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Van de redactie 
 

Colijn Wakkee 
 

Er zijn talloze dingen om het over te 
hebben: Tata dat nu op z'n einde 
loopt, het winterweer, onze acht-
tallen waarbij het per team vriest of 
dooit, gemiste prolongatie van de 
clubsnelschaaktitel, de hall of fame 
en de club van 100, de hoeveelheid 
kopij die beter had gekund (0 

foto's!) etc., maar wat sowieso niet 
vergeten mag worden is wat Louis 
Hijweegen voor het schaakleven in 
de regio heeft betekend. 
Als eerbetoon daarom op de 
voorkant een foto van de SGS-
competitieleider en duizendpoot van 
de Doredenkers, die afgelopen 
december plotseling overleed, 
genomen tijdens het OKU 2010. 
Moge hij in vrede rusten. 

 
 

Interne competitie 
 

Colijn Wakkee 
 

We zijn halverwege en er prijken 
weer nieuwe namen aan de top: 
Wesley Vermeulen en Niels 
Ondersteijn; beide spelers werden 
in 2012 lid. Hun onderlinge verschil 

is miniem; een gaatje met de rest is 
wel geslagen. Nummer 3 Dirk Floor 
houdt de vice-kampioen en de 
kampioen nog achter zich. 
Michel Kerkhof is de enige speler 
onder 2000 in de top 10, terwijl ook 
Ger, Jaap en Dies zich goed 
verweren in de subtop. 

 
Tussenstand 2012/2013 na 17 ronden: 
    Naam                   Pnt Prt Sal  ks  +  =  -   Rat  Ext  TPR  
  1 Wesley Vermeulen       648  15   6  -1  8  5  2   2281   0  2308 
  2 Niels Ondersteijn      644  13   6  -1  8  3  2   2335   0  2347 
  3 Dirk Floor             622  13   5  -1  7  4  2   2191   0  2219 
  4 Peter Lombaers         610  16   3   0  8  3  5   2215   0  2156 
  5 Gerben Veltkamp        607  11   4  -1  6  3  2   2217   0  2245 
  6 Jan Jaap Janse         603  12   4   0  6  4  2   2208   0  2208 
  7 Paul Hommerson         585   6   4   2  5  0  1   2306   1  2384 
  8 Wim van de Fliert      578  12   1   0  6  1  5   2125   0  2129 
  9 Michel Kerkhof         573  15   2  -1  6  5  4   1979   0  2067 
 10 David van Eekhout      570   9   3   1  4  4  1   2166   0  2207 
 11 Eric de Haan           567  11   1   1  5  2  4   2259   0  2112 
 12 Ger Hageman            567  10   2   0  6  0  4   1959   2  2069 
 13 Demre Kerigan          563   6   3   0  4  1  1   2256   0  2261 
 14 Jaap van Oosten        561  15   2  -1  8  1  6   1972   0  2006 
 15 Dies de Dreu           560  12   2   0  7  0  5   1896   2  2017 
 16 Simon Kronemeijer      560  13   1   1  7  0  6   2066   0  2092 
 17 Bert Both              559   6   2   0  3  2  1   2161   0  2198 
 18 Jaap van der Tuuk      558   7   2   1  3  3  1   2230   0  2206 
 19 John Cornelisse        555   9   1   1  4  2  3   2200   0  2171 
 20 David van Kerkhof      552   4   3   0  3  1  0   2313   0  2359 
 21 Conrad Kiers           546   9   1   1  4  2  3   1891   2  2048 
 22 Kees Vreeken           545  14   0   0  5  4  5   1942   1  1994 
 23 Anton Rosmuller        544  16   0   0  6  4  6   2060   0  2005 
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 24 Paul van der Kooij     540   6   1   0  3  1  2   2002   1  2128 
 25 Mark Uildriks          537  15  -1  -1  6  2  7   2006   0  1930 
 26 Hugo ten Hertog        535   2   2   0  2  0  0   2367   1  2553 
 27 Andries Mellema        534   2   2   0  2  0  0   2218   0  2588 
 28 Elmer van Veenendaal   530   6   1   0  3  1  2   2085   0  2072 
 29 Jan Willem vd Griendt  529   4   2   0  3  0  1   2302   0  2091 
 30 Ronald Gouma           527  13  -1  -1  5  2  6   1806   1  1864 
 31 Mark Smits             526   7   0  -1  2  3  2   2175   0  2059 
 32 Colijn Wakkee          524   5   0  -1  2  1  2   2059   0  2033 
 33 Max Viergever          524   2   1   0  1  1  0   2105   0  2209 
 34 Michiel van Hasselt    524   8   0   0  4  0  4   1751   1  1942 
 35 Jan Breukelman         521   1   1  -1  1  0  0   2268   1  2217 
 36 Evert van Heel         519  12  -1   0  3  5  4   1993   0  1881 
 37 Klaas Veldhuijsen      519  11  -2  -1  3  3  5   1881   1  1910 
 38 Xander Wemmers         518   1   1   1  1  0  0   2349   1  2623 
 39 Gerard Halve           515   6   0   0  3  0  3   1800   1  1964 
 40 Jeroen Bollaart        515   7  -1   1  2  2  3   1891   2  1924 
 41 Frank Heinen           514   3   0   1  1  1  1   1776   2  1983 
 42 Jelmer Sminia          514   4   0  -2  1  2  1   2241   0  2143 
 43 Jesper Nederlof        513   4   0   0  1  2  1   2141   0  2022 
 44 Tim Lammens            513   1   1   1  1  0  0   2350   0  2601 
 45 Rijk Schipper          512   6  -1   0  2  1  3   2010   0  1992 
 46 Rolf Dijksterhuis      510   2   0   2  1  0  1   1932   1  2009 
 47 Jan Wiggerman          509  13  -2   1  3  5  5   1869   1  1915 
 48 Jeroen Bakker          508   2   0   0  0  2  0   1900   1  2004 
 49 Frank Bax              507   2   0   2  1  0  1   1715   0  1955 
 50 Hein Piet vd Spek      506   5   0  -1  2  1  2   2028   0  1917 
 51 Jan Teuben             503   4  -2   0  0  2  2   1886   2  1891 
 52 Paul den Boer          503  13  -1  -1  5  2  6   1921   0  1778 
 53 Robert Weaver          503   2   0   0  1  0  1   1416   0  1639 
 54 Tim de Jonge           498   1   0   1  0  1  0   1798   0  1749 
 55 Chris van Meer         496   1  -1   1  0  0  1   1585   1  1571 
 56 Yme Jan Jellema        495  10  -2   0  3  2  5   2093   0  1833 
 57 Jeroen van Meerwijk    493   4  -2   0  1  0  3   1498   1  1558 
 58 Adriaan de Jongh       492   1  -1  -1  0  0  1   2213   0  1939 
 59 Gosse Kaastra          492   7  -2  -1  2  1  4   1513   0  1712 
 60 Pieter Roggeveen       491   1  -1  -1  0  0  1   2222   0  1362 
 61 Ronald van der Veen    491   6  -2   0  2  0  4   1996   0  1887 
 62 Leo van Houwelingen    489   4  -2   0  1  0  3   1999   0  1921 
 63 Ernst van der Vecht    487  10  -3   0  2  3  5   1874   0  1722 
 64 Roland Bes             486   3  -2  -1  0  1  2   1678   0  1468 
 65 Vincent Delvigne       486   1  -1   1  0  0  1   1396   0  1349 
 66 Wim Kool               486  12  -3   0  4  1  7   1609   1  1731 
 67 Youri Gerritse         486   1  -1  -1  0  0  1   1918   0  1419 
 68 Mitchel Wallace        484   9  -3  -1  3  0  6   1784   1  1797 
 69 Hans Hollander         475   5  -3   1  0  2  3   1866   0  1750 
 70 Dimitri Hendriks       472  13  -5  -1  3  2  8   1740   0  1778 
 71 Jan van Eck            469   5  -3   1  1  0  4   1583   0  1432 
 72 Jan Bettman            468  10  -5   0  2  1  7   1789   0  1764 
 73 Jelle Vellema          465   5  -4  -1  0  1  4   1676   0  1609 
 74 Stefan Blom            465   6  -4   0  1  0  5   1727   0  1577 
 75 Peter van den Belt     460  12  -4   2  3  2  7   1757   0  1706 
 76 Henk Heijmans          453   4  -4   0  0  0  4   1374   0  1261 
 



 5 

Fragment uit de interne 
 

Yme Jan Jellema 
 

Aan het begin van het seizoen heb 
ik mij aangemeld bij onze 
schaakclub. Apetrots op mijn Fide-
rating boven de 2200 weet ik vooral 
in de interne competitie weinig 
indruk te maken. Een plek in het 
laagste kwart van de ranglijst is 
voor mij toch wel weer even 
wennen.  Nu kan het zo zijn dat de 
mensen bovenin denken dat er 
onderin de competitie niets gebeurt, 
maar ik wil in dit verband toch even 
op bijgaand fragment wijzen. 
 
Dimitri Hendriks – Yme Jan Jellema 
PK interne, 17-10-2012 

 
In de diagramstelling was ik met 
zwart aan zet en kreeg ik de 
gelegenheid tot een semi-unieke 
situatie: 
29...Lb7 
Een triple-penning. Kruispenningen 
kent iedereen wel, maar om een 
stuk 3 maal gepend te krijgen, das 
wel even andere koek. Een 
viervoudige penning (laten we dat 
een sterpenning noemen) heb ik 
nog nooit gezien, dus ik denk dat 
deze situatie wel bijzonder is. 
Overigens is de triple penning niet 

het enige bijzondere in deze 
stelling, wat uit het vervolg blijkt. 
30. Lg7+ Ke7 31. Te1+ Le4 
Penningen waren wel het thema 
van de stelling. 
32. f6+ Ke6 33. c5+ Ke5 34. Db2+ 
Krijg nou wat. Pen je een stuk 3 
keer, kan je tegenstander gewoon 
twee van de drie penningen 
moeiteloos opheffen... 
34...Kd5 35. Lxe4+ 
En die derde lukt ook wel. Ook 
gewoon allemaal met schaak. De 
rest van de partij was bestond uit 
het completeren van de konings-
wandel en vervolgens het sportief 
mat laten zetten. Dit einde zal ik de 
lezer natuurlijk ook niet ontnemen. 
35...Kc4 36. De2+ Kb3 37. Dc2+ 
Kxa3 38. Ta1+ Kxb4 39. Ta4+ Kb5 
40. Dc4# 1-0 
En weer was ik van het bord 
gemept. Niets bijzonders meer te 
melden? Nou, eigenlijk wel. Het 
gebeurt wel eens dat je varianten 
gaat berekenen terwijl je tegen-
stander aan zet is, zo ook hier. Na 
mijn 31e zet ging Dimitri  (niet 
geheel verwonderlijk) de denktank 
in. Op dat moment selecteerde ik 
zelf de zet 32. De3 (ipv f6+) als de 
meest kritische zet (ik ben van de 
opvatting dat alle stukken moeten 
samenwerken en f6 verknalt de 
prachtige samenwerking, dus leek 
me gewoon niet de beste te kunnen 
zijn). Op 32. De3 had ik nog wel 
een hele mooie zet klaarliggen, die 
de bordjes bijna volledig verhangt. 
Aan u de vraag; wat is zwarts beste 
antwoord op 32. De3? 
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Leerzame verliespartijen (2) 
 

