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Van de redactie 
 

Colijn Wakkee 
 

Het is elke keer een gok hoe het 
uitpakt met de kopij. Ditmaal is het 
voornamelijk leunen op de bijdrage 
van Martin, met 24 pagina's 
(gelukkig zeer lezenswaardig) 
computerschaak. Een hoop 

'vanzelfsprekende artikelen' uit het 
verleden, zoals wedstrijdverslagen 
van externe teams, lijken de weg 
naar het PKB steeds moeilijker te 
vinden. Gelukkig is het seizoen pas 
halverwege, dus alle teams hebben 
wat dit betreft nog de mogelijkheid 
om hun leven te beteren ☺ 
Hoe dan ook, veel leesplezier! 

 
 

Interne competitie 
 

Colijn Wakkee 
 

Bovenaan staan de twee laatste 
clubkampioenen: Niels (2013) en 
Peter (2014). Er zijn echter nog wat 
kapers op de kust, waarbij Lars 
Ootes het meest in het oog springt. 
Hij kwam pas in ronde 11 bij de 
club, maar heeft de nummers 1 en 
2 al gevloerd en zijn achterstand op 
hen is niet zo groot meer. Is de 
ratingfavoriet nog af te stoppen? 

Lukas Boutens en Wim van de 
Fliert sluiten de kopgroep af. Wim is 
overigens de enige speler die elke 
ronde van de partij is geweest! 
Van de <2000-spelers valt de 
100%-score van Michel Kerkhof op 
en de hoge positie van Jessica 
Espiritu. 
Daarnaast is de komst van enkele 
lager gerate spelers goed nieuws 
voor de spanning in de lagere 
regionen van de lijst. 
 

 
Tussenstand 2014/2015 na 17 ronden: 
Nr Naam Pnt Prt Sal Ks w r v Rat Ext TPR 
1 Niels Ondersteijn 664 13 8 1 10 1 2 2355 0 2373 
2 Peter Lombaers 649 16 6 0 9 4 3 2296 0 2267 
3 Lars Ootes 627 7 7 -1 7 0 0 2435 0 2573 
4 Lukas Boutens 627 16 4 0 8 4 4 2156 0 2201 
5 Wim van de Fliert 626 17 4 1 9 3 5 2173 0 2204 
6 Raymond de Rooij 598 15 2 1 7 3 5 2178 0 2134 
7 Eric de Haan 588 7 4 1 5 1 1 2311 0 2333 
8 Simon Kronemeijer 585 13 2 -1 6 3 4 2105 0 2154 
9 Anton Rosmuller 571 14 1 0 5 5 4 2128 0 2082 
10 Jan Jaap Janse 563 10 1 2 5 1 4 2189 0 2118 
11 Michel Kerkhof 548 3 3 -1 3 0 0 1975 0 2499 
12 Wouter Langerak 548 5 2 1 3 1 1 2026 3 2097 
13 Erik Oosterom 547 7 2 1 3 3 1 2061 0 2077 
14 David van Kerkhof 544 4 2 0 3 0 1 2322 0 2219 
15 Laurens Snuverink 544 5 2 1 3 1 1 2101 0 2220 
16 Jessica Espiritu 542 9 1 1 4 2 3 1862 1 2008 
17 Dies de Dreu 540 12 0 0 5 2 5 1909 1 1964 
18 Colijn Wakkee 537 5 1 -1 3 0 2 2011 3 1921 
19 Klaas Veldhuijsen 536 11 0 1 4 3 4 1869 4 1973 
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20 Mark Uildriks 536 8 0 0 3 2 3 1983 3 1970 
21 Rijk Schipper 535 6 0 0 3 0 3 1967 3 1931 
22 Jan Prins 534 14 -1 0 6 1 7 1930 0 1930 
23 Jarich Haitjema 534 3 2 -1 2 1 0 1986 0 2284 
24 Demre Kerigan 529 4 1 0 2 1 1 2296 0 2133 
25 Paul van der Kooij 529 11 0 -1 4 3 4 1937 3 1848  
26 Bert Both 528 5 0 1 2 1 2 2144 0 2082 
27 Arjon Buikstra 527 8 0 0 4 0 4 1925 0 1993 
28 Jaap van der Tuuk 527 4 1 0 2 1 1 2195 0 2118 
29 Stefan Blom 527 5 1 -1 3 0 2 1883 0 2132 
30 Erik Corneth 525 8 0 2 4 0 4 1885 0 1876 
31 Marieke Dirksen 522 4 1 0 2 1 1 2025 0 2105 
32 Gerben Veltkamp 521 10 -1 0 4 1 5 2084 0 1979 
33 Olger van Dijk 521 6 0 0 3 0 3 1994 0 2024 
34 Hein Piet v/d Spek 519 6 0 0 3 0 3 2034 0 1939 
35 Leo van Houwelingen 518 4 1 0 2 1 1 2051 0 2027 
36 Gilbert Vrancken 517 1 1 1 1 0 0 2240 0 2456 
37 Jan Teuben 516 3 0 -1 1 1 1 1859 2 1930 
38 Jelmer Sminia 515 1 1 -1 1 0 0 2195 0 2386 
39 Kees Vreeken 515 14 -3 0 5 1 8 1815 2 1783 
40 Hendrik Aldenberg 514 1 1 1 1 0 0 1618 0 2032 
41 Pieter de Groot 514 1 1 -1 1 0 0 2000 0 2540 
42 Ernst van der Vecht 513 9 -1 -1 4 0 5 1882 3 179 2 
43 Judith van Amerongen 511 7 0 -1 3 1 3 1698 0 186 2 
44 Dimitri Hendriks 509 11 -1 1 4 2 5 1814 0 1841 
45 David van Eekhout 508 2 0 0 1 0 1 2146 0 2113 
46 Jaap van Oosten 508 13 -1 -1 6 0 7 1830 2 1811 
47 Etienne Goudriaan 507 2 0 0 1 0 1 2324 0 1870 
48 Frank Heinen 505 3 -1 -1 1 0 2 1809 2 1764 
49 Niels Hendrikx 504 1 0 -1 0 1 0 2200 0 2201 
50 Mitchel Wallace 503 1 0 1 0 1 0 1805 0 1884 
51 Jeroen Bakker 502 6 -1 0 1 3 2 1933 0 1806 
52 Ronald Gouma 502 12 -1 0 4 3 5 1829 0 1790 
53 Conrad Kiers 501 6 -2 0 1 2 3 1854 2 1786 
54 Evert van Heel 500 11 -3 -1 4 0 7 1944 2 1803 
55 Jan van Eck 499 5 -1 -1 2 0 3 1644 1 1722 
56 Jeroen Bollaart 499 11 -2 -1 4 1 6 1812 0 1832 
57 Elmer van Veenendaal 497 2 -1 0 0 1 1 2083 0 174 8 
58 John Cornelisse 494 1 -1 1 0 0 1 2101 0 1508 
59 Jeroen van Meerwijk 492 1 -1 -1 0 0 1 1539 1 145 1 
60 Oscar Groenhof 492 10 -3 0 3 1 6 1636 1 1793 
61 Roman Attinger 491 1 -1 -1 0 0 1 1692 0 1486 
62 Willem van Dam 491 6 -2 0 2 0 4 1746 0 1837 
63 Ger Hageman 488 6 -2 0 2 0 4 1894 1 1616 
64 Mick Bootsman 485 1 -1 -1 0 0 1 1486 0 1155 
65 Gerard Halve 482 3 -3 1 0 0 3 1746 2 1550 
66 Jelle Vellema 480 3 -2 1 0 1 2 1589 0 1500 
67 Peter van de Belt 480 10 -3 0 3 1 6 1674 2 1660 
68 Michiel van Hasselt 467 7 -4 -1 1 1 5 1677 2 158 0 
69 Chris van Meer 440 12 -6 0 2 2 8 1541 1 1521 
70 Wim Kool 437 14 -7 0 2 3 9 1527 1 1637 
71 Ewoud Loots 421 9 -7 1 1 0 8 1552 0 1466 
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Opa vertelt deel 3 
 

Hein Piet van der Spek 
 

Opa heeft een prachtige toekomst 
achter de rug 
 

Over het jaar 1968 is zo veel 
geschreven, dat ik mij bescheiden  
als ik ben wens te beperken. 
Verwacht van mij geen 
sociologische verhandelingen over 
provo, het Maagdenhuis, waarvan 
alleen de naam al nu doet denken 
aan natte dromen van verdwaasde 
islamterroristen, de rookmagiër 
Robert Jasper Grootveld, Koosje 
Koster, die werd gearresteerd op 
het Spui, omdat ze rozijnen 
uitdeelde aan politieagenten, de 
demonstraties in Parijs en vele 
andere steden. Hoogstens zou Roel 
van Duyn voorbij kunnen komen, 
omdat hij een enkele keer bij DD 
het tweede bord bezette, hetgeen 
vooral amusant was, als Hein 
Donner ook meedeed. 
 
