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Van de redactie 
 

Colijn Wakkee 
 

Iets later dan gebruikelijk – januari 
was het plan – hier dan toch het 
'mid-season'-PKB van 2013-2014. 
Dat betekent wel een hoop 

aandacht voor Tata, waar opnieuw 
een grote delegatie PK'ers aan 
meedeed. 
De resultaten van de enquête over 
de speelruimte, die begin dit 
seizoen is uitgezet, worden in dit 
nummer gepresenteerd. 

 
 

Interne competitie 
 

Colijn Wakkee 
 

In de afgelopen twee seizoenen viel 
de beslissing over het club-
kampioenschap in een match. De 
kans dat dat komende zomer weer 
gebeurt is klein, want Peter 
Lombaers heeft inmiddels een 

aardige kloof geslagen met de 
achtervolging. Met een score van 
87,5% is dat niet verwonderlijk. 
Peter won ook de onderlinge partij 
van naaste belager en titel-
verdediger Niels Ondersteijn. Hij zal 
alle zeilen bij moeten zetten om de 
koploper weer in het vizier te 
krijgen. 

 
Tussenstand 2013/2014 na 20 ronden: 
# Naam Pnt Prt Sal ks + = - Rat Ext TPR 
1 Peter Lombaers 722 16 12 2 13 2 1 2369 1 2418 
2 Niels Ondersteijn 651 14 7 0 9 3 2 2333 0 2315 
3 Wim van de Fliert 633 16 4 0 8 4 4 2178 0 2216 
4 Anton Rosmuller 625 19 2 1 8 5 6 2126 0 2161 
5 Eric de Haan 625 13 5 -1 8 2 3 2288 0 2249 
6 Jan Jaap Janse 612 11 6 1 7 3 1 2234 0 2271 
7 Simon Kronemeijer 588 16 1 0 7 3 6 2084 0 2050 
8 John Cornelisse 582 8 4 0 5 2 1 2174 0 2279 
9 Demre Kerigan 577 8 3 0 5 1 2 2244 0 2241 
10 Mark Uildriks 576 14 1 0 6 3 5 2049 0 2093 
11 Jaap van Oosten 571 15 2 -1 8 1 6 1955 1 2026 
12 Paul den Boer 570 18 0 0 8 2 8 2014 0 2029 
13 Gilbert Vrancken 560 10 1 0 4 3 3 2207 0 2118 
14 David van Eekhout 556 4 3 0 3 1 0 2176 0 2394 
15 Jan Prins 556 12 1 -2 5 3 4 2011 0 2086 
16 Klaas Veldhuijsen 555 12 1 0 5 3 4 1878 3 1976 
17 Laurens Snuverink 546 6 2 0 3 2 1 1989 2 2041 
18 Jeroen Bakker 543 11 -1 -1 4 2 5 1906 3 1930 
19 Jeroen Bollaart 543 11 1 -1 6 0 5 1894 0 1978 
20 Dies de Dreu 542 16 -1 0 6 3 7 1885 2 1946 
21 David van Kerkhof 540 6 1 0 3 1 2 2276 0 2172 
22 Conrad Kiers 538 6 0 0 3 0 3 1895 3 1986 
23 Pieter Roggeveen 538 6 1 0 3 1 2 2222 0 2136 
24 Elmer van Veenendaal 536 5 2 1 3 1 1 2118 0 2108  
25 Ernst van der Vecht 535 10 -1 0 3 3 4 1947 3 196 2 
26 Gerard Halve 535 7 1 -1 4 0 3 1836 2 1952 
27 Bert Both 534 5 2 1 2 3 0 2157 0 2177 
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28 Jaap van der Tuuk 534 5 1 1 3 0 2 2178 0 2086 
29 Paul Hommerson 534 5 1 -1 3 0 2 2252 1 2103 
30 Hein Piet vd Spek 530 5 1 1 3 0 2 2045 0 2095 
31 Mark Smits 530 13 -1 -1 5 2 6 2076 2 1944 
32 Peter van den Belt 528 14 0 0 7 0 7 1795 1 1852 
33 Tim Lammens 527 2 2 0 2 0 0 2324 0 2362 
34 Bas van Delft 524 2 2 0 2 0 0 1518 0 2054 
35 Evert van Heel 522 13 -1 1 5 2 6 2000 0 1969 
36 Rolf Dijksterhuis 521 1 1 -1 1 0 0 1927 2 2301 
37 Ger Hageman 520 3 1 -1 2 0 1 1899 1 2041 
38 Gerben Veltkamp 520 6 0 0 2 2 2 2158 0 2067 
39 Dirk Floor 519 4 0 0 1 2 1 2156 0 2066 
40 Yme Jan Jellema 518 3 1 -1 2 0 1 2166 0 2001 
41 Frank Wilschut 516 2 0 0 1 0 1 2037 2 1881 
42 Marieke Dirksen 516 11 -1 1 4 2 5 1941 0 1879 
43 JW vd Griendt 515 1 1 -1 1 0 0 2317 0 2374 
44 Rijk Schipper 515 3 0 1 1 1 1 1986 0 2078 
45 Ronald Gouma 515 13 -2 -1 5 1 7 1857 3 1834 
46 Etienne Goudriaan 514 1 1 -1 1 0 0 2421 0 2422 
47 Guus Bollen 514 1 1 1 1 0 0 2150 0 2307 
48 Arjon Buikstra 512 3 0 1 1 1 1 2012 0 1966 
49 Kees Vreeken 512 14 -2 0 5 2 7 1872 3 1863 
50 Wim Kool 512 2 0 0 1 0 1 1557 2 1646 
51 Jesse Bassant 511 2 0 2 1 0 1 1979 2 2072 
52 Diana Dalemans 509 2 0 0 1 0 1 1990 0 2058 
53 Paul van der Kooij 509 9 -2 -1 3 1 5 1945 2 1859  
54 Jelle Wiering 504 1 0 1 0 1 0 2046 0 2243 
55 Frans Sanijs 502 3 -1 1 1 0 2 1948 0 1950 
56 Leo van Houwelingen 501 3 -1 1 1 0 2 1899 2 1844  
57 Michel Kerkhof 501 3 -1 1 1 0 2 1932 0 1944 
58 Kambiz Sekandar 498 3 -1 -1 0 2 1 2089 0 1825 
59 Jan Teuben 497 1 -1 -1 0 0 1 1838 2 1304 
60 Peter Hendrickx 497 1 -1 -1 0 0 1 2089 0 1793 
61 Judith van Amerongen 494 2 -1 0 0 1 1 1586 0 143 4 
62 Frank Heinen 493 3 -2 1 0 1 2 1768 2 1580 
63 Youri Gerritse 493 4 -3 -2 0 1 3 1791 2 1634 
64 Anne Veltman 492 1 -1 1 0 0 1 2090 0 1633 
65 Michiel van Hasselt 492 10 -2 0 3 2 5 1734 1 178 2 
66 Rex van de Wal 492 1 -1 -1 0 0 1 1300 0 1684 
67 Gosse Kaastra 491 1 -1 -1 0 0 1 1520 0 1774 
68 Martijn van Attekum 491 1 -1 -1 0 0 1 1391 0 115 2 
69 Max Viergever 487 1 -1 1 0 0 1 2044 0 1419 
70 Stefan Blom 486 3 -2 -1 0 1 2 1750 0 1658 
71 Jan Bettman 476 15 -4 1 5 1 9 1808 0 1820 
72 Jan Wiggerman 475 15 -4 1 5 1 9 1804 2 1792 
73 Jan van Eck 473 3 -3 -1 0 0 3 1612 1 1479 
74 Chris van Meer 470 9 -3 -1 3 0 6 1603 2 1667 
75 Jeroen van Meerwijk 470 4 -4 0 0 0 4 1507 2 1398  
76 Colijn Wakkee 464 4 -4 0 0 0 4 1969 0 1540 
77 Jan-Willem de Bruijn 464 4 -4 0 0 0 4 1586 0 161 7 
78 Roel de Lange 457 5 -5 1 0 0 5 1655 1 1414 
79 Oscar Groenhof 452 9 -5 1 1 2 6 1751 0 1660 
80 Mitchel Wallace 425 11 -7 1 2 0 9 1736 1 1585 
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Kruistabel aan kop na de eerste seizoenshelft (17 ronden) 
(met dank aan Jan Jaap): 
 
  PL NO WF AR EH JJ PH MU DK SK pnt  uit  

Peter L 1 1 0 ½ ½ 1 1 1  6 8 

Niels O 0 1 1 1 1 1 1 ½ 6,5  8 

Wim vdF 0 0 ½ ½ 0 1 1 3 7 

Anton R 1 0 ½ 0 1 0  1 1 ½ 5 9 

Eric dH ½ 0 ½ 1 1 0 1 4 7 

Jan Jaap J ½ 1 0 1  2,5  4 

Paul H 0 0 0 0 0 1 1 6 

Mark U 0 0 0 0 3 

Demre K 0 ½ 1 0 1,5  4 

Simon K 0 0  ½ 0 0 1 1,5  6 

 
 

Niels Ondersteijn prolongeert 
Kees Vreeken KO-titel 

van de website 
 

Simon Kronemeijer 
 

Niels Ondersteijn won opnieuw het 
KO-toernooi van Paul Keres! 
Diverse favorieten sneuvelden al in 
de voorrondes, zoals record-
kampioen Jaap van der Tuuk, 
supertalent Jelmer Sminia en 
toprommelaar Jan Jaap. Niels 
kwam niet echt in de problemen tot 
de finale, waar hij Demre Kerigan 
tegenkwam. Die dacht weliswaar 
dat hij na twee partijen verloren 
had, maar toen hij hoorde dat de 
finale vier partijen duurde, veerde 
hij op en scoorde direct een 
gelijkmaker. In de vierde partij 
combineerde Niels hem alsnog van 
het bord. 
In de opvanggroep was Kambiz 
Sekandar onstuitbaar, tenminste 
toen hij eenmaal op stoom kwam. 
Hij was eerst enigszins ongelukkig 

uitgeschakeld na een sjoelpartij 
tegen Elmer, maar zijn 8 uit 9 
daarna was ruim voldoende. 
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Kwartfinale: 
Niels Ondersteijn  Peter Lombaers   2 - 1 
Tim Lammens  Demre Kerigan   1 - 2 
Wesley Vermeulen  Gerben Veltkamp   ½ - 1½ 
Frans Sanijs   Mark Uildriks   1½ - ½ 
 
Halve finale: 
Frans Sanijs   Niels Ondersteijn   ½ - 1½ 
Demre Kerigan  Gerben Veltkamp   2 - 1 
 
Finale: 
Niels Ondersteijn  Demre Kerigan   2½ - 1½ 
 
 

Uitslagen enquête 
 

Simon Kronemeijer 
 

Aan de resultaten is te zien dat 
eigen bar belangrijk wordt 
gevonden, wat ongetwijfeld te 
maken heeft met de gezelligheid 
van Petra, maar er zit ook een 
financieel voordeel aan. De centrale 
ligging en de beschikbaarheid van 
een analysezaal worden nog iets 
hoger gewaardeerd. Bereikbaarheid 
per OV en vooral auto is minder 
interessant; we komen meestal toch 
op de fiets. De clubavond op 

woensdag scoort gemiddeld niet zo 
hoog, maar let op de grote 
spreiding: voor een aantal mensen 
is dit essentieel, en als we wisselen 
kunnen we die als lid kwijtraken. 
 
Er waren 34 repondenten, ongeveer 
de helft van het aantal actieve 
clubleden. Niet iedereen heeft alle 
vragen beantwoord, zodat de 
scores soms verschillend optellen. 
De hamvraag "moeten we zonder 
analysezaal in de Sjuut blijven?" 
werd door 11 mensen met ja 
beantwoord en door 18 met nee. 
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 -2 -1 0 1 2  
Het nieuwe speeltempo is goed. 4 8 3 12 5 +0,19 

Het increment zou groter moeten zijn. 5 7 9 3 8 +0,06 

Er moet een tijdcontrole zijn bij de 40e 
zet 

7 9 4 9 3 -0,25 

Als de SGS een speeltempo met 
increment invoert, moeten we daarbij 
aansluiten. 

3 7 6 12 4 +0,22 

Het oude speeltempo moet 
terugkomen. 

9 9 8 1 5 -0,50 
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 -2 -1 0 1 2  
Ligging in het centrum van Utrecht 0 10 8 9 6 2,33 

Analysezaal 2 9 6 11 6 2,29 

Bar in eigen beheer 5 4 8 11 5 2,21 

Bereikbaarheid per OV 5 11 14 4 0 1,50 

Clubavond blijft op woensdag 5 17 3 5 4 1,59 

Speelzaal beschikbaar voor KNSB-
wedstrijden 

5 13 13 1 0 1,31 

Parkeergelegenheid 18 11 4 1 0 0,65 

 
 
        JA  NEE 
Zonder analysezaal in de Sjuut blijven?  18  11 
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Een lange KNSB-zaterdag 
van de website 

 

PK1 – Charlois Europoort 
 

Bert Both 
 

Uit de rekentoets 3F, 2014. 
Xander en Mher spelen voor hun 
teams een partij schaak tegen 
elkaar met een schaakklok. Het 
speeltempo is 1½ uur starttijd plus 
een half uur extra als er 40 zetten 
gespeeld zijn. Elke zet krijgen de 
spelers er een halve minuut bij. 
Mher staat beter en probeert 
vanwege de stand per se de partij 
te winnen. Pas bij zet 155 eindigt de 
partij als Xander remise claimt. Op 
dat moment heeft Xander 4 minuten 
op de klok en Mher 1 minuut. Als de 
wedstrijd om vijf over een begonnen 
is, wanneer is de partij afgelopen en 
kan het team van Xander zich op 
maken te gaan eten en kan de auto 
van Mher terug naar België? 

Vervolg: zie www.paulkeres.nl 
 

PK2 – Vapro Geleen 
 

Mark Uildriks 
 

Omdat we redelijk laag staan was 
de wedstrijd tegen Geleen, ook een 
degradatiekandidaat, belangrijk. We 
begonnen met een mee- / tegen-
valler dat Geleen met maar 7 man 
kwam. Vervelend voor Jan Jaap die 
zijn middag dus voor niets had 
vrijgemaakt 1-0. Colijn was met 
zwart snel klaar tegen het Weens. 
Wits pionnen-storm op de 
koningsvleugel bleek makkelijk af te 
breken waarna er nog slechts een 
gapend gat restte op het kwart 
rechtsonder van het bord: 2-0. De 

tegenstander van Mark U stormde 
met zijn zwarte pionnen in een 
gesloten siciliaan naar voren. Bij 
een poging van de ontstane 
zwaktes gebruik te maken leidde 
een ongelukkige vork gevolgd door 
een penning tot verlies van 
pionnen: 2-1. Erik gaf een stuk weg 
voordat ik naar de stelling kon 
kijken: 2-2. Simon speelde met 
zwart tegen een b3 en wist het 
centrum volledig vast te zetten: c5-
d6-e5. Nadat wit kort had gerokeerd 
zag Simon af van rokade en begon 
een voortvarende koningsaanval 
met loper op f4, Dg5, Tg6. Allemaal 
stukken op de kleine ruimte tussen 
de tweede en de 7e rij. Er was dus 
geen ruimte meer over voor witte 
stukken om te verdedigen: 3-2. 
Hein Piet speelde zijn eerste 
wedstrijd dit seizoen met wit. Hij 
offerde een pion om zo snel 
mogelijk met alle stukken op de 
koning af te stuiven, een soort 
jeugdschaak. Zijn tegenstandster 
leek goed bezig te zijn via de half 
open c-lijn maar in de 
verwikkelingen verloor ze eerst een 
stuk, en toen nog een stuk: 4-2. 
Anton speelde konings-indisch 
volgens de inzichten na Bronstein 
1953. (kleine opgave, bereken 
Antons leeftijd), Zijn jeugdige 
tegenstander miste de benodigde 
ervaring en werd weggespeeld: 5-2. 
Tenslotte Mark S. Met zwart tegen 
IM Henrichs bleef hij met een 
benoni lang gelijk te staan. Maar na 
45 zetten komt dan een klein foutje 
en dat wordt op het nivo 2400 direct 
afgestraft: 5-3. 
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Tata 2014: onkarakteristiek 
 

Jan Jaap Janse 
 

Voor ik dit verslag begin moet ik u 
even waarschuwen. De 
amusementswaarde is namelijk 
laag. In vorige Hoogovens-
toernooien, en dat zijn er acht, 
kwam mijn spel neer op slecht 
staan, terugrommelen en in veel 
gevallen winnen. Erg leuk voor een 
partijdig publiek. 
Dit jaar deed ik het geheel anders. 
Beroerde stellingen verloor ik, prima 
stellingen won ik. Weinig 
dramatische wendingen, zelfs een 
paar Goede Partijen, al met al zoals 
een promovendus in groep 1 
behoort te spelen. Dat is wel wat 
minder leuk, dus ik verheug me al 
op groep 2 in 2015. Ergens op het 
eind bleek gelukkig dat ik de 
daarvoor benodigde stijl nog wel 
beheers. 
 