Anton Rosmuller 
 

A.J.Rosmüller – John Cornelisse 
1. d4 g6 2. e4 d6 3. c4 Lg7 4. Pge2 
c5 5. d5 b5? 
De zwarte sumoworstelaar ver-
plaatst het gevecht naar de buiten-
kant, maar dit blijkt een slechte 
strategie te zijn. Geeft Fritz nu al 
een lichte verschuiving van het 
evenwichtspunt +0.60, in de loop 
van de partij wordt het alleen maar 
erger. Na 16 zetten geeft Fritz 
+1.00, na 22 f4 +1.50, na 30 zetten 
+2.25 en dit gaat door tot de 5 sec. 
uitvluggerfase, wat een dramatische 
rol vervult voor de wat oude witte 
sumoworstelaar, die zo graag op de 
oude voet wil doorgaan d.w.z. de 
tegenstander langzaam maar zeker 
van de mat duwen. De pas 
ingevoerde nieuwe regel van de 5 
sec. uitvluggeren vraagt een 
alertere geest, wat de jongere 
sumoworstelaar natuurlijkerwijze 
beter verstaat. 
6. cxb5 a6 7. Pec3 Pf6 8. a4 0-0 9. 
Pa3 axb5 10. Lxb5 Pa6 11. 0-0 e6 
12. De2 Pd7 13. Lc4 Pb4 14. Lf4 
Ld7 15. Pb5 Db8 16. Tfd1 
16. Pxd6 is een leuke judotechniek, 
maar niet echt nodig. 
16...Ta5 17. Lg3 Pa8 18. Tac1 
18. e5 dit is een leuke techniek, die 
ik niet kende, omdat Fritz die na 
18...dxe5 verbond met 19. Lh4 Lf6 
en 20. Lxf6 exf6. Interessant. 
18...Pb6 19. b3 f6 20. Lf4 Lc8 21. 
Le3 Pbd7 22. f4 

 
Wit drukt zwart over het hele bord 
langzaam maar zeker van de mat. 
22...Kh8 23. Dd2 Db6 24. Kh1 Dd8 
25. Tde1 Tfg8 26. Pa3 Ta8 27. Lb5 
Tab8 28. Pa2 
De techniek van ruil helpt wit om 
het gevecht aan de buitenkant met 
nog meer vertrouwen tegemoet te 
zien. 
28...Pxa2 29. Dxa2 Ta8 30. De2 
Pb8 
De fase van het duwen en trekken 
na wits 22e zet f4 verschuift het 
evenwicht nu naar +2.50. 
31. Ld2 Pa6 32. Lc3 Lb7 33. Tcd1 
Db8 
Ineens begint de witte sumo-
worstelaar met nog drie minuten 
zich af te vragen, hoe zit het nou 
precies met die 5 sec.-regel. 
34. Lc4 Tf8 35. Pc2 Pc7 36. Pe3 
Da7 37. Db2 Tb8 

 
Er zijn drie scenario's voor wit om 
verder te gaan. Over de linkerflank 
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via a5, over de rechterflank via f5 
en door het midden via e5. Daar is 
denkkracht voor nodig en flexibiliteit 
en daarin schiet de oude mastodont 
te kort. Geplaagd door de tijddruk 
begint hij maar wat te doen en 
daarvan profiteert de geduldige 
jonge sumoworstelaar. Zelfs een 
remise aanbod van de oudere wordt 
door hem verworpen en de tijddruk 
doet de rest 0-1. Een naargeestige 
ontknoping. 
 

Leerzame verliespartijen (3) 
 

Anton Rosmuller 
 

A.J. Rosmüller – John Cornelisse 
Het is altijd fijn om mensen om je 
heen te hebben, die weten waaraan 
je nederlagen te wijten zijn. Nu had 
mijn vriend Jaap (van Oosten) net 
een boek van Nunn gelezen, waarin 
Nunn aanraadde niet langer dan 
twee min bij een zet stil te staan, 
want daarna wordt de zet er niet 
beter op. Daar ik in mijn eerste 
partij tegen Wesley 3 kwartier had 
nagedacht over mijn zet Dc7, 
schreef Jaap daar natuurlijk mijn 
nederlaag aan toe. En ook in mijn 
tweede partij tegen John had ik het 
niet op de 5 sec.-regel moeten laten 
aankomen, aldus Jaap. 
Daar ik een goed luisteraar ben, 
nam ik dit natuurlijk onbewust mee 
in de volgende partij. 
 
Andries Mellema – A.J. Rosmuller 
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. Pc3 a6 4. d4 
cxd4 5. Pxd4 Pf6 6. g3 
Andries had me verteld, dat hij een 
puur positiespeler was en de zet 6. 

g3 past geheel in deze zienswijze. 
6…e6 7. Lg2 Le7 8. 0-0 0-0 9. Le3 
Dc7 10. De2 Ld7 11. a4 Pc6 12. 
Pxc6 Lxc6 13. a5 
Probeerde Wesley mijn rechter-
beentje te lichten met een reeks 
tactische judogrepen, Andries 
probeert me alleen maar vast te 
zetten. Fritz geeft gewoon – 0.05 
niets aan de hand dus. 
13...b5? 
Van Jaap mocht ik dus niet lang 
nadenken, vertrouw op je gevoel, je 
bent een klasse speler etc. etc. 
Deze impulsieve zet bepaalt nu 
toch wel het vervolg van deze partij. 
Fritz geeft 0.70 na: 
14. axb6 

 
Hierna klemt de witte o zo posi-
tionele sumoworstelaar langzaam 
maar zeker het rechterbeen van de 
zwarte sumoworstelaar vast. 
14...Db7 15. f3 Pd7 16. Df2 Tfb8 
17. Pa4 
Net zo'n paardzet als Wesley deed, 
maar toch om totaal verschillende 
redenen. 
17...a5 18. b3 Tbc8 19. Dd2 d5?  
De zwartspeler is het zat en wil de 
strijd verplaatsen naar het midden 
van de mat. 
20. exd5 Lxd5 21. c4 Lb4 22. Df2 
Lc6 23. f4 
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Wit vangt hem rustig op, vergroot 
zijn druk met c4 en f4 op het 
centrum. Fritz geeft 1.50. 
23...Tab8 24. Tfd1 Pf6 25. Lxc6 
Dxc6 26. Dg2 Pe4 27. Td4 f5 28. 
Tad1 De8 29. Txe4 fxe4 30. Dxe4 
Fritz geeft 2.20. Het enige voordeel 
wat ik heb, is dat ik niet nagedacht 
heb, waardoor ik pas een uur 
gebruikt heb en Andries ruim 1:30u, 
waardoor hij de tijdsdruk zal moeten 
gaan voelen. 
30...Tcd8 31. Td4 Dh5 
Ik begin vrolijk aan een konings-
aanval. 

 
32. Dxe6+ Kh8 33. De5 De2 34. 
Td7? Lf8 35. Pc5? 
In tijdnood blijkt Andries een 
aanvallende positionele speler te 
zijn. Zonder de tijd te hebben om na 
te denken speelt hij nu twee 
aanvallende zetten 34. Td7? en 35. 
Pc5? ipv. twee verdedigende zetten  
34. Lf2! en 35 Pc3! 
Nu kan zwart zich redden met 
34...Te8 met eeuwig schaak en met 
34...Txd7 of 34...a4 het heft in 
handen nemen. Fritz geeft ineens – 
0.50. Maar nu blijkt het nadeel van 
een hele partij snel te schaken. Ik 
word er niet alleen oppervlakkiger 
van, mijn beoordeling van de partij 
blijkt dan wel erg veel te verschillen 

van Fritz, de sumoworstelaar bij 
uitstek. En in plaats van op het 
juiste moment op mijn handen te 
gaan zitten blijf ik gewoon snel 
doorspelen. 
35...Txd7 
Dat kan nog. 
36. Pxd7 Dd1+? 
Maar dat kan dus niet. 
37. Kg2 Td8 38. Pxf8 Txf8 39. Ld4 
Dc2+ 40. Kh3 Dg6 41. b7 1-0 
En met nog 50 min meer bedenktijd 
geef ik op 1-0. Een goede 
positionele partij van Andries en 
voor mij een leerzame partij. 
 

Heb ik van mijn drie 
verliespartijen iets geleerd? 

 

Anton Rosmuller 
 

Van mijn drie verliespartijen hoopte 
ik iets geleerd te hebben. Mijn 
vierde verliespartij laat echter zien, 
dat elke partij op zich zelf staat. 
Dat lang nadenken over één zet de 
ene keer wel positief kan werken en 
de andere keer niet. Dat snel 
spelen aanleiding geeft tot 
oppervlakkigheid en je niet 
noodzakelijkerwijs op het juiste 
moment alert laat reageren. 
Dat luisteren naar anderen niet 
perse je kritisch vermogen doet 
toenemen. Dat schaken een 
spannend emotioneel en intellec-
tueel gevecht is, waarvan je ook 
kunt genieten, zelfs als je verliest. 
 