Als docent klassieken verhuisde ik 
fulltime naar de Daltonscholen-
gemeenschap aan de andere – de 
goede, volgens Hagenezen – kant 
van de aloude Laan van 
Meerdervoort, waar Kees van 
Kooten en Wim de Bie enkele jaren 
daarvoor de eerste stappen in hun 
rijke carrière gezet hebben. Ik vond 
het prettig om oud-leerling af te zijn 
op mijn oude school en het 
vernieuwende van Dalton sprak me 
zeer aan. In mei werd onze derde 
dochter geboren en daar bleek ons 
gezin mee voltooid. Intussen zijn de 
oudste twee de vijftig gepasseerd 

en dan realiseer je je, dat dit alles 
behoorlijk lang geleden is. 
 
Terug naar het schaken: als Haags 
kampioen van 1967 heb ik voor het 
eerst het recht om mee te doen aan 
de voorwedstrijden van het 
Nederlands kampioenschap, een 
gesloten achtkamp, waarvan de 
nummer 1 en 2 zich plaatsen. Dat 
wordt een fiasco: na twee ronden 
heb ik 1 uit 2 en na 7 ronden heb ik 
nog steeds maar 1 punt, waarmee 
ik als voorlaatste eindig. Jan 
Timman (6 uit 7) en John van 
Baarle (5,5 uit 7) plaatsen zich, mijn 
clubgenoot Bernard Schendstok (5 
uit 7) komt juist te kort. Hans Böhm 
wordt 4e met 4 punten. In de zesde 
ronde verlies ik met wit van Jan 
Timman en bij het invoeren van 
deze partij werd ik me bewust, wat 
mijn grote gebrek in mijn schaken is 
geweest: ik heb mijn eigen partijen 
nooit serieus nagespeeld. Ik had 
geen flauw idee, wat er bijvoorbeeld 
in deze partij precies gebeurd was 
en eerlijk gezegd heb ik dat in de 
meeste partijen uit die tijd. 
Tegenwoordig weet iedereen, dat 
dat de ideale manier is om je 
schaken te verbeteren, maar toen. 
Ik herinner me nog wel de grote 
blijdschap bij Jan Timman, toen hij 
met een zeer venijnige counter 
gewonnen had; achteraf zou ik me 
daar gevleid om kunnen voelen. 
 
Ik speel maar liefst 59 partijen in 
1968 en dat vind ik nu heel veel. Ik 
heb de gewoonte al mijn partijen in 
ordners te bewaren: ordner 1 bevat 
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alle partijen tot en met 1966, ordner 
2 de jaren 1967 tot en met 1975 en 
mijn huidige ordner begon in 1998 
en is 17 jaar later nog lang niet 
vol… ik ga snel door naar het 
najaar, want dan heb ik een van 
mijn mooiste schaakervaringen. Ik 
word voor de tweede keer op rij 
kampioen van de Haagse 
Schaakbond, deze keer met 6,5 uit 
8, een punt voor Van Santen en 1,5 
punt voor op Fred van der Vliet, die 
zich snel ontwikkeld heeft. De 
beloning is deze keer niet gering: ik 
mag voor het eerst – en voor het 
laatst, denk ik wel – meedoen aan 
een gesloten achtkamp met twee 
buitenlandse grootmeesters (de 
Tsjech Kavalek en de Fin 
Westerinen) en een vijftal nationale 
toppers (Hans Ree, Kick Langeweg, 
Jan Timman en de allebei vrij 
recent overleden Dirk Daniël van 
Geet en Lex Jongsma) en ik vond 
het fantastisch. Overdag gaf ik 
gewoon les, daarna at ik thuis mee 
en vervolgens schaken op niveau in 
het gebouw van de sponsor, De 
Nederlanden van 1845, een 
verzekeraar, als ik me goed 
herinner. Het jonge blad Schaak-
bulletin wijdt zijn deel 5 helemaal 
aan deze Haagse Schaakdagen 
1968. 
 
In de eerste ronde speel ik met wit 
een saaie salonremise met Lex 
Jongsma en in de tweede verlies ik 
met zwart van Kavalek. Ik kom met 
een klein nadeeltje uit de opening, 
verdedig me zo goed mogelijk, 
maar kort na de 40e zet is het toch 

echt afgelopen. Kavalek wijst me na 
afloop nadrukkelijk op mijn fout in 
de opening en ik beloof plechtig het 
nooit meer te zullen doen. Kijk, daar 
leer je nou wat van. 
Dan mag ik met wit tegen Hans 
Ree. We hadden op snelschaak-
toernooien al een paar keer tegen 
elkaar gespeeld en in mijn 
herinnering ging dat niet zo slecht. 
Intussen was ik de tijd voorbij, dat ik 
bij een partij tegen een goede 
speler, die bijvoorbeeld 1.e4 
speelde, bij mezelf lang ging 
nadenken van "Wat bedoelt hij hier 
nu mee? Wat zit hier achter?" Het 
werd net als tegen Lex Jongsma 
een Siciliaan, waarin het evenwicht 
nooit echt verbroken werd en kort 
voor de tijdcontrole werd het 
remise. 
 
Opvallend in deze ronde is de 
snelle nederlaag van Jan Timman 
tegen Van Geet (wit): 
 
Jan Timman – Dirk Daniël van Geet 
1. Pc3 d5 2. d4 e6 3. Pf3 Pf6 4. 
Lg5 Lb4 5. e3 h6 6. Lf4 a6 7. Pe5 
c5 8. dxc5 Lxc5 9. Ld3 Pc6 10. O-
O Ld6 11. Pxc6 bxc6 12. Lxd6 
Dxd6 13. e4 O-O 14. f4 dxe4 15. 
Lxe4 Pxe4 16. Pxe4 Dxb4 
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17. Dd3 Dxb2??? 18. Tfb1 1-0 
Sla nooit op b2, ook niet als het 
goed is en zeker niet als het zo fout 
is! 
Dan heb ik wit tegen Kick 
Langeweg en die ligt me helemaal 
niet. In een Philidor/Leeuw of zoiets 
ben ik kansloos, verlies in amper 30 
zetten en heb slechts 1 uit 4, net als 
Lex Jongsma. 
 
De vijfde ronde moet ik met zwart 
tegen Westerinen, de toenmalige 
kampioen van Finland, die samen 
met Kavalek bovenaan staat. Het is 
een wat speciale avond, want een 
twintigtal leerlingen uit de 
bovenbouw van Dalton heeft 
beloofd te komen kijken, ook al 
weten ze niets van schaken. Zelfs 
mijn vrouw komt, hoewel ze kijken 
naar schaken in principe even 
boeiend vindt als het kijken naar het 
groeien van gras. Ik geef de hele 
partij met beperkt commentaar: 
 
Heiki Westerinen – 

Hein Piet van der Spek 
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Pc3 dxe4 4. 
Pxe4 Pf6 
Dat speelde ik toen af en toe. 
5. Pg5 h6 6. P5f3 Lf5 7. Pe5 e6 8. 
Pgf3 Pbd7 9. Le2 Le7 10. O-O O-O 
Er is vooralsnog weinig aan de 
hand. 
11. Lf4 c5 12. c3 Pd5 13. Lg3 cxd4 
14. Pxd4 Pxe5 15. Pxf5 
Nu heb ik het idee, dat ik deze 
tussenzet heb onderschat. 
15...Pg6 16. Pxe7+ Dxe7 
En wit heeft een mooi loperpaar en 
staat duidelijk beter. 