Goed. Genoeg gekletst. Let's play 
chess! 
 
Olli Sisatto (2250) – JJJ 
Ronde 1 
De eerste ronde, tegen een Fin. Of 
zoals buurman Rick Duijker zei: 
"Hoe stel je je een Fin voor?". Juist 
ja: supergeconcentreerd, serieus, 
stil. Nu hebben we er vier getroffen 
bij het HSM die niet aan dat beeld 
voldeden, maar Sisatto wel. Vaak 
schaken mensen zoals ze eruit 
zien, dus ik koos voor: 
1. d4 d5 2. Pf3 Lf5 3. c4 e6 4. Pc3 
Pf6 5. Lf4 Le7 6. Db3 Pc6 
Een uitnodiging om op b7 in te 

slaan. 7...Pb4 is dan niet gevaarlijk, 
maar 7...Pa5 wel. Wit kiest voor 
insnoeren: 
7. c5 Pa5 8. Da4+ c6 9. e3 O-O 10. 
b4 Pc4 11. b5? 
Uiteraard wil hij druk zetten, maar 
dit is te gevaarlijk. 

 
11...cxb5! 12. Pxb5 
Want 12. Dxb5? Pa3! en 13...Pc2+, 
licht te overzien. 
12...a6 13. Pc3 b5 14. cxb6 e.p. 
Pxb6 15. Db3 Ph5 
Zo, dat gaat van een leien dakje. 
Zwartveldige loper eraf, toren naar 
b8 en stormen maar. Wit moet 
creatief worden: 
16. Le5 f6 17. Le2 
Slim gevonden, alles hangt na pak 
op e5, maar na... 
17...Pc4 
...is het voorbij. Wit vond er nog 
eentje: 
18. e4 Pa5 

 
Een mooi plaatje: alles staat in, 
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maar bij wit net iets meer. 
19. Da4 dxe4 20. Pd2 fxe5 21. 
Lxh5 Tc8 22. Pcxe4 Lxe4 23. Pxe4 
Tc4! 
Die moest ik tevoren even zien. Het 
is nu echt voorbij, al komt er nog 
iets geinigs. 
24. Dd1 Txd4 25. De2 Lb4+ 26. 
Kf1 Pc4 27. Lf3 

 
Hier veerde ik op: een dubbel 
kwaliteitsoffer! Ik moest bijna op 
mijn handen gaan zitten om niet 
27...Txf3 28. gxf3 (28. Dxf3 Txe4) 
Txe4 29. fxe4 Pd2+ uit te voeren, 
want waar is het mat na 30. Kg2? 
Dan toch maar een enkel 
kwaliteitsoffer: 
27...Txe4 28. Lxe4 Dd4 29. Td1 
Txf2+ 0-1 
 
Wauw, lekker potje! Niets fout 
gedaan, een paar keer scherp 
gerekend en nog wat geofferd: wat 
wil een mens nog meer? Ik had 
echter mijn kruit verschoten: een 
sullige nul tegen Dick Ruijker 
gevolgd door twee halfjes. Niet 
slecht, maar ook zeker niet goed. 
 
Voor mijn volgende partij was ik 
best gedreven, maar ik moest eerst 
iets uitleggen. Een bekend begrip in 
de Gasthuisstraat, de uitvalsbasis 

van Frans, Mark, Jeroen, Leo en ik 
in Wijk aan Zee is een read. 
Oftewel: het lezen van de 
tegenstander, wat vindt hij prettig 
en wat totaal niet? Frans is de 
meester, ik ben er ook niet slecht in, 
maar in dit toernooi was ik het een 
beetje kwijt. Het beste voorbeeld 
zagen we in ronde 5: 
 
Jack Blanchard (2222) – JJJ 
Ronde 5 
1. d4 d5 2. c4 Lf5 3. Pc3 e6 4. Pf3 
Pf6 5. Lf4 Le7 
Hee, dat kennen we! 
6. e3 O-O 7. Le2 dxc4? 
Inleiding van een verkeerd plan. 
8. Lxc4 c5 9. Db3 Db6?? 

 
Twee vraagtekens? Dat klinkt 
overdreven, maar dat heeft alles 
met eerdergenoemde term te 
maken. Jack Blanchard is tactisch 
niet heel sterk, maar kan erg goed 
duwen en trekken. Toen ik mijn 
dame op b6 pootte meende ik een 
vreugdesprongetje te ontwaren. De 
rest van de partij toon ik alleen 
omdat hij het buitengewoon sterk 
uitspeelt: 
10. Dxb6 axb6 11. Ph4! 
Loperpaar eraf, handig met het 
eindspel dat zo gaat ontstaan. 
11...Lg4 12. h3 Lh5 13. g4 Lg6 
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Misschien beter rommelen met 
cxd4 en Tc8, en/of ergens Pfd7. Ik 
was mezelf niet, deze partij. 
14. Pxg6 hxg6 15. d5! exd5 16. 
Pxd5 Pxd5 17. Lxd5 Pc6 18.       
O-O-O b5 
Ik had enige hoop dat de a-lijn iets 
op zou leveren, maar realiseerde 
me dat iets als ...Pb4 alleen maar 
averechts werkt. Ook hier: toch 
maar moeten doen, het is allemaal 
erg gedwee wat zwart doet. 
19. Kb1 g5 

 
20. Ld6! 
Een mooi plaatje, maar ook een 
goede zet. Alle lichte stukken vallen 
van het bord af en de 
pionnenstructuur gaat zich wreken. 
20...Tfe8 21. Lxc6 bxc6 22. Td2 c4 
23. Lxe7 Txe7 24. Thd1 Ta6 25. 
Td8+ Kh7 26. T1d7 Ta7 27. Txe7 
Txe7 28. Td6 Tc7 29. Kc2 c5 30. 
kc3 f6 31. Tb6 b4+ 32. Kxc4 Ta7 
33. Kxc5 Txa2 34. Txb4 1-0 
Een lijdensweg. Een vraag 
tussendoor: waarom komen de 
supporters altijd bij mijn 
verliespartijen? 
 
Op mijn volgende tegenstander had 
ik juist een prima read. Stefan 
Bekker bereidde zich steeds 
uitstekend voor, ondanks allerlei 

nachtelijke uitstapjes (en grote 
verhalen daarover). Een soort 
Frans, maar dan 20 jaar jonger. Hij 
had zich vast prima voorbereid op 
Trompovski's en dergelijke, dus 
koos ik voor iets heel anders. 

 
JJJ – Stefan Bekker (2263) 
Ronde 6 
1. b3! d5 2. Lb2 c5 3. e3 Pf6 4. f4 
Pc6 5. Lb5 Db6 6. Lxc6+ Dxc6 7. 
Pf3 Lg4 8. O-O e6 9. d3 c4!? 
Een teken dat zwart lont ruikt. Als 
hij netjes verder ontwikkelt stapt wit 
uit de penning, plant een paard op 
e5 en gaat langzaam drukken. Niks 
voor Boem Boem Bekker die 
meteen duidelijkheid wil hebben. En 
een goede read op mij: geef me 
veel keus en ik weet het niet meer. 
10. bxc4 dxc4 11. dxc4 Dxc4 12. 
Pbd2 Da4 13. h3 Lxf3 14. Dxf3    
O-O-O!? 
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Dat is een brutale. De damevleugel 
ligt open en zwart moet de hele 
rechtsbovenhoek nog ontwikkelen, 
dus daar moet toch iets mee te 
doen zijn? Gek genoeg houdt die 
dame op a4 de hele boel in toom. 
Zoeken, zoeken, zoeken... Tot ik 
iets vond, het weer afkeurde 
vanwege een simpel tactisch 
motief, en het uiteindelijk toch 
speelde met een idiote afweging... 
15. Ld4?? Txd4 16. exd4 Dxd4+ 
17. Kh1 Dxd2 18. Tfd1 Db4 19. 
Tab1 De4! 
Die had ik overzien, maar sowieso 
stelt het witte initiatief niet genoeg 
voor: de 3 zware stukken slaan 
geen bres in de verdediging. Het 
was dus meteen niets meer, ik 
rommelde nog wat door, maar 
zonder resultaat. Tot mijn enige 
doel was om de ander, al ware het 
Amerikaans showworstelen (de 
avond erop ging The Wrestler in de 
DVD-speler), een mooie finish te 
geven: 

 
30...Da5? 
Doodzonde. U bent Keresiaan, dus 
bedenk zelf hoe zwart het harder 
had kunnen doen. Tip: er is een link 
met een partij uit de 20e ronde van 
de interne, te zien op 
www.paulkeres.nl. Het maakte voor 

de einduitslag natuurlijk niets uit: 
0-1 
En zo stond ik op 2 uit 6 en kon ik 
met de vuile was naar huis. Na de 
rustdag moest het anders. Op het 
programma stond Arianne Caoili. 
Moeilijke naam, maar als u die 
googlet weet u meer. Vriendin van 
Levon Aronian, TV-persoonlijkheid 
in Australië, een verhaal over een 
knokpartij op de dansvloer, enfin: 
lees- en kijkvoer genoeg. En dan 
kan ze ook nog heel aardig 
schaken! Daarom Frans aan het 
werk gezet: ze houdt nogal van KI 
in de voorhand en wijkt daar zelden 
vanaf. Daar wist ik wel iets op. 
 
Arianne Caoili (2245) – JJJ 
Ronde 7 
1. Pf3 b5! 
Dat vindt ze vast niet fijn. En 
inderdaad, ze ging volop in de 
denktank zonder veel te bereiken. 
Objectief kom ik er niet eens 
bijzonder uit, maar de ontstane 
stelling ligt me wel, zeker met een 
half uur meer. 
2. d4 Lb7 3. Pbd2 Pf6 4. g3 e6 5. 
Lg2 c5 6. c3 Db6 7. O-O cxd4 8. 
cxd4 Pc6 9. e3 Le7 10. a4 O-O 11. 
Pe5 Tfc8 12. De2 a6 13. Td1 d6 
14. Pd3 a5 15. Pf4 La6 
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De partij liep best naar wens. Nu 
knokt ze zich handig terug: 
16. Pe4!? bxa4 17. Pxf6+ Lxf6 18. 
Dg4 
Gevaarlijk... Mijn verdediging zal 
niet de beste zijn: 
18...d5?! 19. Ph5 Dd8 20. e4?! 
Ik moest hier vooraf stevig op 
rekenen. Objectief heeft wit niets, 
maar het vergt veel rekenwerk: 
20...Pxd4 21. Lh6 Le2 

 
Het past precies! 
22. f3 g6 23. e5 Lxe5 24. Txd4 f5 
25. Dh4 Dxh4 26. Txh4 gxh5 27. 
Te1 Tc2 28. Lf1 Lxf1 29. Txe5 

 
29...Lc4  
Gek genoeg dacht ik in de partij dat 
dit een slordige van me was: 
29...Te2 ruilt nog wat torens af. Dat 
klopt helemaal niet: 30. Kxf1! Txe5 
31. Lf4 en toren kwiet... 
30. Txe6 Kf7 31. Tb6 Te8 32. Tb7+ 
Kg8 33. Tg7+ Kh8 
En wit staakt haar wild geraas. Een 

heerlijke partij. 

 
 
De dag erna kreeg ik de 
verrassende koploper: Collin 
Boelhouwer was op het laatste 
moment uit groep 2 gekatapulteerd 
naar groep 1. Zijn relatief lage 
rating zegt echter niets, want hij is 
serieus met het spelletje bezig en 
dat bleek in het toernooi ook: 
koploper met 5 uit 7. Collin bleek 
steeds goed in zijn openingen te 
zitten, dus dan kies je voor: 
 
Collin Boelhouwer (2176) – JJJ 
Ronde 8 
1. e4 d6 2. d4 Pf6 3. Pc3 e5 
De Leeuw! Ik weet inmiddels dat er 
wel wat gaten inzitten, maar dan 
moet wit goed weten wat hij doet. 
Wit had zich niet in De Leeuw 
verdiept en het loopt crescendo 
voor mij. 
4. Pf3 Pbd7 5. Lc4 Le7 6. h3 h6 7. 
O-O c6 8. a4 Dc7 9. Le3 Pf8 10. 
De2 g5 11. Ph2 Pg6 12. Tfe1 Pf4 
13. Dd1 h5 
De ideaalstelling van de Schreeuw 
van de Leeuw (ik heb het niet 
bedacht) en dan ook nog met 2 
tempi meer. Wat een luxe. 
14. f3 Ld7 15. Pe2 Tg8 16. Kh1 
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Td8 
Een eerste wankelmoedigheid: lang 
getwijfeld tussen lang rokeren en 
Td8, de laatste gedaan en meteen 
spijt. Maar ach, wat kan er mis 
gaan? 
17. Dd2 Pxe2 18. Txe2 g4 19. h4 
g3 20. Pf1 Ph7 21. f4 Lg4 22. Tee1 
Lxh4 
Zo, een pion in de zak. Nu de h-
pion op laten rukken en klaar is 
kees. Maar ja, die vele 
mogelijkheden hè? 
23. f5 Pg5 24. Ld3 
En niet 24. Lg1? Pf3! met een 
charmant matbeeld. 

 
Ja, en nu? Ik keek lang naar 
24...Pf3 25. gxf3 Lxf3+ 26. Kg1 en 
kwam er niet uit wat de volgende 
zet zou zijn. 26...d5 ziet er sterk uit, 
maar dan had ik eigenlijk lang 
moeten rokeren... Op zoek naar 
een manier om die variant te 
verbeteren zag ik ineens iets 
interessants, waar ik veel te snel 
voor koos: 
24...Lf3?! 
Ook wel leuk, zeker qua 
pionnenstructuur, maar toch niet to 
the point. 
25. gxf3 Pxf3 26. Dg2 Pxe1 27. 
Txe1 Lf6 28. c3 h4 29. Pd2 h3 
Daar was het me om te doen: twee 

pionnen hand in hand op de 3e rij. 
Voor de aanval staan ze echter 
alleen maar in de weg, en zodra ik 
er eentje beweeg gaat de koning op 
het andere veld staan. Erger is dat 
wit nu diverse plannen heeft en ik 
geen. Ondanks grote tijdnood blitzt 
wit eerst zijn nadeel weg om 
vervolgens toe te slaan: 
30. De2 exd4 31. cxd4 Kd7 32. Pf3 
Kc8 33. d5! c5 34. b4 Lc3 35. Tc1 
Lxb4 
En Holle Bolle Gijs heeft nog een 
pion gesnaaid. Met ook een loper 
uit positie lukt er niets meer. 
36. Lf4 Tg4 37. De3 

 
37...Da5? 
Zinloos. Ik had op iets als 37...f6 38. 
Pd4 in moeten gaan, mogelijk 
inclusief dameoffer. 
38. e5 Te8 39. e6 Dc7 40. Lb5 De7 
41. Lxe8 Dxe8 42. Lxd6 b6 43. 
Pe5 Tg7 44. f6 Th7 45. Dd3 1-0 
 
Tja. Nog een potje, tegen een jonge 
lokale held. Winst was wel nodig 
om mijn score een draaglijk aanzien 
te geven. De uitslag verklap ik nog 
niet, maar ik ga wel met 
diagrammen gooien. Eindelijk een 
partij met dramatiek! 
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JJJ – Ilias van der Linde (2229) 
1. d4 e6 2. Pf3 d5 3. c4 c6 4. Pc3 
dxc4 5. a4 Lb4 
De Noteboom, zo roept iedereen 
aan wie ik deze pot laat zien. Dat 
soort dingen weet ik niet. Kan er 
iemand bijles geven? 
6 e4? 
En dat moet dus niet zo. Waarom 
blijkt snel: 
6...b5 7. Ld2 a5 8. axb5 Lxc3 9. 
Lxc3 cxb5 10. b3 Lb7 
Dat is het verschil: pion e4 staat in, 
dus wit wint de zijne niet terug. Van 
der Lende kon trouwens nog 
gedeeld eerste worden als 
Boelhouwer zou verliezen, waar het 
naast ons al snel naar uitzag. Zwart 
ging er dus eens lekker voor zitten. 
Ik ook, maar dan omdat ik al mijn 
tijd nodig had om niet direct te 
verliezen. 
11. d5 Pf6 12. bxc4 b4 

