Oosten, die zo eindigde: 
Boutens – Van Oosten 

 
Zwart heeft een kwaliteit geofferd, 
maar niet het gewenste spel 
gekregen. Hij kan de stelling 
houden met 43...Pf5, maar hij 
speelt 43...Dd1+? met remise-
aanbod. 
44. Kg2 g5 
Om mat te voorkomen. 
45. Dg6+ Kf8 46. Dxh6+ Ke8?? 
Het kan nu snel mat met 47. Te3+. 
Echter: 
47. Dg6+? Kd7 

 
48. Dxg5? 

48. De4 wint nog steeds. 
48...De2+ en eeuwig schaak: 49. 
Kh3 Df1+ 50. Kg4 Dd1+ 51. Kh4 
Dh1+ 52. Kg4 (52. Th3?? Pf3+ -/+) 
Dd1+ (½-½). 
Boutens en ik waren denk ik de 
enigen die geen moment door-
hadden dat er ambulancebroeders 
in de zaal waren om een van de 
tegenstanders van PK6, dat ook 
speelde, van urgente zorg te 
voorzien. "Er was veel herrie", 
bromde Boutens. 
 
Maar wat gebeurde er verder tegen 
DBC? Kijk, en probeer de slappe 
lach te bedwingen. 
Fokkink – Van der Klein 

 
Wit staat gewonnen. 24. Tc1?? 
Lxd3+ (0-1) was het alleen niet (25. 
Kxd3, Da6+ 26. Ke3, Da3+). 
 
Jos – Dijksterhuis 

 
30...Txc3?? 31. Txa3 (0-1) 
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Dissel – Lukacs 

 
20...Pc5?? 21. Dxc5 
 
Gerritse – Berkelaar 

 
17...f5 18. exf6?? Dxe4 
 
Van der Kooy – Schepers 

 
Wit aan zet. 1-0?? Ja, Jan gaf deze 
totaal gelijke stelling op. 
 
We verloren dus met 6-2: Ernst was 
de enige die won. 
 

2. Amersfoort 
Maar toen: Amersfoort 2! De trotse 
koploper, die al zijn wedstrijden had 
gewonnen met ruime cijfers. Vooraf 
gooide ik er wat pep-talk in: "Nooit 
opgeven! Blijven zitten, er is altijd 
compensatie!" Maar het was niet 
nodig: het hele team (voor de 
eerste keer in deze competitie 
waren we compleet) was vervuld 
van de drang om de zeperd tegen 
DBC goed te maken. Iedereen zat 
gekromd achter zijn bord, en rond 
10 uur begon ik voorzichtig 
optimistisch te worden. 
Dit was natuurlijk leuk: 
 
Van Oosten – Bügel 

 
33. e5 Dc2 34. exf6 Lb5 35. Pe7+ 
Kh8 36. Lg7# (1-0) 
 
Erik had al gewonnen. Jan 
Schepers, onze kersverse vader, 
hield keurig remise tegen Wim 
Lamme. Ernst (die hoefde niets 
goed te maken) verloor, helaas 
onnodig. Andor won, en Elmer kon 
vanuit gedrukte stelling ineens mat 
geven. Ronald speelde een 
prachtige pot tegen Jeanine de 
Cloet, met fraai kwaliteitsoffer. 
Helaas miste hij ergens de winst. 
Jammer genoeg had ik geen 
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partijen van mijn teamgenoten, van 
deze spetterende 6-2 overwinning. 
 
3. Houten 
We kunnen iets van deze vorm 
vasthouden tegen Houten, dat op 
11 maart gehandicapt tegen ons 
aantreedt (zonder Lenze van der 
Vegt, Henk Struikmans en Philip 
Verlinde), maar zich weert als een 
leeuw. Symptomatisch daarvoor, 
dat het toch zo geweldig niet gaat, 
is deze typische Van Oosten-
overwinning met een toren minder: 
 
Van Oosten – Makkes v.d. Deijl 

 
Na 53...Txa2?? 54. Td7 staat Wit 
ineens gewonnen! Even later gaat 
hij door zijn vlag... (1-0) 
 
Dijksterhuis – Hill 

 
34. Pb3! b6 35. a5 
...en de wankele zwarte stelling 
stort in elkaar. Een fraaie drukpartij 

van Rolf. (1-0) 
 
Elmer houdt tegen Houten-kanon 
gerard Rill knap remise met zwart 
(wat is het toch jammer dat ik zijn 
notatie nooit kan lezen). 
 
Ronald heeft dit seizoen nog niet 
veel succes met zijn Wolga: 
 
S. van der Vegt – Gouma 

 
Hier geeft 17...Pcb6! alle hoop op 
gelijk spel. Ronald doet helaas 
17...Pa5 en komt niet meer los.    
(0-1) 
 
Jan Schepers heeft een lekker 
partijtje: 
 
Schepers – Van der Werf 

 
14. h4! Lxf6 15. exf6 Pg8 16. hxg5 
hxg5 17. Th8! met ondekbaar mat 
in 2 (Pxg5-h7). (1-0) 
We winnen nipt met 4,5-3,5. 
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4. Zeist 
Maar ja. Het gaat op en neer: zo 
win je van de gedoodverfde 
kampioen; zo sukkel je tegen een 
degradatiekandidaat in elkaar. 
Zeist. Rusthuizen en pensioen-
fondsen, misschien komt het 
daardoor. Het heeft niets te maken 
met het feit dat ik 3 invallers nodig 
heb en dat we met 7 man spelen, 
omdat Erik de wedstrijd is vergeten. 
Want, de invallers scoren 1,5 uit 3 
(fraaie winst Dimitri, knappe remise 
van Jan Teuben aan bord 3). Nee, 
slechte vorm ziet er zo uit: 
 
Van Oosten – Hoekstra 

 
Na wat schimmig gepiel tegen de 
Pirc heeft Wit eindelijk wat: 
19. Lxf6+ Kxf6 
20. Tf3+ dringt zich op, toch? Nou, 
niet aan mij. Ik speel slaperig 
19.Tad1, sla remise af, geef even 
later een cruciale pion weg en 
verlies. (0-1) 
We gaan met 5-3 het schip in. 
 