 
17. Lf3 Tad8 18. Db3 b6 
Hier kwam 18…f7-f5 wellicht in 
aanmerking om de loper op h2 op 
te sluiten. 
19. Tfe1 Pdf4 20. a4? 
Te traag, te veel vertrouwend op 
het loperpaar? 
20...Td2 21. h3 Tfd8 22. a5 Dc5 
Zwart krijgt gevaarlijk tegenspel. 
23. axb6 axb6 24. Tad1? 
Na 24.Ted1 zal het ongeveer gelijk 
staan. 
24...Pe5! 

 
En wit is plots in grote problemen. 
25. c4 T8d3 
Binnen zonder kloppen. 
26. Da4 Pxf3+ 27. gxf3 Pxh3+ 28. 
Kg2 Txf2+ 29. Kh1 Tfd2 
29…Dh5 wint sneller. 
30. Da8+ Kh7 31. De4+ f5 32. 
Dxd3 Txd3 33. Txd3 Pf2+ 34. Lxf2 
Dxf2 35. Tde3 f4 36. Txe6 Dxf3+ 
37. Kg1 Dg3+ 38. Kf1 f3 39. T1e3 
Dg2+ 40. Ke1 f2+ 0-1 
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Hier gaf Westerinen op en barstten 
– zo vertelden ze mij de volgende 
dag – mijn leerlingen in luid gejuich 
uit, waarop ze uit de zaal verwijderd 
werden. Ik heb het amper mee-
gekregen; ik weet alleen, dat 
Kavalek mij kwam bedanken, want 
die verloor die ronde van Van Geet. 
Mijn eerste overwinning op een 
echte grootmeester. 
 
In de zesde ronde verloor ik met wit 
van Van Geet; ik dacht, dat ik heel 
goed stond, en ik stond zeker beter, 
maar het vervolg was te on-
samenhangend en ik speelde uit 
frustratie nog wat lang door in een 
verloren stelling. Na de laatste 
ronde legde Van Geet mij uit, dat ik 
dat niet had moeten doen. Volgens 
hem was dat de reden, dat ik de 
dag daarna verloor van Jan 
Timman vanuit een goede stelling. 
We komen erin na de 21e zet van 
wit (Ta1-e1): 
 
Jan Timman – 

Hein Piet van der Spek 

 
21…Lg6 
Ondanks de zwakke e-pion staat 
zwart beter door zijn actievere 
lopers. 
22. De3 Pxc5 23. La1 Pd7 

23…Pd3 is natuurlijk veel actiever! 
24. f4 De7 25. a4 c5 26. Pdf3 Le4 
27. Pg4 cxd4 28. Pxf6+ gxf6 29. 
Pxd4 Pc5 30. Tc1 Lxg2 31. Kxg2 
Pe4 
Zwart staat nog steeds een vrij 
gezonde pion voor. 
32. Tc2 Pa6 33. Tfc1 Dd7 34. f5 e5 
35. Pe6 Tfc8 36. Txc8+ Txc8 37. 
Dh6 Te8 38. g4 d4 

 
39. Kf3? Pc3? 
Hier miste ik helaas 39…Txe6 40. 
fxe6 Dxe6 en het paard is 
onkwetsbaar wegens 41...f6-f5+ 
met damewinst. 39…Pg5 was zeker 
goed voor remise. 
40. Lxc3 dxc3 41. Dxf6 Pc5? 
Ik stort in, want Pc7 zou nog steeds 
genoeg zijn voor remise. 
42. Dg5+ Kh8 43. Pxc5 e4+ 44. 
Pxe4 c2 45. De3 Dd1+ 46. Kf4 1-0 
Zo werd mijn totaalscore tegen Jan 
Timman 0,5-2,5, terwijl 1,5-1,5 ook 
goed mogelijk was geweest. Maar 
ja, dat is het verschil. 
 
Zo eindigde drs. HP van der Spek, 
zoals ik officieel heette –alleen Dirk 
Daniël was dr – met 2 uit 7 op de 
voorlaatste plaats, net een half punt 
voor Lex Jongsma. Kavalek won 
met 5 uit 7 – hij verloor van 
Westerinen en Van Geet – die 
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respectievelijk 2e en 3e werden. De 
vader van Jan Timman, toen 
hoogleraar in Delft, kwam nog naar 
mij toe en legde mij de vraag voor, 
wat ik ervan vond, dat Jan wilde 
stoppen met school en zich op het 
schaken wilde richten. Ik heb daar 

positief in geadviseerd, net als een 
aantal jaren later met ons petekind 
Jeroen Piket. Maar zoals bekend, 
het geheugen is een onbetrouwbare 
bondgenoot, want onze goede 
vriend, vader Joop Piket, kan zich 
dat niet meer herinneren. 

 
 

Anton 
 

Anton Rosmuller 
 

Ik ben geboren in Zeist op 25 maart 
1947 als jongste van vijf kinderen in 
een degelijk katholiek gezin. 
Mijn kinderjaren waren even 
gelukkig als die van ieder ander 
naoorlogs kind. 
Je kon op straat voetballen, 
verstoppertje spelen, hinkelen, 
touwtje springen, badmintonnen. 
 
De straat waar ik woonde de PC 
Hooftlaan, de Tesselschadelaan, en 
de Sanatoriumlaan omsloten met 
de Utrechtse weg de buitenplaats 
Ma Retraite. 
Het voormalige park van Ma 
Retraite was in 1939 verkaveld tot 
woonwijk met villa-achtige 
middenstandswoningen en echte 
villa's aan de overkant van de 
Utrechtseweg. 
 
Ma Retraite, in mijn jeugd St. Jan, 
was een katholiek tehuis voor 
moeilijk opvoedbare kinderen. Het 
had een voetbalveld, een sloot en 
een afgeslankt park. Ook daar kon 
ik iedere dag voetballen. 
De omgang met moeilijk opvoed-
bare kinderen maakte mij vrij vroeg 

sociaal vaardig. Mijn moeder vond, 
dat ik makkelijk vriendjes maakte. 
Dit alles werd me weer eens 
duidelijk bewust, toen ik een paar 
jaar geleden via schoolbank.nl 
twee kinderen uit die tijd ontmoette 
en we naar mijn gevoel met elkaar 
omgingen alsof er niets veranderd 
was in die 50 jaar tussentijd. 
 
Naar het seminarie gaan op 
twaalfjarige leeftijd blijkt achteraf 
geen goede keuze te zijn geweest. 
De enige ouder, die zag dat ik daar 
niet op mijn plaats was, was mijn 
oom Anton, waarnaar ik vernoemd 
ben (zie foto; 2e van rechts in 
militair tenue, schaakkampioen van 
Limburg 1928). 
Viel het geloof, na het weggaan van 
het seminarie op mijn 18e, als een 
doodgeboren vogeltje van me af, de 
ontstane emotionele verwarring en 
geestelijke leegte was er niet 
minder om. 
 
Aan de emotionele verwarring en 
verwerking daarvan heb ik in mijn 
gedichten en liedjes vorm gegeven. 
Aan de opvulling van de geestelijke 
leegte hebben de volgende tien 
boeken een bijdrage geleverd. 
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1. Merlin Stone, Eens was god 
als vrouw belichaamd. 
Archeologie, Theologie en 
Mythologie. 

2. Bertrant Russell, Geschiedenis 
van de westerse filosofie. (en 
politieke en sociale 
omstandigheden). 

3. Peter Atkins, Galileo's Finger. 
Natuurkunde, Biologie, 
Scheikunde, Sterrenkunde, 
Wiskunde. 

4. Steven Jay Gould, Wonderful 
life. Paleontologie. 

5. Eginhard Meijering, 
Geschiedenis van het vroege 
Christendom. Geschiedenis en 
Theologie. 

6. Jared Diamond, Guns, germs 
and steel. Milieukunde, 

Biologie en Aardrijkskunde. 
7. Neil Shubin, De vis in ons. 

Paleontologie, Biologie en 
Anatomie. 

8. Salomon Kronenberg, Waarom 
de hel naar zwavel stinkt. 
Geologie en Mythologie. 

9. Geert Mak, In Europa. 
Politieke en sociale 
geschiedenis 20e eeuw . 

10. Susan Blackmore, 
Conversations on conscious-
ness. Neurowetenschap en 
filosofie. 

 
Als iemand wil weten, waarover 
deze boeken gaan en wat er leuk 
aan is aan deze boeken,  
dan kan hij mij dat vragen, gezellig 
aan de bar, na een schaakpartij. 
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Binnen de SGS 
 

Colijn Wakkee 
 

Het derde en vierde van Paul Keres 
zitten voor het eerst sinds enkele 
jaren weer gezamenlijk in de 
Promotieklasse. Zoals gebruikelijk 
speel je dan in de eerste ronde 
tegen elkaar. 
De vorige editie van deze wedstrijd, 
in 2010, eindigde in "PK3½-PK4½". 
Later dat seizoen bleven beide 
teams winnen. Twee ronden voor 
het einde ging het vierde toch nog 
onderuit, waarna PK3 het 
kampioenschap kon bijschrijven. 
 