A.J. Rosmüller – Mark Uildriks 
1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pf3 b6 4. Pc3 
Lb4 5. Lg5 h6 6. Lh4 La6 7. e3 
Pc6 8. Ld3 Lxc3 9. bxc3 De7 
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Over deze zet dacht Mark erg lang 
na. 
Na twintig min. ga ik eens de 
andere partijen bekijken. Daarna 
doe ik wat zetjes die passen bij de 
witte opzet, maak me geen zorgen, 
zie wel wat komen gaat. 
10. Pfd2 Da3 11. Db3 Da5 12. f3 
Dh5 13. Lf2 Da5 14. 0-0 h5 

 
Na 5 zwarte zetten met de dame 
durf ik rustig te rokeren, maar na 
14...h5, 15...h4 en 16...Dh5 ben ik 
er niet meer zo zeker van, dat mijn 
keuze van rokeren zo handig was. 
Ook al geeft Fritz +1.50; de stelling 
is diametraal van aard veranderd. 
Van een langzaam maar zeker van 
uit het centrum mijn tegenstander 
van de mat afduwen is de strijd 
naar mijn koningsvleugel verplaatst 
en van mijn partij tegen Andries had 
ik geleerd, dat zo'n verplaatsing van 
de strijd uiterste alertheid vereist. 
Veronachtzaamde Andries zijn 
verdediging in tijdnood, ook ik 
reageer nu niet adequaat, terwijl ik 
niet eens in tijdnood ben. 
15. Tfd1 h4 16. Pe4 Dh5 17. Dc2 
Luisteren naar Jaap (van Oosten) 
leidt bij mij blijkbaar niet tot meer 
begrip, maar tot oppervlakkigheid. 
I.p.v. een verdedigingszet als h3 en 
een centrumzet als e4 doe ik wat 

stukkenzetten uit het volste 
vertrouwen, omdat ik volgens Jaap 
een superieur spelinzicht heb. Dat 
superieure spelinzicht leidt bij mij 
dus niet tot het vinden van een 
superieure zet maar tot een 
verheven soort oppervlakkigheid. 
Dank je Jaap. Fritz geeft ineens      
-0.40; het evenwicht is verschoven. 
De zwarte sumoworstelaar heeft het 
initiatief gegrepen. 
17...Ph7 18. c5 Lxd3 19. Dxd3 f5 
20. Pd2 h3 
Na twintig zetten heeft het lange 
nadenken van zwart een geweldige 
aanvalsstelling opgeleverd. Nu 
moet ik verdedigend aan de bak en 
dat kost me handenvol tijd. 
21. Lg3 hxg2 22. d5 Pe7 23. dxe6 
dxe6 24. Pc4 Pg5 25. Dd7+ Kf8 
26. Pe5 Tae8 
Gelukkig doet Mark niet altijd de 
beste zet. Fritz geeft 17...Pxe4 en 
nu 26...Pxf3. Maar Mark heeft een 
praktische natuur. Hij ziet dat ik in 
tijdnood geraakt ben en speelt daar 
op. 
27. Kxg2 Pd5 28. Td4! 
Een zet waar ik trots op ben en wat 
de strijd had moeten doen laten 
kantelen. 

 
28...Pxe3+ 29. Kf2 f4 30. Txf4+ Pf5 
31. Txf5 
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In hevige tijdnood mis ik 31 Tg4. 
Fritz geeft dan +1.50. Nu -1.00. 
31...exf5 32. Dxf5+ Kg8 33. Kg2 
Th6 
En na een paar zetten ga ik door 
mijn vlag. Ik feliciteer mijn 
tegenstander oprecht. In de stelling 
duiken, je tijd goed gebruiken, je 
kansen grijpen, pragmatisme. 
Kwaliteiten, die iemand tot een 
gevaarlijk tegenstander maken. 
Ik vond het een leuke en originele 
partij van zwart. De zettenreeks 
La6, Pc6, De7, Da3, Da5, Dh5, 

Da5, h5, h4, Dh5 maakte 
aanvankelijk op mij een onbeholpen 
indruk, bijna echte computerzetten, 
daar normalerwijze zwart met 
pionzetten  d6, e5 en/of c5  het 
centrum bevecht. Nu vind ik het 
verfrissend. Ik heb genoten van de 
partij,ondanks mijn nederlaag. 
 
Heb ik wat geleerd van mijn vier 
nederlagen? Ik zou zeggen van 
wel. 
Leve het schaakspel! 
 

 
 

Een schwindel 
 

Jan Jaap Janse 
 

Een paar PKB's geleden meldde ik 
graag eens een echt goede partij te 
spelen. Normaliter haal ik mijn 
punten binnen met schwindelen: 
verloren staan, rommelen, tegen-
stander in paniek brengen en 
toeslaan. Best leuk, maar niet erg 
bevredigend. Bij het honderdjarig 
bestaan van SV Paul Keres wil ik 
niet als ouwe rommelaar de boeken 
ingaan... 
Maar helaas, ik ben nog niet veel 
verder. Wel kan ik melden dat ik 
eindelijk eens beschwindeld ben. Of 
liever gezegd, ik ben er eindelijk 
achter hoe moeilijk het is om een 
gewonnen stelling te winnen (ik sta 
immers nooit gewonnen). Kijkt u 
even mee hoe het me tegen de 
koploper verging? 
(NB: voor de trouwe Utrechtschaak-
lezers is dit geen nieuwe kost. 
Leuk, die nieuwe media, maar ze 

zitten elkaar en de echte geschied-
schrijving nogal in de weg) 
 
JJJ - Wesley Vermeulen 

 
Na 14 zetten. Zwarts opzet is niet 
uit de verf gekomen en ik 
verheugde me al op een avondje 
duwen en trekken. Immers, wat 
doet een mens aan 15. b4? Nou: 
14...Lxa3!? 15. Ta1 Lxb2 16. Txa5 
Lxd4+ 17. Tf2 
...en ik heb veel materiaal meer, 
maar zwart heeft verrassend veel 
spel. Merk op dat er na 17. Kh1 Pf5 
allerlei rotgeintjes in komen 
(categorie 18. Pxg4?? Pg3+ 19. 
hxg3 hxg4+. Een fijne matstelling 
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om hebberigheid af te leren). 
Zoals Fliert na afloop onmiddellijk 
aangaf had ik de loper op d4 (en 
daarna b6) zo snel mogelijk moeten 
elimineren, maar ik zag daar wat 
praktische bezwaren tegen en liet 
het ding in leven. Immers, een loper 
is toch gewoon een gemankeerde 
dame? Nou, nee. Heel wat zetten 
later hebben we dit: 

 
De loper is inmiddels erg machtig 
geworden en de boel staat op 
ontploffen. Ik had hier slaan op a7 
gepland, maar dacht af te kunnen 
wikkelen: 

29. cxd5? Tc1+ 30. Lf1 fxg4 31. 
Dxe6+ Kh8 32. Dxe4 Txf4 33. Dd3 

 
33...Tcxf1+ 34. Dxf1 Lh2+! 
Die had ik overzien. Overigens is 
het al niet eens de enige, denk aan 
33...Lf2+ 34. Kh2 Txf1 of het wat 
dubieuzere 34...Tf6 waarop ik met 
36. g3 een cruciaal gaatje kan 
maken. Het resterende toren-
eindspel kon ik niet winnen, en dat 
zou ook zwaar onterecht zijn 
geweest. 
Een geinige pot. 

 
 

das gesamte abentuer 
 

von oz 4 vs pk 6 dd 20121030 
 

Leo Prins 
 

krte smvtng van team: pel, vermeer, 
meerwijk, hasselt, veltkamp, eck, 
kool en rooy in willekeurige 
bordvolgorde, uitslag zoals eerder 
bericht: 4,5-3,5 ondanks winst van 
jan op jan ackerman (ex paul 
keres), zie tabel hieronder, ikzelf 
speelde remise tegen peter 
hoogakker, zie nogmaals de tabel 
hieronder, met wit, dat dan weer 
wel en ondertussen heb ik er alweer  

teveel biertjes op gedronken, 
recapitulierend: hasselt mooi & 
spannend paardenenpionneneind-
spelremiserace, pel mist meer dan 
de helft, meer scoort 0, hasselt 
halft, wat betekent dat veltkamp op 
bord 2 samen met kool op bord 7 
1,5 hebben gescoord, boven op 
mijn halve punt wat had ik al 
genoemd.
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0651 Oud Zuylen        2 of 6

 Naam 
 

Aug.12 
 

Mei 12 
 

Feb.12 
 

Nov.11 
 

Aug.11 
 

 Goor,van W.(Wout) 1869 1887 1844 1807 1811 
 Ee,van A.R.(Alwin) 1850 1839 1836 1836 1836 
 Gentenaar,P.L.(Pim) 1843 1812 1814 1814 1814 
 Corneth,E.(Erik) 1842 1888 1776     
 Jubels,B.(Bas) 1831 1823 1801 1820 1820 
 Weegenaar,B.(Bertrand) 1830 1843 1826 1864 1864 
 Mackaaij,T.(Ton) 1813 1806 1839 1833 1845 
 Westermann,M.A.F.(Frans) 1807 1797 1792 1795 1795 
 Lange,de H.J.G.(Hans) 1791 1795 1795 1795 1795 
 Tempelman,F.(Frank) 1789 1778 1772 1739 1739 
 Verbeek,H.(Harm) 1769 1771 1763 1763 1763 
 Ackerman,J.C.(Jan) 1759 1752 1736 1706 1706 
 Keijzer,L.F.(Leo) 1746 1759 1782 1762 1762 
 Thorig,H.(Harry) 1742 1757 1757 1769 1769 
 Hoogakker,P.(Peter) 1730 1768 1761 1754 1754 
 Lobik,B.(Bas) 1726 1726 1726 1726 1726 
 
mvg, jbv, enjoy the big flight that is 
life, but i have easy talking with my 
excelent gene pool (een ander 
woord voor: eert uw vader en uw 
moeder) but tomorrow morning at 7 
i will speak a different language  
 
zie je wel, herr doktor leo prinz, het 
kan best wel, letters los van elkaar 
schrijven, als je maar genoeg 
probeert maar gelukkig zal ik het 
nooit eens worden met je 
verwerpelijke meningen  
 
ps ik ga niet uitweiden over de 
ambiance en de uitstekende 
bediening, al moest je het zelf 
halen, maar dat vind ik eigenlijk wel 
zo prettig  
en ook ga ik je niet lastigvallen met 
details over de weg erheen of de 

weg erterug. boring! boring! boring!  
 
er zijn er maar weinig die beseffen 
dat 'korte samenvatting' een 
pleonasme is en 'kort samengevat' 
zijn tautologische broertje  
 
ter overdenking: als schaker willen 
wij de snelste weg die naar winst 
voert, met ons leven willen wij het 
tegenovergestelde, nl er zolang 
mogelijk over doen  
 
helaas hebben wij niets te willen  
 
of mijn favoriet: zo kan nog ik 
eindeloos doorgaan, maar nu even 
niet  
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Oud Zuylen 4 – PK6 
 

Jan van Eck 
 

Tja, 1e keer uit bij Oud Zuylen 4. 
Bleek een oud Goede Zetten Zat 
team. 
Ritsaert op bord 1 had dame tegen 
paard en en veel te verre pion toen 
ik kwam kijken. Nou dat ging mis. 
Michiel op bord 2 had paard en 5 
pionnen tegen ook paard en 5 
pionnen, wilde wel proberen winst 
eruit te slepen; de dappere strijder. 
3; Alex kwam laat, zag en overwon 
niet... zoals vaak had hij iets 
complex met leunen enzo waar ik 
geen reet van snapte maar bracht 
wel ½ punt binnen. 
Chris was op 't laatste moment 
opgeroepen en super; hij kwam. 
Had al vroeg zijn jas weer aan en 
meldde dat zijn punt ingeleverd 
was. 
John op bord 5 was blij met remise. 
Ik zat te rommelen in de opening 
maar kon later nog de enige 
overwinning eruit frommelen. 
Wim zat naast me waarvan ik dacht 
dat hij verloor, maar nee toch 
remise. 
Jeroen en Denise, tot genoegen 
van Jeroen toch remise. Weinig van 
gezien, Jeroen hoe ging dat? 
Inmiddels was het dus 4-3 en 
Michiel had zijn eindspel tot belofte 
voortgezet. Maar de floeper van 
een tegenstander tructe toch een 
remise eruit. 
Wij 3½, het veel sterkere Zat Zetten 
Goed dat bij Oud Zuylen is gaan 
schuilen wint nipt. 
Mijn frommelwinst ging zo: 

 
Jan Ackerman – Jan van Eck 
1. e4 c5 2. Pc3 Pc6 3. g3 Pf6 4. 
Lg2 e5 5. d3 Ld6 6. f4 Lb8 7. Pa3 
d6 8. f5 h6 9. g4 a6 10. g5 hxg5 
11. Lxg5 Dc7 12. Lxf6 gxf6 13. 
Pd5 Dd8 14. Dg4 Kf8 15. Tg1 

 
Hellup... 
15...Pb4 16. Pxb4(?) cxb4 
Nu heb ik lijnen en diagonalen. 
17. Lf3 Ke7 18. Tg2 La7 19. Pf2 
Ld7 20. h4 Lxf2 21. Kxf2 Db6+ 22. 
Ke2 Dd4 23. Tb1 Tac8 24. Kf1 
Lc6? 