5. De Rode Loper 
De laatste wedstrijd, tegen De Rode 
Loper, zijn we voor de tweede keer 
dit seizoen met een compleet team. 
De Lopers missen Mike Harzevoort. 
Hoewel ze moeten winnen, geven 

mijn tegenstander en die van Rolf 
snel remise. Erik heeft dan al 
verloren; we staan met 2-1 achter. 
Gelukkig staat Ronald gewonnen: 
 
Gouma – Vermeulen 

 
15. Lf4! Dd7 16. Pa4! 
...en wint even later een kwaliteit.    
(1-0) 
 
Jan Schepers tikt bekwaam een 
eindspelletje uit: 
 
Schepers – Nijland 

 
Na 49...Ke8 50. Ke4 komt 50... 
Kd7? 51. e6+ met loperwinst, maar 
ook na 50...Lc1 zou wit gewonnen 
hebben. (1-0) 
 
Ernst moet zwoegen tegen 
Panzergrenadier Junker Freiherr 
Christian Von Lutz: 
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Van der Vecht – Lutz 

 
Hier stopt helaas het leesbare 
gedeelte van Ernsts notatie. Zwart 
heeft compensatie voor de pion. 
Maar uiteindelijk delft de sympa-
thieke Duitser toch het onderspit.   
(1-0) 
Andor speelt al sinds jaar en dag de 
Siciliaanse Draak, een vervaarlijk 
beest. Hij krijgt: 
 
Van der Horst – Lukacs 

 
Zwart kan hier op d4 slaan (Txd4) 
maar wie Andor kent weet dat hij 
gaat afwikkelen naar een gewonnen 
toreneindspel: 24...Td7! (0-1) 
 

 

En dan Elmer! Die speelt als een 
King tegen Jan Prins en drukt hem 
helemaal weg! En dan gebeurt 
ineens dit: 
 
Van Veenendaal – Prins 

 
Dolle toren! De oude gladjakker 
heeft het weer voor elkaar! Wit kan 
nog een winstpoging doen met Ke6 
Txh6 Kd7, maar met nog 2 minuten 
slaat Elmer wijselijk de toren. (½-½) 
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6. Slot 
We zijn op de 4e plaats geeindigd. 
Vooraf zouden we hiervoor 
getekend hebben; achteraf vraag ik 
me af of er niet toch meer in had 
gezeten? 
In ieder geval bedank ik de 
invallers, waarvan we er 9 hebben 
gebruikt (die samen 17 partijen 
speelden). Hiernaast de scores van 
de teamleden: 
 
Nabeschouwing: het ligt voor de 
hand dat Elmer volgend jaar in een 
KNSB-team speelt. Lukacs zal 
sowieso volgend jaar niet voor PK 
spelen. PK4 zal versterking nodig 
hebben om het niet zwaar te 
krijgen. 

 
#  Naam          pnt par bord 
1. van Oosten     5   7  2 
2. Lukacs         5   8  3.75 
3. vanVeenendaal  4.5 7  2.7 
4. Dijksterhuis   4.5 8  4.4 
5. Verlinde       3.5 6  6.2 
6. van der Vecht  3.5 8  4.75 
7. Gouma          3   8  2.25 
8. Schepers       2.5 5  7.6 
9. Bollaart       2   3  7 
10.Hendriks       1   1  8 
11.van den Belt   1   3  6.3 
12.Teuben         0.5 1  3 
13.van Meer       0.5 1  8 
14.Fokkink        0   1  2 
15.van Eck        0   1  5 
16.Gerritse       0   1  8 
17.Wallace        0   2  7.5 
 
 

 
 

Degradeert PK 5 opnieuw? 
 

Jeroen Bollaart 
 

Vorig jaar schreef ik op 1 mei: "Na 
twee jaar achter elkaar te zijn 
gepromoveerd, moet het vijfde nu 
een stap terug doen." We 
degradeerden toen vanuit de 
promotieklasse naar de 1e klasse 
SGS. Na een degradatie reken je 
toch in ieder geval op handhaving 
maar met nog 1 wedstrijd te gaan 
(die gespeeld zal zijn als dit pkb 
uitkomt) staat het vijfde op een 8e 
plaats en is die handhaving nog 
lang niet zeker. Goed, in de laatste 
ronde moeten we tegen de nummer 
9 in de groep, Goede Zetten Zat, 
maar die mogen we dan ook niet 
verliezen. En zelfs als we winnen 
bestaat er nog de mogelijkheid dat 

er twee teams terugkeren uit de 
KNSB competitie waardoor de 
slechtste nummer 8 (van 1A of 1B) 
degradeert, en dat zijn wij. 
 