Het is nog te vroeg om te zeggen of 
het laatste opnieuw gaat gebeuren. 
In de onderlinge wedstrijd ging het 
ditmaal wel een stuk voorspoediger 
met het derde. Ik speelde zelf tegen 
Ernst van der Vecht – destijds één 
van de topscorers. We vallen in op 
het moment dat ik per ongeluk een 
kwaliteit weggeef. 
 
Colijn Wakkee–Ernst van der Vecht 
PK4-PK3, 15-10-2014, bord 3 

 
31. Df3? Le5+ 
Toren c2 moest gedekt blijven. Er 
zit niks anders op dan een beetje 
irriteren met het paard en hopen dat 

de pluspionnen nog wat teweeg 
kunnen brengen. 
32. Pxe5 Dxc2 33. Dg4+ Kh7 34. 
Pd7 Dc3+ 35. Kh2 Dg7 36. Df5+ 
Kh8 37. a4 
37. Pf6 ziet er ook gevaarlijk uit; 
dreigt 38. Dc8+ en 37...Tc7 38. Pe8 
kan ook niet. Zwart redt zich echter 
met 37...Dg6. Via 38. Dc8+ Kg7 39. 
Pe8+ Kh7 40. Dd8 Td2 41. Pf6+ 
komt er dan toch een herhaling van 
zetten op het bord. 
37...f6 38. Pb6 Tb7 39. a5 Ta7 40. 
Pc4 De7 41. Dg6 Df8 42. g3 f5 43. 
Pxd6 f4 44. g4 f3 
Bij elke opmars van de f-pion geeft 
Stockfish 5 een extra + aan wit. 
45. a6 Df4+ 46. Kh3 Tg7 

 
Het beste met wit is hier de stukken 
op het bord houden met 47. De6, 
maar inmiddels speelt de tijdnood 
ook een aardige rol en zag ik een 
gedwongen afruil. Gelukkig kwam 
het niet in mij op om de dame te 
offeren, want dat faalt op het 
nippertje: 47. Dxg7+? Kxg7 48. 
Pf5+ Kh7 49. a7 en de pion lijkt niet 
te houden, maar dat is niet nodig: 
49...h5! en wit moet de blokkade 
opgeven wegens matdreigingen. 
47. De8+ Tg8 48. De5+ Dxe5 49. 
Pf7+ Kg7 50. Pxe5 Ta8 51. Pd7 
Beter is 51. d6 Kf6 (51...Txa6 52. 
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d7 Td6 53. g5 en het witte paard is 
onkwetsbaar geworden) 52. Pd7+ 
Ke6 53. Pxc5 Kxd6 54. b4, 
waarmee wit een pion meer 
overhoudt en bovendien over 
verbonden vrijpionnen beschikt. 
51...Txa6 52. Pxc5 Td6 53. Kg3 
Txd5 54. b4 
Hier stopte de notatie. Vanaf dit 
moment heb ik het slot kunnen 
reconstrueren: 

 
1...Tb5 2. Ke7 
Het beginpunt van een lange 
combinatie, die echter nog langer 
bleek te zijn dan beide spelers hier 
vermoedden. 
2...Txc5 3. f6+ Kh8 4. g7+ Kh7 5. 
g8D+ 
5. f7 is te traag. 
5...Kxg8 6. f7+ Kh7 7. f8D+ 
En een simpel gewonnen eindspel? 
7...Te5+ 8. Kd7 Tg5 9. Ke6 Tg8 

 
10. Df7+ Tg7 
Nee, dat valt tegen! Hoe is de 

zwarte vesting te doorbreken? Na 
nog zo'n 20 zetten proberen in 
tijdnood besloot ik toch maar in 
remise te berusten. Zwart blijft met 
de toren tussen g5, g7 en g8 
bewegen, en zodra wit dichterbij 
komt met zijn stukken komen er 
patmotieven in beeld. Bijv. 11. Df5+ 
Kh8 12. Kf6? Tf7+. 
Hoe moet het dan wel? We nemen 
de laatste zet even terug en kiezen 
voor: 
10. Df6 Tg7 11. Kd6! Tg5 12. Df7+ 
Kh8 13. De6! 
Zo dus! De koning moest even 
ruimte maken voor de dame, die op 
e6 de belangrijke velden g8 en h6 
controleert, en niet kan worden 
weggejaagd door de toren. 
13...Kh7 14. Ke7 Tg7+ 15. Kf8. 
Volgende doel bereikt: de koning 
controleert g7 en g8, en staat 
eveneens veilig voor toren-
aanvallen. 
15...Tg5 
Door de positionering van koning en 
dame is g5 nog het enige veilige 
veld op de g-lijn voor de toren. Met 
de toren nog op g7 volgt immers 
Df5+ Kh8 Df6. Nu moet nog even 
een driehoekje worden gemaakt om 
zwart in tempodwang te brengen. 
16. Df7+ Kh8 17. Df6+ Kh7 18. 
De6. 
De toren moet zijn veilige haven 
verlaten en wordt opgehaald. 
18...Tg3 19. De4+ Kh8 20. De5+. 
Ik zag het niet en dus: ½-½ 
 
Voor de match maakte het niet 
meer uit: PK3 won met 
overtuigende cijfers (6-2). 
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Naast de Promotieklasse is voor het 
hoogste PK-team binnen de SGS 
ook de SGS-beker een strijdtoneel. 
Hier kreeg PK gelijk een andere 
kanshebber in de eerste ronde 
tegenover zich: Hoogland, uit. 
Op een koude decemberavond 
trokken Wouter Langerak, Mark 
Uildriks, Evert van Heel en ik naar 
Hoogland om daar de mede-
promotieklasser te bestrijden. 
 
Wouter speelde tegen Marco 
Dieleman, al jaren de sterkste 
speler en tevens kopman in 
Hoogland. Zou een gebrek aan 
tegenstand de reden voor een 
openingskeuze als 1...Pc6 en 
2...Pf6? In elk geval wist Wouter er 
wel raad mee; hij gaf zwart geen 
ruimte, won een pion en drukte 
langzaam af. Een fraaie 
overwinning! 
Mark had op bord 2 veelbelovende 
druk op de witte koning, maar die 
kon in het redelijk open veld nog 
voldoende beschutting vinden. 
Hierdoor begon de witte vrijpion in 
het centrum Mark parten te spelen, 
en onder die druk kon hij niet 
uitkomen. 
Evert had op bord 3 een remise te 
pakken, en na een partij met 
wisselende kansen leek bord 4 
eveneens in een puntendeling te 
eindigen. Dit zou betekenen dat het 
2-2 zou worden en er nog moest 
worden gesnelschaakt om het 
bereiken van de volgende ronde. 
Mogelijk was het de angst voor het 
'snelschaakimago' van Paul Keres – 
maar de Hooglander wilde het in de 

reguliere partij al afmaken. Ook hier 
beginnen we in een gevorderd 
stadium van de partij. 
 
Koen Kramer – Colijn Wakkee 
Hoogland-PK,08-12-2014, bord 4 

 
Wit had eerder al de a-pion kunnen 
ophalen, waarna een remise de 
enige logische uitweg zou zijn. Hij 
mikt echter op de zwakke loper, die 
zwaar gedomineerd wordt door het 
paard. 
1...Kg6 2. Pf8+ Kf6 3. Ph7+ Kg6 4. 
Pg5 Lg8 5. Tc6+ Kh5 
Wit heeft zijn doel bereikt. Gelukkig 
leidde mijn laatste gedwongen zet 
ook een (toch redelijk opzichtige) 
matval in, maar die wordt niet 
gezien. Een keer Kg2 inlassen is 
noodzakelijk; de loper loopt niet 
weg. 
6. Tc8 Kh4 7. Txg8?? Kg3 8. Pf3 
Kxf3 9. Txg7? 
Waarschijnlijk nog verbouwereerd 
van wat zojuist gebeurd was. Het is 
nu gedwongen uit. 
9...a3 10. Ta7 Tb1+ 11. Kh2 Tb2+ 
12. Kg1 a2 0-1 
En gauw de trein terug naar 
Utrecht. 
Ook zonder snelschaken bleek 
Culemborg helaas een brug te ver. 
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AttEcking met Jan 
 

Jeroen Bollaart 
 

Als Jan van Eck eenmaal aan het 
aanvallen is, is hij niet meer te 
stoppen, zo moest ik onlangs 
ondervinden in de interne 
competitie. Het ging hard, heel 
hard: 33 zetten. Ik zat erbij en ik 
keek ernaar. 
 
