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Van de redactie 
 

Colijn Wakkee 
 

Het jaar 2012 is begonnen en voor 
wie nog geen goed voornemen 
heeft (of deze alweer heeft gebro-
ken): denk er eens aan iets voor het 
PKB te schrijven. Deze editie is 
toch wat dunner dan gebruikelijk, 
jammer! Toch bestaat dit PKB uit 
veel bijdragen van verschillende 
auteurs, waarvoor dank! Zo zien we 
dat ook in de trein geschaakt wordt, 
en verder vullen twee interne 
partijbesprekingen, de wisselende 

geluiden vanuit PK2 t/m 4, de 
snelschaaktriomf in Bunschoten, de 
avonturen van een aantal leden in 
het (bijna) buitenland, het artikel 
over Hugo dat in het AD heeft 
gestaan en een uiteenzetting van 
mededelingen op bordjes in 
speelzalen dit blad. 
Alleen de stukjes zijn over het 
algemeen wat kort. Dat betekent 
dat je ook niet zo veel tijd nodig 
hebt om te lezen, en dus meer tijd 
overhoudt om... te schrijven ☺ 
 
Veel leesplezier! 

 
 

Tweede mept om zich heen 
 

Jan Jaap Janse 
 

De meeste PK-teams doen het 
maar matig dit jaar. Uitzondering is 
Paul Keres II, maar dat mag ook 
wel na de smadelijke degradatie 
van vorig seizoen. Tegelijk is er nog 
geen reden tot juichen, want het 
met elopunten behangen team van 
Geleen moet nog besteden worden. 
In ronde 5 mochten we opwarmen 
tegen HMC Den Bosch III, een mix 
van routiniers en jeugdig talent. 
Tegen de routiniers betaalde 
agressief spel zich goed uit: onder 
druk knakten ze. 
 
Tonnie van den Heuvel – 

Evert van Heel 
HMC Den Bosch 3 – PK2, bord 6 
(zie diagram) 
Wit ging dameruil overtuigend uit de 
weg: 
21. Da2 Lf5 22. c6?? Ta8 0-1 

 

 
 
Henk Burg – Jaap van Oosten 
HMC Den Bosch 3 – PK2, bord 8 

 
De koning gaat in het afhaalvak 
staan: 
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27. Kh1 hxg3 28. fxg3 Th8+ 29. 
Kg1 f5 30. Dxf5 Pd3 31. Tc2 
Dxg3+ 32. Tg2 De3+ 33. Tgf2 Thf8 
34. Dd5 Txf2 35. Pc6+ Ka8 36. b6 
Dg3+ 37. Kh1 Dh2# 
 
Frank Wilschut – Leon ter Beek 
HMC Den Bosch 3 – PK2, bord 7 

 
Zwart probeert zich te bevrijden: 
14...e5? 15. dxe5 dxe5 16. Td2 
Dc7 17. Pb5 Db8 18. La3 e4 
...en nu gebruikt Frank veld d6 twee 
keer: 
19. Ld6 Db7 20. Lxf8 Txf8 21. Pd6 
Het afmaken was niet moeilijk 
meer. 
 
Anton Rosmuller – 

Piet van Eijndhoven 
HMC Den Bosch 3 – PK2, bord 3 

 
Anton heeft z'n opponent al aardig 
opgevouwen, maar hoe buit je dat 
uit? Nou, zo: 
20. Ph3! Lf8 21. Pg5 Tc7 22. Dh4 

Lxh6 23. Dxh6 Tg7 24. h4 
En alle witte stukken gingen op 
visite bij de zwarte koning. 
 
Zo'n middagje dus. Zoals gezegd 
bevatte het team ook wat jeugd-
talenten, om precies te zijn het 
viertal dat Nederlands kampioen t/m 
14 was geworden. Met die kereltjes 
hadden we het een stuk lastiger. 
Weliswaar won HP met een 
welgemikt ...Txc3 in de Siciliaan, 
maar Mark moest heel diep gaan 
om de opening te overleven. 
Uiteindelijk ontsnapte hij met het 
blauwe oog van de remise. En dat 
deed nog iemand: 
 
Jan Jaap Janse – Thomas Mollema 
HMC Den Bosch 3 – PK2, bord 1 

 
Een poging om de ruilerige 
zwartspeler te ontregelen is geheel 
misgegaan, en ik zat hier op het 
einde te hopen. Dat kwam sneller 
dan gepland: 
19...Pxh3 20. Th1 Pf2 21. Tg1 Ph3 
Met… remiseaanbod?! Met beide 
handen aangenomen, en in de 
analyse toch maar gevraagd naar 
het waarom. Het bleek vooral een 
angst voor tijdnood te zijn: nog 
maar 17 minuten voor 19 zetten. 
Tja. 
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Het slotakkoord was voor Max, die 
tot dusver een prima seizoen draait 
(4 uit 5). Zijn spel straalt veel 
zekerheid uit, en dat bleek handig 
tegen iemand die het druk had met 
beton storten, remise aanbieden en 
protesteren tegen van alles en nog 
wat. Max bleef er rustig onder en 
zocht op zijn gemak de moker uit: 
 
Gert de Rooij – Max Viergever 
HMC Den Bosch 3 – PK2, bord 2 

 
Hoe kom je hier doorheen? Nou, 
zo: 
58...d5! 59. Lc3 d4 
En zowel 60. Lxd4 Pxb4+ als 60. 
exd4 Pf2 is genieten (de leukste: 
61. Le1 e3!). Wit verzonk in gepeins 
en produceerde het malle... 
60. Kd2? dxc3+ 61. bxc3 Kd5 
...om te constateren dat het paard 
er echt wel uit kan. Ergens tijdens 
deze 7 ply deed hij ook nog een 
remiseaanbod. Vreemde jongens, 
die Bosschenaren. 
 
Het was trouwens genieten in Den 
Bosch: ook de wedstrijd HMC 
Calder – De Stukkenjagers was het 
bekijken waard. 

Ons Frans produceerde namelijk 
het volgende: 
 
Frans Konings – Geert v.d. Stricht 
HMC Den Bosch 3 – PK2, bord 9 

 
Dit is geen fijne stelling voor wit. De 
combinatie van een actief loperpaar 
en een gevaarlijke a-pion zorgde 
ervoor dat de nul eigenlijk al geteld 
werd, terwijl dat met de stand 4-3 
voor HMC niet erg gewenst was. 
Frans vond echter iets fraais: 
39. Pb5 Lb3 40. Ld7 a5 41. Pc3 
Ld4 42. Pa4! 
Missie voltooid. Het paard blokkeert 
de a-pion, paard en loper samen 
houden de zwarte koning af (vraag 
Frans maar eens naar een ‘kooi' bij 
het matzetten met loper en paard) 
en de witte koning kan op z'n 
gemak naderbij komen. Zwart 
probeerde het nog lang, maar 
uiteindelijk was de remise en de 5-5 
een feit. Stukkenjagers en SC 
Utrecht gedeeld op kop in de 
meesterklasse, (ver) voor allerlei 
huurlingenteams. Hup Frans! 
 
(partijen met dank aan 
www.hmcdenbosch.nl) 



 6 

Interne competitie 
 

 
 

Colijn Wakkee 
 

Het seizoen is halverwege en Eric 
de Haan heeft een klein gaatje met 
de achtervolging. Peter Lombaers, 
die zijn titel verdedigt, en David van 
Eekhout zijn momenteel de voor-
naamste uitdagers. 
 

Net buiten de top doen vooral Jaap 
van Oosten en Dimitri Hendriks 
goed mee. Na 9 ronden stond Jaap 
zelfs op de tweede plaats, met een 
overwinning op Gerben Veltkamp 
als belangrijkste wapenfeit. 
 