Hoe kan het dat dit team twee jaar 
achter elkaar zo voortvarend tewerk 
ging en daarna weer zover 
terugzakt? Als dit een profvoetbal 
team was, was ondergetekende al 
lang vervangen door een andere 
teamleider. Publiek en spelers 
hadden hun onvrede over de gang 
van zaken geuit en journalisten 
hadden ontdekt dat ik nooit een 
trainersopleiding heb afgerond. 
Goed, misschien lag 't gedeeltelijk 
aan de leiding, mijn voorganger Ger 
heeft 't geweldig gedaan en ik nam 
't twee jaar geleden van hem over, 
maar er zijn ook enkele sterke 
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spelers vertrokken. Vorig seizoen 
hadden we mannen als Jan 
Schepers, Andor Lucaks, Serdar 
Calinalti en Jan Teuben aan de 
eerste vier borden. Zij hadden 
(plaatsings)ratings van meer dan 
1825. Deze vier moesten we dit 
seizoen missen en toen zat ik met 
m’n rating van 1812 opeens aan 
bord 1. 
Wat verder opvalt is dat PK 5 
spelers relatief weinig intern spelen 
en daardoor wellicht wat 'wedstrijd-
ritme' missen. Ook ik heb weinig in 
de Sjuut gespeeld in de eerste helft 
van het seizoen. De schakers aan 
onze laatste drie borden hebben, 
als ik 't goed zie, geen enkele keer 
intern gespeeld. Ligt 't dan toch een 
beetje aan de leiding? Had ik m’n 
spelers moeten wijzen op het feit 
dat niets je zo sterk maakt als 
regelmatig klappen krijgen in de 
Sjuut? Ik denk 't eigenlijk niet, ze 
weten dat maar al te goed. Of we 
nou degraderen of niet, we hebben 
een mooi seizoen achter de rug met 
een team waar de sfeer goed is en 
waar gevochten is voor elk punt. 
Ook de invallers hebben hun best 
gedaan en we hebben, dwalend 
door de provincie, een hoop lol 
gehad. Als 't een beetje meezit, 
spelen we volgend jaar nog steeds 
in de eerste klasse en dan 
beginnen we vol goede moed aan 
het nieuwe seizoen. Laat ik niet 
vergeten om de topscorers te 
noemen. Na ronde 8 zijn dat Alex 
Veltman en Mitchel Wallace met 3,5 
punt uit resp. 7 en 8 partijen. 
 

Hieronder nog een verslagje van de 
eerste wedstrijden. Ik had het net te 
laat ingestuurd voor het vorige pkb. 
 
In de eerste ronde van de SGS 
competitie, klasse 1B, speelde het 
vijfde thuis tegen Gorinchem 1. We 
wonnen nipt, met 4,5-3,5. Glans-
rollen waren weggelegd voor Youri 
en Mitchel die beiden dit jaar voor 
het eerst uitkomen voor Paul Keres. 
Zij wonnen dus terwijl we 1 puntje 
moesten prijsgeven aan het laatste 
bord en de rest remise hield. 
 
In de tweede ronde speelden we uit 
tegen Kijk Uit 1, in Oudewater. Het 
viel niet mee om de speelzaal te 
vinden. Ik had er een beetje op 
gerekend dat m’n bijrijder wel in het 
stratenboek kon kijken terwijl ik 
soepel zijn aanwijzingen kon 
volgen. Toen deze echter na 
langdurig turen naar de kaart 
opmerkte "O, ik had eigenlijk m’n 
leesbril mee moeten nemen", wist ik 
dat ’t een puzzeltocht kon gaan 
worden. Oudewater bij nacht is een 
in duisternis gehuld plaatsje en de 
verlichting voor de speelzaal gaat 
alleen aan als er, door een sensor 
op de lamp, beweging wordt 
gesignaleerd. De schakers van Kijk 
Uit 1 hielden deze lamp brandend 
door per toerbeurt voor de ingang 
te gaan staan en wat heen en weer 
te lopen. Nadat we twee keer de 
weg hadden gevraagd, vonden we 
uiteindelijk de juiste straat en ik 
herkende een heen en weer 
banjerende schaker. We hadden ’t 
gevonden! De klokken werden veel 
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te laat gestart maar daar maakten 
onze tegenstanders zich gelukkig 
niet druk over. Pas ver na achten 
begon ik me ongerust te maken 
over Alex. Hij reist doorgaans op 
eigen gelegenheid naar de 
wedstrijden en is altijd wat later 
maar hoe zou hij de speelzaal 
kunnen vinden als er niemand van 
Kijk Uit op de uitkijk zou staan om 
de lamp brandend te houden? Ik 
besloot zelf om deze rol te gaan 
vervullen en toen ik buiten kwam en 
de lamp aansprong, herkende ik 
meteen de dwalende gestalte van 
Alex. Team compleet. We wonnen 
met 2-6. 
 
De derde ronde bracht ons het 
eerste verlies, we gingen hard 
onderuit (2,5-5,5) tegen Doorn-
Driebergen 1. Aan het verslag dat ik 
voor de site heb geschreven, heb ik 
weinig toe te voegen. Ik heb wel 
moeten constateren dat er bij de 
jongste spelers van ons team, Youri 
en Mitchel, sprake is van een flinke 
dosis bijgeloof. De overwinning op 
Gorinchem 1 werd door hen 
toegeschreven aan het feit dat de 
borden 2 en 3 (dat waren zij zelf) in 
pak verschenen. Zij wonnen 

inderdaad en ik liet me overhalen 
om me voor de wedstrijd (hun 
pakken-bijgeloof geldt alleen voor 
thuiswedstrijden) tegen DD 1 ook in 
kostuum te hijsen. Dat we deze 
partij verloren was volgens 
bovengenoemde spelers het gevolg 
van het oneven aantal pakken. Bij 
een volgende thuiswedstrijd zorgen 
we voor een even aantal kostuums, 
waarschijnlijk aan de borden een 
t/m vier. 
 
Ook al neem ik trouw na iedere 
wedstrijd de doordrukblaadjes van 
de notatatieformulieren in ont-
vangst, het analyseren komt er de 
laatste tijd steeds minder van en ik 
moet bekennen dat ik geen enkele 
partij heb bekeken. Volgende keer 
hopelijk beter. Dat geldt ook voor de 
vierde wedstrijd, op dinsdag 13 
januari uit tegen Vianen 1. Vianen 
staat met 0 punten uit 3 wedstrijden 
onderaan de ranglijst. Het is dus 
van belang om ze niet te 
onderschatten. Voor de volledigheid 
meld ik hier nog dat onze klasse 
wordt aangevoerd door Rivieren-
land 1 en Woerden 1, beiden met 
zes punten, een half bordpuntje 
meer voor Rivierenland. 
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Het zesde soepeltjes met de 
hakken over de sloot 

 

Jeroen van Meerwijk 
(van de website) 

 