Jan van Eck (1632) – 

Jeroen Bollaart (1850) 
PK interne, ronde 16 
1. c4 e6 2. Pf3 Pf6 3. g3 d5 4. 
cxd5 exd5 5. Lg2 c6 6. O-O 

 
Zwart heeft zich wat passief 
opgesteld. De pionnenketen b7-c6-
d5 perkt de loper op g2 aardig in 
maar daar is ook alles mee gezegd. 
Met de c-pion op c5 kan het paard 
in ieder geval naar c6 en heeft 
zwart meer ruimte. In de 
diagramstelling blijkt de meest 
gespeelde zet 6...Lg4 te zijn maar 
die had ik al snel verworpen 
doordat Wit zetten heeft als Db3 en 
Pe5. 
6...Ld6 7. d4 De7? 
Volgens m'n trainer Rini Kuijf is dit 
zo'n slechte zet dat een beurt 
overslaan beter was geweest, en 
wel om drie redenen: 1. Zwart moet 

…Lf5 en …Te8 doen; 2. Zwart kan 
nu niet met …Db6 antwoorden op 
Db3; 3. Bij het openen van de e-lijn 
staat de zwarte dame verkeerd. 
8. Te1! 
Stelt meteen de ongelukkige positie 
van de dame ter discussie. 
8...O-O 9. Pc3 Lg4? 
Nu 10. Pe5? een pion kost dacht ik 
dat m'n loper hier goed kon staan. 
10. h3 Lh5 
Met het idee Lh5-g6 om daar e4 te 
controleren. 

 
11. Lg5! 
Dit laat het probleem van de zwarte 
stelling goed zien. Het paard op f6 
is uitgeschakeld door penning of ruil 
en e2-e4 volgt. 
11...h6 12. Lxf6 Dxf6 13. e4! 
De witte stelling gaat open en zwart 
zit nog met een kreupel paard op 
b8. 
13...dxe4 14. Pxe4 Dd8 15. Db3! 
Pa6 
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16. a3! 
Koelbloedig. Slaan op b7 was 
mogelijk maar dan kan zwart nog 
wat spel krijgen na …Pb4 (dekt c6). 
16...Tb8 17. Pe5 Lc7 18. g4 

 
18...Lxe5 
Ik had 18...Dxd4 gepland en zag nu 
opeens 19. Pf3!, maar dan nog 
geeft de computer dit als beter dan 
Lxe5 vanwege 18…Dxd4 19. Pf3 
Dd5!! 20. Dxd5 cxd5 en behalve de 
zwarte loper staat ook het witte 
paard in. 
19. dxe5 Lg6 20. Tad1! 
Hier begon ik 't somber in te zien. 
20...Da5 21. Dg3 Lxe4 
Het is slopend om steeds maar 
rekening te moeten houden met 
Pd6 zonder dat wit het speelt; een 
voorbeeld van de dreiging die erger 
is dan de uitvoering. Het liefst had 
ik dat paard maar op d6 gehad en 
dan verder gezien. 
22. Lxe4 Tbd8 

 

23. b4! Txd1 24. Txd1 
A tempo gespeeld, wat mijn 
"dreiging" na 24. bxa5 Txe1+ 25. 
Kg2 Txe4 er nog eens extra 
kinderachtig uit laat zien. 
24...Dc7 25. g5 hxg5 
Dit is wel erg opportunistisch. 
25…h5 was stugger. 
26. Dxg5 Dc8 27. Dh4 g6 
Ik heb hier een visualisatiefout 
gemaakt. Ik dacht dat zwart 
28...Td8+ kon doen na 27...f5 28. 
exf6 e.p. Txf6... maar Tf6 staat er 
tussen! Afijn, ook dan is het 
gewonnen voor wit. 
28. Td6! 
Weer zo'n moker. 
28...De8 29. f4 Pc7 
Eindelijk komt dat paard erbij, maar 
't is te laat. Anton heeft daar een 
lied over gemaakt dat hier door m'n 
hoofd speelde. 
30. Dh6 Pe6 

 
31. f5 Pg7 32. fxg6 fxg6 33. Lxg6 
1-0 
Prachtig afgemaakt. 
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PK SGS-snelschaakkampioen 
 

Jan Jaap Janse 
van de website 

 

Breaking news: Paul Keres is 
opnieuw snelschaakkampioen van 
de SGS geworden. In een 
zinderende finale moest gewonnen 
worden van En Passant, en dat lukt. 
Zodoende hebben we er weer een 
klok bij (afgelopen woensdag een 
schaars goed) en mogen we weer 
een jaar roepen dat we de beste 
zijn van Bunschoten, van 
Hilversum, van Baarn en ga zo 
maar door. 
Het team bestond uit Xander 
Wemmers, David van Kerkhof, Tim 
Lammens, Demre Kerigan, Gerben 
Veltkamp en Wim v/d Fliert. Tim 
werd topscorer met 17 uit 20. Bij En 
Passant kwam Manuel Bosboom tot 
20 uit 20 aan bord 1! 
 
Het tweede snoepte wat 
bordpuntjes van de twee topteams 
en versloeg de rest. Daarmee 
werden we derde, helemaal niet 
verkeerd, al moet gezegd worden 
dat het kampioenschap wel eens 
sterker was bezet. Waar waren de 
traditioneel sterke teams van SC 
Utrecht, SG Amersfoort, Oud 
Zuylen en noem maar op? 
Toch een mooi resultaat van PK II, 
waar Paul Hommerson, Jan Jaap 
Janse, Simon Kronemeijer, Michel 
Kerkhof (topscorer), Jan H. Prins en 
Marieke Dirksen allen een nette 
score behaalden. 

Het derde deed mee in de 10 
minuten poule, waar veel van de 
missende clubs wel te zien waren. 
Ook leuk dat Het Koningsgambiet 
mee deed, de nieuwe club waar 
Bart Karstens aan bord 1 overall 
topscoorder werd. Het team startte 
wat traag, maar wist uiteindelijk 
aardig te scoren. Hier gaven Dies 
de Dreu, Klaas Veldhuijsen, Oscar 
Groenhof, Ger Hageman, Jan 
Wiggerman en Wim Kool acte de 
presence. Topscorer nog 
onbekend. 
 
Voorronde groep 1 
1  En Passant 1   27 (73.5) 
2  Paul Keres 1   25 (66.5) 
3  Paul Keres 2   20 (53.5) 
4  Ons Genoegen/Lekstr. 13 (36.5) 
5  HSG 1    13 (34.5) 
6  Moira-Domtoren 1   12 (38.5) 
7  Hoogland 1   9 (27.5) 
8  Barneveld 1   8 (30.0) 
9  Baarn 1    7 (29.5) 
10  Soest 1    6 (30.0) 
 
Voorronde groep 2 
1  Zeist 1    14 (36) 
2  Amersfoort 1   10 (26.5) 
3  Rivierenland 1   10 (23) 
4  Utrecht/Vegtlust   9 (24) 
5  Laren 1    8 (24) 
6  BSG 1    8 (22) 
7  DBC 1    8 (20.5) 
8  Oud Zuylen 1   7 (17) 
9  Het Koningsgambiet 1  6 (24) 
10  Paul Keres 3   6 (22) 
11  Kijk Uit 1    6 (20) 
12  Hoevelaken 1   6 (17.5) 
13  HSG 2    5 (21.5) 
14  Nijkerk 1    5 (17.5) 
15  En Passant 2   4 (20.5) 
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Finalegroep 1A 
1  Paul Keres 1   12 (27) 
2  En Passant 1   8 (23.5) 
3  Paul Keres 2   4 (17.5) 
4  HSG 1    0 (4) 
 