 
Gelijk op b5 zetten Jan, kan 
volgende zet nog. 
25. h5 Lb5 26. Dh3 Lxd3+ 27. Le2 
Lxc2 28. Te1 Dxe4 29. Lxa6 Dxf5+ 
30. Tf2 0-1 
Geeft de dame weg maar ook na 
bijv. 30. Dxf5 Lxf5 31. Tf2 Txh5 wint 
zwart. 



 14

PK3 haalt schoorvoetend punten 
binnen 

 

Jaap van Oosten 
 

Met 3 matchpunten uit 5 
wedstrijden onderaan in de poule – 
moeten we ons zorgen maken? 
Welnee, we hebben er drie meer 
dan PK3 verleden jaar om deze tijd, 
en dat team handhaafde zich! 
Hoe ziet het team er uit? 
 
Allereerst onze kopman, Bert Both, 
de onverzettelijke. Met 4 uit 5 is hij 
onze dukdalf, ons aanmeerpunt 
naar wie we elke keer bij het eten 
geduldig luisteren. Bert hoort 
natuurlijk in PK1, dat voor straf nu 
ook onderaan staat; maar 
evengoed speelt hij vol vuur mee in 
PK3. Hier een voorbeeld van zijn 
stijl: 
 
Ben Ahlers – Bert Both 
PK3-DD2, bord 3, 06-10-2012 

 
Wit heeft de zet ...Pxe1 zojuist 
beantwoord met dxe6. Je kunt nu 
gaan nadenken over de 
complicaties na ...Dc8 (die er heel 
goed uit blijken te zien), maar als je 
Bert bent weet je dat je dit gaat 
winnen en speel je eenvoudig 
...Dxe6. 

Rijk Schipper, ook een ervaren 
KNSB-speler, begon zeer goed 
maar ging daarna op zoek naar zijn 
vorm. Helaas gaf hij in de match 
tegen Eindhoven met een kleine 
kwaliteit + pion meer, zonder verder 
te spelen remise, waardoor het 4-4 
werd; en tegen Charlois verzuimde 
hij enkele kansen in een weliswaar 
zeer slecht eindspel. Rijk komt er 
wel weer bovenop. 
Mark Uildriks is een talentvolle 
speler, die echter iets te vaak al in 
de opening slecht komt te staan. 
Mark heeft de gehele winterstop 
natuurlijk hard gestudeerd, en komt 
beslagen ten ijs voor den dag als 
wij op 15 februari weer moeten 
aantreden! 
Laurens Snuverink zit hyper-
geconcentreerd achter zijn bord, 
speelt lange partijen zonder 
blunders, en heeft een solide score 
van 50%. 
Leo van Houwelingen speelt vaak 
prachtig, maar ziet nog te dikwijls 
zijn diepe gedachten in het 
tijdnoodmoeras verzinken. Hier 
twee voorbeelden: 
 
Leo van Houwelingen – 

Jan Willem Koelmans 
PK3-DD2, bord 6, 06-10-2012 
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In tijdnood mist Leo hier het 
winnende 33. f5!! met idee 33. Txf5 
34. g4 Tf7 35. g5+ Kh5 36. Pf6+ 
 
Nog erger was wat hem overkwam 
tegen Charlois, tegen Krisna 
Soerjadi (broer van Wibi): 
 
Kresna Soerjadi – 

Leo van Houwelingen 
Charlois 2-PK3, bord 8, 15-12-2012 

 
Leo heeft bekwaam een gewonnen 
stelling uitgebouwd, al is hij nu wel 
erg kort in tijd, en is de winst nog 
wel een eindje weg. Hij speelt 
...Ke3?? ... 
 
Evert van Heel speelt goede potten 
maar wint net even te weinig voor 
zijn doen. Wij verwachten van Evert 
meer in de tweede turnus. 
 
Een ander vormgebrekgeval is 
Colijn Wakkee. Van tevoren had ik 
Colijn toch wel als een van onze 
vaste puntenmakers ingeschat, 
maar kijk nou eens hier: 
 

Colijn Wakkee – Lukasz Korecki 
PK3-DD2, bord 4, 06-10-2012 

 
Colijn heeft, enigszins onder druk 
van een optimistische captain, 
remise geweigerd maar is slecht 
komen te staan. Echter, met 29. g3! 
had hij de bordjes kunnen 
verhangen. Een Colijn in vorm zou 
deze kans niet gemist hebben. 
En zelf zit ik nou ook niet zo 
geweldig te spelen. Maar één partij 
was echt leuk: 
 
Jaap van Oosten – Ton Dulk 
Charlois Europoort 2-PK3 
bord 7, 15-12-2012 
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Pc3 dxe4 4. 
Pxe4 Lf5 5. Pg3 Lg6 6. P1e2 e6 7. 
h4 h6 8. Pf4 Lh7 9. Lc4 Pf6 10. 0-0 
Ld6 

 
Tot zover als in de 9e matchpartij 
Tal-Botwinnik, 1960. Tal speelde 
hier 11. Pxe6 (en geeft dit een 
uitroepteken); er volgde: 11...fxe6 
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12. Lxe6 Dc7?! (beter is 12...Pd7) 
13.Te1?! (want hier had wit 13. 
Ph5! met volle compensatie en 
aanval) Pd7 en Wit "heeft niets", 
aldus Tal. 
11. Pgh5 0-0 12. Te1 Pxh5 13. 
Pxh5 Dxh4 14. g3 De7 15. Dg4 
Lg6? 
Voor de hand liggend, maar slecht. 
Na 15...g5 is er niet veel bijzonders 
voor Wit. Maar nu begint het 
vuurwerk: 

 
16. Lxh6! gxh6 17. Txe6! fxe6 18. 
Dxg6+ Kh8 19. Ld3! 
Neemt ook veld h7 onder controle. 
Ik had deze zet gezien toen ik op h6 
offerde, en speelde hem vlot. Alleen 
is de zet 19. Te1!! nog beter: na 
19...Dh7 20. Txe6 Dxg6 21. Txg6 
dreigt Txh6 mat, dus moet 21...Kh7 
22. Txd6 met een gewonnen 
stelling voor wit. 
19...Pd7 20. Dxh6+ Kg8 21. Dg6+ 
Kh8 

 
22. Te1 
Helaas. De keus ging tussen deze 
zet en 22. Kg2! Die wint in alle 
varianten, terwijl de tekstzet hooguit 
tot een eindspel leidt dat misschien 
iets beter is voor wit. 
22. Df7? 
Maar niet zo! Zwart moet 22...Tf6! 
doen (enige) waarna 23. Pxf6 tot 
een stelling leidt waar wit drie 
pionnen voor het stuk heeft. 
Nu is het snel uit: 
23. Dh6+ Kg8 24. f4 Tfe8 25. Lg6 
De7 26. Txe6 
De tweede toren, die op e6 geofferd 
wordt! 
26...Dxe6 27. Dg7# 1-0 
Verder hadden we een aantal 
invallers, van wie Kees Vreeken en 
Klaas Veldhuisen helaas niet tot 
scoren wisten te komen, maar 
Frank Wilschut en Paul van der 
Kooij belangrijke punten binnen-
brachten. 
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Groninger Schaakfestival 2012 
 

Jan Wiggerman 
 

Een goede schaakvriend van me 
durft te beweren dat Paul Keres 
misschien wel de sterkste interne 
competitie van Nederland heeft. Ik 
denk dat hij met die bewering niet 
eens zover bezijden de waarheid 
zit. En in die competitie had ik tot nu 
toe wel aardig gepresteerd, al ligt 
de term "remiseschuiver" wel op de 
loer als je kijkt naar mijn uitslagen. 
Neem van mij aan, het waren 
allemaal vechtremises en tegen 
mensen die in mijn optiek toch 
duidelijk wel wat meer van het 
spelletje begrepen hebben dan ik! 
Juist door deze voor mij goede 
prestaties ging ik in de periode 
tussen Kerst en Oudjaar terug naar 
mijn geboortestad om daar mee te 
doen aan het traditionele schaak-
toernooi. Omdat ik tijdens de 2e 
ronde terug moest naar Utrecht  
wilde ik voor die ronde een bye 
aanvragen. Dat kon echter niet! 
Voor gewone stervelingen die pas 
na de Kerst wilden gaan schaken 
was in de reglementen maar 
voorzien in één bye (op 2e 
Kerstdag) en dat was het dan, 
terwijl het voor de deelnemers aan 
het 9-rondig toernooi mogelijk was 
om voor de eerste 5 (sic!) ronden 
een bye op te nemen. Natuurlijk kon 
ik het niet nalaten om bij de 
toernooidirectie dit punt te 
bevragen. Men zou het in de 
evaluatie van het toernooi 
meenemen, maar goed ik had dus 
voordat het toernooi begon al een 

dikke NUL te pakken en dat 
bevorderde het schaakplezier niet 
echt. 
 
Jan Wiggerman (1848) – 

Martin Roorda (1733) 
Groningen (1), 26-12-2012 
1. Pf3 d5 2. d4 Pf6 3. c4 c6 4. Pc3 
e6 5. e3 Pbd7 6. Le2 dxc4 7. Lxc4 
b5 8. Le2 
De loper hoort op d3! 
8...a6 9. 0-0 Lb7 10. a3 c5 11. 
dxc5 
Ik kan me herinneren dat ik een 
paar jaar geleden tegen Kees 
Vreeken ook een dergelijke stelling 
voor mijn kiezen had gekregen en ik 
er toen goed hard was afgegaan. 