Teamleider Jan liep zich 
zenuwachtig te maken, want het 
bezoek uit Almkerk was al bijna 
compleet, terwijl wij pas even na 
half acht een half team bij elkaar 
hadden. Het zou toch niet gebeuren 
dat we thuis tegen een 
reglementaire nul-acht zouden 
oplopen? (U zult het geloven of niet, 
maar het is in de geschiedenis van 
onze club heus een keer 
voorgekomen. Vraag maar aan 
Meneer Oom Kees.) 
Binnen redelijke termijn hadden we 
zeven man, en het bezoek ook. De 
afwezigen werden niet tegen elkaar 
ingedeeld, zodat er twee man 
liepen duim te draaien. Mobieltjes 
moesten uit, behalve van Jan zelf, 
want die bleef wanhopig nummer 
acht bellen. Uiteindelijk kwam 
nummer acht gehaast binnen en 
begon veel te jachtig te jakkeren. 
Dat krijg je van het bedrijfsleven. 
Last in, first out. Hij liet zijn dame 
instaan en doek, nog voordat 
iedereen in de gaten had dat hij er 
ook was, en op 3 zat. Cursus time-
management aanbevolen. 
De verlate bezoeker kwam pas toen 
zijn klok al ruim een uur liep. Paul 
was gekomen om te schaken en 
wilde dus gewoon spelen. Mocht 
van baas Jan. Paul, op 6, won ook 
gewoon. Mocht van baas Jan. 
Regels zijn om bij te buigen tot het 
bevalt. Het zesde is daar vrij soepel 
in. 

John van Rooij, op 7, had al vrij 
snel met zwart een gelijke stelling 
bereikt, maar toen zat er ook weinig 
muziek meer in. Remise. 
Ritsaart was door baas Jan 
gepromoveerd naar bord 1, en 
verloor merkwaardigerwijs. Chris, 
nu op 2, haalde alweer wel een 
punt binnen. Prins Leo was helaas 
verhinderd, en de enige manier om 
dit gemis enigszins te compenseren 
had baas Jan zelf bedacht. Hij ging 
zelf op 8 zitten, en won. 
Als u goed geteld heeft en ik het 
goed verteld heb zonder dat ik me 
verteld heb, hadden we een punt 
achterstand omgebogen in een 
punt voorsprong. Het zesde is daar 
vrij soepel in. 
Op vijf had Jeroen een merk-
waardige deal met zijn opponent 
gesloten. Na het halen van de 40 
zetten ging de klok stil voor een 
pauze, voor bier sjekkie en een 
plas. Zodoende meenden ze ook 
meer publiek te trekken als hun 
partij de beslissing moest brengen. 
Baas Jan had helemaal niet gezien 
dat de klok stil stond, dus die treft 
geen blaam. Het werd hem pas 
later medegedeeld. Zulke dingen 
gebeuren gewoon in het zesde, 
daar moet u niet van opkijken. 
Ondertussen had Wouter mooi een 
puntje binnengeharkt, wat de volle 
mep van twee matchpunten 
betekende. Dus hoefde Jeroen niet 
meer te loeren naar patgrappen en 
mocht zijn weggeknoedelde 
rommelboel gewoon opgeven. Daar 
zijn we ook vrij soepel in. 
De meeste Almkerkers (dat zijn 
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geen geheime gevangenissen) 
waren regelmatig te vinden bij de 
asbakken in het halletje, maar er 
was er eentje die vond dat er niet 
voldoende ventilatie was in de zaal 
en de rook naar binnen waaide. Als 
je slecht tegen je verlies kan, is het 

ook een pokkeneind rijden naar 
Almkerk. We zijn er vorig jaar 
geweest. Hij ging er een klacht over 
indienen bij de SGS, zei-die. Dus 
de uitslag van 4,5-3,5 is onder 
voorbehoud. 

 
 

PK6 un/on-bekwaam tot gelijke stand 
 
 
 Leo Prins 

(van de website) 
 

ondanks alles-door het lawaai heen-meerslaapwandelendde ellende 
te-ge-moet dan goed voor je is-wat heb je weer mee-gemaakt? 
t,is datikerbij was,anders zat ikhier niet. 
opde terugweg viel de stilte op-heen was tergend slow en un-easy 
 
ikhad eindelijk pionf2 kunnen slaan-gewonnen toren eindspel-un/on-
bekwaam tot gelijke stand gekomen--=4-3 voor doordenkers 
door vanrooy kwamen we snelop1-0 achter-zelfs van zelfsdoding knapttie 
niet meer op-toch een dijkvan een ont-roer-ende grootMensch[hulde] 
 
janvanEckersdorf aus GronlauschoffenschweinzigersteinerstDorf[Eiffel] 
kon een van de hijweeghenarischen Schabistische DauerAnstossgriff 
nicht in besonderen forteilighen AusserzusatungsNachspiel er-niet 
helemaalin-bij-en-mee beziehen;;sein opfer war gahr um-sonst 2-0 
 
pel sollte un-bedingt loius Heerweghenum-bringen-zezijn kollegehen 
calvinistisches schlagzeug?? nog maar 2-1 
 
opbord7 wilde vonRooyausser denfunften Anakdoten alsnog weiter 
spielen--sein gegner war helas weg-gefloghen[und das ohne einzighe? 
rumor um-zu-darumhin-und-her zumachen-es war ein schwerigher raucher 
 
immerhin Bies op1 wasvan Meer te goed en te snel af3-1? 
von Hasselt was ready-voor-de-sloop--of niet? 
de aller voor=laatste Ruil deed de Vreede/geen familie van/de Das om 
soort selfstik-mat/en kwakte sein koning nijdig ergensin het imperischen 
holleachter pionnen h6 en h7 Voor-op-gelegde waanzins[niet er-
meer]antianti-Zijn en verdween in de drukke verboden rookallee ?Zone 
 
ik/?had 3keer kunnen winnen?g2 is een bijna verliesende zetopweg naar 
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zgn.promotie--diagram invoegehen--come tomorrow 
 
eindelijkspeeldevonMeerwijk zijn remisePartij na op zijn boot 
wesliepen bijna-door zijn lawaai-commentaar -heen 
LaurensW. drukte amaliaH.opt laatst weg met een pionnecentrum/SundD 
bewegung bijna compleet weg-tmoet gezeg worden--dus 4-4 
 