 
Een sterke zet. Wat nu? Varianten 
met Lxf6 leken me kansloos: het 
witte centrum is een reus op lemen 
voeten. Daarom in de rommel-
modus: 
13. Ld4 Pxe4 14. Lxg7 Tg8 15. 
Ld4 exd5 16. Ld3 Txg2 17. Pe5 
Dg5 

 
Uitgerommeld. Ik had hier gerekend 
op 18. Da4+, maar na 18...Lc6! 
moet de dame meteen weer terug 
wegens 19...Dd2+. Dan maar 
omdraaien: 
18. Lxe4 
...maar zag dat het dan meteen uit 
is na 18...Tg1+. Wat is mijn spel *** 
dit toernooi! Ik wou meteen 
opgeven, maar zag daar wat 
tegenop en bleef met een serieus 
hoofd achter het bord zitten. En het 
wonder geschiedde: 
18...dxe4?? 
Hee, ik leef nog. En sterker nog: na 
19. Da4+ trok zwart wit weg. 
Verrek, ik sta ineens goed! 
19...Kf8 20. Db5! 
Dit dreigt erg veel. Zwart moet nu 
op zijn beurt in de rommelstand, 
niet in het laatst doordat ik 
fatalistisch vrijwel al mijn tijd had 
laten weglopen. Ik een fijne stelling, 
hij een uur meer. En nee, geen 
increment... 
20...Lc6! 
Elimineert een levensgevaarlijk 
paard. 
21. Pxc6 Pxc6 22. Dxc6 Tg1+ 
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23. Ke2?! 
Weer zo lekker onpraktisch. 
Gewoon 23. Txg1 Dxg1 24. Kd2 
wint vanzelf. 
23...Dg4+ 24. Kd2 e3+ 
Autsj. 
25. Kxe3 Te8+ 26. Dxe8+ Kxe8 27. 
Thxg1 
We hebben een boeiend eindspel 
over: 2 torens en een loper tegen 
een dame en een handvol pionnen. 
Dat moet gewonnen zijn, maar 
gemakkelijk is het niet. 
27...De6+ 28. Kd3 Df5+ 29. Kd2 
b3? 
29...Df4+ 30. Le3 Dxc4 31. Tg8+ 
Ke7 32. Txa5 vond ik best eng met 
die bungeltorens, al kan zwart niet 
handig profiteren. Hij kiest voor een 
ander plan: pionnen bij elkaar 
houden zodat ik ze er niet vanaf 

kan slaan. Daarbij vergeet hij even 
dat de zwarte koning erg onveilig 
staat. Niet dat ik dat al zag, ik 
hoopte vooral op genoeg schaaks 
om de 40e te halen. 
30. Tge1+ Kf8 31. Tac1 Dd7 32. 
Kc3 a4 33. Lc5+ Kg7 34. Tg1+ Kf6 
35. Tcd1  

 
35...Dh3+ 36. Td3 Dxh2 
Yes! 
37. Tf3+ Ke6 38. Te1+ Kd7 39. 
Txf7+ Kc6 
Inderdaad, het matveld c7 is 
gedekt. Maar er is nog een matveld: 
40. Te6+ 1-0 
 
Zo ken ik mezelf weer. Het doel 
voor 2015 is helder: me weer naar 
groep 1 rommelen. Hoe het dan in 
2016 gaat zie ik wel weer... 

 
 

Avonturen tijdens Tata 2014 
 

Ger Hageman 
 

Op donderdag 16 januari ga ik met 
de trein naar Beverwijk. De fiets 
gaat mee zodat ik de kans heb om 
tochtjes te maken in de omgeving. 
Als lid van het NIVON ligt het voor 
de hand om een kamer te boeken in 
de Banjaert, op loopafstand van de 

Moriaan. Heen-en-weer reizen trekt 
me niet. 
Alles heb ik bij me behalve een 
wekker. Hup, met het fietsje naar 
Beverwijk een Hema-wekker 
gehaald. Nu nog over de 
hoofdroute naar Beverwijk gefietst, 
de Zeestraat. 
Vanaf vrijdag fiets ik wat 
avontuurlijker langs de dodenakker 
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Duinrust en over andere binnen-
doorwegen naar Beverwijk en 
Heemskerk. 
 
Op vrijdagochtend is de inschrijving. 
Om half twee loop ik met mijn 
inschrijfkaart naar mijn groep 4L om 
daar aangekomen te merken, dat er 
al tien personen aan tafel zitten. 
Vreemd; op naar de wedstrijd-
leiding. Die vertelt me dat ik in 3C 
ben ingedeeld. Die onleesbare 
krabbel op de inschrijfkaart moet 
dat aangeven blijkbaar. 
Daar blijkt dat ik in dezelfde groep 
zit als Paul Dekker van RSR Ivoren 
Toren uit Rotterdam. Wij twee 
waren vorig jaar als gedeeld tweede 
in onze groep geëindigd. Hij 
promoveerde op SB. 
Het begin is goed: 4 uit 4. In de 
tweede partij heb ik het geluk dat 
mijn tegenstander na een goede 
opening van hem opeens begint te 
blunderen. 
 
In de vijfde ronde mag ik met zwart 
tegen Theo Ebels uit de 
geboortestad van clubgenoot Jan 
Wiggerman. De eerstgenoemde 
heeft zich goed voorbereid en komt 
met groot voordeel uit de opening. 
In het middenspel weet ik de 
verliespion terug te winnen en kom 
ongeveer gelijk te staan. 
In grote tijdnood vanwege de 
problemen in de opening doe ik 
toch een winstpoging. Tja. Immers, 
5 uit 5 is beter dan 4 uit 4. De 
honger naar punten staat de 
broodnodige objectiviteit in de weg, 
helaas. 

 
Stelling na wit 21. Tc1. 

Zwart mag kiezen uit Td8, Tc8 en 
Kf8. 

Vanwege de penning op Tc1 denk 
ik dat Tc8 niet nodig is en doe 
21...Kf8 . Na 22. Pxc6  doe ik tot 
verbazing van mijn tegenstander a 
tempo 22...Tc8. Met 22. Ke8 is het 
nog wel te keepen. 
Het gaat dus verder met 22. Tc8??  
Wit speelt 23. d7 en ik denk: oen, 
hoe kun je dat nu missen? Enkele 
tellen ben ik hersteld van de schrik 
en feliciteer mijn best aardige 
tegenstander. 
De zesde partij gaat verloren 
doordat ik na een remiseaanbod 
doorspeel zonder de inmiddels 
onduidelijke stelling objectief te 
beschouwen. De verliespartij tegen 
Theo Ebels heeft duidelijk invloed 
op mijn stemming en spel. 
Gelukkig is er op donderdag een 
rustdag ingelast. 
 
Op de rustdag ga ik op de fiets naar 
Bergen aan Zee door de duinen. 
Best wel een geaccidenteerd 
terrein. Op de heenweg gaat het 
lekker. De afstand van ongeveer 30 
kilometer is goed te doen. Zelfs met 
het zoeken naar de weg. De 
huiswachten hebben de van 



 18

Oldenborghweg aangeraden. 
Zonder erbij te vertellen dat deze 
verbindingsweg inmiddels in vele 
stukken is opgeknipt. 
De terugweg met motregen en 
tegenwind valt me zwaar. Gelukkig 
vind ik een onverharde binnen-
doorsteek, de mij bekende 
Verbrande Panweg, in Bergen. 
Helaas staat me halverwege (?) 
een grote kudde Schotse 
hooglanders in de weg. Eromheen 
kan niet vanwege struikgewas en 
bomen. De stier kijkt naar me, 
ietwat onheilspellend. Na enige tijd 
wachten ga ik toch maar over 
dezelfde onverharde en met 
plassen bezaaide weg terug. 
Niet onverstandig die actie, vertelt 
Yme Jan, die boer is geweest, me 
naderhand. Fries stamboekvee 
weet ik uit ervaring gaat op de loop 
als je lawaai maakt en wilde 
bewegingen maakt. Maar met die 
Schotten weet je het nooit. 
Heb wel een stevige verkoudheid 
opgelopen met dat weer. 
 
In de laatste ronde mag ik met 
zwart tegen een Italiaanse 
tegenstander Umberto Cerasi. Nee, 
niet weer uit Sicilië zoals in ronde 
negen. Dit voelt gelijk wat veiliger. 
Mijn tegenstander weet de opening 
enorm snel op het bord te leggen. 
Bij zet 14 heeft hij nog geen drie 
minuten verbruikt.  
Al mijn tegenstanders verbazen mij 
trouwens door hun voorbereiding. 
Zo vertellen Theo Ebels en Cees 
Visser allebei dat ze de stelling die 
op het bord komt nog geen 12 uur 

van te voren geanalyseerd hebben. 

 
Stelling na zwart 34. Pd6. 

Zwart heeft al stuk- of kwaliteits-
winst op zet 29 gemist na te snel 

zetten. 
Hier verwacht ik 35. Txd6 Kxd6 36. 
Pxf5+ Kc5. Hierna loopt de b-pion 
ongehinderd naar dame. Mooi 
einde. 
Mijn Italiaanse tegenstander verrast 
me met 35. Pxf5 Pxf5 36. Td5??  
Na een korte blunderscan speel ik 
Pe3. Mijn tegenstander geeft 
uitgeblust op. 
In deze partij heb ik de hele tijd druk 
gehad op de witte stelling. In 
gesprek met Mark Smits, die 
aangeeft de zwarte stelling te 
mogen vanwege de grote druk, 
moet ik hem bekennen dat ik daar 
toch wel anders tegenaan kijk. Geef 
mij maar een materiële voorsprong 
van bijvoorbeeld een kwaliteit. Dat 
vind ik gemakkelijk spelen. Ieder 
heeft zijn eigen voorkeur... 
 
's Avonds breng ik de avond door 
met mensen die ook op Banjaert 
logeren. Ik ga vooral om met de 
Rotterdammers van RSR Ivoren 
Toren (zie www.rsrivorentoren.nl). 
Rode Lopers Henk van Lingen en 
Almer Toby en Arend van Oosten 
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van SC Utrecht doen niet mee aan 
het klaverjassen. Op zijn 
Rotterdams, dat wel. Alles moet, 
niets mag. Overzichtelijk, maar 
weinig creatief. 
 

 

De Banjaert Chess Trophy 
(www.rsrivorentoren.nl/nieuws_tata
_20140201_banjaertcup.htm) heb 
ik slechts een nacht in bezit gehad. 
Volgend jaar beter. 
 
Dat zal in de tweede klasse zijn, 
omdat de tweede plek naast twee 
dure boeken van New in Chess ook 
promotie oplevert. 
 
Zie ook: 
www.tatasteelchess.com/amateurs/
data. Kun je de resultaten zien van 
alle bekenden. 

 
 

Tata dagvierkamp 
 

Paul den Boer 
 

Paul den Boer - Gert Both 

 
De 2e ronde in Wijk aan Zee besloot 
ik alles op de aanval te gooien. Hier 
offerde ik een stuk met: 
22. Lxd5! 
22...Lxg4? werkt niet wegens de 
penning 23. Tg3! h5 24. Txg4+ 
hxg4 25. Dxg4+ en 26. Dg7# 

Mijn tegenstander geloofde het niet 
en nam mijn stukoffer aan: 
22...Pxa4? 23. Dd2 Dc5+ 24. Kh2 
Td8 25. Dxh6 Df8? 
25...Dxc2+ verliest waarschijnlijk 
ook: 26. Kh3 Dh7 27. Dg5+ Kf8 28. 
Dxe5 dreigt Dxb8 en wit kan de 
aanval versterken met Te1; dreigt 
De7+ Dxe7 fxe7+ en exd8D. 
Zwart dacht precies op tijd te zijn 
mat te verdedigen maar ik had iets 
verder gekeken: 
26. Dg6+ Kh8 27. Dh5+ Kg8 28. 
Le4 
En zwart gaat mat op h7: 28...Dg7 
29. fxg7 Kxg7 30. Dxf7+ Kh6 31. 
Dh7# 1-0 
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Puzzels uit Wijk aan Zee 
 

Frans Konings 
 

Hierbij een schaakimpressie van 
mijn toernooi in Wijk aan Zee 
(Tienkamp 2C). 
Het leek me leuker en uitdagender 
dit te doen in een puzzel-vorm, 
i.p.v. ellenlange analyses van 
partijen, dus daar gaan we: 
 
1. Frans Smit – Frans Konings 

 
Ik had hier vertrouwd op 1...c4-c3, 
waarna ik een pion voor zou blijven 
na 2. Lxc3 Txc3 en de witte dame 
staat aangevallen. Wit heeft echter 
nog een gemene zet achter de 
hand. Welke? Maar welke riposte 
heeft zwart daarna weer zodat ie 
toch goede winstkansen behoudt? 
 
2. Frans Smit – Frans Konings 

 

Uit dezelfde partij: zwart wint 
materiaal, hoe? 
 
3. Frans Konings – Tjark Vos 

 
Zwart dacht zojuist uit te kunnen 
halen met Tc4 maar komt van een 
kouwe kermis thuis. Wat speelt wit 
nu? 
 
4. Jackson – Konings 

 
Ik dacht simpel remise te maken 
middels a6-a5, en op g2-g4 doe ik 
Txg8 en liquideer naar een 
eenvoudige remise in het 
pionneneindspel. Wit heeft echter 
een geniale  winst na a6-a5. Hoe? 
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5. Holscher – Konings 

 
Zwart aan zet wint materiaal. 
Een lastige misschien, het gaat om 
de slotzet van de combinatie. 
 
6. Konings – Oranje 

 
Ik ben zojuist binnengevallen op d8 
en zwart heeft in feite geen 
verdediging meer. 
Hij probeerde echter nog Ke7 in 
bovenstaande stelling. Hoe wint wit 
groot materiaal? 
 
7. Konings – Van der Meijden 

 

Ik zat te rekenen op 17. Pd6+. Maar 
op 17. Pd6+ komt 17…Txd6 18. 
exd6 Lxg2 19. d7+ Kd8. 
Met bovenstaande variant in 
gedachte; hoe kan wit geforceerd 
winnen in de diagramstelling? 
 
8. Vroombout – Konings 
Dit is wat mij betreft m'n beste 
moment in Wijk aan Zee. 
Geen winnende combinatie o.i.d., 
maar meer een valkuil graven voor 
je tegenstander. 

 
Zwart aan zet. Zwart staat mooi, 
maar "hoe verder?", vroeg ik me af. 
Wit staat klaar om binnen te vallen 
op f7, maar f7 is afdoende gedekt 
vooralsnog. 
Ik speelde echter in de 
diagramstelling 1...Dd6. Ik ga juist 
uitlokken dat ie binnenvalt... 
Wit speelde nu inderdaad 2. fxg6 
fxg6 en 3. Tf7. Maar nu kwam het 
idee van Dd6 aan het licht: welk 
idee? 
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Resultaten Tata 
 

Jan Jaap Janse 
 

Gr # Naam    Knsb Fide Pnt SB TPR 
 

Tienkampen 
Top 6 Kerigan, Demre  2319 2354 4.0 18.00 2323 
Top 9 Hertog, Hugo ten  2374 2371 3.0 12.00 2233 
1B 6 Janse, Jan Jaap  2188 2212 4.0 18.00 2192 
2A 1 Vermeulen, Wesley 2197 2182 8.0 31.50 2464 
2C 1 Konings, Frans  2160 2220 8.0 32.50 2454 
2F 3 Smits, Mark   2166 2172 5.5 21.25 2195 
3B 3 Houwelingen, Leo van 1907 2018 6.0 21.25 2065 
3C 2 Hageman, Ger  1881 1930 6.5 24.50 2120 
3F 2 Oosterom, Erik  2065 2101 6.0 25.75 2062 
4B 1 Veldhuijsen, Klaas  1812 1934 7.0 26.25 2049 
4E 2 Gouma, Ronald  1871 1914 6.0 22.75 1952 
4H 4 Bollaart, Jeroen  1843 1887 5.5 21.25 1895 
 

Dagvierkampen 
3I 3 Boer, Paul den  1992 1990 1.0 0.00 1810 
5I 1 Lange, Roel de  1710  1.5 2.25 1737 
 

Weekendvierkampen 
4D 2 Dreu, Dies de  1845 1991 1.5 1.75 1778 
4H 2 Oosten, Jaap van  1872 1948 2.0 1.50 1958 
 

Journalisten 
 4 Vreeken, Kees  1901  4.5  1970 
 12 Van den Belt, Peter 1752  3.0  1762 
 

 
Leo van Houwelingen 

 
Jeroen Bollaart 

 
Erik Oosterom 
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Antwoorden puzzels 
 

1. Na 1…c3 kwam 2. Lxc3 Txc3 3. 
Txa7! en nu had ik een pion 
kunnen winnen met de 
desperado 3…Txg3+. 

2. Lxf3 wint een pion; zowel Tc4 
als Pd2 hebben behoefte aan 
meer dekking… 

3. Txb7 is een moker waarna wit 
een pion voorbleef. 

4. De fraaiste van het stel.  
Na 1…a5 volgt 2. g4 Txg8 3. 
g5!! wint in alle varianten… 
Erwin L'Ami  heeft dit fragment 
getoond in de Tata-perskamer 
aan diverse GM's. Het schijnt 
dat enkele 2600+-spelers er 
minutenlang voor nodig 
hadden….. 
NB: toen ik het fragment aan 
onze clubgenoot Jan Sprenger 
toonde 's nachts in de kroeg zag 
ie het in 2 seconden!  "Ach 
Franz, dat is toch eenvoudig…"  
Baas boven baas ☺ 

5. 1…b5 2. cxb5 axb5 de toren 
mag nu niet op b5 slaan omdat 
La6 erin komt, dus speelde wit 
3. Pb2, maar nu kwam 3…Lc3! 
Torenvangst, op Txb5 komt 
weer La6. 