Finalegroep 1B 
5  Ons Genoegen/Lekstr.  5 (13.5) 
6  Hoogland 1   5 (12) 
7  Moira Domtoren 1   2 (10.5) 
 
Finalegroep 1C 
8  Soest 1    7 (17) 
9  Baarn 1    4 (11) 
10  Barneveld 1   1 (8) 
 

Finalegroep 2A 
1  Amersfoort 1   5 (11.5) 
2  Zeist 1    4 (11.5) 
3  Rivierenland 1   2 (8.5) 
4  Utrecht/Vegtlust  1 (4.5) 
 
Finalegroep 2B 
5  BSG 1    6 (12.5) 
6  Laren 1    3 (9) 
7  Oud Zuylen 1   2 (7.5) 
8  DBC 1    1 (7) 
 
Finalegroep 2C 
9  Kijk Uit 1    5 (11.5) 
10  Paul Keres 3   4 (10) 
11  Het Koningsgambiet 1  2 (8) 
12  Hoevelaken 1   1 (6.5) 
 
Finalegroep 2D 
13  HSG 2    3 (9) 
14  En Passant 2   3 (7.5) 
15  Nijkerk 1    0 (1.5) 

 

 
Het Koningsgambiet, met Rolf Dijksterhuis 

en Bart Karstens, tegen PK3. Dies had 
goede kansen maar verloor de partij toch. 

 
PK3 hier in actie tegen DBC. 

 

 
3 van de 5 pijlers van Bunschoten: kerk, bier 

en schaken (vis en voetbal ontbreken). 

 

 
De beslissende wedstrijd in groep 2: Zeist – 

Amersfoort. 
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Thoresen Chess Engine 
Competition 7 

 

Martin van Essen 
 

Het aanbod aan computerschaak 
wordt steeds overweldigender. Van 
september tot vlak na Kerst werden in 
totaal 521 partijen in  TCEC "Season 
7" gespeeld, momenteel veruit het 
belangrijkste computertoernooi. Deze 
keer bestond "Stage 1" uit twee 
groepen (in Season 6 waren het er 
nog 3) van elk 14 programma's. De 
beste 2 x 7 programma's kwalificeer-
den zich voor Stage 2, waaruit 8 naar 
een quadrupelrondige Stage 3 
voortkwamen. De beste 4 
programma's gingen elkaar 12(!) keer 
te lijf in Stage 4, en de beste 2 
programma's speelden de Superfinal 
van 64 partijen. De roep om statistiek 
te verzamelen is natuurlijk zeer 
aanwezig en dit toernooi probeert 
daar goed gehoor aan te geven. Maar 
er waren ook andere geluiden, die 
erop neerkwamen dat het toernooi 
overdadig groot en lang was. "Keep it 
small!", bedrijf niet te veel weten-
schap (statistiek verzamelen) en 
koester dat het de charme van een 
toernooi kan zijn dat er onverwachte 
dingen kunnen gebeuren. Maar we 
klagen niet: Hoe meer partijen, hoe 
meer kans op leuke fragmenten. 
In TCEC "Season 6" won Stockfish 
de 'Superfinal' overtuigend van 
Komodo met 35½ – 28½ (+13, –6, 
=45), maar de wapenwedloop tussen 
deze rivalen is sindsdien doorgegaan. 
De fanatieke schaakprogrammatester 
Graham Banks kon aan tussentijdse 
ontwikkelingsversies van de twee 
programma's komen en liet ze in 
matches van 50 partijen bij lange 

tijdscontrole tegen elkaar spelen. Op 
basis van deze resultaten kwam de 
sterke indruk naar voren dat Komodo 
qua sterkte op z'n minst weer was 
ingelopen op Stockfish, dus er waren 
beslist kansen op het heroveren van 
de titel, die Komodo in 'Season 5' met 
25 – 23 van Stockfish had gewonnen 
(en dus in seizoen 6 was 
kwijtgeraakt). 
Martin Thoresen had de opmerkelijke 
keuze gemaakt om een oudgediende 
als Shredder niet mee te laten spelen 
en nog opzienbarender was het 
uitsluiten van Rybka. Beide 
programma's worden al lang niet 
meer verder ontwikkeld en je creëert 
zo ruimte voor deelname van nieuwe, 
of andere programma's. Net als vorig 
seizoen deed ook HIARCS niet mee. 
Uit het rijtje IPPOLIT-derivaten 
(Ivanhoe, Vitruvius, Bouquet, Fire, …) 
zou nu Black Mamba, een heel sterk 
top-10 programma, meedoen, maar 
dat bleek nog te vaak te crashen. 
Maar er was ook goed nieuws: We 
kennen wellicht nog het beroemde 
schaakprogramma Fruit dat in 2005 
de lijsten domineerde en waar veel 
toentertijd revolutionaire nieuwe 
ideeën in verwerkt waren, welke 
inmiddels gemeengoed zijn geworden 
voor de huidige schaakprogramma's. 
De auteur hiervan, Fabien Letouzy, is 
na een jaar of 9 met een nieuw 
programma gekomen: Senpai. Het 
speelde lang niet kwaad, schopte het 
tot stage 2 waar het won van Cheng 
en Jonny, maar werd daar één-na-
laatste. Benieuwd of we daar meer 
van gaan horen! 
 
Ook deze keer kan er weer gepuzzeld 
worden. Veel plezier! 
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Stage 1a 
 
Gull was de "man in vorm" en won 
deze ronde soeverein en ongeslagen 
met 10½ punt. Hier zat een 
overwinning bij op de regerend 
kampioen Stockfish, dat 'slechts' 
vierde eindigde met 9 punten. Hier 
zaten Critter 1.6a (10) en Chiron 2 
(9½) nog tussen. Van Gull 3 had zijn 
auteur, Demichev, aangekondigd dat 
de verdere ontwikkeling zou worden 
gestopt. Dat zou jammer zijn, want 
het begint het niveau van Houdini 4 te 
benaderen. 
Hiermee was de bezetting van zelfs 
maar een voorronde van de TCEC al 
heel wat sterker bezet dan het 
"echte", officiële FIDE-wereld-
kampioenschap voor schaak-
programma's, dat een kwijnend 
bestaan leidt. 
 
Gaviota 1 – Gull 3 
 
Het verslag van Season 6 opende 
ook met een partij tussen deze twee 
meeuwen, toen met vorige 
(ontwikkel)versies. 
 
1.d4 Pf6 2.Pf3 g6 3.Lg5 Lg7 4.Pbd2 
c5 5.e3 cxd4 6.cxd4 d5 7.c3 Pc6 
8.Ld3 o-o 9.h3 Pe8!? Een 
opmerkelijk idee. Zwart wil f6 en e5 
doorzetten, met de vorkdreiging e5–
e4. Wit had 9… Db6 verwacht. 
10.Le3?! Een passieve zet. Gull had 
10.o-o f6 11.Lh4 Pd6 voorzien en 
Zwart staat comfortabel.  10… f6 
Gull: –0.11 ! 11.h4 Wit probeert met 
een scherp en tactisch idee het 
zwarte plan te doorkruisen, maar 
Zwart schat de resulterende stelling 
beter in. Gull vindt 11.Db3 het best. 
Gaviota ziet echter een Wit voordeel: 

+0.44, ofwel ongeveer een halve 
pion. 11… e5 12.dxe5 Wit zet zijn 
idee door. Gull prefereert direct 12.h5 
en dan 12… e4 13.Pxe4 dxe4 
14.Lc4+ Tf7 15.Lxf7+ Kxf7 16.Db3+ 
Kf8 17.Pd2 enz. (-0.35) 12… dxe5 
13.h5 gxh5! Dit lijkt zelfmoord maar 
is nauwkeurig getaxeerd. Merk op dat 
13… e4 nu niet ging wegens 14.Pxe4 
dxe4 15.Lc4+ Tf7 16.Lxf7+ Kxf7 want 
nu er geen pion meer op f6 staat leidt 
17.Pg5+! een sterke aanval in.  
14.Txh5 
 