hier de uitslagen 
1 Bies[2356]- vanMeer 2015 1-0 
2 lHeerwegen[1978]-pel [1848] 0-1 
3 amalia/amandaH[1801]-herrnWinkelhaghen[25punktachtzig]nul-eins 
4peterdeFreede[auch wohlpeter und seine Rocker-dieneue FReude[1777]- 
michelliosdiHasselthe[1787] ja 0-1 
5HeinsKragten gewinnt von jan vonEchk 1-0 keine elo-andeutungen or-
what-so efer sind voor-als-nog[nog be-kend] 
6CHeernweeghe[2134]-jeroen van meerenMInderwijk[slechts 1515 
kronigung 
karelder grosse]half-half 
7hans-petervanAmeronghe[1600]-onbekende keresspieler[1601] 1-0 
8fr.Natasjsa[ver]hereinigungsweeghen[1900]-leonardo di Princi remise 
 
jaap we hebben alle etteri scolari di pesti zoeloeii/zuilichemnia 
uit namens door perfersii-natali proescutenszio carnavale -
godfoordommieOzo-totalementi kapotgeschaaktie 
-ben jedr echt geboohre?- 
teuben-madrillosio 1 
pellio 1/2 
dimario 1/2 
diHasselonio 1 
diCaviasiertoCagghio unoPunkto 
diEckioScheckggiozo unopunkt0 masunico 
 
7. diGillesRoy desprezzione depressiovista conquistadores 
que mala suerte 0=--------zerio/nul unno 
8. nulnul 0-0 -leonardo en dan verlies int italiaonscnisch-sjiit 
 
 
 
(Red.: Jaap, we hebben uitspelend alle acht schakers van de vlek 
Zuilichem [...] totaal kapotgeschaakt [...]) 
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Interne toernooien 
 

Simon Kronemeijer 
(van de website) 

 

Het rapidkampioenschap 2009 is 
gewonnen door Jaap van der Tuuk! 
In de tweede turnus overspeelde hij 
zijn tegenstanders met vaste hand 
en zonder in gevaar te komen. Na 
drie overwinningen gunde hij 
zichzelf een rustige remise in de 
slotronde, waarmee hij de titel pakte 
met een half punt voorsprong. 
Verrassenderwijze lijkt dit pas zijn 
tweede rapidtitel bij Paul Keres te 
zijn. Of het moet zijn dat de grote 
lege ruimte op onze rapidbeker 
betekent dat Jaap al die missende 
jaren ook gewonnen heeft, maar dat 
dat te vanzelfsprekend was om op 
de beker te graveren. 
 
Tweede was Anton Rosmuller, die 
een geweldige eerste turnus liet 
volgen door een solide maar niet 
spectaculaire tweede. Ver achter 
deze krachtpatsers verdrong zich 
de meute. 
 
 # Naam                Score 
 1 Jaap van der Tuuk     6.5 
 2 Anton Rosmuller       6.0 
 3 Wim van de Fliert     5.0 
 4 Dirk Floor            5.0 
 5 Jan Jaap Janse        5.0 
 6 Tim Mazajchik         5.0 
 7 Paul van der Kooy     5.0 
 8 Conrad Kiers          5.0 
 9 Simon Kronemeijer     4.5 
10 Ronald Gouma          4.5 
11 Ger Hageman           4.5 
12 Colijn Wakkee         4.0 
13 Jaap van Oosten       4.0 
14 Gabriel Smit          3.5 
15 Erik Verlinde         3.5 

16 Jan Bettman           3.5 
17 Dimitri Hendriks      3.5 
18 Wouter Saers          3.5 
19 Paul Hommerson        3.0 
20 Mark Uildriks         3.0 
21 Evert van Heel        2.5 
22 Kees Vreeken          2.5 
23 Jan Teuben            2.5 
24 Bert Both             2.0 
25 Ronald vd Veen        2.0 
26 Ed Verstraete         2.0 
27 Youri Gerritse        2.0 
28 Ernst vd Vecht        1.5 
29 Mitchel Wallace       1.5 
30 GertJan Thomassen     1.0 
31 Jeroen Bollaart       1.0 
32 Peter vd Belt         1.0 
33 Jan van Eck           1.0 
34 Jeroen v Meerwijk     1.0 
35 Roel de Lange         0.0 
 
 

Colijn Wakkee 
 
Ook het snelschaakkampioenschap 
is inmiddels gespeeld. Hiervan zijn 
nog geen gedetailleerde uitslagen 
beschikbaar, maar in een sterk veld 
behaalde Xander Wemmers de 
meeste punten. Meest verrassende 
naam in de hoogste groep was 
Elmer van Veenendaal, die daar 
toch een fraai aantal punten 
verzamelde. 
Groep 2 werd prooi voor Leo van 
Houwelingen en in groep 3 won 
Colijn Wakkee, die pas in de laatste 
kwalificatieronden wakker leek te 
worden. 
Na afloop van deze 29e april zetten 
een aantal Keresianen koers 
richting de Oranjestraat, waar in de 
koninginnenacht-stand van De 
Rode Loper verder gesnelschaakt 
kon worden. 
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Schaakcombinaties (deel 5) 
 

Evert van Heel 
 

Samenvatting voorgaande keren 
Dit is een lang vervolgverhaal aan 
het worden: Het idee was alle 
mogelijke soorten schaak-
combinaties indelen op doel en op 
karakteristieken van zet-soorten (in 
plaats van - wat gangbaar -  is op 
stellingstypen). Voordelen zouden 
kunnen zijn dat schaakcombinaties 
beter teruggevonden kunnen 
worden in grote 
partijenverzamelingen en dat 
combinaties met elkaar vergeleken 
kunnen worden. Voor het 
vergelijken van schaakcombi-naties 
zijn formules bedacht voor "Mooi" 
en voor "Goed" en voor 
deelaspecten daarvan. Omdat dit 
lastig uitrekenen wordt heb ik een 
computerprogramma gemaakt dat 
de "abstracte" schaakcombi-naties 
kan doorrekenen. Dit pro-gramma 
kon de vorige keer nog geen 
abstracte combinaties op-slaan, en 
ook het niet correct zijn van 
combinaties was er nog niet in 
verwerkt. Verder heb ik vier 
combinaties gekozen om de 
waarden voor Goed, Mooi, Slecht, 
Lelijk mee te ijken. 
In deze aflevering wordt inge-gaan 
op het verschil tussen kleine en 
grote combinaties omdat dat een 
grote invloed heeft op de 
uitkomsten van de 
combinatiemeter, en ook omdat het 
mogelijk niet correct zijn van 
combinaties nog niet wordt 
ondersteund. 