 
11...Lxc5 12. b4 Le7 13. Lb2 0-0 
14. Tc1 Tc8 15. h3 Pb6 16. Dxd8 
Tfxd8 17. Pd4 Pc4 18. Lxc4 Txc4 
19. Pce2 Tdc8 20. Txc4 Txc4 21. 
Tc1 Txc1+ 22. Pxc1 Pd7 
Voor de witten valt alles nog steeds 
te keepen, maar echt vrolijk word je 
er niet van natuurlijk. 
23. Pdb3 e5 24. Pe2 f6 25. f3 Ld5 
26. Pd2 Pb6 27. Pc3 Le6 28. Kf2 
Kf7 
Tijd voor een truukje. 
29. g3 f5 
Zwart trapt er niet in. Na slaan op 
h3 gevolgd door g4 had de loper 
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geruime tijd buiten spel gestaan. 
30. h4 Lf6 31. Pe2 Pd7 32. e4 g6 
33. Pf1 f4 34. gxf4 Lxh4+ 35. Pfg3 
exf4 36. Pxf4 Pb6 37. Pxe6 Kxe6 
38. Kg2 Pc4 39. Lc1 Lf6 40. Pe2 
Lb2 41. Lxb2 Pxb2 42. Pd4+ Kd6 
43. f4 Pc4 44. Pc2 Pd2 45. e5+ 
Kd5 46. Pe3+ Ke6 47. Kg3 Pc4 48. 
Pc2 Kd5 49. Kf3 h5 50. Kg3? 

 
Beter is 50. Kg2 g5 51. fxg5 Pxe5 
52. Kg3 Kc4 53. Kf4 Pg6+ 54. Kf5 
50...Ke4 51. e6 Pd6 52. Kh3 Pf5 
[52...Kxf4] 53. Pe1 Pe7 54. Kh4 
Pf5+ 
Waarom de pion op f4 niet gepakt 
wordt is mij een raadsel, misschien 
dat zwart bang was dat het paard 
via d3 te snel naar a6 kon. 
55. Kg5 h4 56. Kg4 Kd5 57. e7 
57. Pf3 Kxe6 58. Pxh4 Pxh4 59. 
Kxh4 Kd5 60. Kg5 Ke4 61. Kg4 
57...Pxe7 58. Kxh4 Ke4 [58...Kc4] 
59. Kg5 Pd5 60. Pg2 Pe7 61. Ph4 
Ke3 62. Pg2+ ½-½ 
Er werd mij na de partij door een 
vriend toegegromd dat als je geen 
e4 in de semislaaf kunt spelen je 
een verloren pot speelt. Het 
scheelde inderdaad niet veel. 
In derde ronde mocht ik tegen 
Jeroen Groot, net als onder-
getekende een Stauntonman, al 
moet gezegd worden dat hij pas lid 

werd toen ik al weg was uit 
Groningen, maar echte clubliefde 
gaat niet verloren en ik blijf mijn 
club uit Groningen wel volgen. Mijn 
gastheer vertelde me dat mijn 
tegenstander graag een Morra-
gambiet op het bord wilde gooien, 
maar daar had ik geen zin in, dus 
werd het een Pirc, die, laten we het 
maar verklappen, compleet uit de 
klauwen liep. 
 
Jeroen Groot (1750) – 

Wiggerman,Jan (1848) 
Groningen (3), 28-12-2012 
1. e4 d6 2. d4 Pf6 3. Pc3 g6 4. f4 
Lg7 5. Lb5+ c6 6. Le2 b5 7. e5 
dxe5 8. fxe5 Pd5 9. Pe4 Lf5 10. 
Pg3 Le6 11. Pf3 h6 12. 0-0 0-0 13. 
c3 Pd7 14. De1 P7b6 15. Ld3 Tc8 
16. Pe4 Pd7 17. Dh4 h5 18. h3 c5 
19. Peg5 Db6 20. g4 cxd4 21. 
gxh5 Lf5 [21...dxc3+ 22. Kh1 Lf5 
23. Lxf5 gxf5] 22. Lxf5 gxf5 23. 
Kh1 dxc3 24. Tg1 Pxe5 
Complete chaos op bord, ik had 
nog gekeken naar 24...Tc4 25. Dg3 
f4 26. Dg4 (26. Dg2 Dh6 27. e6 
fxe6 28. Pxe6 Tf7) 26...f5. 
25. Pxe5 Lxe5 26. Pf3+ Kh8? 
Volgens de computer is 26...Kh7 
27. Pxe5 Df6 beter, maar ik zie het 
verschil niet. Misschien dat het te 
maken heeft met de loperdiagonaal 
a1-h8 die zijn werk gaat doen? 
27. Pxe5 Df6 28. Dxf6+ Pxf6 29. 
bxc3 Txc3 30. Kh2 Pxh5 31. Lb2 
Tc2+ 32. Tg2 Txg2+ 33. Kxg2 Kh7 
34. Kf3 a6 35. Tc1 f6 36. Pc6 e5 
Ik had hier nog steeds het gevoel 
dat ik dit nog wel kon houden, al 
zou het hard werken worden. 
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Immers als schaker moet je alle 
situaties spelen en een positief 
resultaat voor ogen houden anders 
kun je net zo goed thuis blijven. 
37. Pe7 e4+? 
Maar niet zo, natuurlijk. Nu is het 
uit. 

 
37...Pf4 38. Pxf5 Kg6 39. Pe7+ Kf7 
40. Tc7 Ke6 
38. Ke3 Pg3 39. Tc7 Kh6 40. Kf4 
Pf1 41. Pxf5+ Kh5 42. Th7+ Kg6 
43. Th6+ 1-0 

Goed. Toernooi halverwege. 
Toernooi ook alweer voorbij, want 
met een half uit drie kom je nooit-
never-niet meer in de hogere 
regionen terecht. Pot nummer vier 
was een regelmatige overwinning 
en in de laatste pot kwam er een 
Grunfelder ("Wesley Vermeulen eat 
your heart out!") op het bord waarbij 
het mijn gevoel was dat ik steeds 
wel beter stond.  
 
Jan Wiggerman (1848) – 

Pieter de Visser (1807) 
Groningen (5), 30-12-2012 
1. c4 Pf6 2. Pc3 d5 3. d4 g6 4. Pf3 
Lg7 5. cxd5 Pxd5 6. e4 Pxc3 7. 
bxc3 c5 8. Le3 0-0 9. Le2 Pc6 10. 
0-0 Lg4 11. Tb1 cxd4 12. cxd4 b6 
13. d5 Pa5 
Een normale Grunfeld-zet, al vond 

ik die knol hier wat buitenspel 
staan. Ik was denk ik zelf naar e5 
gesprongen. 
14. Dd3 Dd6 15. h3 Lxf3 16. Lxf3 
e6 17. Tfc1 Tac8 18. Da6 Txc1+ 
19. Txc1 Db8 
In de volgende stelling overkwam 
me iets nieuws. 40 minuten 
nadenken over één zet, dat was me 
nog nooit overkomen. Onze 
computervriend ziet natuurlijk geen 
beren op de weg, maar mijn gevoel 
was dat er iets in moest zitten. 
Slaan op e6 was goed, maar kon ik 
mijn loper ook omspelen via d2-b4 
en er iets moois van maken door 
daarna pion d6 te spelen. Het paard 
op a5 (staat het toch goed!), is 
echter steeds spelbreker omdat het 
via b7 terug kan naar c5. 

 
20. dxe6 
20. d6 werkt niet vanwege Dxd6 
21.Dxa7 Ld4 
20...fxe6 21. Lg4 Kf7 22. Ld2 Pb7 
23. Lb4 
23. Lxe6+ Kxe6. Deze zet had ik 
wel gezien, maar ik kreeg het niet 
rond om de zwarten hier mat te 
krijgen. Logisch ook, want dat zat er 
niet in, wel dat ik mijn stuk terug 
zou krijgen via 24. Dc4+ Ke7 25. 
Dc7+ Dxc7 26. Txc7+ Ke6 maar 
daar was in het geheel niet naar 
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gekeken. 
23...Tc8 24. Td1 Td8 25. Txd8 
Pxd8 26. Dd3 Dc7 27. g3 Lf6 28. 
Ld2 h5 29. Lf3 Pc6 30. Dc2 Dd7 
31. Lg2 Pe7 32. f4 Ld4+ 
32...Dd4+ 33. Kh2 Df2 34. Dd1 h4 
35. g4 Ld4 36. De1 Dxe1 37. Lxe1 
Le3 
33. Kh2 Lc5 34. Lc3 Dd6 35. Dd2 
Dxd2 36. Lxd2 Pc6 37. Lf1 Pd4 38. 
Kg2 Pc2 39. Ld3 Pb4 40. Lc4 Ke7 
41. Kf3 a5 42. a4 Pc2 43. g4 
hxg4+ 44. hxg4 Pd4+ 45. Kg3 Pc6 
46. Kh4 Ld4? 
Beter is denk ik 46...Pd4. Gevolgd 
door een onnauwkeurigheid van 
mijn kant: 
47. e5? 
Met zetten als 47. Kg5 Kf7 48. Kh6 
(48. Lxe6+ Kxe6 49. Kxg6) 48...Lf2 
49. f5 gxf5 50. exf5 Pd4 
houd je de druk erop. 
47...Kf7 48. Kg5 Lc5 49. Ld3 Pe7 

 
49...Le7+ 50. Kh6 
50. Le4 Kg7 
En gaat de koning op weg naar de 

damevleugel om als daar de kans 
toe is via c7 en d7 druk te gaan 
oefenen. 
51. Kh4 Kf7 52. Kg3 Ke8 53. Kf3 
Kd8 54. Ke2 Kc7 55. Kd3 Kd7 56. 
Le1 Ke8 57. Lh4 Kd7? 
Nog steeds zit zwart maar te 
keepen en te keepen, maar ik denk 
dat mijn tegenstander wel steeds 
fractie bij fractie minder kwam te 
staan. Misschien dat mijn 
tegenstander moe begon te worden 
maar dit verliest dan eindelijk die 
pion. 
57...Kf7 58. Lg5 (58. Kc4 Le3 59. 
Lg5 Ke8 60. Kb5; 58. Lxe7 Lxe7 59. 
Kc4) 
58. Lxe7 Kxe7 59. Lxg6 Lf2 60. f5 
exf5 61. gxf5 Lc5 
61...b5 62. axb5 a4 63. f6+ Ke6 64. 
Lh7 a3 65. Lg8+ Kxe5 66. f7 Lc5 
67. b6 a2 68. b7 a1D 69. b8D+ Kf6 
70. f8D+ Lxf8 71. Dxf8+ 
62. Kc4 Le3 63. Kd5 Lc5 64. f6+ 
Kd8 65. e6 Lb4 66. e7+ Lxe7 67. 
fxe7+ Kxe7 68. Kc6 1-0 
En om terug te komen op die 
uitspraak van mijn vriend. In de A-
compact scoorden zowel Yme Jan 
Jellema als Paul den Boer een top-
10 klassering, hetgeen de bewering 
van sterke interne schaakcompetitie 
wel onderstreept, lijkt me. 
 