 
Tussenstand 2011/2012 na 17 ronden: 
 

    Naam                   Pnt Prt Sal  ks  +  =  -   Rat  Ext 
  1 Eric de Haan           673  14   8   0  9  4  1   2337   0 
  2 Peter Lombaers         647  13   7  -1  9  2  2   2276   1 
  3 David van Eekhout      641  12   7   0  9  1  2   2212   0 
  4 Wim van de Fliert      627  14   5   0  9  1  4   2172   0 
  5 Gerben Veltkamp        611  12   4   0  7  2  3   2221   0 
  6 Jan Jaap Janse         599  15   2   1  7  3  5   2140   0 
  7 Evert van Heel         596  15   3   1  7  4  4   2072   0 
  8 Jaap van Oosten        593  14   2   0  7  2  5   1965   1 
  9 Simon Kronemeijer      591  16   2   0  8  2  6   2026   0 
 10 Jan Willem vd Griendt  582   5   5  -1  5  0  0   2362   0 
 11 Anton Rosmuller        581  16   2   0  6  6  4   2082   0 
 12 Jaap van der Tuuk      580  14   1   0  6  3  5   2182   0 
 13 Dimitri Hendriks       565  14   0   0  4  6  4   1864   1 
 14 Bert Both              560   9   2  -1  5  1  3   2174   0 
 15 Ronald Gouma           560  16   1   0  6  5  5   1959   0 
 16 Dirk Floor             556  11   0  -1  5  1  5   2146   0 
 17 Elmer van Veenendaal   552   9   1   1  4  2  3   2043   0 
 18 Mark Uildriks          550  16  -1   0  5  5  6   1995   0 
 19 Michel Kerkhof         547   8   2   2  5  0  3   1880   0 
 20 Paul van der Kooij     544   9   1   1  4  2  3   2014   0 
 21 Paul Hommerson         540   5   2   1  3  1  1   2251   1 
 22 Conrad Kiers           537   9   1   1  3  4  2   1905   3 
 23 Hein-Piet vd Spek      537   5   2   1  3  1  1   2103   0 
 24 Rijk Schipper          534   7   0  -1  3  1  3   2054   1 
 25 Mitchel Wallace        533  10  -1   0  3  3  4   1901   1 
 26 Bas Peeters            529   5   1   1  2  2  1   2041   0 
 27 John Cornelisse        529   6   1   0  3  1  2   2174   0 
 28 Jeroen Bakker          528   9  -1  -1  3  2  4   1920   0 
 29 Mark Smits             522   7  -1  -1  2  2  3   2162   0 
 30 Jan Breukelman         521   4   1   0  2  1  1   2226   0 
 31 Hans Hollander         520   1   1  -1  1  0  0   1899   1 
 32 Tim Lammens            520   2   1   0  1  1  0   2292   0 
 33 Peter Ypma             519   2   1   0  1  1  0   2178   0 
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 34 Peter van den Belt     516  15   0  -1  7  1  7   1787   1 
 35 Jeroen Bollaart        515  11  -1  -1  3  4  4   1877   0 
 36 Laurens Snuverink      514   3   1   1  2  0  1   1942   0 
 37 Jelmer Sminia          513   4   0   0  2  0  2   2174   0 
 38 Ronald van der Veen    512   8   0   0  3  2  3   1998   0 
 39 Ernst van der Vecht    511   7  -2  -1  2  1  4   1967   3 
 40 Jan Teuben             511  10  -1   0  4  1  5   1861   2 
 41 Frank Heinen           509   5  -1   1  1  2  2   1777   1 
 42 Colijn Wakkee          507   3   0   1  1  1  1   2018   0 
 43 Leo van Houwelingen    507   5  -1   1  2  0  3   1936   0 
 44 Kees Vreeken           506  16  -3   0  4  5  7   1883   0 
 45 Frank Wilschut         505   1  -1  -1  0  0  1   1963   3 
 46 Ger Hageman            505   5  -2   1  1  1  3   1881   3 
 47 Klaas Veldhuijsen      505  14  -2   0  4  4  6   1894   0 
 48 Max Viergever          505   1   0   1  0  1  0   2071   0 
 49 Andries Mellema        504   1   0  -1  0  1  0   2165   0 
 50 Rolf Dijksterhuis      498   2  -1   0  0  1  1   1887   0 
 51 Dies de Dreu           496  11  -1  -1  3  4  4   1834   1 
 52 Guido Passage          494   4  -2   0  1  0  3   1700   1 
 53 Anne Veltman           493   1  -1  -1  0  0  1   2048   0 
 54 Gerard Halve           493   5  -2   1  1  1  3   1858   1 
 55 Ed Verstraete          492   1  -1  -1  0  0  1   1791   0 
 56 Jordi Wiersma          491   1  -1   1  0  0  1   1784   0 
 57 Mart Renders           491   1  -1   1  0  0  1   1748   0 
 58 Youri Gerritse         490   2  -2   0  0  0  2   1841   1 
 59 Paul den Boer          487   9  -2   1  3  1  5   1832   0 
 60 Roel de Lange          487   4  -2   0  1  0  3   1588   0 
 61 Jan Bettman            486  12  -4  -2  4  0  8   1802   0 
 62 Michiel van Hasselt    485   2  -2   0  0  0  2   1710   1 
 63 Jan van Eck            469   9  -4   1  2  1  6   1609   1 
 64 Chris van Meer         460   5  -4  -1  0  1  4   1538   0 
 65 Julius Budwilovics     451   5  -4  -1  0  1  4   1384   0 
 66 Wim Kool               438  13  -7  -1  2  2  9   1596   1 
 67 Jeroen van Meerwijk    417  10  -8   0  1  0  9   1480   1 
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Wie is de mol in PK3? 
 

Colijn Wakkee 
 

In de eerste weken van het nieuwe 
jaar kruipen de 'molloten' weer 
massaal op donderdagavond voor 
de tv. De AVRO zendt dit jaar voor 
de 12e keer het populaire spel "Wie 
is de mol" uit. 
Voor de drie mensen die het niet 
kennen: 10 kandidaten worden op 
pad gestuurd naar het buitenland 
en voeren daar de meest uiteen-
opende opdrachten uit, waarmee ze 
geld kunnen verdienen voor de pot. 
Onder de kandidaten bevindt zich 
de mol. Wie van de 10 de mol is 
moeten de kandidaten proberen te 
raden. Doelstelling van de mol is 
om de opdrachten te saboteren 
waardoor de pot zo min mogelijk 
geld bevat, en verder wil de mol 
zijn/haar identiteit zo lang mogelijk 
geheim houden. 
Kandidaten krijgen aan het eind van 
elke aflevering een reeks vragen 
('de test') over de mol, en wie deze 
het slechtst beantwoord valt af. Zo 
blijft aan het einde van de serie de 
mol over, en één winnende 
kandidaat die het geld in de pot 
mee naar huis mag nemen. 
 
Wie is de mol zit vol met allerlei 
verborgen hints, die de kandidaten 
en ook de kijker kunnen helpen bij 
het ontcijferen wie de mol nu is. 
Vaak hebben die te maken met het 
getal dat aangeeft de hoeveelste 
editie het is, dit jaar dus 12. 
Toevallig is daarmee de brug naar 
ons eigen PK3 snel gelegd (1+2=3). 

En die brug leg ik niet zomaar, want 
het lijkt alsof PK3 sinds de 
terugkeer in de KNSB-competitie 
ook een mol in zijn midden heeft. 
Regelmatig gebeurt het dat 
kandidaten in het tv-programma 
zich als mol voordoen ('mollen'). Zo 
kunnen ze hun medekandidaten 
misleiden, in de hoop dat ze bij de 
test van de verkeerde persoon 
uitgaan. Bij PK3 heeft het er steeds 
meer de schijn van dat dit 
fenomeen zich ook op al onze 
borden voordoet. Niet bewust 
natuurlijk, maar steeds ziet de 
situatie er hoopvol uit, en dan gaat 
het uiteindelijk toch weer nèt mis. 
 
In het vorige PKB stond een verslag 
bij de eerste wedstrijd van het 
seizoen, nu wat fragmenten erbij 
die goed in het verhaal passen. 
Daarna volgen een hoop frag-
menten uit de andere wedstrijden, 
die we eveneens met 3½-4½ 
verloren. 
 
Kees Vreeken (1925) – 

Martijn Boele (1999) 
ASV 2 – PK3, bord 7 

 
Kees kreeg een aantal goede 
kansen in zijn partij, waarvan de 
eerste al na 10 zetten. Hij voelde 
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terecht dat 'er wat in zat', maar 
achter het bord en in de trein 
kwamen we geen van allen tot 10. 
Lxf7+! Txf7 11. Pe6 en damewinst. 
Ook een poging de dame te redden 
met 10...Kxf7 zou falen: 11. Pe6 
Kxe6 12. Dd5+ Kf5 13. g4+ Kxg4 
14. Tg1+ Kh5 15. Dg2 en mat volgt. 
Wat er gebeurde was 11. f4? Pxb3  
en de dame had weer lucht. Kees 
bleef echter beter staan, miste in de 
aanval nog een sterke voortzetting 
en verloor uiteindelijk zelfs de partij: 
0-1. 
 