6. Na 1…Ke7 kwam 2. Pc6+ en na 
ruilen op e8 komt de volgende 
toren binnen op d8 met 
loperwinst. 

7. Wit moet beginnen met 1. Lg5! 
De pointe is dat veld d8 nu 
afgedekt is zodat na 1…Td7 kan 
volgen 2. Pd6+ Txd6 3. exd6, 
Lxg2 4. d7+ en de zwarte koning 
is de sjaak. 

8. Het idee van 1…Dd6 was dat na 
2. fxg6 fxg6 3. Tf7 De6! komt en 
het is zwart die bij wit binnenvalt 
i.p.v. andersom. Later kwam 
daar nog het nevenplannetje 
Kb8-Lc8 (de witte velden pakken 
over c8/h3) bij en toen bleek het 
nauwelijks meer te verdedigen. 
Zwart won. 

 
 

 

Moeilijke 
gezichten 
(o.a. Ger) 
achter de 
borden 

 

Frans en Jan 
Jaap in 
voorbe-
reiding 

Leo, Jeroen 
en Jan Jaap 
in het huisje 

 

Even ont-
spannen met 
een potje 
voetbal 
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Opa, vertel nog eens van vroeger 
 

Hein Piet van der Spek 
 

Deel 1, 1942-1965 
Het in de zomer bereiken van de 
eenenzeventigjarige leeftijd, dat met 
een gepast feest werd gemarkeerd, 
roept bij mij ook het gevoel, ja 
welhaast de verplichting op, dat ik 
de jongere generatie iets moet 
meegeven. Omdat ik daarnaast 
geen enkele illusie heb, dat iemand 
anders al mijn partijen wenst na te 
spelen, ga ik dat zelf doen, want ik 
heb er helaas heel veel bewaard. 
Dankzij Kees Vreeken weet ik 
intussen, hoe ik een database 
aanleg, waar nu 342 partijen 
instaan en ik moet nu beginnen aan 
1966. 
De eerlijkheid gebiedt me te 
zeggen, dat de meeste er een klein 
jaar geleden ook al in stonden, 
maar het gemiddelde niveau 
vervulde mij met zo weinig vreugde, 
dat ik een tijd gestopt ben met 
invoeren. Maar ja, dan denk ik weer 
aan mijn eerste ontmoeting met Rijk 
Schipper, die – hoewel inmiddels 
een  eerbaar en volwassen man – 
met kinderlijk enthousiasme 
vertelde, hoe hij als negenjarige mij 
in het begin van de jaren 70 aan het 
eerste bord van Amersfoort met wit 
in een Siciliaan een winnend 
torenoffer op c5 had zien plegen en 
daardoor tot de ware liefde voor het 
spel was gekomen. Dat bedoel ik 
dan met verplichtingen voelen! 
En natuurlijk houdt Rijk deze partij 
tegoed, als we ooit bij 1972 komen. 
 

Welnu, ik ben van 1942 en ben 
begonnen met schaken, toen ik een 
jaar of negen was, aan het 
langdurige ziekbed van de zoon 
van een kennis van mijn ouders. 
Mijn eerste schaakboek kreeg ik 
van mijn oudste oom Nico, die mij 
ook een keer uitnodigde voor een 
partijtje en toen ik zowaar twee keer 
had gewonnen, gooide hij de 
stukken van het bord met de 
opbeurende woorden: "Met jou 
schaak ik nooit meer." Hij was wel 
zo sportief mij zijn enige en mijn 
eerste schaakboek te geven, het 
schitterende toernooiverslag van 
Groningen 1948, waarin nu twee 
Van der Spek-handtekeningen 
voorin staan. Ik begreep er nog 
heel weinig van, maar vond het 
fascinerend: als zwart in het 
Spaans niet met 5...Pf6xe4 een 
pion sloeg, troostte ik me 
moeiteloos met de gedachte, dat hij 
dat waarschijnlijk niet gezien had. 
Ook begreep ik tot dan toe 
helemaal niet, hoe je een partij zou 
kunnen winnen, als de tegen-
stander niets weggaf. Maar ja, 
jongelui, toen was er nog geen 
Stappenmethode! 
 
Op school werd ik lid van de 
schaakclub en ik begon het zo leuk 
te vinden, dat ik met Martien Stam –
later hoofdklasser bij Philidor 
Leiden – die al lid was en in mijn 
beleving heel goed was, meeging 
naar een echte schaakclub Het 
Centrum. Dat ik nu op 71-jarige 
leeftijd bij de bushalte Het Centrum 
moet uitstappen, maakt de 
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kringloop van het leven wel heel 
inzichtelijk. 
De wedstrijdleider begroette mij in 
Haags, waar Koot en Bie jaloers op 
zouden zijn, met de fraaie volzin: 
"Jij mot vanavond tegen zijn 
spelen". Daarvandaan komen de 
eerste partijen in mijn database, 
want de 24-kampen tegen een 
buurjongen heb ik weggelaten, ook 
al omdat er vanaf een zet of zeven 
niets van de notatie klopte. 
 
Vanaf de kerstvakantie 1958 deed 
ik voor het eerst mee aan het 
Haags jeugdkampioenschap, waar 
Roel van Duyn mij uitschakelde. In 
1959 slaagde ik er zowaar in 
kampioen van de Haagsche 
Schaakbond te worden, al is de 
toevoeging "3e klasse" eerlijkheids-
halve noodzakelijk. 
 
Maar niettegenstaande al deze 
somberheid mocht ik toch in 1960 
voor het eerst een Nederlands 
kampioenschap behalen. Het was 
een mooie dag in mijn nog zo jonge 
leven, want eerder op diezelfde dag 
werd ik met het A1-elftal van Lenig 
en Snel – in de volksmond LENS 
geheten – kampioen van Den Haag 
en omstreken. Een foto toont wat 
spelers, waarvan alleen Peter 
Kemper via vele jaren PSV en wat 
wedstrijden in het Nederlands elftal 
echt een voetbalcarrière had. 
Ikzelf sta er nogal sullig op met mijn 
sportbrilletje, maar dat kwam ook, 
omdat ik binnen een half uur in het 
Nationaal Schaakgebouw moest 
zijn voor de finale schoolschaak en 

wist, dat ik me nog moest douchen, 
omkleden en het hele eind van 
Morgenstond naar de Van 
Speykstraat moest fietsen. Daar 
wonnen we van een school uit 
Rotterdam, waar de helaas enkele 
jaren geleden overleden Jacob 
Kort, mijn latere teamgenoot bij 
LSG, met veel onnodig rumoer aan 
het eerste bord verloor. Ook mijn 
latere teamgenoot bij DD, Jan Joost 
Lindner, later werkzaam als 
parlementair verslaggever bij De 
Volkskrant met een pittige linkse 
analyse elke zaterdag, en ik 
wonnen. 
Voor het eerst was ik Nederlands 
kampioen. We moesten wel op 
zondag spelen, omdat de zaterdag 
een schooldag was. De vijfdaagse 
werkweek is van later. Wim Kan 
vond die vijfdaagse werkweek zo'n 
onzin en hij had zo'n hekel aan 
vakbonden, dat hij vertelde van een 
land, waar alleen nog op woensdag 
werd gewerkt. Het antwoord van de 
vakbond was: "Elke woensdag?" 
 
In 1960 ging ik na het behalen van 
mijn gymnasium alpha klassieke 
taal- en letterkunde in Leiden 
studeren en werd ik lid van LSG, 
omdat dat de sterkste Leidse club 
was, die in de eerste klas KNSB 
speelde. Voor een goed begrip: er 
was toen één hoofdklasse, twee 
eerste en vier tweede klassen; dan 
kwamen de regionale bonden. Alle 
klassen bestonden uit 8 teams. 
Ik startte in LSG 2 (regionaal), maar 
na één jaar speelde ik al in het 
eerste. Af en toe begon ik zelfs een 
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beetje het schaakspel te 
bestuderen, hoewel ik gewoon 
spelen veel leuker vond. Voor de 
jongelui van tegenwoordig is het 
wellicht boeiend te vernemen, dat ik 
met een groepje andere Leidse 
schakers door de universiteit werd 
uitgenodigd om uit te leggen, hoe 
wij dachten over bepaalde 
schaakstellingen, dit alles in een 
poging een soort computer te 
ontwerpen. Het apparaat, dat 
computer moest worden, paste met 
moeite in een flink formaat gymzaal! 
 
Het gemiddelde niveau van het 
schaken was onmiskenbaar veel 
lager dan tegenwoordig. Zo verlies 
ik in 1960 een simultaanpartij tegen 
Theo van Scheltinga met een 
gesloten Siciliaans – ik heb veel 
liever wit dan zwart tegen Wim van 
der Fliert! – in 21 zetten en twee 
jaar later tegen Orbaan houd ik het 
in dezelfde opening 5 zetten langer 
vol. Weer twee jaar later houd ik tot 
mijn eigen verbazing makkelijk 
remise tegen Spassky, hetgeen ik 
mijn Leidse tijd nog zal herhalen 

tegen Tal en Botwinnik. Daar 
stonden wel weer kansloze 
nederlagen tegen Guimard en 
Bobotsov tegenover. 
 
Verder zijn het veel partijen tegen 
de bekende, oude Leidse schakers, 
zoals Arend van Oosten, Joop en 
Theo Piket, Maarten Etmans, RAG 
de Graaff enzovoorts met wisselend 
succes. Mijn beste resultaat bij 
snelschaken was de vierde plaats in 
het grote septembertoernooi van 
Amersfoort achter Hennie van 
Oosterom, toenmalig wonderkind 
Robby Hartoch en Bert Enklaar; de 
tevredenheid daarover herinner ik 
me nog steeds, vooral omdat ik 
boven het hele grote Leidse 
contingent eindigde. 
 
Het is mijn oprechte bedoeling een 
volgende keer door te gaan vanaf 
1966. Mochten jeugdiger schakers 
nog vragen of verzoeken hebben, 
dan kunnen ze die mailen naar 
hp2vanderspek@hetnet.nl. 
 
Wordt wellicht vervolgd. 
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(New) Thoresen Chess Engine 
Competition Season 2/Season 5 

 

Martin van Essen 
 

Bij het uitkomen van het vorige PKB 
was het toernooi voor schaak-
programma's uit de titel al een 
maand aan de gang en op 1 
december van het afgelopen jaar 
werd de laatste partij van de 
finalematch gespeeld. 
Ten opzichte van "Season 1" waren 
er enkele kleine wijzigingen in het 
format (bijv. openingsboek van 6 
zetten ipv 8), maar nog steeds werd 
er in vier opeenvolgende stadia 
("Stages") uitgemaakt welke twee 
programma's de Superfinal, een 
tweekamp over 48 partijen, zouden 
gaan spelen. 
Schaakprogramma's konden zich 
niet kwalificeren voor dit toernooi, 
programmeurs konden hun 
oogappels ook niet aanmelden. 
Martin Thoresen koos zelf de 
programma's uit; het is immers zijn 
hobby. 
Opmerkelijke ontbrekende namen 
waren Quazar en vooral Vitruvius, 
nieuwe programma's die het in 
Season 1 juist zo leuk en goed 
deden en bovendien opvielen met 
aantrekkelijk spel. 
Het lijkt erop dat Martin Thoresen 
werkt met een groot blok aan vaste 
krachten en oudgedienden, al dan 
niet in ontwikkeling en geeft hij een 
handvol onbekende programma's 
de kans om zich te laten zien. In 
Season 1 behoorde kennelijk 
Quazar tot de gelukkigen, in 
Season 2 waren het andere, maar 

Bugchess was geen gelukkige 
keuze: Het deed zijn naam eer aan 
en crashte dan wel overschreed de 
tijd in 6 van zijn 7 partijen. 
Vitruvius was vervangen door 
Bouquet. Samen met IvanHoe zijn 
dit alle, wellicht wat oneerbiedig 
uitgedrukt, derivaten van Ippolit. Uit 
die grote knollentuin wordt er per 
Season steeds één geplukt. 
Verder miste ik Protector, een 
relatief onbekend, maar toch erg 
sterk programma dat ik echter 
regelmatig heb betrapt op het 
spelen van een zeer goed eindspel. 
Het schijnt dat de programmeur zijn 
nieuwste versie niet tijdig stabiel 
kon krijgen. 
Op dit moment van schrijven is 
overigens het volgende toernooi 
alweer begonnen en daarbij zijn alle 
"Seasons" omgenummerd en is de 
prefix "new" komen te vervallen. Dit 
verklaart het gewirwar in de titel. 
Het heeft in New Season 2 / 
Season 5 bepaald niet ontbroken 
aan mooie partijen en evenmin aan, 
daar heb ik ook een zwak voor,  
geometrische toevallig-heden. Daar 
gaat-ie: 
 
Stage 1 
 
36 programma's streden in 7 
ronden Zwitsers om een van de 19 
plekken in Stage 2. Bouquet won dit 
treffen met 5½ punt. 
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Junior 13.3 – Arminius 100813 

 
Stelling na 29...f7x(L)e6 

Wit heeft met zijn triplepion de 
meerderheid op de e-lijn tegenover 
Zwarts schamele dubbelpion. De 
samenstelling van de e-lijn 
veranderde nog wat: 
 

 
35...De7         53. e3 

 
Links lijkt Wit er een quadrupelpion 
van te hebben gemaakt en rechts, 
als we door onze oogharen Te7 
even als een pion zien, is de hele e-
lijnconstellatie in het diagram een rij 
omhooggeschoven. Wit won. 
Dat geë-lijn werd verbeterd in: 

Alfil 13.1 –Tornado 4.88: 

 
Samenstelling e-lijn na zet nummer: 
13 15 15 16 16 19 22 38 
 
Samenstelling van de e-lijn na 
13...Lc8-e6, 15. Pd4xe6, 15... 
Lb6xe3, 16. f2xe3, 16...Df6xe6, 
19...d5xe4, 22...Pd5xe3 (ik vond die 
paarden nog wel koddig, als 
afspiegeling van kolommen 2 t/m 4) 
en tenslotte 38...Te1xg1+. Aan die 
laatste kolom was het volgende 
voorafgegaan: 

 
Stelling na 36. Dg3xg2 

 
Zwart staat gewonnen natuurlijk, 
maar 36...Dxb3!  is altijd een leuke 
uittro. 37. Txb3 Te1+ 38. Dg1 
Txg1+  (het wonder van de e-lijn- 
ontruiming is geschied) 39. Kxg1 
Pxb3  en zwart won in 6 zetten. 
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Delphil 3 – Spark 1 

 
Stelling na 108. Kg1-h1 

Zwart speelde het argeloze  
108...Kc4?? 109. Txc3+! Kxc3  
en onmiddellijk greep de GUI in en 
oordeelde remise, op basis van 
automatisch raadplegen van 
vijfstukkentabellen. Menselijker-
wijs: Wit heeft een dolle toren. 
 
The Baron 3.35a – Equinox 2b 

 
Stelling na 26. Db5-d3 

Het Nederlandse programma The 
Baron deed het niet zo slecht, het 
won o.a. van Crafty en maakte 
remise tegen het sterke HIARCS 
14. Met 3½ punt uit 7 in Stage 1, 
viel de tiebreak score echter net 
ongelukkig uit voor de edelman. Als 
hij in de laatste ronde het 
overwegend staande toreneindspel 
tegen Gaviota had verzilverd, ...als 
als...  