Offers 
Nu het door iets betere 
functionaliteit (Opslaan en inlezen 
lukt, net zoals wijzigingen midden in 
de  combinatie, en "Regelmaat" 
wordt beter berekend) makkelijker 
wordt de abstracte combinaties te 
onder-houden is mijn neiging om 
van ieder diagram in de krant, ieder 
probleem, en ook van mooie eigen 
partijen een abstracte analyse te 
maken. Wat mijn eigen combinaties 
betreft valt het meestal tegen. 
Combinaties zijn vaak heel kort, en 
meestal het gevolg van "unforced 
errors" van de tegenstander. Maar 
daarin ben ik niet uniek, de 
gemiddelde schaakpartij in mijn 
miljoenen-database wordt ook zo 
beslist. 
Ook bleek dat de uitkomst qua 
"Goed" en "Mooi" van grote 
combinaties vaak niet bevredi-gend 
was. Hierbij gaat het vooral om 
combinaties waarin een offer voor 
komt. Deze waren structu-reel niet 
mooi genoeg. Dit was de reden om 
het offer expliciet als mooimakend 
element toe te voegen. 
De huidige werking van mijn 
combinatiemeter: 
 

Aantal knopen = aantal 
verschillende zetsoorten in 
zetten + alternatieven 
 

Verrassendheid = 
Verrassendheid hoofddoel + 
alle knopen 
 

Regelmaat = 10 x (Aantal 
identieke regels – 1) 
(Waarbij regels, de gebruikte 
zetsoorten  per zetdiepte, 
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identiek zijn als ze dezelfde 
zetsoorten bevatten) 
 

Offerwaarde (per offer) = 
(Totale combinatiediepte - 
Zetnummer(Offer)) * 
Verrassendheid (Offer) 
 

Goed = Verrassendheid + 
Aantal knopen (Het niet 
correct zijn van een 
combinatie is nog steeds 
niet verwerkt) 
 

Mooi = 10 + Verrassendheid - 
Aantal knopen + totale 
Offerwaarde + Regelmaat 
 

Hier een voorbeeld van een 
combinatie die door de nieuwe 
regels met stip in schoonheid is 
gestegen: 

 
Pilnik 1957: wit wint 

 

 
Knopen: 8, Verrassendheid: 25, 
Regelmaat: 10, Offers: 40, Goed 
33, Mooi: 77 
 

Deze studie is een voorbeeld van 
een NOM combinatie (n * Offer en 
Mat). Het zou nog mooier worden 
als Mat op zet 2 t/m 4 niet zou 
gebeuren en als het offer op de 4e 
zet niet gepaard zou gaan met 
schaak. Regelmaat zou dan waarde 
30 krijgen. Met nog meer offers zou 
het ook mooier worden. De N van 
de NOM kan overigens nooit een 
grotere waarde krijgen dan 16. 
Een offer zonder iets (iets is een 
zetsoort met hogere prioriteit dan 
bijv. een dekzet) erbij waarder ik 
met een verrassendheid van 5. Dit 
komt echter niet veel voor. Offers 
met schaak of matdreiging krijgen 
verrassendheid 4, met slag 3, 
kwaliteitsoffer 2 en pionoffer 1. 
 
Petite Combinaison 
Deze term schijnt afkomstig te zijn 
van Capablanca. Ik weet dat hij de 
term gebruikte bij de aantekeningen 
van de partij Marshall – Capablanca 
voor als wit 25. Dc7 zou spelen in 
plaats van het echt gespeelde 25. 
Dg7: 

 
Analyse Marshall – Capablanca 
New York 1909 (zwart aan zet) 
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Knopen: 13, Verrassendheid: 21, 
Regelmaat: 0, Offers: 35, Goed: 34, 
Mooi: 53 
 
Het “klein” zijn van deze combinatie 
was nogal valse bescheidenheid 
van Capablanca. Als dit al een 
kleine combinatie is zit deze wel 
vlak bij de grens.  Ik stel daarom 
voor als definitie voor Petite 
Combinaison: Aantal knopen <= 15. 
 
Combinaison Grande 
Combinaison Grande (Of is het 
"Grande Combinaison"?) wordt dan 
alles met > 15 knopen. Eerst een al 
eerder behandelde grote combi-atie 
die zonder offers te laag werd 
gewaardeerd. Zonder offerbere-
kening was voor Lasker – Bauer de 
waarde voor Goed 53 en voor Mooi 
11. Hieronder de nieuwe waarden 
voor de karakteristiek. 

 
Lasker – Bauer 

Amsterdam 1889 
 

 
Knopen: 36, Verrassendheid: 25, 
Regelmaat: 10, Offers: 56, Goed: 
61, Mooi: 65 
 
Dit zijn wat mij betreft betere 
waarden. Lasker – Bauer is ook één 
van de vroegste voorbeelden van 
"Loperoffer op h7", die op de 
Engelstalige Wikipedia "Greek Gift 
Sacrifice" wordt genoemd (zie 
afbeelding op volgende pagina). 
 