Sjoerd van Roosmalen (2084) – 

Simon Kronemeijer (1985) 
ASV 2 – PK3, bord 2 

 
Simon heeft de tegenstander bij de 
keel, maar moet wel direct actie 
ondernemen: 35...c2! 36. Dc1 Td8 
37. Le2 Td1+! 38. Lxd1 De1+ en 
mat in 2. Na 35...Dd2? 36. Dg1 
Kg8 37. Pf1 Db2 38. Ld3 Td8 39. 
De3 Txd3 40. Dxd3 c2 41. e5!  
redden eeuwig schaakmotieven het 
witte halfje. ½-½ 
 
Jammer, gemiste kansen, maar een 
sterke tegenstander... volgende 
keer meer geluk dachten we toen 
nog! 

Rolf Dijksterhuis (1891) – 
Sander van den Oord (1894) 

PK3 – Regiohakkers, bord 8 

 
Hier kwam Rolf met de 'molactie' 
17. Db3?? Pd2  en met een kwaliteit 
minder viel weinig eer meer te 
behalen: 0-1. 
 
Tim Schakel (2042) – 

Klaas Veldhuijsen (1951) 
PK3 – Regiohakkers, bord 5 

 
Hier was 39...Tb7! gevraagd, omdat 
ook de witte toren de dekking van 
a6 niet kan houden: 40. bxa6 Ta7 
41. Kf2 Kc6 42. Kf3 Kb6 43. Ta4 
Kb4. Klaas ruilde echter de torens 
via 39...Kc7? 40. Txa6 Txa6  en 
ging ten onder aan wits verre 
vrijpionnen: 0-1. 
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Ronald Gouma (1960) – 
Hemmo Mulder (2021) 

PK3 – Regiohakkers, bord 6 

 
Eerlijk is eerlijk; het kon beide 
kanten op in deze partij, waarin 
beide spelers een en ander gemist 
hadden. De pionnen op de konings-
vleugel getuigen nog van de druk 
die Ronald had uitgevoerd op de 
koningsstelling, maar het sloeg niet 
door en inmiddels is het alle hens 
aan dek. 72. Lc2 volstond; na afruil 
komt zwart er niet meer door, 
omdat c5 in staat na ...d5. Deze 
beslissende doorbraak kon wel na: 
72. Ld1? d5 73. cxd5 cxd5 74. Ta3 
Txe4+ en even later 0-1. 
 
Oosten-Toren 1 – PK3: 4½-3½ 
Deze wedstrijd kunnen we als een 
soort uitzondering zien. Niet van-
wege de uitslag, maar eigenlijk ging 
er niet zo heel veel 'opzichtig' fout. 
Zelfs het aangenomen remise-
aanbod door Rolf, bij een 3-4 
achterstand, is geen goede reden 
tot verdachtmaking. De stelling – 
paardeindspel met beiden evenveel 
pionnen – was immers potremise. 
Eigenlijk hebben we zelfs een 
beetje mazzel gehad dat ik mij 
zodanig als een mol kon ingraven, 
dat mijn offergezinde tegenstander 

zich stukbeet: 
 
Colijn Wakkee (2014) – 

Theo Gosman (1962) 
Oosten-Toren – PK3, bord 1 

 
30...Txh2?? 
Slordige misser: zwart kan rustig de 
druk opvoeren met 30...Dh5. 
31. Pxh2 Lh3 32. Txf8+ Kxf8 33. 
Df1+ Kg8 34. Df3 Pd2?  
Hier schrok ik zo van (dreiging 
...Db1+ en evt. ...Pe4+), dat ik niet 
zag dat het aftrekschaak onge-
vaarlijk is en de onderste rij veilig 
na 35. Txd2. Gelukkig won ook: 
35. Dd5+ Le6 36. Dd8+ Kf7 37. 
Txg3 Dxg3+ 38. Lg2 De1+ 39. Pf1 
Pxf1 40. Lxf1 Dg3+ 41. Lg2 De1+ 
42. Kh2 Kg6 43. De7 Lf7 44. De4+ 
Kh6 45. Df4+ 1-0  
 
Jarno Kooijmans (1974) – 

Bas Peeters (2057) 
PK3 – Het Kasteel 1, bord 1 
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Bas brak hier de stelling open met 
25...Pxe4?  maar zijn stukken 
stonden te kwetsbaar om dit veilig 
te kunnen doen. 
26. Pxe4 Lxe4 27. Dxe5 Lc2 28. 
Td7 Lf6 29. De2 Dc6 30. Td6 De8 
31. Dxc2 1-0 
En wit heeft de boel onder controle. 
 
Ronald Gouma (1970) – 

Henk van Kortenhof (1928) 
PK3 – Het Kasteel, bord 8 

 
Hoe sterk onderste rij-dreigingen 
worden als pion en toren hulp 
krijgen van de koning, ondervond 
Ronald hier. Met 46. Tf7+??  hielp 
hij zwart naar voren: 46...Ke4 47. f5 
g5!  en mat of promotie is niet meer 
tegen te gaan, 0-1. 
 
In mijn partij, met wisselende 
kansen, bereikte ik rond de 40e zet 
enorm voordeel door een wit paard 
op de tweede rij te pennen. Wit ging 
echter in de heg liggen en had met 
twee centrale vrijpionnen nuttige 
compensatie, waar ik toch enigszins 
bevreesd voor was. 
Daarom koos ik voor afruil, die mij 
een pion zou opleveren en een 
stelling op het bord die je het best 
kunt vergelijken met twee zwaard-
vechters die op een boomstam 

boven een ravijn tegenover elkaar 
staan. 
De stand in de wedstrijd was 
inmiddels 3½-3½ en ik weigerde 
voor de tweede maal remise. 
Gezien de achterstand die we 
inmiddels hadden opgelopen in de 
poule moest er echt een keer 
gewonnen worden. Echter, wie het 
onderste uit de kan wil... 
 
Hans Quint (1958) – 

Colijn Wakkee (2014) 
PK3 – Het Kasteel, bord 3 

 
Zwaardvechter wit doet één stap te 
ver: 
49. Dc6??  
In mijn vooruitberekening had ik 
deze zet zien aankomen en 
bedacht: dan is, om f6 te dekken... 
49...Tf2??  
...only move. Een mol is immers 
blind, en ziet niet dat g2 gepend 
staat. Na 49...Df3! had wit kunnen 
opgeven. Nu liep het anders: 
50. Dc5 1-0 
Met fatale dreigingen op f2 en f8, 
en die zijn niet allebei meer te 
pareren. In één zet een virtueel 
matchpunt winnen, en vervolgens 
twee weggeven, erger kon het nu 
toch niet meer worden? 
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Jawel, want drie weken later tegen 
LSG wil Kees toeslaan na een fout 
van zijn tegenstander in de 
opening, maar hij kiest de verkeer-
de diagonaal, verliest een toren en 
de partij, na een zet of 10. 
Desondanks bereiken we een 
tussenstand van 2½-2½ met op de 
resterende borden twee remise-
stellingen en één bord op winst. 
Een bekend motto van Wie is de 
mol is "Niets is wat het lijkt". De 
prognose was 4½-3½, voor ons 
welteverstaan. Hoe het echt ging 
wekt vast geen verbazing meer. 
Nu heeft elke speler van PK3 een 
molboekje, waarin informatie wordt 
opgeschreven die men in het spel 
nodig kan hebben (lees: een 
notatievelletje). Het is begrijpelijk 
dat je positie als speler wordt 
verzwakt door het openlijk prijs-
geven van deze gevoelige informa-
tie, maar het zorgt ervoor dat ik hier 
moet volstaan met een verslag-
legging zonder diagrammen. 
De stelling van Klaas was met 
gelijkveldige lopers en evenveel 
pionnen aan beide kanten op het 
bord in evenwicht. Klaas nam risico 
door een vrije g-pion toe te laten en 
vergat deze vervolgens ook op te 
halen. De tegenstander maakte hier 
dankbaar gebruik van, brak door 
het verzwakte centrum heen en 
won. 
De prognose moest worden bij-
gesteld naar 4-4. Maar ook dat zat 
er niet in; Leo had een gelijk maar 
dynamisch toreneindspel, dat na 
diverse mogelijke schermutselingen 
wel zou uitmonden in toren tegen 

pion met de koning van de toren-
partij te ver weg, dus remise. 
Leo ruilde echter vrijwillig de torens, 
en moest toezien dat de tegen-
stander anderhalve zet eerder 
promoveerde. Door met de dame 
dichterbij te sluipen (schaak op de 
c-lijn, en daarna aan de b2-pion 
hangen, tot c3 is bereikt en 
langzaam de koning mee kan 
helpen) zat promotie bij Leo er niet 
meer in: 4½-3½ voor LSG. 
 