Equinox, een zeer sterk top-10 
programma, had helaas erg veel 
last van crashes en instabiliteit en 
miste daardoor Stage 3, terwijl het 
zelfs in Stage 4 niet zou misstaan. 
In dit partijfragment had Equinox 
daar geen last van, evenmin van 
overdreven hoffelijkheid tegenover 
de adel. Er is al een kwaliteit 
geïnvesteerd er volgde: 
26...Pc3+! 27. bxc3 dxc3 
Zwart staat hier een toren achter, 
maar met zijn evaluatie van 6.02 in 
zwarts voordeel gaf Equinox aan 
dat hij zichzelf een overwicht van 
ruim een toren vóór toedichtte! 
28. Pb3 a4 29. Pd4 Dd6! 30. Dxc3 
Pxe4 31. Dd3 Pd2+!  
Een fraaie slotcombi  
32. Dxd2 Tb8+ 33. Lb5  en meteen 
0-1 vanwege 33...Txb5+! 34. Pxb5 
Dxd2 (dreigt o.a. Db4+) 35. Ka1 
Dxg2 en beide programma's zitten 
toch echt op ca. 7.60 voor zwart. 
 
Equinox 2b – Spike 1.4  

 
Stelling na 33...c6-c5 

Zwart had vlak na de opening een 
stukoffer gepleegd voor twee 
pionnen en daar bepaalde 
compensatie voor gekregen. Wit 
heeft echter goed meegevochten 
voor het initiatief. Ondanks het 
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instaan van de d-pion volgde: 
34. Lb3 Lxd4 35. Pxd4 Pxd4 36. 
Txd4! cxd4 37. Dxd4  
Het kwaliteitsoffer heeft de zwarte 
velden rond de zwarte koning 
verzwakt. Wits koning is echter ook 
niet helemaal veilig en in deze 
stelling hebben zwarts torens nog 
best wat in de melk te brokkelen. 
37...Td7 38. Tf4 Dc5 39. Dd2 Tc8 
40. Pf2 Dc3 41. Da2 Dc1 42. De2 
Dc3 43. Pg4!  
Natuurlijk lonken er velden, maar 
hangt er op b3 niet iets? 
43...Dxb3  
Maar wit heeft een paardvork: 
44. Pf6+ Kg7 
Maar wit kan niet nemen wegens 
Tc2... 
45. De5! 
De mooie pointe! Zwart kan de witte 
koning bovendien geen pijn doen. 
45...Tdc7 46. Ph5+ Kf8 47. Dg7+ 
Ke8 48. Dg8+ Kd7 49. Dxf7+ Kd6 
50. Df6+ Kd7  (50...Kc5 51. Dd4+) 
51. De5! 

 
Stelling na 51. Df6-e5 

Weer een stille zet naar e5. Moeilijk 
vooruit te zien voor een mens, maar 
als bij toverslag ziet iedereen dat 
zwart mat gaat. 
51...Db2+!! 
Het zal zwart weliswaar uiteindelijk 

niet helpen, maar geef toe, het is 
een plaatje van een zet, vandaar 
het diagram. 
52. Dxb2 Tc2+ 53. Tf2! 
Vanwege deze tussenplaatsing... 
53...Txb2 54. Pf6+! 
...en dit tussenschaak haalt wit het 
punt binnen. 
54...Kd6 55. Txb2 
En dit schaapje sleepte wit wel op 
het droge. 
 
Stage 2 
 
Verrassingen waren dat het 
geleidelijk steeds meer voorbij-
gestreefde Rybka met een stukoffer 
de kampioenskandidaat Komodo 
nog even op zijn plek zette. Junior 
maakte in een meedogenloze 
slachtpartij compleet gehakt van 
Stockfish en de grootste verrassing 
was wel dat de outsider Jonny met 
zwart  Houdini in kalme stelling 
twee pionnen toestopte en... won!! 
Maar ik kies een ander fragment: 
 
Bouquet 1.8a – Stockfish 160913 

 
Stelling na 38. Ld5-c6 

Zwart is de bovenliggende partij 
uiteraard, maar wat is zwarts plan? 
38...Lg7 
Een duistere zet, waarvan de 
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bedoeling pas duidelijk wordt als we 
28 zetten doorspoelen: 

 
Stelling na 66. Lb7-a8 

66...d5! 
Het gaat er in deze stelling om 
welke partij de "beste slechte" loper 
heeft. De witte stond buiten de 
keten, de zwarte binnen de keten, 
dat is een Euwiaans plusje voor wit. 
De grap is dat Zwart, beginnend in 
het eerste diagram en met 
schijnbaar betekenisloos heen-en-
weergeschuif alles precies zo heeft 
gearrangeerd dat deze mooie 
opstoot, welke de zwarte konings-
loper uitzicht biedt, mogelijk wordt. 
En zie hoe afzijdig wits 
koningsloper in feite staat!  
67. Lxd5?  
Nemen met de c-pion kwam niet in 
aanmerking omdat b5 hangt, maar 
67.exd5 was beslist nodig om na 
67...Le7 hetzelfde te doen als 
zwart: de pion geven om de loper te 
activeren: 68. d6! Lxd6 69. Le4+ Lf5 
en hoewel zwart wel iets beter blijft 
staan, is dit denk ik nog wel te 
houden voor wit. 
67...Le7 68. Lf2 Tf3 69. De2 
Txg3+! 
De witte dameloper moet natuurlijk 
onschadelijk worden gemaakt, 
opdat zwart kan heersen over de 

zwarte velden. Wit kon het 
zijnerzijds ook niet voorkomen. 
70. Lxg3 Dxg3+ 71. Tg2 Lc5+ 72. 
Kh1 Df4 73. Lc6 Lh3 74. Le8+ Kg7 
75. Lh5! 
Wit geeft graag de kwaliteit terug 
om zijn witveldige loper bij de 
verdediging te kunnen betrekken. 
Zwart is echter niet geïnteresseerd. 
75...Dh4 76. Th2  

 
Stelling na 76. Tg2-h2 

Wit en zwart hebben aardig wat 
spanning op de h-lijn opgestapeld 
maar de pointe volgt op de g-lijn na 
76...g4?? 77. Dxg4+! Dxg4 78. 
Lxg4 Lxg4 79. Tg2 1-0! Zwart wil 
echter vooral graag 76...Dg3 (dreigt 
mat op g1) spelen maar na 77. Tg2! 
heeft Zwart niets aan de kwaliteit en 
kan hij het beste maar met 
77...Dh4! 78. Th2! de stelling 
herhalen en iets anders proberen. 
76...Ld4! 
Zwart brengt wit in zetdwang! De 
witte dame kan bijvoorbeeld al niet 
meer spelen: 77. Dd1 Le3 gevolgd 
door Lf4. Maar hieruit blijkt wel dat 
zwarts wachtzet ook niet zomaar 
een willekeurige is. Een andere die 
daarvoor in aanmerking zou komen 
is bijvoorbeeld 76...Kg8 maar dan 
kan wèl 77. Dd1 want op 77...Le3 
heeft wit dan 78. Lf7+! Kg7 79. Le6! 
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g4 80. Df1! Lf4 81. Lxg4! en wit 
verdedigt zich meer dan adequaat. 
77. c5!! 
Het viel niet mee om een zweempje 
mee te krijgen van het waarom van 
deze zet. Laten we wits meest voor 
de hand liggende zet spelen: 77. 
Lf3 Dg3! 
Nu wel, want met de loper op f3 in 
plaats van h5 kan Wit geen kwaliteit 
geven: 78. Tg2? Lxg2+ 79. Dxg2 
Dh4+ 80. Dh2 De1+ 81. Kg2 Df2+ 
en op de volgende zet 80...Dxf3+; 
dàt is de reden. 
Wit moet zich dus anders 
verdedigen: 78. Lg2 Lg4 en nu zijn 
er twee zetten: 
A. 79. Dd2 Lf3 80. Dc1 Le3! 81. 

Da1 Lf4 82. Dg1 Lxg2+ 83. Dxg2 
Dxh2+ en Zwart wint het 
pionneneindspel. 

B. 79. Df1 voorkomt Lf3 dus 
79...Le3 dreigt weer Lf4 met 
afwikkeling, maar nu heeft Wit 
80. Th7+! Kxh7 81. Df7+ het is 
een wonder dat dit géén eeuwig 
schaak is! Het uitroepteken bij 
het torenoffer is meer vanwege 
het strijdbare karakter dan dat 
het wiskundig gezien het taaist 
is. Speel mee! 81...Kh6 82. Df6+ 
Kh5 83. Dh8+ (83. Df7+ Kh4!) 
83...Kg6 84. Dg8+ Kf6 85. Df8+ 
Ke6 86. De8+ Kd6 nu moet wit 
weer kiezen: 
1. 87. Dc6+ Ke7 88. Dxc7+ Ld7 

en het is plotseling over. 
2. 87. Df8+ Kd7 88. Df7+ Kc8 

enz. 
3. 87. Dd8+ Kc5 88. Df8+ Kd4 

enz. 
4. 87. c5+! Kxc5! (niet 

87...bxc5?? 88. Dd8+! en nu 
c5 geblokkeerd is, is het wèl 
eeuwig schaak!) 88. Dc6+ 
Kb4 89. Dc4+ Ka3 90. Dc3+ 
Ka2 91. Dc2+ Ka1 92. Dc3+ 
Kb1 93. Db3+ Kc1 94. Dc3+ 
Kd1 95. Db3+ Ke1 96. Db1+ 
Ld1 97. Db4+ Kf2 98. Db2+ 
Le2. Zwarts koning is 
eindelijk veilig na het hele 
bord te hebben rondge-
wandeld! Winst! 

 
77...Lxc5! 
De beste manier om de pion te 
nemen. Een belangrijke pointe van 
77.c5 is immers dat na 77... bxc5? 
zoals we net hebben gezien een 
cruciaal veld voor de zwarte koning 
wordt geblokkeerd. Hoe is het 
mogelijk! Wit verdedigt zich dus 
volgens variant B) hierboven. 
78. Lf3 Dg3 79. Lg2 Lg4 80. Dd2 
Kg6 
De tweede pointe van het witte 
pionoffer is 80...Lf3 81. Dc1 Le3?? 
82. Dxc7+! en snel mat! 
81. Dc1 
Dekt de eerste rij. Na 81. Dc3 heeft 
Zwart meerdere zetten die voordeel 
houden, maar een schitterende 
variant is 81...c6!? 82. bxc6 Lf3 
(dreigt 83...Lxg2+ 84. Txg2 Dh3+ 
85. Th2 Df1 mat) 83. Dc1 Le3 (wit 
heeft geen schaak op c6!) 84. Da1 
g4! 85. c7 Lxg2+ 86. Txg2 Dh3+ 87. 
Th2 Df3+ 88. Tg2 g3! 89. c8D Dh5+ 
en mat! 
81...Dxd3 82. Th8 Le6 83. De1 
Db3 84. Kh2 Le3 85. De2 Kg7 86. 
Te8 Lc4 87. De1 Da3 88. Lf1 Da2+ 
89. Kh1 Lf4 90. Lg2 Da3 91. Td8 
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Lxb5 92. Td1 Lc6 93. Df2 

 
Stelling na 93. De1-f2 

93...Lxe4! 
Pakt inmiddels een vierde pion voor 
de kwaliteit maar ook dit is nog een 
slangenkuiltje: 94. Lxe4 Dh3+ 95. 
Kg1 Le3? 96. Td7+! Kh6?? 97. Th7 
mat!! Op zijn laatste zet moet Zwart 
zich dan maar inlaten op 96...Dxd7 
97. Dxe3 wat wellicht nog wat 
mogelijkheden biedt, anders loopt 
96...Kg8 97. Td8+ enz. op 
zetherhaling uit. 
Zwart doet beter 95...Dg4+! om met 
schaak de toren te winnen en vier 
pluspionnen over te houden. 
94. Td7+ Kf8 95. Lxe4 Dh3+ 96. 
Kg1 Dxd7 
Ook zo kan het. Op de 111e zet 
nam zwart het punt in ontvangst. 
 
Stage 3 
 
Een dubbelrondige tienkamp tussen 
Komodo, Stockfish, Houdini, 
Bouquet, Rybka, Gull, Naum, 
Hiarcs, Junior en Critter. 
Aanvankelijk kon Stockfish moeilijk 
meekomen, stond op een 9e plaats 
ruim onder de rode streep maar 
kwam alsnog op stoom om achter 
het heersende Komodo tweede te 
worden. Houdini, Bouquet en Gull(!) 

voegden zich hierbij. Tenslotte 
rollebolden Rybka, Hiarcs en Naum 
om het laatste plekje. Junior 
versloeg Naum, Rybka versloeg 
Junior (wat een dankbaarheid), 
maar in de laatste ronde lukte het 
Rybka niet om Critter omver te 
duwen, bleef net als Hiarcs en 
Naum op -1 steken zodat 
laatstgenoemde zich op tiebreak 
plaatste. Een verrassinkje! 
 
Hiarcs 14 – Houdini 9601 

 
Stelling na 76. Lg4-d1 

Wit had zich nodeloos ingelaten op 
dit eindspel, maar blijkens zijn 
evaluatie van -0.35 maakt hij zich 
weinig zorgen. Houdini speelde hier 
76...Lg1? , blijkbaar evenmin in de 
veronderstelling dat het allemaal 
veel uitmaakt. Er volgde: 
77. Kc4! e4 78. Kb5 e3 79. Ka5 Lf2 
80. Kb5 Le1 81. Le2 Lc3 81. Ld1 
De remise is duidelijk. De witte 
koning bindt zijn collega permanent 
aan de a-pion en de witte lopen 
speelt heen en weer over de 
diagonaal d1-h5 om de e-pion te 
bewaken. Het is ongelofelijk, maar 
vanuit de diagramstelling kan Zwart 
(nog steeds) winnen! De  methode 
(met dank aan Nalimov) is bijzonder 
aardig: 76... Kb4 77.Lh5 
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De witte koning blijft het liefst in het 
centrum, daarom wordt de loper 
omgespeeld om de a-pion te 
bewaken. 77...a3 78. Lf7 Kc5! Om 
de a-pion te ondersteunen moet 
zwart paradoxaal genoeg erbij 
vandaan lopen... 79. Ke4 Lg3 80. 
La2 Kd6! 81. Lb3 Ke7 82. Kf5! Kf8! 
De witte koning moet e5-e4 blijven 
verhinderen maar dwingt zijn 
collega wel in een zo ruim mogelijke 
baan. Inderdaad... zwart probeert er 
helemaal omheen te lopen! 83. Lc4 
Kg7 84. Ld5 Kh6 85. Lf7! Stopt het 
hier? 85...Lh2! Nee! Wit is in 
zetdwang! De witte koning kan niet 
spelen want hij moet zowel e5-e4 
als Kh6-g5 verhinderen. De witte 
loper moet de a-pion bewaken, dus 
moet hij de zwarte koning erlangs 
laten. 86. Lc4 Kh5 87. Le6! Lf4! 
Zwart moet weer met tempodwang 
werken. Na 87...Kh4 zou wit met 
88. Ke4! nog kunnen tegen-
stribbelen (zie zijn 87e zet). 88. Ke4 
Kg5 89. Kf3 Kh4. Wit moet weer 
terrein prijs geven. 90. Ld5 Kh3 91. 
Le6+ Kh2 92. Ld5 Kg1 93. Lc4. 
Verhindert nog het onderlangs 
glippen van de koning. 93...Lc1! 94. 
Ke4 Lb2 95. Kf3 Ld4 96. Kg3 e4! 
97. Kf4 e3 98. Kf3 Lc5 99. Ke2 Kg2 
100. Ld5+ Kg3 101. La2 Kf4 102. 
Lb1 Lb6 103. La2 Ke4 104. Lf7 Kd4 
en Wit kan Kc3-b2 niet verhinderen. 
Zwart kwam dus van a3 en moest 
via f8, de h-lijn en g1 het hele bord 
rond om weer terug te keren naar 
de a-pion! 
 

Stage 4 
 
Stockfish en Komodo maakten zich 
in deze zesrondige zeskamp al snel 
los van de anderen. Vooral omdat 
Stockfish met +3 =3 -0 Houdini over 
de knie legde,  kon laatst 
genoemde niet aanklampen. 
 
Een grappig standje kwam voor in 
Komodo 1133 – Stockfish 021113 

 
Stelling na 93...Df1x(pi.)f3 

In een potremise dame-eindspel 
weigerden beide partijen syste-
matisch om eeuwig schaak te 
bieden en stonden elkaar nog een 
promotie toe. Anderhalve zet na het 
diagram werd het alsnog remise. 
 