 
 

Schaakfestival Groningen 
 

Paul den Boer 
 

Eind december doe ik al jaren mee 
met het Kersttoernooi in Groningen. 

Waar clubgenoten in het 9-rondig 
toernooi spelen, doe ik de laatste 
jaren mee in het Compact toernooi, 
vroeger Mini toernooi genaamd. Dat 
is 'slechts' 5 ronden (met eventueel 
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een bye op Tweede Kerstdag). 
Volgens mijn vrouw ben ik met 
deelname aan het Mini toernooi 
lang genoeg van huis☺. Dit jaar 
(2012) had ik een zeer goed 
toernooi. 
De eerste ronde speelde ik tegen 
clubgenoot Yme Jan Jellema (2206) 
van Paul Keres. Intern hebben we 
in Utrecht nog nooit tegen elkaar 
gespeeld. Wel in toernooien, 
waaronder het Open Drents 
Weekendtoernooi van 2007, waar ik 
nog van hem wist te winnen, en 
verrassend 2e eindigde. Ruim 5 jaar 
later eindigde onze partij in remise. 
Een kwaliteitsoffer van Yme Jan 
beantwoordde ik ook met een 
kwaliteitsoffer, waardoor onze beide 
rochade-stellingen openbraken. Ik 
won weliswaar een pion, maar meer 
dan eeuwig schaak zat er niet in. 
Mijn tweede partij was tegen de 
sterke Groninger Frits Rietman, die 
speelt bij het gesponsorde SISSA. 
 
Paul den Boer (2001) – 

Frits Rietman (2241) 
Stelling na 36...Ta8-a4 

 

De zwarte koning staat midden op 
het bord. Dat maakt een matnet 
mogelijk. Er zitten 2 matbeelden in, 
namelijk Te8 gevolgd door Pe3+. 
Met zijn laatste zet 36...Ta8-a4 
verhindert zwart dat. Maar er zit nog 
een heel mooi matbeeld in. Frits 
was zo sportief om het mat ook op 
het bord te laten komen: 
37. Pb6+! Lb6 38. Te5+! fxe5 39. 
Te5# 1-0 
Wat kan schaken soms toch mooi 
zijn :-) 
De derde ronde kon ik me niet goed 
concentreren, want ik droomde nog 
steeds wat weg bij het succes van 
de vorige dag. Ik verloor van Roelof 
Kroon (2190), die jeugdleider is bij 
Ten Boer, maar bij de Spassky's 
extern speelt. Die komen we met 
Assen nog tegen in de KNSB 
competitie. 
De laatste ronde begint altijd wat 
eerder. De spelers zijn vaak 
vermoeid, en dan kan alles 
gebeuren. Voor mij het moment om 
toe te kunnen slaan tegen sterkere 
spelers. Mijn tegenstander Abe 
Willemsma (2117) miste een 
tactische truc en verloor een stuk 
en de partij. Met 2,5 punten uit 4 
partijen had ik een toernooiresultaat 
boven verwachting. Verder was het 
weer een leuk en gezellig toernooi. 
Tot volgend jaar. 
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Hall of fame 
 

Jan Jaap Janse 
 

Zoals bekend bestaat onze club 
vanaf 1968. In 1976 werden we 
omgedoopt van UtStud in Paul 
Keres. Dat geeft diverse mogelijk-
heden. Zo kunnen we in 2016 ons 
veertigjarig bestaan vieren, maar 
worden we in 2018 vijftig. 
Bij zo'n jubileum hoort uiteraard een 
feest, maar het is ook goed om de 
historie in kaart te brengen voordat 
teveel mensen uit beeld zijn 
verdwenen. En zo belandde ik op 
een druilerige zondagmiddag op de 
schaakkamer van Kees Vreeken. 
Naast een heleboel clubbladen 
bleek hij ook een heleboel scores te 
hebben: van Paul Keres I, II en III, 
vanaf het seizoen 1976-1977, nu 
gecompleteerd tot en met vorig 
seizoen. Het excelbestand bevat 
hier en daar wat gaten, maar al met 
al geeft het een goed beeld van de 
avonturen in de KNSB en net 
eronder. 
De lijst bevat in totaal 211 namen 
(en ene N.O., met 0 uit 11). Daar is 
natuurlijk van alles mee te doen. 
Eerst heb ik gekeken wie de 
meeste punten gehaald heeft in al 
die jaren. De top-10 is als volgt: 

 
Bert Both 297 157,5 53 
Evert van Heel 298 149,5 50 
Kees Vreeken 288 145,0 50 
Dirk de Beer 179 106,0 59 
Conrad Kiers 227 105,0 46 
Albertus ten Hertog 184 99,5 54 
Paul van der Kooij 188 96,5 51 
Eric Jacobs 170 89,5 53 
Ad Maartense 165 85,5 52 
Wout van Veen 158 84,0 53 

 
De vetgedrukte namen zijn nog 
steeds hoofdlid. Topscoorder aller 
tijden is Bert, die net als Evert voor 
het eerst in '77-'78 opduikt. Samen 
met Kees vormen ze de onbetwiste 
top-3. Net buiten beeld vallen o.a. 
Simon Kronemeijer (73,5/144), 
Frans Konings (70,5/126) en Dirk 
Floor (69,0/130). 
 
Als we inzoomen op Paul Keres I 
zien we het volgende:  
 
Bert Both 247 128,5 52 
Dirk de Beer 176 103,0 59 
Marcel van Oijen 115 64,5 56 
Frans Konings 109 61,5 56 
Wim v/d Fliert 129 59,0 46 
Evert van Heel 119 58,5 49 
Dirk Floor 109 56,5 52 
Xander Wemmers 81 49,0 60 
Guido Jansen 73 45,0 62 
Hans Sandbrink 79 44,0 56 
 
Dat is helder. Bert ruim op kop, en 
hier kan hij echt niet worden 
ingehaald. Ook heeft hij de 
seizoenstopscore aller tijden: 9 uit 
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9, in '88-'89. Als we kijken wie er 
procentueel het beste scoorde zien 
we een hoop namen uit oude tijden 
(Guus Rol 23,5/35, Peter den 
Ouden 24,5/37), al is Hugo ten 
Hertog met 14,5/22 bezig aan iets 
dergelijks. 
 
Paul Keres II dan: 
 
Kees Vreeken 205 108,5 53 
Eric Jacobs 143 76,5 53 
Evert van Heel 134 71,0 53 
Paul van der Kooij 90 50,5 56 
Peter Monté 84 42,5 51 
Jan-Bart Abcouwer 77 40,5 53 
Jan Jaap Janse 76 39,5 52 
Rijk Schipper 80 39,5 49 
Harold Gemert 69 38,0 55 
Albertus ten Hertog 64 37,5 59 
 
Ook hier een onbetwiste top-
scoorder: Kees heeft over vier 
decennia steeds zoveel punten 
gesprokkeld dat hij lastig in te halen 
is. Zeker niet op korte termijn: van 
de huidige hoofdleden in de tabel 
speelt momenteel niemand in PK2.  
Procentueel zien we Elmer van 
Veenendaal met 7,5/8. Daar 
maakte hij dit seizoen een 
duizelingwekkende 95% van, om 
daarna voor het eerst te verliezen. 
De andere procentuele top-
scoorders komen uit de jaren '90: 
Guido Jansen 18,0/24 en Hans 
Sandbrink met 9,0/13. En wat te 
denken van Ger Hageman, die als 
kopman in '79-'80 maar liefst 6,5 uit 
8 scoorde! 
 

Tenslotte Paul Keres III: 
 
Wout van Veen 146 79,5 54 
Conrad Kiers 134 66,0 49 
Ad Maartense 100 54,0 54 
Albertus ten Hertog 98 52,5 54 
Simon Kronemeijer 81 44,0 54 
Jos Kloppenborg 86 41,5 48 
Paul van der Kooij 87 39,0 45 
Rolf Dijksterhuis 88 39,0 44 
Leo v Houwelingen 77 38,0 49 
Jaap van Oosten 58 33,5 58 
 
Oud-lid Wout heeft hier een 
duidelijke voorsprong genomen. 
Verder veel namen die ook al in 
andere lijstjes opdoken, waaronder 
Rolf die misschien wel als enige in 
alle teams heeft gespeeld en alleen 
in PK1 nooit basisspeler is geweest. 
Opvallend hier is een 7,5/8 van 
Harold Gemert en een 8,5/9 van 
Thailo van Ree. Ook de 29,5/43 
van Jan-Willem Jansen (bijna 70%) 
is mooi. In dit team veel eenmalige 
invalbeurten en een paar 
dramatisch lage scores. Die 
bedekken we met de mantel der 
liefde. 
 
Aanvullingen en anekdotes zijn 
uiteraard van harte welkom! 
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Opwarmschaak 
 

Jan Jaap Janse 
 

In de zomer wordt er veel 
geschaakt: Leiden, Amsterdam, 
Dieren, noem maar op. Ik moet 
daar nooit zoveel van hebben. 
Schaken in de zomer, het klinkt een 
beetje als schaatsen in de zomer of 
beachvolleyballen in de winter. De 
seizoenen mogen verdwenen zijn 
uit de supermarkt, het lichaam 
herkent ze nog. Geen gepieker in 
de hitte. 
 
Maar toch heb ik een serieus 
toernooi gespeeld! In Roosendaal, 
waar Mark woonde toen hij nog een 
Markje was, wordt al jaren goed 
aan de weg getimmerd. Een nieuwe 
loot is het LBV-toernooi, zeg maar 
het Brabants kampioenschap 
gecombineerd met een aantrekke-
lijk weekendtoernooi. Veel sterke 
spelers, een relaxte formule 
(maximaal 2 partijen per dag), het 
klonk zowaar als een serieuze 
optie. De melding van Bert dat hij 
een B&B had gehuurd met nog een 
kamer over was genoeg. Een 
schaaktoernooi, in de zomer. 
 