Het resultaat is dat na 5 opdrachten 
nog steeds geen enkel matchpunt 
in de pot zit. Wie de fragmenten 
terugkijkt ziet dat elke PK3'er 
inmiddels betrokken is bij mol-
acties; alleen Paul is dit bespaard 
gebleven. (Volgens de soms 
onnavolgbare logica van Wie is de 
mol zou Paul juist om die reden 
verdacht kunnen worden.) 
Maar het maakt weinig uit, want in 
tegenstelling tot in het tv-
programma hoeven we geen 
vragen te beantwoorden over onze 
medespelers, er hoeft niemand 
gedurende het seizoen het team uit 
en de pot zal ook niemand winnen. 
Wel moet het team deze zomer de 
KNSB-competitie uit, als de pot niet 
snel wordt aangevuld met de 
broodnodige matchpunten. Hopelijk 
kunnen we de komende wedstrijden 
het tij keren en voorkomen dat we 
de volgende 'executies' niet 
overleven. De eerstvolgende test en 
executie is de zesde ronde op 11 
februari; dan moet er gewonnen 
worden anders ontkomen we niet 
meer aan een rood scherm. 
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PK4 – Utrecht 3 
 

Gerard Halve 
 

Arend van Oosten (2154) – 
Ernst van der Vecht (1994) 

bord 1, uitslag: 1-0 
Ernst stond redelijk in een scherpe 
partij. Eén te rustige zet werd hem 
waarschijnlijk fataal. 

 
In bovenstaand diagram had wit 
juist met de toren op e3 geslagen 
en zwart antwoordde met 16...Pb4. 
Na 16...Lc5 had het bijv. als volgt 
verder kunnen gaan: 17. Lxh7+ 
Kxh7 18. Pg5+ Kg8 19. Dh5 Txf2 
20. Dh7+ Kf8 21. Dh8+ Ke7 22. 
Dxg7+ Kd8 en zwart wint. Maar 
Ernst had net één zet minder diep 
gerekend en durfde daarom deze 
variant niet aan! 

 
analysediagram na 22...Kd8 

Frank Wilschut (1982) – 
Jos Nooijen (2053) 

bord 2, uitslag: 0-1 
Frank kwam uitstekend uit de 
opening, maar stuitte na een zet of 
20 op een stelling waar hij de optie 
had om met herhaling van zetten 
remise af te dwingen. 
Hij had echter het gevoel dat er 
meer in zat. Het plan dat hij koos 
om zijn voordeel uit te buiten, bleek 
hij verkeerd te hebben getaxeerd 
en de balans sloeg om naar de 
zwarte kant, die het keurig 
uitspeelde. Jammer, want de zet die 
in de kritieke stelling tot een 
gezonde plus zou hebben geleid, 
had hij ook even overwogen, maar 
niet gespeeld. 
 
Bram Semeijn (1952) – 

Ger Hageman (1902) 
bord 3, uitslag: 1-0 
Ger stond in zijn partij iets minder 
en kwam 1 pion achter te staan. 
Door goed tegenspel won hij later 
de pion terug en had daarna een 
stuk kunnen winnen. 

 
Hij overzag evenwel een tussen-
schaakje en verloor daarmee zijn 
dame en de partij. Het juiste veld 
was a2, maar Ger speelde ...Db2??  
waarna wit met Lxg6+  het karwei 
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afmaakte. 
 
Erik Verlinde (1917) – 

Marc Speijers (1905) 
bord 4, uitslag: 0-1 
Erik verloor, maar had remise 
kunnen laten aantekenen: hij 
constateerde op een gegeven 
moment dat 3 keer dezelfde stelling 
zou worden bereikt. Alleen HAD hij 
vooraf moeten aankondigen bij de 
wedstrijdleider dat hij de bewuste 
zet wilde gaan uitvoeren. In plaats 
daarvan deed hij de zet, rondde de 
zet af door zijn klok in te drukken en 
claimde toen pas remise (eigenlijk 
in de veronderstelling dat Marc wel 
akkoord met remise zou gaan). 
Maar Marc wilde toch meer. 
 
Peter de Jong (1904) – 

Jan Teuben (1877) 
bord 5, uitslag: 1-0 
Jan nam in het Frans een gambiet 
aan. Zijn tegenstander kwam met 
een sterke aanval op de proppen, 
waar Jan het antwoord op schuldig 
moest blijven. 

Conrad Kiers (1866) – 
Evert de Graaf (1901) 

bord 6, uitslag: 1-0 
Conrad kwam soepel een pion voor 
en won er later ook nog een 
kwaliteit bij. Hoewel de partij aardig 
wat zetten vergde, werd de winst 
redelijk gemakkelijk binnenge-
loodst. 
 
Harm Wagenaar (1873) – 

Jan Wiggerman (1858) 
bord 7, uitslag: 0-1 
De tegenstander van Jan drong met 
zijn witte loper Jans damevleugel 
binnen. Jan sloot meteen deze 
loper op. Harm Theo gaf toen maar 
een pion om geen stuk achterop te 
raken. In het daaropvolgend toren-
eindspel maakte Harm Theo een 
beslissende taxatiefout. 
 
Gerard Halve (1881) – 

Maarten van Veen (1918) 
bord 8, uitslag: 0-1 
Gerard onderschatte het belang 
van een zetvolgorde, wat voor hem 
resulteerde in een zwakke centrum-
pion. Het ingewikkelder maken van 
de stelling hielp hem daarna niet 
meer. 
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Schaakfestival Groningen 
 

Paul den Boer 
 

Er gaat niets boven Groningen! Al 
jaren speel ik rond de Kerst het 
schaaktoernooi in Groningen. Een 
leuk en gezellig toernooi, en zeker 
aan te raden. Ook dit jaar was er 
weer een tweekamp georganiseerd 
Hans Ree – Jorden van Foreest, 
met commentaar door Hans Böhm 
en Gert Ligterink. 
Na de partij is het goed en niet al te 
duur eten bij restaurant Mr. Mofoso. 
Daarna natuurlijk nog naar De Drie 
Gezusters aan de Grote Markt of 
één van de andere leuke cafétjes in 
deze gezellige studentenstad. 
Groningen is een schaakstad en 
heeft dus uiteraard ook een 
schaakcafé, Atlantis (waar is het 
schaakcafé van Utrecht?). Menig 
partij – ook van de grote jongens – 
wordt daar nog eens geanalyseerd. 
 
Ik kan terugkijken op een geslaagd 
toernooi. In het Compact toernooi (5 
ronden) speelde ik in de A-groep, 
als bijna laatste geplaatst. 
Ik scoorde 2 uit 5, waaronder een 
remise tegen 2094 en winst tegen 
2027. Hier het slot van mijn 
winstpartij. 
 

Paul den Boer (1959) – 
Henk Bosveld (2027) 

Stelling na 24. f4 

 
Mijn tegenstander speelde hier: 
24...Tfc8??  
(Zo'n blunder verwacht je niet van 
een 2000+ speler)... waarop ik 
vervolgde met de krachtzet 
25. Th8+!! 
Stap 4: lokken + paardvork. 
25...Kh8 26.Pf7+ 1-0 
(26...Kg8 27. Pd6) 
 
Na 24...Da3 25. Df2 Tfc8 26. Dh4 
Kf8 27. f5! (Fritz) houdt wit goede 
aanvalskansen, bijv. 27...gf5 28. Lf5 
Tc3 (28...exf5 29. Pd7+ Pd7 30. 
Th7 enz.) 29. Th7 Tc1 maar 
misschien niet genoeg voor de 
winst!? 
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Schaken in Krakau 
 

Youri Gerritse 
 

Krakau was prachtig! Xander, Paul, 
Gerben, Rolf, Mitchel, Elmer en ik 
vertrokken 2e kerstdag met het 
vliegtuig naar het iets koudere 
Krakau. Maar liefst 7 man dus! 
 