 
Stelling na 14.Th1x(pi)h5 

 
De stelling staat op springen. Wit 
heeft twee stukken meer dan Zwart in 
het spel en Zwarts koning heeft het 
moeilijk. Maar Zwart wint wel een 
stuk: 14… e4 15.Txd5! Curtains? 
15… Dxd5! 16.Lc4 Dxc4 17.Pxc4 
exf3 18.gxf3 Dit stond Zwart voor 
'ogen'. Hij heeft toren, loper en paard 
tegen dame en twee pionnen. Dit 
staat garant voor een spannende 
strijd! 18… Tf7 19.De2 b5 20.Lc5 
Lb7 21.Pd2 b4! 22.o-o-o bxc3 
23.bxc3 Pe5 Niet duidelijk waarom dit 
superieur ware aan 23… Lxc3. Deze 
pion zal nog een rol krijgen. 24.Tg1 
Pg6 Ook nu wordt een pion 
versmaad: 24… Pxf3 was mogelijk. 
25.c4 Pc7 26.Ld6 Te8 27.Pe4 Lc6 
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28.c5 Kh8 29.Dd3 Lh6+ De zwarte 
stukken gaan zich nu roeren. 
Natuurlijke zetten als 30.Kb1? en 
30.Kc2? worden beide hard afgestraft 
met 30… Txf3! 0-1 en na 30.Pd2 Pb5! 
zit Pe5 eraan te komen en het wordt 
heel snel echt niet leuk meer voor 
Wit. 30.Pg5 Pe6 31.f4 Lxg5 32.fxg5 
Pef4! Zwart wint een kwaliteit. Er 
volgt een vork op e2. 33.Da6 Pe2+ 
34.Kd2 Pxg1 35.Dxc6 Pf3+ We 
kunnen niet versmade pionnen blijven 
tellen, maar Txf2+ was een 
mogelijkheid. 36.Kc3 Te1 37.Kb4 
Kg7 38.Dd5 Pe7 39.Lxe7 Texe7 
40.c6 Kg6 41.Kb3 Kh5 42.Dd6  
Nu volgt een schoon staaltje 
acrobatiek: 
 

 
Stelling na 42.Dd5–d6 

 
42… Te6! 43.Dd5 De toren kon 
vanwege de vork niet genomen 
worden. De tekstzet verhindert 
tenminste nog Txc6 vanwege Dxf7+. 
43… Tf5!! Schitterend. Beide torens 
zijn immuun!. 44.Dd7 Txc6! Hiermee 
valt deze pion dan eindelijk en weer 
een prachtig gezicht met twee 
hangende torens. 45.Dxh7+ Kxg5 
46.Dxa7 Alles goed en wel, maar 
Zwart heeft nu wel al zijn pionnen 
verloren. Zwarts aanvalsmacht is 
echter voldoende. 46… Pd2+ 47.Ka3 

Tc3+ 48.Kb2 Tcf3 49.Dg5+ Kf4 Een 
geometrisch komische stelling is 
bereikt: 
 

 
Stelling na 49… Kg5–f4 

 
Wit kan hier 50.Dh6+ spelen, loerend 
naar Pd2. De enige zet die dit paard 
lijkt te beschermen, 50… Tg5, is een 
grote fout wegens 51.Dd6+! en 
52.Dxd2 =. De drie koningszetten, die 
alle het paard laten hangen (zeg 50… 
Ke4), behouden een gewonnen 
stelling. Wit kan natuurlijk nooit op d2 
nemen wegens Txf2 en eeuwig 
schaak zit er uiteindelijk ook niet in. 
50.a4 Txf2 51.Kc3 Pe4+ 52.Kc4 Kf3 
53.Kb4 Ke2 54.De7 T2f4 55.De6 Kf2 
56.Da2+ Pd2+ 57.Kc3  
 

 
Stelling na 57.Kb4–c3 

 
Bokt Zwart niet gewoon zijn paard 
weg?? 
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Vraag 1:  Zwart speelt en wint! 
Gull 3 – Toga II 010214 
 
Nog een fragment van de 
periodekampioen. Een meesterlijk 
gevoerd eindspel culmineerde in het 
volgende vonkje: 
 

 
Stelling na 44… Th5–h3 

 
45.b4!! Tb3 46.bxa5 Tb4+ 47.Kd5 
Txa4 48.Ta7 b4 49.Kc4 b3+ 50.Kxb3 
Txf4 51.Tb7 Tf6 52.Tb6 Tf1 53.Tb4 
Ke7 54.a6 Tf8 55.Ka4 Kd6 56.Ka5 
Kc7 57.a7 g6 58.Tb6 g5 59.Ka6 Tf4 
 

 
Stelling na 59… Tf8–f4 

 
Wit kan nu winnen met 60.Tc6+! 
maar het gekozen 60.Tb7+ Kc6 
61.Tb4! is ook niet mis. 61… Txb4 
62.a8D+ Kc5 63.Df8+ Kc4 64.Dxh6 
Kd3 65.Dxg5 1-0. 
 

 
Arasan 17.3 – Critter 1.6a 
 
Critter (Richard Vida) is de echte 
hakker onder de schaakprogramma's 
en ging in dit potje lekker los tegen 
Arasan (Indiaas voor "koning"), een 
programma van de Amerikaan John 
Dart. 
1.c4 c5 2.Pf3 Pf6 3.Pc3 d5 4.cxd5 
Pxd5 5.g3 Pxc3 6.bxc3 g6 7.Lg2 
Lg7 8.o-o o-o 9.Da4 Db6 10.Dh4 
Pc6 11.a4 Ld7 12.La3 Da5 13.Tfb1 
b6 14.Lb2 Tad8 15.Df4 e5 16.Dc4 
Le6 17.Dh4 h6 Verhindert Pg5. Door 
Wits rare geschuif over de vierde rij 
met zijn dame kan Zwart inmiddels 
aan licht voordeel gaan denken. Hij 
staat goed ontwikkeld; alleen bij de 
dame staat nog een dun 
vraagtekentje. Grappig: Van Wit 
staan beide centrumpionnen na 17 
zetten nog op hun plaats! 18.d3 Tfe8 
19.Pd2 Pd4! Activeert de dame. 
20.cxd4 Dxd2 21.dxc5 bxc5 22.Lc6  
 

 
Stelling na 22.Lg2–c6 

 
Zwart komt met een prachtig concept: 
22… c4!! 23.Lxe8 Txe8 
Zwart beantwoordt 24.dxc4 nu met 
24… Dxe2!. Dit is even aan het licht 
wennen, maar omdat velden e4 en 
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h5(!) nu gedekt staan, dreigt 25… g5! 
met damewinst! 
Dit is niet zo makkelijk te pareren. 
Bovendien loert Zwart ook op Lf5, om 
Tb1 van Lb2 los te weken. 
25.g4 pareert beide dreigingen, maar 
na 25… Lxc4 heeft Zwart duidelijk 
voordeel ondanks de kwaliteit minus: 
De witte velden rond de witte koning 
zijn erg zwak; Zwart dreigt met Ld5 
en Df3/e4 een batterij te bouwen. In 
de partij neemt Wit daarom niet op 
c4, maar Zwarts pion wordt wel erg 
sterk: 
24.De4 c3 25.La3 Lf5 26.Dd5 c2 
27.Te1 e4 28.Db5 Te6 29.Lb4 
 

 
Stelling na 29.La3–b4 

 
29… e3!! 30.Lxd2 exd2 31.Db4 
 

 
Stelling na 31.Db5–b4 

 
31…. Txe2!! 32.Txe2 d1D+ 33.Txd1 

Voor een tel heeft Wit een dame en 
twee torens tegen twee lopers. 
33… cxd1D+ 34.Te1 Dxd3 35.Db8+ 
Kh7 36.Dxa7 Wits probleem is nu 
vooral de zwakke witte velden rond 
zijn koning. 36… Dd5 Dekt ook f7. 
37.De3 Lc3! Een bekoorlijke zet. Na 
37… Lh3 zou Wit nog 38.De4 hebben 
gehad, maar nu 38.Dxc3 Lh3 39.f3 
Da2! En Wit is hulpeloos. 38.g4 Lxe1 
En Arasan liep vast ("White 
disconnects"), 0-1 derhalve. Jammer, 
want ik had 39.gxf5 La5 40.fxg6+ 
Kxg6; graag nog uitgespeeld 
gezien;zo triviaal is de winst niet. 
 