Naum 4.6 – Houdini 9601 

 
Stelling na 102. Ke2-d3 

De auteur Naumov had een paar 
jaar geleden wat betreft 
computerschaak het bijltje erbij 
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neergegooid uit moedeloosheid 
door Rybka's toenmalige 
hegemonie. Maar hij is terug! 
 
Deze stelling is remise en, 
toegegeven, zwarts volgende zet 
verandert daar niets aan: 102...Tc8 
103. Txc8 ½-½ 
Zwart wint wits c-pion. 
 
Gull R600 – Naum 4.6 

 
Stelling na 22...Pb4-c2 

Er volgde de overval: 
23. Pd5 Pxa1 24. Lxd4 b5 25. 
Lxg7 Kxg7 26. Dd4+ f6 27. Txf6 
Kg8 28. h4 Dg7 29. Pe7+ Dxe7 30. 
Dg4+ Dg7 31. Tg6 Td7 32. cxb5 
axb5 33. Txg7+ Txg7 34. Dd1 
Tge7 35. Kh2 Te1 
Het paard is gered. We spoelen 
door: 

 
Stelling na 53...Kf4-e3 

54. b7??  
Waarom is dit een blunder? Puur 

schaaktechnisch gezien is er geen 
duidelijk probleem met deze zet 
natuurlijk, maar het zit anders. Er 
gold een regel dat wanneer na de 
40e zet beide programma's 
minimaal 10 ply (halfzetten) een 
evaluatie lieten zien tussen -0.05 en 
+0.05, de partij remise verklaard 
zou worden, dit om het eindeloos 
doorspelen van dode stellingen in 
te perken. In de laatste 
diagramstelling speelde wit de 
tiende ply waarvoor dat gold, maar 
slag- en pionzetten resetten de 
teller. "Net op tijd" gaat wit de 
remise uit de weg (niet bewust 
overigens). Enige zetten later 
begon zwart heel geleidelijk een 
miniem zweempje bloed te ruiken, 
nam daadwerkelijk de overhand en 
won de partij. 
 
Naum 4.6 – Bouquet 1.8b 

 
Stelling na 85.Kh3-g4 

85...Df3+!! 86. Kxf3 e4+ 87. dxe4 
Txg5 88. bxa4 
Wit kan de toren niet slaan wegens 
88...a3 89. Tc2 gxh5 90. Tc1 a2 
(dreigt Pb1) 81. Ta1 e5 82. g4 h4 
en wit moet een keer de koning 
spelen, waarna de d-pion doorloopt. 
88...Txh5 89. Txb4 e5 
Zwart had nog zijn handen vol aan 
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wits vrije a-pion maar bereikte toch 
dit: 

 
Stelling na 117. Kf2-g2 

117...Pxf3??  
Geniaal (zie vorig diagram) en 
schlemielig op hetzelfde veld! 
118. Tf8+ Kg5 119. Txf3 ½-½ 
Bouquet had torenruil voorzien en 
het resterende pionneneindspel als 
5.95 voor hemzelf beoordeeld. Een 
bitflipje ergens? 
 
Superfinal: Komodo wint! 
 
In verschillende opzichten is de 
finale-tweekamp niet verstoken 
geweest van drama. Een klein 
nieuwtje was al dat Houdini, die alle 
voorgaande oude en nieuwe 
Seasons had gewonnen (behalve 3, 
dat voortijdig was afgebroken), 
überhaupt niet aan tafel zat, hoewel 
op basis van de dominante 
optredens van Stockfish en 
Komodo in de voorafgaande rondes 
je dit geen daverende verrassing 
kon noemen. Maar meer aandacht 
was er voor het volgende: De 
auteur van Komodo, Don Daily, 
leed aan leukemie. Hij heeft nog 
meegekregen dat Komodo zich 
kwalificeerde voor de finale. 
Ongeveer op het moment dat 

Komodo in de tweede partij een 
voorsprong nam, is hij overleden, 
t.w. op 23 november 2013. De 
match zelf stond bol van het 
spektakel. 4 remises slechts in de 
eerste 12 partijen en tenslotte is 30 
van de 48 nog steeds geen erg 
hoog percentage voor entiteiten van 
3100+. Ook de remisepartijen 
waren meestal hoogst interessant. 
Net als in het vorige seizoen kwam 
het aan op de laatste partij, over 
drama gesproken. Weer moest 
Stockfish een achterstand van 1 
punt zien goed te maken en weer 
won het andere programma. Vorig 
jaar was het Houdini, nu was het 
Komodo om met 45-43 te 
zegevieren. Voor het eerst een in 
alle seizoenen een nieuwe 
kampioen! De 48 partijen, "round 
the clock" achter elkaar 
doorgespeeld, namen een goeie 
week in beslag. Bijzonder spijtig dat 
Don Dailey dit niet meer mee heeft 
kunnen maken. Als eerbetoon 
tooide het team van Stockfish hun 
nieuwste release van hun 
programma met de letters "DD", 
Dons initialen. Een mooi gebaar. 
Ik laat de eerste partij uit de 
superfinal zien; die strekt beide 
combattanten tot eer. 
 
Stockfish 191113 – Komodo 1142 
Superfinal nTCEC 2, 1e partij 
22 november 2013 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Pf6 4. Lg5 
Le7 5. e5 Pfd7 6. h4 O-O 
Tot hier waren de zetten 
voorgeschreven door het GUI 
openingsboek. De beslissing het 
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Aljechin-Chatard-pionoffer niet aan 
te nemen is dus nog opgelegd. 
Maar vanaf nu zijn de programma's 
op zichzelf aangewezen. 
7. Dg4 Te8 8. Lh6 Lf8 9. h5 
Zwart lijkt na 9 zetten al totaal 
aangekrant te staan, een 
schuifpuzzel op twee rijen. Toch 
staat zwart goed, maar hij moet wel 
iets aan de dreiging 10. Lxg7 Lxg7 
11. h6 doen. 
9...f5 
Bijzonder strijdbaar. Het alternatief 
is 9...Kh8 waarna Wit zijn loper 
moet terugtrekken. 
10. exf6 e.p. 

 
Stelling na 10. e5xf6 e.p. 

10...e5!? 
Terugslaan op f6 is voor poesjes. 
Zwart negeert wat er op g7 te doen 
is en pleegt een tegenactie in het 
centrum. Het maakt wel optimaal 
gebruik van de zevende zet: de e-
lijn wordt geopend en ook de 
diagonaal c8-g4, zie de spannende 
variant 11. Lxg7 exd4+ 12. Pce2 
Pxf6 13. Lxf6+ Lxg4 14. Lxd8 Lb4+ 
15. Kd1 Txd8 en zwart heeft niets te 
klagen met het loperpaar. 
11. fxg7 
Loper of dame op de diagonaal b3-

g8 is nu mat. Zwart moet hier stalen 
zenuwen hebben, hoewel silicium, 
koper en goud ook volstaan. 
11...exd4+ 12. Pge2 Lc5 
Dekt meteen pion d4. Het 
ogenschijnlijk dodelijke 13. Pxd5 
wordt opgevangen met 13...Pb6! en 
zwart wint 'gewoon' een stuk. 13. 
Lg5 Pe5! is ook gunstig voor zwart. 
13. Df3 c6 
13...Pb6 dekt d5 2x, maar na 14. 
Pb5! gaat wit gunstig op d4 
terugslaan. De zwarte koningsloper 
moet f8 blijven dekken, anders wint 
Df8+ daar een kwaliteit. 
14. Pxd5 
Nu d5 gedekt staat, alsnog. En wat 
betreft de diagonaal, daar heb je 
het gedonder al in de glazen. 
Zwarts koningsstelling totaal 
weggevaagd, een pionzilla op g7, 
miserabele ontwikkeling, zwart gaat 
mat op f8 en langs de diagonaal b3-
g8 en nog twee pionnen achter ook, 
na slechts 14 zetjes kunnen de 
stukken weer in de doos. Wat een 
oorwassing... 
14...Te6 
Ziedaar, Zwart beweegt nog een 
pootje... de loper op h6 wordt 
aangevallen en Zwart kan nu ook 
op d5 nemen. Hij wint een stuk. 
15. O-O-O Txh6 16. Pxd4! Pe5 
Niet alles kan uitputtend worden 
behandeld, maar 16...cxd5? 17. 
Dxd5+ Kxg7 18. Pf5+ Kh8 19. Pxh6 
wordt 'm niet voor Zwart. 
Interessanter is 16...Dg5+ en nu 
doet Wit het best het tegen-
intuïtieve 17. De3! en nu: 
A. 17... Dxd5 18.Dxh6 Lxd4 

19.Txd4! Dxd4 20.De6+! Kxg7 
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21.h6+ Kf8 22.Th3 of 
B. 17... Dxe3+ 18.Pxe3 Pe5 

19.Th4! en Wit, met een stuk 
minder en met de dames 
geruild, heeft de overhand: hij 
dreigt snel een toren naar de 8e 
rij te brengen bijvoorbeeld. 

17. Df4 Td6 
Kijk hier eens naar: 17...Pf7 (Pe5 
en Th6 hingen allebei immers) 18. 
Pe3 Tf6 19. Pdf5 Da5 20. Lc4 Lxf5 
21. Pxf5 Txf5 22. Dxf5 Le3+ 23. 
fxe3 Dxf5 

 
Stelling na 23...Da5xf5 

Analysediagram 
24. h6 Pd7 25. Thf1 Dxf1 26. Txf1 
Pe5 27. Le6 Te8 28. Tf6 en wit kan 
op zijn gemakje uitzoeken hoe hij 
zwart de nek omdraait, of hier 
20...Lxe3+ 21. Dxe3 Dxf5 22. Td8+ 
Kxg7 23. h6+ Txh6 24. Txh6 Pxh6 

 
Stelling na 24...Pf7xh6 

Analysediagram 
 

25. Txc8 Dxc8 26. Dg5+ Kf8 27. 
Df6+! Ke8 28. Dh8+ Kd7 29. Le6+ 
Kxe6 30. Dxc8+ 1-0 
18. Pe3 Lxd4 19. Txd4 Txd4 20. 
Dxe5 

 
Stelling na 20. Df4xe5 

Zwart staat weliswaar een toren 
voor, maar hij staat op een haar na 
mat. Dus wat doe je dan? 
20...c5 
Zo onderkoeld... 
21. Lc4+ Txc4 22. Pxc4 Pc6 23. 
Dxc5 Df6 24. h6 
Inmiddels is het behalve positioneel 
ook materieel meer dan in orde 
voor wit met 4 pionnen voor de 
loper. Maar zwart wil maar niet 
gaan liggen... 
24...Le6 
Zwart rondt de ontwikkeling af. 
25. Kb1 a5 26. Pd6 Pb4 27. b3 
Pd5 28. Pe3 Dg6 29. Th4 a4 
Je zou bijna gaan denken dat het 
nu zwart is die aanvalt! 
30. Dd6 b5 31. Kc1 axb3 32. axb3 
b4 33. Dg3 Dxg3 34. Pxg3 Kf7 35. 
Pe2 Kg6 36. Pf4+ Pxf4 37. Txf4 
Lf7 
Er dreigde 38. Tf8. 
38. c4 bxc4 e.p. 39. Kc2 Tg8 40. 
Kxc3 Tc8+ 41. Kb2 Tb8 42. b4 
Lg8 43. Kc3 Tc8+ 44. Kd2 Td8+ 
45. Ke3 Te8+ 46. Kd3 Td8+ 47. 
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Td4 Tb8 48. Td6+ Kh5 49. g3 

 
Stelling na 49. g2-g3 

49...Txb4 
Maar kan Zwart het zich wel 
permitteren om de 8e rij prijs te 
geven? 
50. Td8 Kxh6 51. Txg8 Kg6! 
Zwart heeft ruim 40 zetten die pion 
op g7 moeten verdragen maar nu 

gaat hij hem opruimen. 
52. Tc8 
Anders toch Kf7. 
52...Kxg7 53. Tc6 h5 
 
Het grootste gedeelte van de partij 
moest nu nog komen! Wit 
probeerde nog tot en met de 122e 
zet dit toreneindspel te winnen, 
maar zwart hield stand... remise! 
Als Don Dailey niet aan leukemie 
zou zijn overleden, dan wel aan een 
spontane hartstilstand. 
 
Zie voor Season 6, net gestart: 
http://tcec.chessdom.com 

 
 

Partijen Jan Bettman 
 

Jan Bettman 
 

Ik ben zeer geliefd, als schaak-
opponent. Aan mijn karakter kan 
het niet liggen. Gezelligheid 
schuwend, egocentrisch en bij 
tegenslag nog net niet in huilen 
uitbarstend of erop los slaand. Nee, 
de reden moet elders gezocht 
worden en sinds kort weet ik waar. 
Ik las een artikel waarin de emotie 
beschreven werd, welke volgens de 
schrijfster (het was een ze) de 
mens het meeste voldoening geeft, 
misschien zelfs zijn existentiële 
drijfveer is: opluchting. 
Ja en dan ben je bij mij aan het 
goede adres. Opgejaagd langs 
onvoorziene afgronden, het stuur uit 
handen geslagen, zie je jezelf reeds 
de diepte in storten, totdat het 

laatste sprankje hoop bewaarheid 
wordt en je belager plots zelf een 
bocht mist. Dat kan je wel 
opluchting noemen. 
 
Een maand of wat geleden voelde 
ik me er klaar voor mij eens met de 
top van onze interne te gaan 
bemoeien. Ze komen er te 
makkelijk vanaf. Zeg nou zelf, wat is 
een kampioenstrofee zonder een 
confrontatie met JB? Ik stond op 
plus 1, het ergste struikgewas had 
ik achter me gelaten, de bijlen om 
de wat steviger aanplant mee te lijf 
te gaan, waren geslepen en 
optimisme leek gerechtvaardigd. 
Drie partijen later bleek alles toch 
anders te zijn gelopen. 
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David van Kerkhof – Jan Bettman 
1. e4 e5 2. Pf3 d5!? 
Of ?! volgens Suetin's openings-
boekje van de Open Spelen, dat mij 
al sedert schaakheugenis zijn 
diensten bewijst. Niettemin wel 
degelijk één van de bijlen, waar ik 
het zoëven over had. Op zet 2 mag 
je gerust spreken van een bijl aan 
de wortel (van de halve 
schaakgeschiedenis zelfs). 
3. exd5 
"Weniger gut ist 3. Pxe5", maar ik 
heb geen voorkeur, als zwartspeler. 
Na 3. Pxe5 dxe4!? 4. Lc4 Ph6 5. d4 
Pd7 had ik recentelijk tegen Ronald 
Gouma hier of één zet later reeds 3 
kwartier voorsprong in tijd, wat wel 
tot het gewenste speltype, maar 
niet tot de gewenste uitslag leidde. 
3...e4 4. De2 De7! 
En dit moet dan het recentelijke 
bijslijpen van het gereedschap 
voorstellen. Zo'n kwart eeuw 
geleden waagde ik me ook een 
tijdje aan dit gambiet en dan 
trachtte ik het te rechtvaardigen met 
4...Pf6 of 4...f5, zetten waarvan ook 
Suetin reeds de vergeefsheid had 
laten zien. Het idee van 4...De7 is 
aan te tonen dat de witte dame op 
e2 slechter staat dan haar collega 
op e7 door de loper met een aanval 
op het kwetsbare d4-paard naar g7 
te ontwikkelen. 
5. Pd4 g6 6. Pc3 
Natuurlijk zijn andere zetten 
mogelijk als 6. c3 of c4, maar de 
tekstzet lijkt me de meest logische. 
6...Lg7 7. Pdb5?! 
Hier echter lijkt 7. d6 mij de meest 
kritische variant. Het gevolg kan zijn 

7...cxd6 8. Pd5 De5 9. Pb5 Kd8 10. 
Pdc7 a6. Wit wint de kwaliteit, maar 
heeft problemen met z'n 
ontwikkeling. De toekomst zal 
uitwijzen wie beter staat, misschien 
is daarbij ook voor jullie een rol 
weggelegd? 
7...Pf6 8. Dc4 

 
Ik zag nu niet zo snel bezwaar 
tegen 8...Pa6, maar David was 
daarop 9. b3 van plan, wat toch wel 
vervelend is. Gelukkig koos ik 
intuïtief voor de meest agressieve 
aanpak. 
8...O-O! 9. Pxc7 Pbd7 10. Pxa8 
Pe5 11. Dd4 
Sterker dan 11. Dc7 Ld7 12. d6 
De6 en de witte stukken staan 
gedeplaceerd. 
11...Pfg4 12. Dxa7 

 
Voorkomt dameverlies, blijft f2 
dekken en wint pion nummer 3. Is 
dat samen met de toren genoeg om 
stand te houden? Ik had sterk het 
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gevoel van niet, dacht lang na over 
12...Te8! maar verwierp het 
vanwege een onzinvariant begin-
nend met 13. Pxe4 Db4(?), terwijl 
13...Pc6 onmiddellijk gewonnen 
had. Nemen op e4 mag wit dus niet, 
13. Le2 en 13. h3 evenmin 
vanwege 13...Pd3+ (geloof me 
maar), zodat alleen 13. d6 Dxd6 
overblijft om de zwarte dame van 
haar eigenlijke doel af te leiden, 
maar na 14. Db6 Pd3+ 15. cxd3 
exd3+ 16. Le2 Df4 geeft ze 
niettemin de beslissende impuls 
aan de aanval. Zo ging het echter 
niet. In de geest van het spel 
besloot ik het tempo erin te houden 
met: 
12...Pf3+? 13. gxf3 exf3+ 14. Kd1 
Te8 
Het oogt nog wel dreigend, maar na 
een viertal niet al te moeilijk 
vindbare 'enige' zetten van wit werd 
de strijd al spoedig een zielige 
vertoning. 
15. Lb5! Ld7 16. Lxd7 Lxc3 17. 
Lb5 Lf6 18. h3 
Die ik nog 5 zetten liet voortduren, 
voordat ik opgaf: 1-0. 
 