We waren de enige Nederlanders. 
Beetje schaken, 's avonds gezellig 
uit eten, lekker bier drinken met 
elkaar en af en toe wat luieren. En 
dat 11 dagen lang, wat een luxe! Ik 
heb er echt van genoten. Misschien 
volgend jaar weer. 
De opstart ging wat minder 
soepeltjes, Mitchel raakte op de 
tweede dag in de kerk (!) zijn 
portemonnee kwijt, ik raakte bijna 
mijn tas met kleren kwijt bij een 
bushalte op het vliegveld en Gerben 
raakte betrokken bij een tram-
ongeluk. 
Wat betreft het schaken ging het 
beter. Elmer, Rolf en ik speelde in 
Grupa B (tot 2100). Elmer bleef 
volgens verwachting gedurende het 
hele toernooi aan de topborden 
zitten. Rolf won knap en beheerst 
de laatste 4 ronden en kwam net 
als Elmer keurig op 6,5 punt: Elmer 
400 zloty (ongeveer 100 euro) en 
Rolf (had minder weerstands-
punten) een tent (!). 
Mitchel had 4,5 punt en kan 80 
zetten heel snel achter elkaar 
spelen. Ik kwam mooi op 5,5 uit 7 
maar verloor helaas de laatste twee 
partijen. 
Xander, Paul en Gerben speelde in 
Grupa A (vanaf 2100). Paul speelde 

wisselvallig, mepte een groot-
meester in een pionneneindspel 
eraf en had tot de laatste twee 
ronden zicht op een IM-norm. Paul 
verloor helaas de laatste twee 
ronden en kwam op 4 uit 9. Gerben 
speelde ietsjes minder maar kwam 
uiteindelijk mooi op 3,5 punt. 
Xander had duidelijk zijn toernooi 
niet, veel zware remises en had net 
als Paul en ik de laatste 2 ronden 
verloren. Xander kwam op 4 
punten. 
 
Opvallend was het grote aantal 
jonge meisjes in de speelzaal. 
Alleen Xander en Rolf hadden niet 
van een meisje verloren. Gerben 
scoorde het beste van ons tegen de 
jonge meisjes: 2 uit 4. 
 
Youri Gerritse (1869) – Forlano 
Luigi (1970) 
Krakau 2011, ronde 5, bord 11 
1. e4 c5 2. c3 g6 3. d4 cxd4 
4.cxd4 d5 5. exd5 Pf6 6. Lb5+ 
Pbd7 7. Pc3 
Beter is 7. d6 exd6 8. De2+ De7 9. 
Lf4 Dxe2+ 10. Lxe2 Ke7 11. Lf3 
Pb6 12. Pge2 h6 13. h3. Fritz geeft 
dan +0,5 voor wit. 
7...Lg7 8. Pf3 0-0 9. Lf4 Pb6 10. d6 
exd6 11. Dd2 a6 12. Le2 Pbd5 13. 
Pxd5 Pxd5 14. Lh6 
Het idee van 11. Dd2 en Lh6 is niet 
zo heel goed, beter en makkelijker 
is 11. 0-0 en Tfe1. Na 14. Lg3 staat 
wit iets beter volgens Fritz. 
14. Lxh6 15. Dxh6 Te8 16. Dd2 
De7 17. 0-0?? 
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Een prachtige blunder. Ik zag alleen 
17...Dxe2 18. Tfe1 Dxd2 19. Txe8+ 
en winst voor wit. Maar na 18...Db5 
staat wit een vol stuk achter! Na 17. 
0-0 begon mijn Italiaanse tegen-
stander een half uur na te denken. 
Ik dacht dat hij na zo lang nadenken 
wel 18...Db5 zal zien, niet dus. 
17...Lg4?? 
Ongelooflijk toch! Ik leef nog, de 
stelling is nu in evenwicht. 
18. Tfe1 Df6 19. h3 Ld7 20. Dg5 
Dxg5 21. Pxg5 Pf6 22. Lc4 d5 23. 
Ld3 Kf8 24. Te5 h6 25. Pf3 Tac8 
26. Tae1 Lb5 27. Lxb5 axb5 28. 
Txe8+ Pxe8 29. Pe5 Pf6 30. Te3 
Pe4 31. Tb3 Pd6 32. Pd7+ Kg7 33. 
Pb6 Tc1+ 34. Kh2 Tc2 35. Pxd5 
Txf2 36. Pc7 h5 37. Pxb5 Pe4 38. 
Pc3? 

 

Opnieuw een prachtige blunder van 
mij, zwart kan nu knap remise 
maken. Ik zag alleen 38. Pc3 Pd6 
39. Tb6 Pc4 40. Txb7 en winst voor 
wit. 
Na 17...Lg4 heb ik zeer goed 
gespeeld, ik bereik een gewonnen 
eindspel met een pion meer, bijna 
twee pionnen meer. Fritz geeft na 
38. Tb4 (in de partij niet eens 
overwogen) +1 voor wit. 
Ik denk dat het gemakkelijkst is als 
ik mijn toren op de 3e lijn houd om 
Pd2/Pf3 te voorkomen en 
voorzichtig begin met 38. d5. Met 
36...h5 had ik moeten zien dat 
zwart iets probeerde rondom mijn 
koning maar ik zag geen enkel 
gevaar en speelde vrij snel 38. Pc3. 
38...Pd2 39. Txb7 h4 40. Kg1 Tf1+ 
41. Kh2 Tf2 42. Kg1 ½–½ 
 
Na afloop van de partij vond ik het 
stom van me zelf dat ik 39. Kg3 niet 
had overwogen. Na 39...Pxb3 40. 
Kxf2 Pxd4 ben ik weliswaar mijn 
pluspion kwijt maar ik ben wel 
eeuwig schaak uit de weggegaan. 
39. Kg3 is echter volgens Fritz 
complete onzin, na 39...Tf5 verlies 
ik zelfs de partij omdat nu Pf1+ ook 
in de stelling komt. Dan had het bier 
in Krakau ineens minder goed 
gesmaakt! 
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Wijze woorden 
 

Jan Jaap Janse 
 

Zoals bekend hangt De Sjuut vol 
met bordjes. Deur dichthouden, niet 
met de tafels slepen, geen flessen 
achterlaten en ga zo maar door. 
Wijze woorden die wij uiteraard in 
ere houden. 
Een tijdje terug hing er echter een 
gloednieuw bordje in de zaal. Voor 
wie tijdens het wandelen niet om 
zich heen kijkt volgt hierbij de 
inhoud: 
 
1. niet plagen of pesten 
2. niet schelden 
3. niet aan elkaar trekken 
4. je MOET met elkaar spelen 
5. het gezellig houden (van Nigel) 
6. geen ruzie maken 
7. geen grote mond 
8. niet liegen 
9. (elkaar) eerlijk toegeven 
10. als je je niet aan deze regels 

houdt ben je niet welkom! 
 
De boodschap lijkt gericht op de 
vele jeugdclubs die De Sjuut 
bevolken, of zijn ook wij de 
doelgroep? Een kleine analyse: 
 
1. Ach, de schaker die gaat 

verliezen. Op het moment 
suprême staat ineens de halve 
club om het bord te gniffelen 
("aasgieren", aldus oud-
kampioen F.P.A.K.). Dat is dus 
nergens voor nodig; 

2. Dit lijkt meer gericht op de 
schaker die net verloren heeft. 
Al bestaat PK tegenwoordig uit 

een verrassend beleefde popu-
latie: zelfs de weerloze wipkip 
van Mark S. blijft tegenwoordig 
intact; 

3. Dat is een mysterieuze. Het 
enige fysieke incident dat ik me 
kan herinneren had wel met 
trekken te maken, maar dan 
aan een stoel waar iemand op 
wilde gaan zitten. Details op 
aanvraag verkrijgbaar aan de 
bar; 

4. Toegevoegd op verzoek van de 
wedstrijdleider. Geen gezeur 
over de indeling! 

5. Dat is een mysterieuze. Ik ben 
er ook wel voor om het gezellig 
te houden, maar wat heeft die 
Nigel ermee te maken? Geen 
idee; 

6. Toegevoegd op verzoek van de 
voorzitter, maar enkel bedoeld 
voor de ALV. Anders kan Jan 
niet op tijd snelschaken; 

7. Idem; 
8. Zou dat gericht zijn op de 

analyse? "Ik stond totaal 
gewonnen!", "Als ik meer tijd 
had gehad...", etc. Lijkt me wel 
lastig te controleren; 

9. Idem. Tijd dat Eric Jacobs weer 
langskomt! 

10. Hm. Moeten we een deurbeleid 
gaan voeren? Sollicitaties voor 
de functie van uitsmijter zijn 
welkom. 

 
Sowieso zie je als schaker wel 
vaker bordjes hangen. Ergens in 
Zoetermeer telde ik er ooit 17 ("niet 
op de tafels staan", "niet op de 
stoelen staan", "niet aan het raam 
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zitten" en de andere 14 kunt u zelf 
wel bedenken), waardoor ik 
spontaan zin kreeg om alle regels 
te overtreden. Daarna was de oogst 
mager. Pasgeleden kwam ik echter 
weer een set huisregels tegen, te 
weten bij het Dick van Kooten-
toernooi in Kanaleneiland. Want wat 
hing er aan de muur? 
 