En dit keer hadden ze het toernooi 
zo sterk gemaakt dat ik met mijn 
2202 fide niet bij de bovenste helft 
hoorde. Resultaat: 1e ronde zwart 
tegen Sergei Tiviakov (2674), op de 
foto voor de opening van het 
toernooi, en een glimlach opzetten 
voor de fotografen tot je kramp in je 
kaken krijgt. En daarna dus 
schaken. Dat viel niet mee: 

Diagram 
Wit Kg1 Dd1 Ta1 Te1 Lc1 Ld3 
Pf3 a2 b2 c3 d4 f2 g2 h2 
Zwart Kg8 Db6 Ta8 Tf8 Lc8 Lf6 
Pb8 a7 b7 c6 e7 f7 g6 h7 
 
Sergei Tiviakov (2674) – 

Jan Jaap Janse (2202) 
Stelling na 10. Te1 

 
Een degelijke, maar ook wat 
passieve stelling. Ik zag wit al 
gestaag doorbouwen aan druk op 
f7, en 10...Td8?  leek me een goede 
manier om 11. Pe5 te ontmoedigen. 
Nee dus: 11. Pg5!  en zwart staat 
meteen klem. Wat spartelpogingen 
hadden geen zin, en puur voor het 
mooie plaatje ging ik door tot: 

 
Wij schakers hebben het gemak-
kelijk. Wie moet voetballen tegen 
Barcelona mag 90 minuten lang de 
bal uit het doel halen, wie moet 
fietsen tegen Contador ziet 4 uur 
lang diens achterkant, en wie moet 
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kickboksen tegen Badr Hari… nou 
ja, laat maar. Echter, wie moet 
schaken tegen Sergei Tiviakov kan 
zelf kiezen wanneer het voorbij is. 
Ik koos voor de echo 20. Pg5!  om 
een handje te geven. 
 
Dat was een fiks pak rammel. Een 
reden om mee te doen was op te 
warmen voor het nieuwe seizoen, 
maar hier wordt een mens niet 
warm van. Tiviakov al evenmin, al 
denk ik dat hij nergens warm of 
koud van wordt: zelfs bij de 
spannende finale van het toernooi 
en de opgave van zijn tegenstander 
was er geen lachje te zien. Gelukkig 
kregen we het ook niet warm van 
de zaal: een perfect werkende airco 
zorgde er zelfs voor dat deelnemers 
klaagden over tocht! 
 
Op vrijdagochtend was alles 
anders. Verbannen van het podium 
naar bord 27, geen zwart maar wit, 
duidelijk favoriet op rating, en dit 
keer schutterde de opponent in de 
opening. Alleen het afmaken leek 
op de vorige pot: 
 
Jan Jaap Janse (2202) – 

Paul Kuijpers (2071) 
Stelling na 19...Pd7 

 

22. Tf6! Tfe8 23. Txh6 gxh6 24. 
Tf6 
Net zo'n echo als in ronde 1. 
24...Kf8 25. Txh6 
En nog een keer. 
25...Dc7 26. Dg5 1-0 
 
Een fijn potje. Weer terug naar het 
podium, en alweer een leuke 
tegenstander: Manuel Bosboom, 
altijd goed voor spectaculaire 
zetten. Al viel dat dit keer tegen: hij 
grabbelde een pion mee en ging 
vervolgens in de heg liggen. En dat 
levert dan zoiets op: 
 
Jan Jaap Janse (2202) – 

Manuel Bosboom (2383) 
Stelling na 25...Dd8 

 
Veel gepieker later is er op het bord 
weinig veranderd: 

 
We hebben wat heen en weer 
gezet, maar ondertussen ook veel 
tijd verbruikt, waarbij vooral 
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Manuels klok het nulpunt begon te 
naderen. Dat gaat de goede kant 
op, was mijn naïeve gedachte. 
Niets was minder waar! Het tempo 
was 90 minuten voor 40 zetten, 30 
minuten voor de rest en 30 
seconden per zet vanaf zet 1. 
Nieuw voor mij, niet voor ervaren 
toernooitijgers als Manuel. In zo'n 
tempo kan je best een gokje wagen 
met je vlag op vallen; er komt 
immers steeds weer 30 seconden 
bij, en dan komt het neer op 
beslisvaardigheid. Vandaar dat 
Manuel nu met 33...Pb8!? kwam. 
Typisch een beslissing die je 
zonder increment niet neemt. 
Ineens was pion c7 niet meer 
gedekt, en moest ik beslissen 
waarmee ik het ding zou nemen. Ik 
raakte in paniek, deed geen van 
beiden en koos met 34. Dc2?  voor 
vlees noch vis, om veel te laat 
alsnog op c7 te meppen. Manuel 
profiteerde en na de 40e zet stond 
het zo: 

 
Een trieste bedoening, en na 41. 
Kg2 Txc7 42. 42. Txc7 Dg5+ 43. 
Kf3 Th1 44. Ld3 Txh3+ 45. Ke2 
Th2 46. Dc2 Df4  kon ik een handje 
geven. Dat gebeurde met een 
biertje in de linkerhand, en daar zit 
een verhaal aan vast. Manuel zag 

mij hoofdschuddend naar de 
diagramstelling kijken, had dorst en 
besloot 2 biertjes te halen. Nu wil 
het geval dat de organisatie de 
titelhouders nogal in de watten 
legde. Zo mocht IM Bosboom (en 
FM Lammens, en FM Smits) gratis 
consumpties halen, waar het 
gewone volk ervoor moest betalen. 
U raadt wat er gebeurde: 
titelhouders begonnen grif uit te 
delen, de barinkomsten vielen 
nogal tegen en vanaf vrijdagavond 
werd men iets strenger: één 
consumptie per titelhouder per keer. 
Het tekent Manuel dat dat ene 
biertje voor mij was.  
 
Zo moest ik opnieuw het podium af, 
om daar de Zeeuw Jim van de 
Vreede te treffen die in ronde 2 een 
remise tegen Bert had gespeeld. Ik 
kreeg de tip om er iets raars van te 
maken, en dat lukte wel: 
 
Jim van de Vreede (2012) – 

Jan Jaap Janse 
Stelling na 13...Pd7 

 
Wit heeft een helder plan: lichte 
stukken afruilen en mij met de 
witveldige loper laten zitten. Mijn 
plan was complexer: de koning van 
de 8e rij afhalen en proberen met 
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...g4 de koningsstelling aan gort te 
slaan. Maar hoe doe je dat? 
Gelukkig bleken beide plannen 
elkaar te raken: 
14. Pxd7?! Kxd7 15. Ld3? g4 
En mijn plan is sneller bereikt dan 
verwacht. Nu raakte wit definitief 
het spoor bijster: 
16. hxg4? hxg4 17. Txh8+ Dxd8 
18. Lxf5? Dh1+ 19. Ke2 gxf3+ 20. 
gxf3 Dxd1+ 21. Txd1 exf5 
En tijd voor een hand, dacht ik, 
maar wit wil het nog wel even 
proberen. Zijn plan is onveranderd: 
de witveldige loper is nog 
ingesloten, dus ruilen en keepen: 
22. Th1 Kc7 23. Th8 Ld8 24. Lh6 
Le6 25. Lg5 Tc8 26. f4 Kd7 

 
"Verdorie, dit valt nog tegen!" was 
mijn gedachte hier. Na 27 [iets] 
Lxg5 28. Txc8 Kxc8 29. fxg5 is het 
nog wel een kluif, zeker als wit ook 
nog f4 voor elkaar krijgt. Ik was dus 
...f4 van plan, maar echt 
gemakkelijk is het niet. Gelukkig 
was wit erg behulpzaam in deze 
partij: 
27. Kf3? c5! 28. dxc5 d4 29. Ke2 
Lc4+ 30. Kd1 Lxg5 31. Txc8 Kxc8 
32. fxg5 Kd7 
En het was niet moeilijk meer, 0-1. 
 
En zo kon ik het podium weer op 

(en had ik de rest van de dag "Heen 
en Weer" van Drs. P. in mijn hoofd). 
Ditmaal trof ik een jeugdig talent 
waar onze Andries dit seizoen 
extern van verloren had. Geen 
reden dus om hem te 
onderschatten, al kreeg ik dat 
gevoel wel een beetje in de 
opening: 
 
Diagram 
Wit Kg1 Dd2 Ta1 Tf1 Ld3 Lg3 
Pc3 Pf3 a2 b2 c2 d4 e4 g2 h2 
Zwart Kc8 Da5 Td8 Th8 Lf8 Lh7 
Pd7 Pf6 a7 b7 c6 e7 f7 g5 h6 
 
Jan Jaap Janse (2202) – 

Stijn Gieben (2073) 
Stelling na 12. Lg3 

 
12...Ph5? 
Mooi, daar zat ik al een tijdje op te 
vlassen: 13. Pb5!  en zwart viel zo 
ongeveer van z'n stoel. 13...Dxd2 
14. Pxa7# is natuurlijk erg fijn. Toch 
had ik hier nog wel een keuze, want 
met het oerlelijke 13...b6 blijft zwart 
op de been. Daarom ging ik eerst 
een tijdje op 13. b4 puzzelen, wat 
me toch te vaag werd, en besloot ik 
dat 13...b6 14. Pa3 Pxg3 (14...Dxd2 
15. La6#, ook mooi) 15. Dxa5 bxa5 
16. hxg3 goed genoeg moest zijn. 
Gek genoeg had zwart daar 
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helemaal niet naar gekeken: 
13...Db6?! 14. Lc7 Da6 15. Pd6+ 
exd6 16. Lxa6 Kxc7 
En nu komt er iets dat helaas 
kenmerkend voor mijn spel is: 
materiaal gewonnen, en nu? 
Ongeduldig wil ik er met grof 
geweld doorheen, en geef zwart 
kansen om te rommelen: 
17. Lc4? Lxe4 18. Lxf7 Pf4 19. 
Tae1 d5!? 20. Da5+ Pb6 21. c4 
Th7 22. Pe5 Ld6 23. cxd5 cxd5 24. 
Dxa7 Lxe5 

 
Op zich klopte mijn gehak wel: 25. 
Tc1+ Pc4 26. Txc4+ dxc4 27. Da5+ 
en er blijft genoeg aan de strijkstok 
hangen. Ik had echter 27. Da5+ niet 
gezien en iets anders wel: 
25. Txe4?? Lxd4+! 
Aaarrrrgggghhh! 
26. Txd4 Pe2+ 27. Kh1 Pxd4 28. 
Da3 Pc6 29. Dg3+ 
Gelukkig blijft de dame irritant 
genoeg, en na een plens water over 
mijn hoofd kom ik tot zinnen: 
gewoon afwikkelen naar een goed 
eindspel, in plaats van nog verder 
te gaan forceren. 
29...Td6 30. Tf6 Pc4 31. Lxd5 
P4e5 
Een slim baasje. Automatisch 32. 
Lxc6 Td1# en waarschijnlijk was ik 
op zoek gegaan naar een weerloze 

wipkip. 
32. Txd6 Kxd6 33. Lxc6 bxc6 
En dit D vs. T+P eindspel wist ik 
zonder verdere ongelukken te 
winnen. 
Zo mocht ik eens op het podium 
blijven en was er uitzicht op een 
mooie 4 uit 6. Daarvoor moest nog 
wel één van de vele meespelende 
dames worden verslagen: de 
Roemeense Iozefina Paulet, 
wederhelft van GM Jan Werle. 
Achter een onschuldig uiterlijk 
(rokje, ruitjeshemdje, brilletje, 
krulletjes) zat echter een woeste 
schaakster verborgen. Een leuke 
partij, ik geef hem integraal: 
 