Een week later mocht ik aantreden 
tegen Evert van Heel. Eén van de 
weinigen die controleverlies in een 
schaakpartij niet vreest, zolang dat 
althans een beetje wederzijds is. 
Zelfs ik heb respect voor zijn 
behendigheid in dergelijke situaties 
en niet ten onrechte: 
 
Jan Bettman – Evert van Heel 
1. e4 c5 2. g3 g6 3. c3 Lg7 4. d4  
Dc7 5. Lf4 d6 6. dxc5  

Ik oordeelde dat de dame niet 
lekker zou staan op c5, maar daar 
ben ik nu niet meer zo van 
overtuigd. Wellicht verzin ik de 
volgende keer iets anders. 
6...Dxc5 7. Pd2 Pf6 8. Pgf3 O-O 9. 
Lg2 
Het leek mij niet eenvoudig voor 
zwart om met een tevredenstellend 
plan op de proppen te komen, 
omdat de meest natuurlijke zet, 
Pc6, de onvermijdelijke terugtocht 
van de dame in de weg staat en het 
verbaasde me dan ook niet dat 
Evert lang ging denken. Ik wist dat 
er iets raars zou komen, maar kon 
me niet voorstellen dat dat ook iets 
goed zou zijn. Toch wel dus: 
9...Pg4! 10. O-O e5 11. Lg5 f6 12. 
Pb3 Dc6 13. Ld2 Le6 
Net zo min als ik stak zwart veel tijd 
in het doorrekenen van 13...Dxe4 
14. Pfd4 Dd3 15. Ld5+ Kh8 16. h3 
en na zowel 16. cxd4 17. hxg4 als 
na 16...Ph6 17. Lxh6 behoudt wit 
een superieure stelling. Nu 
daarentegen had ik hierover mijn 
zorgen, met name over de positie 
van het paard op b3 (door zwarts 
9e zet afgedwongen) en een 
mogelijk zwart plan met f5 het 
initiatief op de koningsvleugel te 
grijpen. Mijn komende zetten zijn 
eigenlijk alle bedoeld om dat te 
voorkomen. 
14. Ph4 Dc7 15. h3 Ph6 16. Dc1 
Pf7 17. g4 Pc6?! 
Maar hier krijg ik de kans me te 
bevrijden met een zet om trots op te 
zijn: 
18. Pd4! 
Evert speelde de hele partij 



 42

geconcentreerd en met een 
denkpauze waar nodig, maar hier 
antwoordde hij a tempo en ik zag 
dat niet als bewijs van dat hij alles 
wel voorzien had. 

 
Ik had nogal nagedacht over de 
gevolgen van 18...Lc4 en 
geconcludeerd dat 19. Pxc6 mij 
niets opleverde, maar het 
kwaliteitsoffer 19. Pc2 beviel mij 
zeer, op e3 immers beheerst het 
paard alle velden die ertoe doen. 
Een principiële keuze, die echter 
niet aan zwart besteed was, want 
zoals gezegd, zijn reactie was 
impulsief. 
18...exd4?! 19. cxd4 Lxg4 20. 
hxg4 Dd7 21. Dd1 Pxd4 22. Lc3 
Pb5 23. Le1 Kh8?! 
Hier was zwart na afloop niet 
tevreden over, omdat ie 4 zetten 
later weer terug zou moeten. Ik 
weet niet waar in de partij de 
omslag in mijn voordeel ligt, hier, of 
eerder, of misschien wel later of 
nergens, wat ik niet geloof. In ieder 
geval had ik sedert de 18e zet wel 
het gevoel de wind in de rug te 
hebben, maar dat zegt niet alles. 
24. a4 Pc7 25. f4 
Even een sfeerbeeld voor de luie 
schakers (waar ik zelf ook toe 
behoor), die een partij van diagram 

naar diagram 'lezen', zonder bord 
dus. Is de witte stelling geen 
toonbeeld van harmonie? 

 
25...Tae8 26. Ta3 De7 27. Th3 Kg8 
28. Db3 Pa6 29. Dd5 Pc5 
Hier had ik een kleine teleurstelling 
te verwerken, want het geplande b4 
viel bij nader inzien tegen. Niet 
vanwege 30...Pxe4 31. Te3, maar 
vanwege 30...Pxa4 gevolgd door 
31...Pb6. Ik moest me daarom met 
de onvermijdelijkheid van 30...De6 
verzoenen en het enige antwoord 
hierop dat bestendiging van mijn 
initiatief kon betekenen, 31. e5, zien 
te rechtvaardigen. Hoofdzaak was 
te voorkomen dat zwart dan met de 
d-pion kon slaan, dus: 
30. Lb4! De6 31. e5 fxe5 32. f5 
gxf5  
Eigenlijk had ik verwacht dat Evert 
de kans zou aangrijpen met 
32...Dxd5 de zwaarste artillerie van 
het bord te verwijderen, maar zo zit 
hij niet in elkaar (zie ook inleiding). 
Ik had hem daartoe nu moeten 
dwingen met 33. gxf5 Dxd5 34. 
Lxd5 en zwart kan op twee 
manieren het cruciale veld f6 onder 
controle houden. Met 34...Lf6, maar 
dan is 35. Pg6 vervelend en met 
34...Pd7 en dan is 35. Lxd6 niet 
leuk, wit staat beter kortom. 
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Waarom zou ik echter niet van de 
geboden kans gebruik maken de 
dames op het bord te houden? Voor 
de mijne zag ik immers lonkende 
velden op de koningsvleugel in het 
verschiet en voor de zijne de 
ondankbare taak zich teweer te 
stellen tegen Ld5. 
33. Dd1? Dc4! 
Daarom niet. Alles wat me lief was 
staat ineens op losse schroeven, 
om te beginnen de loper op b4 en 
de pion op g4. Die laatste is van 
meer belang, dus: 
34. gxf5 Dxb4 35. f6?! 
Hier was 35. Dh5 Pd7 36. f6 Pxf6 
37. Txf6 Lxf6 38. Tg3+ Lg5 39. 
Txg5+ Pxg5 40. Dxg5+ een 
kansrijker optie, maar na 40...Kf7! 
(Kh8 Pg6+ is remise), 41. Ld5+ Te6 
niettemin onvoldoende. 
35...Lxf6 36. Txf6 Pg5! 

 
Van losse schroeven tot het in 
duigen uiteenvallen, zo kan je de 
laatste ontwikkelingen m.b.t. mijn 
stelling wel typeren. 
37. Ld5+ Kg7 
Alles had nu nog goed kunnen 
komen als de magneetcombinatie 
38. Pf5+ Kxf6 39. Th6+ Kxf5 recht 
had gedaan aan mijn gevoel voor 
schoonheid en rechtvaardigheid, 
maar dat bleek niet het geval. Hoop 

werd wanhoop werd paniek: 
38. Tf5 Pxh3+ 39. Kh2 0-1 
...en tegelijkertijd opgegeven. 
 
Nieuwe week, nieuwe kansen, 
tegen Klaas Veldhuijsen deze maal. 
Ik herinnerde me een eeuwig 
schaak uit de interne en een niet 
geheel verdiende (het zal ook wel 
eens zo zijn) nederlaag uit, ik meen, 
Hilversum. Tijd dus voor revanche: 
 
Jan Bettman – Klaas Veldhuijsen 
1. e5 c5 2. g3 Pc6 3. Lg2 e6 4. Pf3 
Pf6 
Geeft de gelegenheid tot iets 
afwijkends. 
5. e5!? Pg4 6. b4 
Twee keer nemen op e5 kan nu 
worden beantwoord met bc5:, terwijl 
slaan op b4 tot gevolg heeft dat het 
g4-paard verjaagd wordt naar h6. 
Misschien stelt het niet veel voor, 
maar het signaal is gegeven dat 
rustig stellinkje opbouwen er niet bij 
is. 
6...d5 
Een gezonde reactie. Als 7. exd6 
e.p. Df6 8. Pc3 cxb4 9. Pb5 Dxa1 
10. Pc7+ Kd7 de bedoeling is, dan 
lijkt 6...d6 dwingender, maar dan 
speelt wit gewoon 7. Lb2. 
7. bxc5 
Zonder de zojuist beschreven 
variant bekeken te hebben. 
7...Pgxe5 8. Pxe5 Pxe5  
Er zijn nu verschillende manieren 
om Pe5 weg te jagen. Ik besteedde 
daar ook aardig wat tijd aan, maar 
ze hebben alle zo hun nadelen. 
Dan maar gewoon ontwikkelen: 
9. O-O Le7 10. d4 Pc6 11. Le3 O-O 
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12. Pd2?! Lf6?! 
Na afloop gaf Klaas de voorkeur 
aan 12...e5 en ik moet hem gelijk 
geven, want met 13. c3 dien ik me 
in het vervolg heel wat 
bescheidener op te stellen dan in 
de partij. Om die reden denk ik dat 
ik 12. Pc3 of 12. c4 had moeten 
spelen. 
13. Pf3 Te8 
Nu was 13...e5 14. dxe5 Pxe5 15. 
Pxe5 Lxe5 16. Tb1 voor zwart niet 
meer zo aantrekkelijk vanwege 
pressie op zijn damevleugel. 
14. c4?! 
Origineel en ondernemend, maar 
met 14. Tb1 kon ik de druk verder 
opvoeren, terwijl zwart nog maar 
moet zien hoe die zich teweer stelt. 
14...dxc4 

 
15. Da4 
Dit was de bedoeling. Na nemen op 
d4 blijft de toren instaan, na 
15...Ld7 volgt het slaan van de pion 
met Dxc4, maar de eenzame 
strijder kan z'n huid ook duurder 
verkopen: 
15...c3! 16. Tab1 Pe7 
Wederom sterk en het nadeel van 
mijn 14e zet aantonend. Ik moest 
nu snel handelend optreden om 
tegenspel te creëren: 
17. Pe5 Pd5 18. c6 Te7  

Prima zet nogmaals, maar niet zo 
noodzakelijk als we beiden 
meenden tijdens de nabespreking. 
Na 18...Lxe5 19. cxb7 Lxb7 kan ik 
maar één loper tegelijk nemen en 
het is nog niet zo duidelijk welke 
terugname tot voordeel of zelfs 
gelijk spel leidt (20. Txb7 Dc8). 
Eigenlijk begrijp ik überhaupt niet 
meer zo waar mijn optimisme in 
deze fase op gebaseerd was. 
19. Tfc1 Lxe5 20. dxe5 bxc6 21. 
Lg5  
Hierop waarschijnlijk. Aan de 
reactie van mijn tegenstander was 
te merken dat hij gaandeweg mijn 
bedenktijd deze zet was gaan 
vrezen, maar het valt uiteindelijk 
tegen voor mij. 
21...f6 22. exf6 
Terugnemen met 22...gxf6 is nu niet 
goed wegens 23. Lxf6! Pxf6 24. 
Dxc6 en de toren op a8 gaat 
verloren, maar zwart heeft sterker: 
22...Tf7! 
En nu durfde ik 23. fxg7 Dxg5 niet 
aan vanwege 24. Dxc6 Tb8 of 24. 
f4 Pxf4. Beide varianten inleidend 
die ik zelfs nu nog niet op hun 
merites kan beoordelen (voor het 
geval jullie het nog niet door 
hadden, ik doe dit alles bloothoofds, 
met liefde, maar zonder Fritz). Maar 
goed, wat dan? Bij de voort-
zettingen die ik tot mijn beschikking 
had, bleek de c3-pion telkens weer 
een factor van onplezierige 
betekenis en aan het einde van 
mijn gepeins wist ik niets beters te 
verzinnen dan deze maar eens te 
gaan heroveren. 
23. Lxd5 Dxd5?! 
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Maar hier had ik geen rekening mee 
gehouden. Na 23...cxd5 houdt 
zwart een pluspion over en rest wit 
slechts vage hoop op compensatie. 
Na de gespeelde zet echter biedt 
de stelling weer kansen. 24. Td1 
Dxg5 25. Dxc6 dringt zich op, maar 
ik vermoed dat ik hier terecht van 
afzag (25...Lb7 26. Txb7 c2) en mijn 
oorspronkelijk bedoeling ten uitvoer 
bracht: 
24. Txc3 gxf6 
Met de c3-pion eindelijk van het 
bord mocht zwart Dxc6 niet meer 
toelaten. 
25. Lh6 Df5 26. Tb4 Ld7?! 
En mijn hart juichte: 
27. Dxa7! 

 
27...Te8 
Maar na zo'n blijdschap nog verder 
werken, arbeiden om de pluspion te 
verzilveren, dat was te veel 
gevraagd. 
28. Tb7 Dd5 29. De3 c5 30. Tc7? 
Lc6 0-1 
En opgegeven. Geen puf meer om 
31. Txc6 nog een remisekansje te 
geven. 
 
Even ook geen zin meer om de 
zelfdestructieve tendensen die bezit 
hadden genomen van mijn spel 
verder uit te dagen. Time-out 

nemen, wonden likken, tegenslag 
een plekje geven was geboden en 
hoogtepunten koesteren natuurlijk, 
zoals mijn eerste partij voor 
Moira/Nieuw-Amelisweerd. Het was 
leuk te zien dat mijn tegenstander 
aan bord 1 van Oud Zuylen 2, Alwin 
van Ee, de partij ook op de site van 
zijn club had besproken. Ik zal de 
verbetermomenten die hij aangeeft 
voor wit betrekken in mijn 
commentaar. 
 
Alwin van Ee – Jan Bettman 
1. d4 d5 2. Pf3 Lg4 3. Pe5 Lh5?! 4. 
g4 Lg6 5. h4! f6 6. Pxg6 hxg6 7. 
Dd3 
Wit speelt de opening logisch en 
sterk. Is dit wat ik wilde en in de 
toekomst ook nog wil? Misschien 
wel, zolang als het niet wordt 
afgestraft. 
7...Ph6 8. Dxg6+ Pf7 9. Pc3 
De stelling open gooien met e4 of 
c4 kwam in aanmerking. 
9...Pc6 10. Lg2 e6 11. Le3 
En hier gaf Alwin in zijn website-
commentaar 11. Lf4 (JB: 11...Ld6) 
aan als mogelijke verbetering, 
terwijl ik die nog altijd in 11. e4 zou 
zoeken. 
11...De7 12. a3?! O-O-O 13. b4?!  