1. Wij luisteren naar elkaar 
2. Wij pakken geen spullen van 

elkaar af 
3. Wij vechten en pesten niet 
4. Wij rennen en schreeuwen niet 
 
Nuttige regels, positief geformu-
leerd, maar of ze echt op schakers 

zijn gericht? Vooral nummer 2 
moeten we maar niet letterlijk 
nemen, anders kan je geen partij 
winnen. Wedstrijdleider Peter 
Hoogakker keek nog wat beter en 
vond nog een huisregel: 
 
5. Wij wachten op elkaars beurt 
 
Verdraaid! Het zijn wel degelijk 
schakersregels, al lijken ze enkel 
bedoeld om types als Böhm of 
Knoppert af te remmen. Het 
gemiddelde buurthuis houdt kenne-
lijk rekening met bezoekende 
schakers. Qua reputatiemanage-
ment valt er een hoop te winnen. 

 
 

Schaaktrein 
 

Ronald Gouma 
 

Nee, dit verhaal gaat niet over de 
Google Translator die standaard 
"30 Sekunden pro Zug" vertaalt in 
"30 seconden per trein"... Dit 
verhaal gaat over een partij die ik 
laatst in de trein zag. 
 
Na een zondags familiebezoekje 
nam ik de late trein terug naar 
Utrecht. Ik vermaak me dan 
meestal met de muziek op m'n i-
Pod want 's avonds laat heeft het 
weinig zin om naar buiten te 
kijken... Als je naar links (of rechts) 
kijkt via de reflectie in de ruiten zie 
je wat je ook ziet als je rechts (of 
links) kijkt... Buiten is alles immers 
pikzwart. 
 

Deze keer ging er een student op 
de banken voor mij zitten (NB het 
was zo'n coupe waar de stoelen 
achter elkaar zijn geplaatst in plaats 
van tegenover elkaar...) Hij ging 
zich vermaken met de spelletjes op 
zijn laptop. Via de weerspiegeling in 
de ruit kon ik meekijken al was het 
beeld – mede door de reflectie van 
het dubbele glas – natuurlijk niet 
haarscherp. 
 
Het spelletje Patience liep al snel 
dood waarna Chess Titans werd 
opgestart. Dit schaak- programma 
wordt vrijwel op alle Windows PC's 
standaard meegeïnstalleerd. En 
was voor mij dus niet onbekend (al 
win je zelfs op het hoogst mogelijk 
level nog vrij eenvoudig als je maar 
wat druk zet). Ik was daarom 
benieuwd hoe dit schaakpotje zou 
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gaan verlopen. 
 
De met wit spelende student 
opende 1. d4, waarna de computer 
antwoordde met 1...f5. 
"Jammer, Hollands, daar weet ik 
niet veel van...", dacht ik. Vlot 
verschenen 2. Pc3 en Pf6 op het 
bord. Waarna ik al uit de theorie 
was... 
De student was waarschijnlijk niet 
zo'n sterke speler (dacht ik op dát 
moment), want zijn derde zet was 
ronduit vreemd: 3. f3 (?!). De 
computer speelde vervolgens 3...e6 
waarna het even duurde voor de 
volgende zet kwam. 4. Lg5 . Het 
computer-antwoord 4... Le7 leek 
een normale reactie. 
5. e4 was weer enigszins te 
begrijpen, wit had immers niet voor 
niets 3. f3 gespeeld. De computer 
sloeg niet, maar gaf de voorkeur 
aan 5...d6. Vervolgens speelde wit 
ook zijn andere loper naar de vijfde 
rij: 6. Lb5  waarna de computer 
opnieuw een loper tussen de 
aanvaller en de aangevallene 
(koning) plaatste: 6...Ld7 . 
Het witte antwoord 7. a4 was weer 
onverwacht, maar de computer 
ruilde met 7...Pc6 niet. Wit speelde 
8. Pge2 en toen...... 
 

Toen speelde de computer de 
geheel onverwachte zet 8...Ke8-g6 
(!) 
 

 
 
Even dacht ik dat ik een zet gemist 
had, maar toen viel mijn oog op het 
witte veld a1... 
"Wat...? Heeft de computer het bord 
verkeerd neergelegd...?! Kan dat 
dan...??" Maar vervolgens drong 
langzaam tot mij door welke 
denkfout ik gemaakt had... 
Via de reflectie van de ruit zag ik 
immers ook dat deze trein naar 
MADRETSMA ging... 
 
En deze Hollandse partij bleek dus 
een doodnormale Siciliaan met c3 
te zijn. Het einde van de partij heb 
ik niet meer meegemaakt want in 
THCERTU moest ik eruit. 
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PK snelschaakkampioen 
clubteams van de SGS! 

 

Bert Both 
van de website 

 

De vorige keer was 2008, en 
daarvoor 2005. En ook in 2002 
(+2003). Het was dus weer tijd... 
Het eerste zestal was gevuld met 
spelers uit het eerste: Hugo ten 
Hertog, Xander Wemmers, Gerben 
Veltkamp, Paul Hommerson, 
Andries Mellema en Bert Both. De 
medekanshebbers waren En Pas-
sant en Utrecht. 
De wedstrijdleiding had het zo 
ingedeeld dat de favorieten elkaar 
pas de laatste rondes zouden 
treffen. Na zes van de negen 
rondes hadden alledrie de teams 
inderdaad hun wedstrijden 
gewonnen, waarbij wij wel de 
meeste bordpunten hadden door 
o.a. met 6-0 het toch niet onaardig 
opgekomen BSG te verslaan. 
De 7e ronde bracht ons tegen SCU 
die met GM David Smerdon, IM 
Thomas Willemze, IM Dharma 
Tjiam, Vincent Diepeveen, Pieter 
Nieuwenhuis en Robert Beekman 
verschenen waren. Beslissend was 
dat Gerben zijn koning in liet staan 
terwijl Dharma nog één seconde 
had, wat ons met 3½-2½ liet 
verliezen. 
We moesten hierdoor de volgende 
wedstrijd tegen En Passant winnen 
en hopen dat dezen in de laatste 
ronde SCU eronder zouden 
houden. En Passant was met Friso 
GM Nijboer, IM Manuel Bosboom, 
IM Hans Böhm, Richard Vedder, 
Dick de Graaf en Sjoerd Drent 

komen aanzetten. Hugo won mooi 
van Nijboer en omdat de rest het 
keurig in evenwicht hield, kon 
Xander zijn enige halfje van de dag 
afgeven: 3½-2½ voor ons. 
Ondertussen bleek Oud Zuylen, 
met Arie Schwarz en met Dirk 
Floor, onverwacht van SCU 
gewonnen te hebben. Dirk versloeg 
Smerdon na ook al Nijboer gevloerd 
te hebben! 
Dit bracht ons de taak SCU 2 
eronder te houden in de laatste 
ronde en dat voor de zekerheid een 
beetje ruim te doen. Het werd 5-1, 
wat voldoende was om de 
felbegeerde digitale klok mee naar 
de Sjuut te mogen nemen. Omdat 
EP met het nipte 3½-2½ (de teams 
waren aan elkaar gewaagd) van 
SCU won, werden zij twees. 
 