Iozefina Paulet (2234) – 

Jan Jaap Janse (2202) 
1. e4 c6 2. Pc3 d5 3. Pf3 Lg4 4. h3 
Lh5?! 
Dit geldt als (heel) verdacht, maar 
vind ik een stuk leuker dan 4...Lxf3. 
5. g4 Lg6 6. exd5 cxd5 7. Lb5+ 
Pc6 8. Pe5 Tc8 9. d4 e6 10. h4 f6 
11. Pxg6 hxg6 12. Dd3 Kf7 

 
Dat is het idee: koning op f7 
parkeren, alles dekken en ooit 
profiteren van de gaten die wit heeft 
gemaakt. Geen eenvoudig plan, 
vooral omdat wit veel stukken op g6 
kan gaan richten. 
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13. Lxc6 bxc6 14. Pe2 Ld6 15. Lf4 
e5!? 
Nog wat extra olie op het vuur. Het 
siert de witspeelster dat ze niet het 
laffe 15. Pf4 Lxf4 verkiest. 
16. Lg3 Db6 17. b3 Te8 18. f3 
Da5+ 19. Kf2 Ph6 20. Kg2 

 
Ik zat al de hele tijd te kijken naar 
...e4, en dit was wel een mooi 
moment geweest: 20...e4 21. fxe4 
Lxg3 22. Pxg3 Pxg4 ziet er wel fijn 
uit. Ik koos voor een versterkend 
zetje teveel: 
20...Dc7? 21. dxe5 fxe5 22. c4! 
Een gewaagde actie, maar ze kan 
niet afwachten tot zwart geheel uit 
de knoop is. Veel gepieker en 
gepuzzel, met een tempo van 
anderhalf uur werd het al snel krap: 
22...e4 23. fxe4 Txe4 24. Taf1+ 
Kg8 25. cxd5 Txg4 26. Th3 Dd7 
27. dxc6 Dxc6+ 28. Df3! 

 
Een streep door de rekening, ik 
kom niet tot ...Pf5. Een verstandig 

mens pakt nu de remise met 
28...Dxf3+. Verstandig ben ik echter 
nooit geweest, en het moet gezegd, 
wit doet het prima en de volgende is 
echt sterk: 
28...Dc7 29. h5! 
Dat kan ineens, g3 staat voldoende 
gedekt. Mijn laatste restje tijd ging 
op en de halve minuut per zet was 
te weinig om hier nog uit te komen: 
29...gxh5 30. Txh5 Tg6? 31. De4! 
Txg3+ 32. Pxg3 Lxg3 33. De6+ 
Kh7 34. Txh6+ 1-0 
 
3 uit 6, waar ik vooraf voor had 
getekend, maar nu toch een tikje 
teleurstellend. Ik mocht die plek 
delen met Tim en Mark, die in de 
laatste ronde een fraaie pot van 
Geert v/d Stricht verloor. Die deed 
trouwens perfect voor hoe je dit 
tempo moet spelen: tijd opmaken, 
25 seconden laten tikken, en steeds 
in de laatste 5 seconden een zet 
doen. Ik zou er een hartkwaal aan 
overhouden, maar wie het onder de 
knie heeft kan daar veel aan 
hebben. Mark vocht als een leeuw, 
maar hield zijn stelling niet 
overeind. Bert had zijn toernooi niet 
en kwam op 2 uit 6. 
 
Prima organisatie, mooie omgeving, 
sterke tegenstanders; niets mis 
mee, dat opwarmschaak! De 
komende weken ga ik zien of het 
ook schaaktechnisch zin heeft 
gehad. 
(Dit verslag was ingezonden voor 
het septembernummer – red.) 
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SGS Snelschaken voor 
clubteams 

 

Jan Jaap Janse 
van de website 

 

Paul Keres heeft haar titel niet 
kunnen prolongeren. Bij het SGS-
snelschaken voor clubteams in 
Bunschoten-Spakenburg moest PK 
gastheer En Passant voor laten gaan. 
Het tweede zestal werd vijfde. 
Voor wie het toernooi niet kent: het 
SGS-snelschaken is een erg gezellig, 
maar tikje gedateerd evenement. 
Veel gewacht en alleen spanning in 
de wedstrijden tussen de topteams. 
Om de boel op te frissen is de 
formule aangepast: dubbelrondig, 
sneller speeltempo en plaatsing op 
rating. Het zal niet de oorzaak zijn, 
maar juist dit jaar ontbraken 
(sub)topteams als SC Utrecht, Soest 
en Amersfoort. Hierdoor kwam het 
alsnog neer op een race tussen En 
Passant (Bosboom, Ringoir, Vedder, 
Vedder, De Graaf, De Romph) en 
Paul Keres (Hugo, Xander, Gerben, 
Peter, Paul, John). 
Bijna was EP erg verzwakt 
opgekomen. Op Amersfoort CS trof 
de treinploeg Manuel Bosboom, die 
op de Belgische kampioen stond te 
wachten. Die kwam niet opdagen, 
waardoor EP met vijf man begon. 
Halverwege de eerste ronde kwam 
Ringoir alsnog binnenrennen, om met 
13 uit 13 (!) toe te slaan. Onder die 
slachtoffers zat dus ook Paul Keres I, 
dat een 5-1 nederlaag niet goed kon 
maken in de return: 3-3. Op een 
uitglijder tegen Oud Zuylen na won 
PK1 verder alles, waardoor een ruime 
tweede plek werd behaald. 
Topscorers waren Hugo (alleen 
schade tegen Bosboom en 

ondergetekende) en John. 
Paul Keres II (Jan Jaap, Simon, Hein 
Piet, Leo, Klaas, Dies, Jan van E.) 
speelde eveneens in de 
dubbelrondige achtkamp. Zoals te 
verwachten waren we kansloos tegen 
de topteams, maar gelijkwaardig aan 
de rest. Uiteindelijk werden we 5e en 
konden we tevreden zijn. Dies bleek 
een puntenmachine aan het 
staartbord, terwijl ik opnieuw een 
prettig dagje aan bord 1 had. Niet 
alleen beenruimte en frisse lucht, 
maar ook leuke partijen en veel 
punten. Toch jammer dat ik Manuel 
(13 uit 14) nogal liet glippen... 
Hartelijk dank aan de organisatie 
(waaronder onze Colijn) en de 
gastheren die er een mooie dag van 
hebben gemaakt. Ook dank aan onze 
chauffeurs! Jawel, we hadden zowaar 
een hoop auto's waardoor het aantal 
treinritjes minimaal was. En we weten 
nu dat er 4 passagiers in de auto van 
Jan van Eck passen! 
Tot slot een fraaie partij van onze 
Hein Piet: 

 
Weinig aan de hand voor zwart, zegt 
u? Hein Piet breekt de stelling in vier 
zetten af: 13. d5 Pd8 14. e5! Bam! 
Maar er komt nog iets moois: 14,… 
Pxd5 15. Lxd5 Lxd5 16. Dxd5! 
Schijndameoffer en stukverlies. Met 
het vervolg had HP geen moeite. 
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Standen externe competities 
 
 
KNSB 1B   MP BP 
1. LSG    9 32½ 
2. DD     9 31 
3. Wageningen VLG  9 29½ 
4. HWP Sas van Gent  8 30 
5. Caïssa    6 28 
6. RSR Ivoren Toren  5 24 
7. Charlois Europ.  2 22 
8. Vianen DVP   2 18½ 
9. Paul Keres   0 20½ 
10.Amersfoort   0 14 
 
 
KNSB 3H   MP BP 
1. Paul Keres 2   8 26 
2. Dubbelschaak '97  8 25 
3. RSC 't Pionneke  8 24½ 
4. HMC Calder 3   7 21½ 
5. Voerendaal 3   6 22 
6. De Toren-VSV 2  5 20½ 
7. MSV-VSM    3 18 
8. De Combinatie  3 16½ 
9. D4     2 15½ 
10.SMB    0 10½ 
 
 
KNSB 3G   MP BP 
1. Dordrecht   9 26 
2. DSC Delft 3   7 24 
3. Eindhoven 2   7 21½ 
4. DD 2    5 20 
5. LSG 3    5 19½ 
6. Souburg    4 18½ 
7. Spijkenisse 2  4 18 
8. Philidor Leiden  3 18½ 
9. Charlois Europ. 2  3 18 
10.Paul Keres 3   3 16 
 
 
(Standen na ronde 5) 
 

SGS 1A   MP BP 
1. En Passant 2   7 21½ 
2. Ons Genoegen   7 19½ 
3. Amersfoort 4   6 18½ 
4. Paul Keres 4   5 19 
5. Barneveld   5 18½ 
6. Houten    4 15 
7. BSG 3    4 14 
8. Baarn    2 16 
9. Oud Zuylen 3   0  9½ 
10.Hoevelaken   0  8½ 
 
 
SGS 1B   MP BP 
1. Moira Domtoren 2  7 20 
2. Oud Zuylen 2*  6 17½ 
3. Paul Keres 5   6 19½ 
 . Rivierenland   6 19½ 
5. Giessen&Linge 2*  4 10½ 
6. Vianen    4 13½ 
7. ZZC    2 15½ 
8. Doorn-Driebergen  2 14 
9. Nw Amelisweerd*  0  8½ 
10.Utrecht 4*   0  5½ 
 
 
SGS 2D   MP BP 
1. Giessen&Linge 3  7 21½ 
2. Oud Zuylen 4   7 21½ 
3. Rivierenland 2  7 19 
4. Kijk Uit   5 17½ 
5. Paul Keres 6   4 17 
6. Woerden 3   4 15½ 
7. De Rode Loper 3  2 14½ 
8. Denk en Zet Adv.  2 13 
9. TRIO 1    1 13 
10.IJsselstein 2  1  7½ 
 
 
(Standen na ronde 4, 
 *3 ronden) 
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AGENDA 2013 
 
 

Datum Intern Extern 

wo 23 jan Rapid, 2e avond  

di 29 jan  Denk en Zet Advisor 1 – PK6 

wo 30 jan Ronde 18 PK4 – BSG 3 

wo 6 feb Ronde 19 PK5 – Moira-Domtoren 2 

wo 13 feb Ronde 20  

za 16 feb  KNSB ronde 6 (De Leeuw) 

wo 20 feb Ronde 21 PK6 – De Giessen en Linge 3 

vr 22 feb  Hoevelaken 1 – PK4 

ma 25 feb  ZZC 1 – PK5 

wo 27 feb Alternatieve avond  

wo 6 mrt Ronde 22  

za 9 mrt  KNSB ronde 7 (De Leeuw) 

wo 13 mrt Ronde 23 PK4 – En Passant 2 

do 14 mrt  IJsselstein 2 – PK6 

wo 20 mrt Ronde 24 PK5 – Nieuw Amelisweerd 1 

wo 27 mrt Ronde 25  

wo 3 apr Ronde 26 PK6 – De Rode Loper 3 

za 6 apr  KNSB ronde 8 (uit) 

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

 