 
Knopen: 18, Verrassendheid: 18, 
Regelmaat: 10, Offers: 28, Goed: 
36, Mooi: 48 
 
Dit klopt voor zo'n overbekend 
stellingstype weer niet. De ver-
rassendheid van een zet moet 
overruled kunnen worden als een 
zet uit de theorie afkomstig is of als 
een zet een standaardzet is in een 
veel voorkomend stellingstype. 
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In dit geval kan de verrassendheid 
van "Offer met schaak" wat mij 
betreft op 0 worden gezet. Het 
resultaat wordt dan Goed 32, en 
Mooi 16. 
Een andere eerder genoemde 
klassieke grote combinatie is 
Steinitz – Von Bardeleben. 
 

 
Steinitz – Von Bardeleben 

Hastings 1895 
 

 
Knopen: 34, Verrassendheid: 33, 
Regelmaat: 60, Offers: 52, Goed: 
67, Mooi: 121 
 
Deze was al mooi vanwege de 
regelmaat in torenzetten op de 7e rij 
en in de standaard matcombinatie 
aan het eind; met de offer-
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berekening schiet de waardering 
verder omhoog. 
Hierbij moet de lezer zich realiseren 
dat de combinatiemeter een plan 
doorrekent. Het is maar de vraag of 
Steinitz bij het uitvoeren van 20. 
Dg4 de NSM combinatie aan het 
einde had gezien; wordt die uit de 
karakteristiek geschrapt, dan 
worden de waarden voor Mooi en 
Goed lager. 
 
Mooie partij 
Eén van de mooiste partijen aller 
tijden is toch wel: 
1. d4 Pf6 2. c4 d6 3. Pf3 Pbd7 4. 
Pc3 e5 5. e4 Le7 6. Le2 0-0 7. 0-0 
c6 8. Dc2 Te8 9. Td1 Lf8 10. Tb1 
a5 11. d5 Pc5 12. Le3 Dc7 13. h3 
Ld7 14. Tbc1 g6 15. Pd2 Tab8 16. 
Pb3 Pxb3 17. Dxb3 c5 18. Kh2 
Kh8 19. Dc2 Pg8 20. Lg4 Ph6 21. 
Lxd7 Dxd7 22. Dd2 Pg8 23. g4 f5 
24. f3 Le7 25. Tg1 Tf8 26. Tcf1 Tf7 
27. gxf5 gxf5 28. Tg2 f4 29. Lf2 
Tf6 30. Pe2 

 
Averbach – Kotov 

Zürich 1953 
30...Dxh3+ 31. Kxh3 [31. Kg1 Th6 
32. Lg3 fxg3] 31...Th6+ 32. Kg4 
[32. Lh4 Txh4#] 32...Pf6+ 33. Kf5 
[33. Kg5 Th5#] 33...Pd7 34. Tg5 
[34. a3 Tf8+ 35. Kg4 Tg8+ 36. Kf5 

Tf6#; 
34. Tg7 Tf8+ 35. Kg4 (35. Tf7 Txf7+ 
36. Kg4 Tg7+ 37. Kf5 Tf6#) 
35...Kxg7 36. a3 (36. Pxf4 exf4 37. 
a3 (37. Dc3+ Pe5+ 38. Dxe5+ 
dxe5) 37...Pe5#; 36...Tg8 37. Kf5 
Kf7 38. Lh4 Lxh4 39. Dxa5 Th5#;  
34. Pxf4 Tf8+ 35. Kg4 Tg8+ 36. 
Pg6+ (36. Kf5 Tf6#) 36...Tgxg6+ 37. 
Kf5 (37. Dg5 Txg5#) 37...Th5+ 38. 
Dg5 (38. Tg5 Lxg5 39. Kg4 (39. Th1 
Lh4+ 40. Dg5 Thxg5#; 39. Tg1 Lf4+ 
40. Tg5 Thxg5#; 39. Lh4 Lxh4+ 40. 
Dg5 Thxg5#) 39...Lf4+ 40. Kxh5 
Pf6+ 41. Kh4 Th6#; 38...Lxg5 39. 
Tfg1 Lf4+ 40. Tg5 Lxg5 41. Kg4 
Lf4+ 42. Kxh5 Pf6+ 43. Kh4 Th6#] 
34...Tf8+ 35.Kg4 Pf6+ 36.Kf5 Pg8+ 
37.Kg4 Pf6+ 38.Kf5 Pxd5+ 39.Kg4 
Pf6+ 40.Kf5 Pg8+ 41.Kg4 Pf6+ 
42.Kf5 Pg8+ 43.Kg4 Lxg5 44.Kxg5 
[44.Dxd6 Txd6 45.Lxc5 Le7 
(45...a4) 46.Lxd6 Lxd6; 
44. a3 Le7 45. a4 a)45. Pxf4 Pf6+ 
46. Kg5 Pg4+ 47. Kxg4 Tg8+ 48. 
Pg6+ (a) 48. Kf5 Tg5#) 48...Tgxg6+ 
49. Kf5 (a) 49. Dg5 Txg5#) 
49...Th5+ 50. Dg5 Thxg5#; b)45. 
Th1 Pf6+ 46. Kg5 (b) 46. Kf5 Pd5+ 
47. Kg4 Tg8+ 48. Kf5 Tg5#) 
46...Pg4+ 47. Kxg4 Tg8+ 48. Kf5 
Tg5#; 45...Pf6+ 46. Kf5 (46. Kg5 
Th5#) 46...Pd5+ 47. Kg4 Tg8+ 48. 
Kf5 Tf6#] 44...Tf7 45. Lh4 [45. a3 
Tg7+ 46. Kf5 Pe7#; 
45. Pxf4 Tg7+ 46. Pg6+ (46. Kf5 
Pe7#) 46...Tgxg6+ 47. Kf5 Pe7#;  
45. Dxd6 Txd6] 45...Tg6+ 46. Kh5 
Tfg7 47. Lg5 [47. Dxd6 Txd6 48. 
Lg5; 
47. Dxf4 exf4 48. Lg5] 47...Txg5+ 
48. Kh4 Pf6 49. Pg3 [49. Pxf4 exf4 
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50. Dd5 Pxd5 51. exd5; 
49. a3 Th5#] 49...Txg3 50. Dxd6 
[50. Dxa5 Tg8 51. Dd8 a)51. Dc7 
T3g6 52. Dxh7+ (a)52. Dxb7 Th6#) 
52...Kxh7 53. a3 Th6#; b)51. Tg1 
Txg1; 51...Txd8] 50...T3g6 51. 
Db8+ [51. Dd8+ Tg8; 
51. Dxf6 Txf6] 51...Tg8 (0-1) (52. 
Dxg8+ Kxg8). 
 