1. Paul Keres 16, 41½ 
2. En Passant 16, 38½ 
3. SC Utrecht 14, 39½ 
 
We hadden weer drie teams 
afgevaardigd. Het tweede – Jan 
Jaap Janse, Anton Rosmuller, Bas 
Peeters, Mark Uildriks, Simon 
Kronemeijer en Klaas Veldhuijsen –
handhaafde zich in de kampioens-
groep. Jan Jaap scoorde met 6 uit 9 
prima aan het eerste bord, terwijl 
Simon een prettige middag aan het 
vijfde bord had met 7 uit 9. 
 
Opmerkelijk was de grote opkomst, 
40 teams. Verleden jaar waren het 
er 35 en het jaar daarvoor 36. Het is 
nog de vraag of het verstandig is de 
geplande wijzigingen door te 
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voeren om met viertallen en 7 
minuten te gaan spelen i.p.v. 
zestallen en tien minuten. 
De opkomst bij de SGS is 
aanzienlijk groter dan bij de andere 
onderbonden waar nog teamsnel-
schaakkampioenschappen gehou-
den worden en in deze onder-
bonden wordt het format met 
viertallen en kortere bedenktijd 
gebruikt. De locatie in de schaak-
toren van Spakenburg zal voor de 
goede opkomst meespelen. Voor 
de kampioensgroep is de ruimte 
weliswaar benauwd, zodat iedereen 
na de partij naar buiten de kou 
insnelt, maar het is verder een 
gezellige toestand. Het folkloris-

tische viskraampje was helaas 
opnieuw afwezig. Van twee tot vijf 
zouden ze toch aardig kunnen 
boeren. 
Verder is het nog vermeldenswaard 
dat de klokken en spelen ditmaal 
gehuurd waren, zodat er niet mee 
gesleept hoefde te worden. Prettig. 
 
Individuele scores eerste team: 
1. Hugo ten Hertog 6 
2. Xander Wemmers 8½ ! 
3. Gerben Veltkamp 6½ 
4. Paul Hommerson 6½ 
5. Andries Mellema 6½ 
6. Bert Both  7½ 
 

 
 

Het derde in Bunschoten 
 

Ger Hageman 
van de website 

 

Onze fans zullen er wel meer van 
hebben verwacht, maar het viel niet 
mee vandaag. De tegenstand was 
zwaar en de zalen waren erg warm, 
en dat speelt niet lekker. 
Voor de pauze liep het nog goed: 
een gelijkspel met 5 man, 2 
overwinningen en 2 nederlagen. 
Een middenpositie was ons deel. 
Na de verplichte pauze vielen we 
ver terug met enkel nederlagen 
waarbij een erg forse tegen Soest. 
Derde van onderen op de ranglijst 
was onze prestatie uit-eindelijk 
waard. Een van de lager 
geklasseerde teams was Utrecht 3. 

Individueel viel het resultaat van 
Roel op: 6 uit 11 tegen veelal 
sterkere tegenstanders. Ook Jan 
speelde vaak tegen hoger geklas-
seerde tegenstanders. Arme Kees 
had een van die dagen waarop 
niets wil lukken. De sfeer binnen het 
team was goed. Ook het toernooi 
verliep zonder problemen op een of 
twee Amersfoorters na die na 
veelvuldige bierinname wel erg 
luidruchtig waren. 
 
Individueel: 
1. Ger Hageman  4½ uit 11 
2. Jan Wiggerman  4 uit 11 
3. Youri Gerritse  4 uit 11 
4. Kees Vreeken  1 uit 10 
5. Jan van Eck  4 uit 11 
6. Roel de Lange  6 uit 11 
4. N.O.   0 uit 1 
 



 23 

Vulhoutje (1) 
 

Conrad Kiers 
 

Het volgende partijtje in de interne 
vond ik wel leuk. Met name 
vanwege de paardoffers op f5. 
 
Conrad Kiers – Klaas Veldhuijsen 
PK interne, 23-11-2011 (ronde 13) 
1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4. e4 
d6 5. Pf3 0-0 6. h3 e5 7. d5 Pa6 8. 
Le3 c5 9. Dd2 Pc7 10. g4 Ld7 11. 
a3 a5 12. b3 Db8 13. Ld3 b5 14. 
Pe2 Db7 15. Pg3 Tfb8 16. 0-0 
bxc4 17. bxc4 a4 18. Tab1 Dc8 19. 
Lc2 Da6 20. Ph2 Le8 21. De2 Pd7 
22. g5 Tb6 23. Txb6 Pxb6 24. Tb1 
Tb8 25. Pg4 Dc8 26. h4 Pd7 27. 
Txb8 Pxb8 28. h5 Ld7 29. f3 Pe8 
30. hxg6 hxg6 31. Ph6+ Kf8 32. 
Dh2 Db7 

 
33. Pgf5 Db2 34. Pxg7 Kxg7 35. 
Pf5+ Lxf5 36. exf5 Dxa3 37. Kf2 
Da2 38. Kg3 Dxc4 39. fxg6 fxg6 
40. Dh6+ Kf7 41. Lxg6+ Ke7 42. 
Dh7+ Kd8 43. Lxe8 Kxe8 44. g6 
Pd7 45. Df7+ 1-0 
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Ten Hertog: alles of niets 
Utrechts schaaktalent maakt zich op voor WK 

 

(AD katern Utrecht Sport, 12 oktober 2011) 
 

UTRECHT • De Utrechtse schaker Hugo ten Hertog (17) greep 
vorige maand net naast de eerste plaats bij het Eur opees 
kampioenschap schaken tot 18 jaar in Bulgarije. Zij n prestatie 
was wel genoeg voor het bereiken van zijn tweede 
meesternorm. Een internationale meestertitel is een  kwestie 
van tijd. Het WK tot 18 jaar in Brazilië is zijn vo lgende doel. 

RINS VAN KOUWEN 
 

‘Schaken is voor mij echt niet 
meer dan een hobby’ 
 
Hugo ten Hertog moest bij het EK 
tot 18 jaar uiteindelijk genoegen 
nemen met een gedeelde vierde 
plaats in het eindklassement. Maar 
de Europese titel lag in zijn laatste 
rondepartij binnen handbereik. ,,Als 
ik iets langer had nagedacht, was ik 
nu waarschijnlijk Europees 
kampioen geweest,’’ vertelt Ten 
Hertog aan de keukentafel van zijn 
ouderlijk huis. ,,Ik was heel 
teleurgesteld natuurlijk. Het was 
een kans die je waarschijnlijk maar 
één keer in je leven krijgt.’’ 

De uitzending naar het EK 
verdiende Ten Hertog nadat hij in 
mei van dit jaar Nederlands 
kampioen tot 18 jaar werd. ,,De 
eerste drie rondes op het EK gingen 
slecht. Maar daarna won ik vijf 
partijen op rij. Ik klopte in de zesde 
ronde een sterke Serviër en ineens 
stond ik op 6,5 winstpunt uit acht 
partijen. Ik stond gedeeld eerste.’’ 

Voor Ten Hertog zelf kwam de hoge 
klassering ook onverwacht. 
Ondanks zijn Nederlandse titel en 
het feit dat hij al sinds zijn tiende 
jaar ervaring heeft opgedaan in 
buitenlandse toernooien, was de 
jonge Utrechtse schaker op het EK 
als 29e geplaatst van de 81 
deelnemers. De Utrechter had er 
daardoor zelf ook niet op gerekend, 
dat winst tegen de Pool Marcel 
Kanarek in zijn laatste ronde, hem 
de Europese titel zou opleveren. 
,,Mijn tegenstander had het hele 
toernooi nog niet verloren, maar ik 
stond goed. Het was een 
spannende stelling en hij had een 
uur lang achter elkaar nagedacht. 
Hij had nog maar vijf minuten over. 
Ik dacht: 'Dit gaat goed', maar ik 
maakte een fout.’’ Ten Hertog 
speelde een snelle zet om zijn 
Poolse opponent nog minder tijd te 
geven. ,,Ik voerde automatisch mijn 
plan uit en die zet was niet goed. 
Het ging mis. Heel erg balen 
natuurlijk.’’ Het snelle spel past bij 
Ten Hertog. ,,Ik ben een 
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aanvallende speler,’’ legt hij uit. ,,Ik 
speel scherpe openingen. Erop of 
eronder, alles of niets, dat is mijn 
spel.’’ 