 
Mijn angst voor een vroegtijdige 
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overrompeling had inmiddels plaats 
gemaakt voor mijn gebruikelijke 
optimisme en nu zag ik mijn kans 
schoon voor een zwarte over-
rompelingspoging, met een buiten-
gewoon fascinerende zettenreeks 
tot gevolg: 
13...Pfe5! 14. dxe5 Pxe5 
Ik hield nu rekening met 15. Lc5 
Dxc5 enz., maar de volgende zet is 
sterker: 
15. Pxd5! Dxd7! 16. Pb6+! 
Verrassing op verrassing op 
verrassing. Vreemd genoeg keurde 
Alwin deze zet in zijn analyse af, 
hierin de voorkeur gevend aan het 
door mij verwachte 16. Pxf6 gxf6 
17. Df6, maar dan is 17...Lg7 toch 
echt niet zo onschuldig. 
16...axb6 17. De4 c6 18. g5 
Niet 18. Lxb6 Dd2+ enz. 
18...Ld6 19. c4! 
Niet 19. Lxb6 Lc7 20. Le3 f5 enz. 
19...f5 20. Dc2 Pg4 21. Lxb6  
Eindelijk dan, maar zwart houdt 
initiatief, al is zijn (mijn) reactie niet 
de sterkste: 
21...Le5?! 
Niet goed is nu 22. Td1 vanwege 
Lc3+ terwijl 22. Lxd8 Txd8 23. Tc1 
Dd4 tot de partijvoortzetting leidt 
met in plaats van een toren op h8 
een loper op e5, wat in zwarts 
voordeel is. Hier kom ik op terug. 
Met het door Alwin aangegeven 22. 
Da4! had hij mij echter flink aan het 
schrikken kunnen brengen. Na 
22...Dd2+ 23. Kf1 Lxa1 geeft hij een 
analyse van liefst 15 zetten waarna 
wit wint. Dat geloofde ik graag, want 
het ligt niet zo in mijn aard de 
belangrijke b8-h2-diagonaal op te 

geven voor een hoektoren. Hoe dan 
wel te spelen, dat heeft me dagen 
van afwisselend euforie en frustratie 
bezorgd. Mijn voorgaande zetten 
had ik ervaren als zijnde onderdeel 
van een winnende strategie en nu 
bleek deze keer op keer vast te 
lopen. Een matplan had ik wel 
(Dd2, Td4, Df4), maar de dame kon 
in de verdediging niet gemist 
worden vanwege Lxc6, terwijl op 
langzamere plannen wit eveneens 
traag, maar effectief kon reageren 
met Lf3 (gaatje voor de koning) en 
b5. 
Waarschijnlijk klopt Alwins oordeel 
dat wit hier gewonnen staat, niet 
echter dat pas na zijn gespeelde 
22e zet de partij in mijn voordeel 
kantelde. Ik denk namelijk dat ik de 
partijvoortzetting met één zet 
vertraging had kunnen afdwingen 
door 21...Lc7 (i.p.v. Le5) te spelen. 
Omdat na 22. Lxc7 Dxc7 wit weinig 
kan uitrichten tegen de zwarte 
dominantie op de d-lijn en op de 
zwarte velden, lijkt 22. Lc5 
gedwongen. Maar dan kan ik wel 
22...Le5 spelen zonder me te 
hoeven bekommeren om 23. Da4, 
want met de loper op c5 i.p.v. op b6 
dreigt geen mat meer op a8. Ik had 
me overigens überhaupt niet (en 
dus ten onrechte niet) bekommerd 
om Da4 en uitsluitend rekening 
gehouden met het gespeelde: 
22. Tc1?! Ld4 23. Lxd4 Dxd4 24. 
Tf1 
Want 24. O-O Df4 was kansloos en 
24. e3 Pxe3 eveneens. 
Terugkomend op wat ik eerder 
beloofde ('hier kom ik op terug'): 
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met een loper op e5 zou ik de winst 
kunnen forceren met 24...Pe3, 
terwijl die nu niet echt voor het 
oprapen ligt. Na mijn volgende zet 
is het, voor mij althans, tot 3 zetten 
voor het einde niet meer duidelijk 
wie er beter staat. Ik speelde hem 
'bij gebrek aan beter', terwijl dat 
beter er misschien toch wel was in 
de vorm van 24...e5 en de loper op 
g2 dreigt ingesloten te raken. De 
tactische rechtvaardiging is dat na 
25. Dxf5+ Kb8 26. Dc2 Pe3 27. fxe3 
Dxh4+ 28. Tf2 Tdf8 29. Lf3 Dg3 de 
toren op f2 verloren gaat. 
24...Txh4?! 25. Td1 Db6 26. c5 
Dc7 27. Txd8 Kxd8 28. Dd2+ Ke8 
Na 28...Ke7 vreesde ik bij nader 
inzien 29. g6 Kf6 30. f4 Kxg6 31. 
e4. 
29. f4!  
In plaats van de stelling te 
vereenvoudigen met 29. Dd6, met 
mogelijk een klein plusje voor zwart, 
kiest wit voor verscherping van de 
strijd, net als ik: 
29...e5! 30. Da2 De7 31. fxe5 Pe3 
32. Dg8+ Kd7 33. e6+! 

 
Lange tijd heb ik  gedacht dat ik nu 
had moeten kiezen voor 33...Dxe6 
34. Dxg7+ Ke8. Na 35. Tg1 Pc2+ 
heb ik wel winst voor mezelf kunnen 
aantonen, maar na 35. Tf2 niet. Ik 

zou graag 35...Td4 of 35...Tc4 
spelen, maar dan kan wit herhaling 
van zetten afdwingen en na een 
damezet eveneens, zodat de 
gespeelde zet gelijkwaardig is: 
33...Kc7 34. Df7 Kd8 35. Dg8+ 
Kc7 
Om te bepalen of ik op remise 
moest afstevenen ging ik 
informeren over de stand in de 
wedstrijd en die bleek gunstig, Dat 
maakte het voor mij gemakkelijker 
op zetherhaling in te gaan dan voor 
mijn tegenstander: 
36. Lf3!? 
Nauwelijks besteedde ik nu 
aandacht aan 36...Pxf1 37. g6! en 
paardzetten leiden tot de inmiddels 
bekende herhaling van zetten Df7, 
Kd8, Dg8, Kc7, omdat de zwarte 
toren niet opgewassen is tegen 2 
vrijpionnen op de e- en f-lijn, maar 
37...Dg5 was een niet onderzochte 
optie, vergelijkbaar met de partij, 
waarin ik de potentiële onruststoker 
van het bord nam: 
36...Dxg5 
Gelukkig tastte mijn tegenstander, 
in flinke tijdnood, spoedig mis: 
37. Df7+ Kb8 

 
38. Th1? Td4! 39. Kf2 Pd1+ 40. 
Ke1 Dg3+ 0-1 
Maar 38. e7! was natuurlijk de zet 
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waar ik bang voor was. De kans is 
groot dat ik had gekozen voor 
38...Dg3+?! 39. Kd2! (na 39. Tf2 
maakt mijn dame een fraaie 
pirouette: g1, d1, d4++) Pxf1+ 40. 
Kc2 (of Kd3) Th8 (varianten waarbij 
zwart wit een 2e dame laat halen in 
de veronderstelling dat zijn koning 
veilig staat op a7, falen op het 
offeren van de 1e dame op b7), 41. 

e8D+ Txe8 42. Dxe8+ Kc7 43. b5 
en ik geef de voorkeur aan wit. 
Onafhankelijk van elkaar waren 
Alwin en ik tot dezelfde conclusie 
gekomen, dat ik daarom had 
moeten kiezen voor 38...Pc2+ 39. 
Kd1 met remise. Maar, dames, 
heren: objectiviteit laten prevaleren 
en het avontuur negeren, kan dat 
wel opluchting genereren? 

 
 
Een quadruppelpion voor één zet 
 

Ernst van der Vecht 
 

Op een druilerige woensdagavond 
meldde ik me bij Simon met de 
mededeling dat ik niet per se 
hoefde te spelen. Jan Jaap ook 
niet, dus ik werd ingedeeld. Ik 
mocht met wit tegen Dies. 
Vorig seizoen speelde ik heel slecht 
en één van mijn goede voornemens 
was om wat opportunistischer te 
spelen. Tegen het Spaans had ik 
wat voorbereid, maar ik kon mijn 
huiswerk niet meer herinneren en 
schakelde terug op een opening die 
ik bij de Rode Loper wel eens 
speelde, het Evansgambiet. Deze 
opening paste in ieder geval bij mijn 
voornemen. 
 
Ernst van der Vecht – Dies de Dreu 
PK interne 2013 ronde 8 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Lc5 4. 
b4 Lxb4 5. c3 La5 6. d4 exd4 7.  
O-O Pf6 
De openingskennis was een beetje 
weggezakt, dus na 7...Pf6 moest ik 
het zelf bedenken. Morphy en 
Lombaers speelden hier La3. Een 

zet die duidelijk beter is dan de 
mijne vanwege de mogelijke 
verbetering 12. Df6! 
8. e5 d5 9. exf6 dxc4 10. fxg7 Tg8 
11. Te1+ Le6 12. Pg5 
Als Dies hier 12...Df6 had gespeeld 
had ik na 13. Pxe6 fxe6 14 Dh5+, 
Kd7 niet genoeg compensatie. De 
g-lijn gaat binnenkort open en mijn 
koning komt meer in de problemen 
dan de zwarte koning, die na Te8 
en Kc8 gewoon lopend rokeert. 

 
12...Dd5? 13. Txe6 fxe6 14. Dh5+ 
Kd7 15. Df7+ Pe7  
Nu is de situatie helemaal anders. 
Door het kwaliteitsoffer ben ik 
binnengekomen met mijn dame en 
paard en nu doet de pion op g7 
nuttig werk. 
16. Pxh7 De5 17. Pf6+ Kc6 18. 
Pd2 De1+ 
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18...Lxc3 was wat sterker en bij 
meer zetten waren kleine 
verbeteringen mogelijk. Overigens 
zonder het oordeel over de stelling 
te veranderen. 
19. Pf1 dxc3 20. Dxe7 De5 21. 
Dd7+ Kb6 22. Lf4! 

 
Een patzerzet om het paard en de 
loper in te laten staan. Maar het is 
ook de sterkste zet. En als je het 
Evansgambiet speelt, dan moet je 
toch proberen om te schaken als de 
19e-eeuwse meesters. Vandaar dat 
ik in het vervolg ook niet de toren 
op g8 sla, maar voor het mat ga. 
22...Db5 23. Dxe6 Dc6 24. Pd7+  
Het point of no return. Tg8 wordt 
losgelaten. 
24. Ka6 25. Pc5+ Kb5 26. Tb1+ 

Lb4  
Hier was ik in grote tijdnood 
gekomen en begon me zorgen te 
maken of het wel mat ging. Ik leefde 
nog in de foute veronderstelling dat 
ik ook positioneel nog goed stond 
vanwege mijn pion op g7. Ik had er 
wel vertrouwen in dat als het niet 
mat ging, dat ik dan in ieder geval 
de loper op b4 zou winnen. Het lijkt 
erop dat een (soms onterechte) 
positieve stellingsbeoordeling de 
basis is van mijn goede 
seizoensstart. Het past in ieder 
geval bij het opportunisme. 
27. a4+ Ka5 28. Dxc6 bxc6  

 
Een quadruppelpion! De achterste 
sla ik. 
29. Lxc7# 1-0  

 
 

Oproep bestuur 
 
Beste Keresiaan! 
 
Het gaat prima met de club, maar er 
is geen reden om tevreden 
achterover te leunen. Er zijn 
namelijk 2 grote issues die we op 
termijn op moeten lossen. Daarom 
roepen we jullie hulp in! 
 
We zoeken een alternatief voor ons 

clublokaal . Zoals bekend zijn we 
de analyseruimte kwijt en is de 
toekomst van het buurthuis niet 
100% zeker. Veel clubleden hebben 
de enquête ingevuld en een ploeg 
onder leiding van Ger is daarmee 
aan de slag gegaan. Die ploeg kan 
altijd tips gebruiken! Denk daarom 
eens na welke mogelijke 
clublokalen je zelf kent, zoals 
buurthuizen, scholen, kerken en 
dergelijke met bar en ruimte voor 
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een hoop schakers. Het is helemaal 
handig als je zelf een ingang hebt, 
maar een losse tip is ook welkom. 
Weet je iets? Neem dan contact op 
met Ger via: 
gmjhageman@hotmail.com. 
 
We zoeken ook nog sponsors  voor 
het OKU 2014. De voorbereiding 
voor het OKU is inmiddels in volle 
gang. We hebben alleen geen 
hoofdsponsor meer, waardoor het 
lastig organiseren is. Yme Jan 
Jellema is met diverse 
mogelijkheden bezig en ook onze 
gastheren van OVVO zijn druk 
bezig in hun netwerk. Hierbij het 
verzoek aan iedereen om zelf ook 
goed om je heen te kijken. Je kent 
vast wel een organisatie die eens in 

de picture wil komen zonder dat dit 
kapitalen kost. Wij kunnen zorgen 
voor een hoop publiciteit (teletekst, 
AD/UN, liveborden, toernooisite) 
voor relatief weinig geld. Er is veel 
mogelijk, zowel voor grote (1000 
euro en meer), middelgrote (250 
euro) en kleine (1000) sponsors. 
Direct contact is de eerste stap. Je 
kan je tips kwijt bij Yme Jan via 
ymejan@hotmail.com. 
 
Je hulp wordt erg op prijs gesteld. 
Alvast bedankt. 
  
Met vriendelijke groet, 
  
het bestuur van SV Paul Keres 
Jan Jaap, Jeroen, Jan, Simon en 
Youri 
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Standen externe competities 
 
 
KNSB 1B MP BP 
1. Charlois Europoort  9 35 
2. HWP Sas van Gent  8 30 
3. De Stukkenjagers  7 26½ 
4. Paul Keres  6 29 
5. De Toren Arnhem-VSV  6 26½ 
6. ASV  6 24½ 
7. Caïssa  4 23½ 
8. Venlo  2 17 
9. RSR Ivoren Toren  1 19½ 
10.DD  1 18½ 
 
 
KNSB 2D MP BP 
1. Vianen DVP 10 29 
2. Veldhoven  9 24 
3. Eindhoven  6 24½ 
4. Dordrecht  6 20½ 
5. Voerendaal 2  5 19½ 
6. Paul Keres 2  4 18½ 
7. UVS  3 18 
8. PION  3 17 
9. HSC Helmond  2 15 
10.Vapro Geleen  2 14 
 
 
SGS Promotieklasse MP BP 
1. Moira-Domtoren  8 24 
2. Paul Keres 3  8 23 
3. Ons Genoegen  7 25½ 
4. Amersfoort 3  7 21½ 
5. Hoogland  5 21½ 
6. Oud Zuylen 2  4 16½ 
7. SSC 1922 2*  3 16½ 
8. Zeist  3 19 
9. HSG 2*  2 12½ 
10.Woerden  1 12 
 
 
Standen na 5 ronden 
 
(* 4 gespeelde wedstrijden) 

SGS 1B MP BP 
1. DBC  9 23½ 
2. Paul Keres 4  8 24½ 
3. Amersfoort 4  6 22½ 
4. Utrecht 3  6 22 
5. Barneveld 1  6 20½ 
6. Giessen en Linge 2  5 21½ 
7. Doorn-Driebergen  5 19½ 
8. Baarn  3 18½ 
9. De Rode Loper 2  2 15½ 
10.Rivierenland 2  0 12 
 
 
SGS 1A MP BP 
1. En Passant 2 10 28 
2. De Rode Loper  8 23½ 
3. Rivierenland  6 23 
4. BSG 3  6 21½ 
5. Amersfoort 5  5 20½ 
6. Moira-Domtoren 2  4 19 
7. Paul Keres 5  4 18½ 
8. Vegtlust  3 15 
9. ZZ Combinatie  2 15½ 
10.Laren  2 15 
 
 
SGS 2C MP BP 
1. Moira-Domtoren 4 10 46 
2. Vianen  9 26 
3. Zeist 2  6 24½ 
4. Rivierenland 3  5 24 
5. Paul Keres 6  9 37½ 
6. Het Kasteel  4 19½ 
7. Woerden 2  4 19 
8. Giessen en Linge 3  4 17½ 
9. Oud Zuylen 5*  1  8½ 
10.Doredenkers*  1  7 
 
 
Standen na 5 ronden 
 
(* 4 gespeelde wedstrijden) 
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AGENDA 
 
 

Datum Intern Extern 

wo 12 feb Rapid, 1e avond  

do 13 feb  Ons Genoegen – PK3 

vr 14 feb  Vegtlust – PK5 

za 15 feb  KNSB snelschaken clubteams 

wo 19 feb Rapid, 2e avond  

vr 21 feb  Hot Spirit 

wo 26 feb Ronde 21 PK4 – Doorn-Driebergen 

wo 5 mrt Ronde 22 PK6 – Rivierenland 3 

za 8 mrt  DD – PK1 
UVS – PK2 

wo 12 mrt Ronde 23 PK3 – Woerden 

wo 19 mrt Ronde 24 PK5 – Moira-Domtoren 2 

vr 21 mrt  Baarn – PK4 
Hot Spirit 

di 25 mrt  Vianen – PK5 

wo 26 mrt Ronde 25  

za 29 mrt  PK1 – RSR Ivoren Toren 
PK2 – HSC Helmond 

wo 2 apr Ronde 26  

vr 4 apr  SSC 1922 2 – PK3 
Moira-Domtoren 3 – PK6 

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

 