Gezien het spelverloop is er wat 
voor te zeggen het spelverloop 
vanaf zet 30 niet als 1 (heel) grote 
combinatie te zien maar als drie 
combinaties. Het eerste doel van de 
zwartspeler was een stelling te 
bereiken die minimaal remise was. 
Het tweede deel had als doel de 
tijdcontrole te halen zonder dat 
remise geclaimd kon worden. Het 
derde deel had als doel de partij te 
winnen. Als dit niet zo was geweest 
had Kotov niet 37...Pf6+ gevolgd 
door 38...Pxd5+ gespeeld maar 
37...Lxg5. Het slaan van de d-pion 
heeft de uiteindelijke winst 
moeilijker gemaakt. 
Daarom de volgende drie karakte-
ristieken: 
 

 
Knopen: 25, Verrassendheid: 23, 
Regelmaat: 0, Offers: 44, Goed: 48, 
Mooi: 52 

 
Knopen: 8, Verrassendheid: 8, 
Regelmaat: 60, Offers: 0, Goed: 16, 
Mooi: 70 
 

 
Knopen: 27, Verrassendheid: 22, 
Regelmaat: 10, Offers: 28, Goed: 
49, Mooi: 43 
 
Opgeteld over drie combinaties 
komt deze partij  hoger uit dan 
Steinitz – Von Bardeleben, maar 
dat is natuurlijk niet eerlijk. 
Misschien is het voor schoonheids- 
en spektakelprijzen wel interessant 
alle combinaties van beide spelers 
in een partij op te tellen. 
 
Volgende keer 
Hoop ik ook niet correcte 
combinaties te kunnen verwerken. 
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Standen externe competities 
 
 
KNSB 1A   MP BP 
1. SMB   12 43½ 
2. NSI De Eenhoorn 11 44½ 
3. Caïssa    9 43 
4. Zukertort A.   9 42½ 
5. Paul Keres   9 39 
6. De Wijker Toren  9 37½ 
7. Philidor 1847  8 43½ 
8. Homburg A´doorn 2  6 39½ 
9. LSG 2    6 37½ 
10.VAS (D)    1 29½ 
 
 
KNSB 2C   MP BP 
1. AAS (K)   15 38 
2. Kennemer Comb. 12 40 
3. De Toren Arnhem  11 34 
4. Messemaker 1847  9 29½ 
5. HWP Sas v Gent 2  8 32 
6. Oegstgeest '80  7 34 
7. WSC    7 32 
8. Paul Keres 2   7 31½ 
9. Promotie   4 30 
10.DSC Delft 2 (D)  0 19 
 
 
KNSB 3C   MP BP 
1. Caïssa 2 (K)  14 38½ 
2. Het Kasteel  11 34½ 
3. ASV 2   10 36 
4. Paul Keres 3   9 33½ 
5. Kennemer Comb. 3  8 32½ 
6. Wageningen 2   6 30 
7. Unitas 2   6 30 
8. Alteveer   6 26½ 
9. Zukertort A. 3  5 29½ 
10.Zeist    5 29 
 
 
Er zijn 8 ronden gespeeld 

SGS Promotieklasse MP BP 
1. Amersfoort 2 (K) 14 45½ 
2. DBC   12 41 
3. Regiohakkers  11 36 
4. Paul Keres 4  10 36½ 
5. Moira Domtoren  9 36½ 
6. Houten    8 35 
7. ZZC    8 31½ 
8. Zeist 2    7 34 
9. De Rode Loper (D)  6 34½ 
10.Ons Genoegen (D)  5 29½ 
Alle 9 ronden zijn gespeeld 
 
 
SGS 1B   MP BP 
1. Rivierenland  16 45½ 
2. Woerden   14 45 
3. Nw Amelisweerd 10 34 
4. Doorn-Driebergen  9 32 
5. De Rode Loper 2  7 33½ 
6. Vianen    7 25 
7. Gorinchem   5 30½
8. Paul Keres 5   5 26 

 

9. GZZ    4 24½ 
10.Kijk Uit   3 24 
Er zijn 8 ronden gespeeld 
 
 
SGS 2C   MP BP 
1. Zeist 3 (K)  16 44 
2. Rivierenland 2 12 42½ 
3. Paul Keres 6  10 34½ 
4. Almkerk   10 33 
5. Nieuwegein   8 32½ 
6. Woerden 3   8 31½ 
7. DBC 3    5 30½ 
8. Doredenkers   5 26 
9. ZZC 2    5 25½ 
10.Rode Loper 4 (D)  1 20 
Er zijn 8 ronden gespeeld 
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AGENDA SEIZOEN 2008-2009 
 
 

Datum Intern Extern 
wo 6 mei Ronde 28   
za 9 mei  KNSB-comp. thuis (Hommel) 
wo 13 mei Ronde 29  
di 19 mei  Goede Zetten Zat 1 - PK5 
wo 20 mei Ronde 30  
ma 25 mei  Nieuwegein 1 - PK6 
wo 27 mei Ronde 31  
wo 3 jun Ronde 32  
vr 5 - zo 7 jun  Open Kampioenschap van Utrecht
wo 10 jun Alg. Ledenvergadering  
za 13 jun  Massakamp Stukkenjagers 
zo 28 jun  NK Schaakvoetbal 
(onder voorbehoud, eventuele wijzigingen staan op www.paulkeres.nl) 
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