Ten Hertog verloor de laatste 
partij en naast de titel ging ook de 
bijbehorende eerste prijs - een 
laptop - aan de gymnasiumscholier 
voorbij. Ondanks de kater van het 
mislopen van de Europese 
jeugdtitel, haalde Ten Hertog in 
Bulgarije wel zijn tweede 
meesternorm. De Utrechter is 
daarmee nog één norm en enkele 
ratingpunten verwijderd van de titel 
van internationaal meester. 
Ondanks zijn sterke progressie, 
denkt Ten Hertog niet aan een 
internationale schaakcarrière, of 
heeft hij uitgespro-ken ambities om 

grootmeester te worden. 
,,Grootmeester worden is niet echt 
mijn doel. Het zou wel leuk zijn, 
maar ik heb daar niet alles voor 
over. Schaken is voor mij echt een 
hobby, ik ben er wel goed in, maar 
ik zou er later niet mijn geld mee 
willen verdienen. Lijkt me niet leuk, 
eigenlijk. Als je echt heel goed bent, 
dan verdien je goed genoeg, maar 
als je niet heel erg goed bent, moet 
je echt een avonturier zijn.’’ 

Toch kan Ten Hertog zich 
binnenkort richten op een nieuwe 
buitenlandse trip. Door zijn top-10 
notering in Bulgarije, heeft hij zich 
automatisch geplaatst voor het WK 
tot 18 jaar, half november in het 
Braziliaanse Caldas Novas. ,,Een 
mooie troostprijs,’’ vindt Ten Hertog.  

 

 
Hugo ten Hertog uit Utrecht is een aanvallende schaker. FOTO BART JANSEN 
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Vulhoutje (2) 
 

Rijk Schipper 
 

Rijk Schipper – Mark Smits 
PK interne, 19-10-2011 (ronde 8) 
1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 Lb4+ 4. 
Ld2 De7 5. g3 Pc6 6. Lg2 Lxd2+ 7. 
Pbxd2 d6 8. 0-0 0-0 9. e4 e5 10. d5 
Pb8 11. Dc2 a5 
Wit kan nu spelen op de 
damevleugel met b3, a3 etc. maar 
hij kiest voor aanval op de 
koningsvleugel. 
12. Ph4 g6 13. Dc3 Pbd7 14. Tae1 
Ph5 
Maakt f2-f4 voorlopig onmogelijk. 
15. Lh3 c6 16. De3 cxd5 17. cxd5 
b6 18. Dh6?! 
De kwaliteit redden met Tac1 zou 
inconsequent zijn. 
18...La6 19. Pdf3 Pdf6 
Een andere, meer solide verde-
diging is 19...Te8 20. Pg5 Pf8, 
waarna veld e6 nog eens wordt 
gedekt. Het lastige voor zwart is dat 
hij steeds rekening moet houden 
met Pf5. 
20. Pg5 Tfd8 21. Pe6! 

 
Haalt ...Df8 uit de stelling. Het 
paard is onkwetsbaar wegens 
21...fxe6 22. Lxe6+ Kh8 23. Pxg6+ 

met damewinst. 21. Pxf7 zou te 
weinig opleveren wegens 21...Df8! 
Lxf1. 
Dit leek zwart een goed moment om 
de kwaliteit te nemen, in de 
verwachting dat wit met de koning 
zou terugslaan. Maar deze speelt 
op de f-lijn. 
21...Lxf1 22. Txf1! Pxe4 23. f4 
Df6?  
Nodig was 23...exf4 24. Txf4. Dan 
ontstaat een ware heksenketel, 
waarin wit toch wel de betere 
kansen heeft. Bijvoorbeeld 
24...Pef6 25. g4 Pxd5 26. gxh5 fxe6 
27. Te4 of 24...Pc5 25. Pg5 Pf6 26. 
Pf5! De tekstzet verliest, maar het 
slot was ook niet gemakkelijk te 
voorzien. 
24. fxe5 Dxe5 
Tijd voor een klassieke offer-
wending. 

 
25. Txf7! Kxf7 26. Dxh7+ Pg7 27. 
Pxd8+ 
Veel beter dan 27. Dxg6 Kg8 28. 
Pf5 Td7 en zwart kan zich 
verdedigen. 
27...Txd8 28. Le6+ 1-0 
Zwart geeft op: het is mat of 
dameverlies. 
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Standen externe competities 
 
 
KNSB 1B   MP BP 
1. Kennemer Comb.  9 34½ 
2. Wageningen VLG  9 29½ 
3. Caïssa    7 26 
4. HWP Sas van Gent  6 28½ 
5. Charlois Europ.  5 27½ 
6. RSR Ivoren Toren  4 23½ 
7. DD     3 23½ 
8. Paul Keres   3 20½ 
9. Eindhoven   3 20½ 
10.HMC Calder 2   1 16 
 
 
KNSB 3H   MP BP 
1. Paul Keres 2   9 28 
2. Geleen    9 26½ 
3. De Combinatie  8 24 
4. SMB    5 19 
5. Dubbelschaak '97  4 19½ 
6. Venlo 2    4 19 
7. RSC 't Pionneke  4 17 
8. D4     3 17 
9. HMC Calder 3   3 14½ 
10.Veldhoven 2   1 15 
 
 
KNSB 3D   MP BP 
1. ASV 2    9 23 
2. Zukertort A'veen  7 23 
3. Regiohakkers   7 22½ 
4. Messemaker 1847  6 23 
5. Het Kasteel   6 19½ 
6. Oosten-Toren   4 19½ 
7. Amersfoort 2   4 18 
8. LSG 4    4 17½ 
9. PSV Dodo   3 16½ 
10.Paul Keres 3   0 17½ 
 
 
(Standen na ronde 5) 

SGS Promotieklasse MP BP 
1. Amersfoort 3   8 19½ 
2. Moira Domtoren  6 22 
3. De Rode Loper  6 19 
4. Woerden    5 17 
5. Hoogland   4 17 
6. Urecht 3   4 16 
7. DBC    3 13½ 
8. Zeist    2 13 
9. Paul Keres 4   2 12½ 
10.Utrecht 4   0 10½ 
 
 
SGS 1B   MP BP 
1. Vegtlust   7 19½ 
2. ZZC    6 20 
3. Doorn-Driebergen  5 15½ 
4. Nw Amelisweerd  4 19 
5. Vianen    4 17½ 
6. Rivierenland   4 16 
7. Paul Keres 5   4 16 
8. Oud Zuylen 2   4 16 
9. GZZ    2 12½ 
10.Woerden 2   0  8 
 
 
SGS 2D   MP BP 
1. Kijk Uit   7 22½ 
2. Gorinchem   6 17 
3. Rivierenland 2  5 18 
4. TRIO 1    5 17½ 
5. Woerden 3   5 17 
6. Paul Keres 6   4 17½ 
7. Denk en Zet Adv.  4 16 
8. De Giessen   3 16 
9. IJsselstein 2  1 11 
10.Utrecht 5   0  7½ 
 
 
(Standen na ronde 4) 
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AGENDA 2012 
 
 

Datum Intern Extern 

di 24 jan  De Giessen 1 – PK6 

wo 25 jan Ronde 18, start 2e cyclus Speelschema PK4-6 bekend 

wo 1 feb Ronde 19 PK5 – ZZC 1 

wo 8 feb Ronde 20 PK4 – Woerden 1 

za 11 feb  KNSB ronde 6  

wo 15 feb Ronde 21 + ½ fin. beker PK6 – Denk en Zet 1 

wo 22 feb Ronde 22  

vr 24 feb  Vegtlust 1 – PK5 

wo 29 feb Schrikkelschaak  

vr 2 mrt  DBC 1 – PK4 

di 6 mrt  Kijk Uit 1 – PK6 

wo 7 mrt Ronde 23  

za 10 mrt  KNSB ronde 7 

wo 14 mrt Ronde 24 PK5 – Vianen 1 

wo 21 mrt Ronde 25, bekerfinale PK4 – Moira Domtoren 1 

wo 28 mrt Ronde 26 PK6 – Rivierenland 2 

wo 4 apr Ronde 27  

wo 11 apr Ronde 28  

do 12 apr  Doorn-Driebergen 1 – PK5 

(onder voorbehoud, eventuele wijzigingen staan op www.paulkeres.nl)  
 

 