Spike 1.4 – Octochess 5373 
 
In een spannende partij met 
wisselende kansen en materiaal-
verhoudingen kreeg Zwart de 
overhand: 

 
Stelling na 97.Db6–f2 

 
97… Dxf2+?? Aangewezen was 
97… Dc3+ en Zwart behoudt 
winstkansen. Na bijvoorbeeld 38.Kf1 
is dan 38.. Dc4+ gevaarlijk. 98.Kxf2 
Kf6 99.d6 Lxd6 100.Ke2 Kxe6 
Evaluatie Wit / Zwart: – 24.86 / –
17.08, een voordeel van, zeg, twee 
dames. Beide programma's hadden 
geen notie van de verkeerde loper in 
combinatie met een randpion. De GUI 
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verklaarde de ontstane stelling met 5 
stukken onmiddellijk remise. 
 

Stage 1b 
 
Komodo en Houdini hielden samen 
verschrikkelijk huis en scoorden 
allebei 11½/13, met Komodo op nr. 1 
op weerstandspunten, dat de 
onderlinge partij won. Naum (8) werd 
op gepaste afstand derde. 
Twee quizvragen uit deze Stage en 
een fragmentje: 
 
Komodo 8 – Texel 1.05a7 
 

 
Stelling na 46… Dd1–a4 

 
Vraag 2:  Vind de afmaker. 
 
The Baron 3.36 – Junior 13.3 
 

 
Stelling na 39.Lf3x(pi)e4 

 

Vraag 3:  Wit heeft zojuist Zwarts 
toren aangevallen. Wat is nu Zwarts 
beste voortzetting? 
Texel 1.05a7 – Naum 4.6 
 
Een koddige pakking van stukken: 
 

 
Stelling na 32.Pe5–d3 

 
Wits probleem is dat Th1 niet lekker 
meespeelt en dat zijn koningsstelling 
zwak is. Na 32… Ld7 won Wit een 
pion: 33.Pxb4 Dxb4 34.Pd3 Da3 
35.Pxb2 cxb2 36.Lxd2 bxc1D 
37.Lxc1 Dd6 38.f4 Een lelijke zet die 
in een klap Wits pluspion en 
loperpaar waardeloos maakt, maar de 
stelling tenminste beveiligt. Remise 
op 69e zet. 
 

Stage 2 
 
Experiment zonder openingsboek. 
Houdini-Chiron opende met 1.d4 d5 
2.Pf3 a6!? Waarmee Zwart zijn 
machtige tegenstander versloeg! 
Junior-Houdini begon nog exotischer: 
1.d4 e6 2.Lf4 Pf6 3.Pd2 Ph5 4.Le3. 
Verder zagen we Najdorfs, 
Ruilspanjaarden en –fransozen, 
Aangenomen Damegambieten, 
Dame-Indiërs met 4.a3 en Komodo 
bediende zich spontaan met de 
Meraner. Tweepaardenspelen met 



 24

4.Pg5 en zelfs wat men het "Junior-
gambiet" zou kunnen noemen: 1.d4 
d4 2.c4 Pf6 3.cxd5 c6 4.dxc6 Pxc6 
5.Pf3 e5 6.dxe5 Dxd1+ 7.Kxd1 Pg4 
8.Ke1 Lc5 9.e3 Pgxe5 10.Pxe5 Pxe5 
(± , zou ik zeggen). 
In deze ronde kwamen de giganten 
dus samen. Komodo won (10½), 
gevolgd door Stockfish (10), op 
weerstandspunten tweede ten koste 
van Gull (10) en Houdini (9). Junior, 
Critter, Protector en Chiron 
kwalificeerden zich ook voor stage 3. 
Texel, een favorietje van mij, kwam 
een half punt te kort, morste veel 
gewonnen stellingen. Het krijgt wel de 
eer deze sectie in het artikel te 
openen: 
 
Texel 1.05a7 – Cheng 0.36c+ 
 
Een prachtig spel van penningen en 
batterijen: 
 

 
Stelling na 57.Dg4–g6 

 
57… De7 Een spetter van een zet. 
58.Dg4 Wit probeert de stelling te 
herhalen, hij is blij met remise. Na 
58… Txf6 59.Txf6 Dxf6 60.Dg8+ Df8 
61.Dd5 is Zwarts koning zo open dat 
Wit gemakkelijk remise maakt, 
bijvoorbeeld 61… Tf6 62.Txa6!. 

58… Dd7 59.Dg8+ Tf8 60.Dg5 
60.f7+? Dxf7! ϒ 60… Df7 60… Kd8 
61.Tad2! Lxd2 62.Txd2 Td6 en nu 
ofwel direct 63.Dxe5! ofwel 63.f7+ 
Kc8 64.Dxe5! in beide gevallen 
forceert Wit remise. 61.Tac2 b4 Er 
dreigde Txc3 gevolgd door Dxe5+. 
 

 
Stelling na 61… b5–b4 

 
Wit heeft nu een spectaculaire 
mogelijkheid in 62.Ld4!?. De 
bedoeling is 62… exd4 63.Tce2+ 
Kd8? 64.Te7! 1-0. 63… Kd7! dus, 
waarna Wit kan kiezen tussen eeuwig 
schaak met 64.Df4+ en een 
winstpoging met 64.Te7+ Dxe7 
65.fxe7 Txf2 66.De5! Ke8 67.Kxf2; dit 
eindspel is moeilijk maar lijkt in 
balans. 
62.Ld2 Dd5 63.f7+ Kd7 64.Le3 De6 
Er dreigde 65.Tcd2! 
65.Dg7 De7 66.Lg5 
Ook 66.Lh6!? is interessant. 
66… Dd6! 
Nu begint het koorddansen pas echt: 
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Stelling na 66… De7–d6 

 
67.Tcd2! Ld4! Penning en 
tegenpenning! 
68.Le3! Tc1+! 69.Kh2 
 

 
Stelling na 69.Kg1–h2 

 
69… e4+! 
Met één zet opent Zwart twee 
diagonalen: Een aftrekschaak op de 
witte koning, en een aftrekaanval van 
Ld4 op Dg7. Dat lijkt beslissend, maar 
Wit riposteerde: 
70.Lf4!  
Hiermee komt Wit zowaar in het 
voordeel… 
70… Lxg7 71.Txd6+ 
Wit kan ook 71.Lxd6!? proberen, 
hopend op de vork 71… e3? 72.Lxf8+ 
exd2 73.Txd2+ Ke6 74.Lxg7 Kxf7 
75.Td7+ en Wit staat waarschijnlijk 
gewonnen. Maar Zwart kan nog net 
het schaak 71… Th8+ inlassen: Na 

72.Kg3 e3 of 72… Ke6 heeft Wit niet 
meer dan remise. 
71… Ke7 
Wit heeft zojuist een aftrekaanval van 
Lf4 op Tc1 geplaatst, maar zolang de 
witte toren ook hangt schiet Wit daar 
niets mee op. Dat gezegd hebbende, 
het is alleen maar thematisch om nog 
de volgende variant te noemen: 71… 
Kc8 72.Lxc1 Le5+! 73.Lf4! Txf7 
74.Tc2+ Lc3 75.Le5 en Wit wint. 
72.Txa6 
Dreigt behalve Lxc1 ook het 
röntgenschaak Ld6+, hoe thematisch! 
72… Th8+ 73.Kg3 Tc3+ Zo brengt 
Zwart beide torens met schaak in 
veiligheid. 
74.Kg4 e3 75.Lg5+ Kd7 76.Tf4 
Een ander idee is 76.Tf5 met het plan 
om met Td5+ de zwarte koning 
verder bij de pion vandaan te drijven. 
Ik heb dit eindspel bestudeerd zonder 
tot een oordeel te hebben kunnen 
komen. Soms lijkt Wit beslissend 
voordeel te hebben, dan weer lijkt 
Zwart, net als in de partij, juist 
voldoende tegenspel te hebben. 76… 
Tf8 77.Ta7+ Kc6 78.Txb4 e2 79.Tb1 
Td3! 80.Te1 Td7 81.Txd7 Kxd7 
82.Txe2 Txf7 Zonder lopers zou Wit 
een gewonnen eindspel hebben, 
vanwege de afgesneden zwarte 
koning. De onderhavige stelling is 
echter remise en dat werd het vijf 
zetten later ook. 
 
Stockfish 231014 – Jonny 6 
 
Dit moet dè partij van het toernooi 
zijn. Wit pleegt een torenoffer waarbij 
nauwelijks voor te stellen is dat Wit 
voldoende compensatie heeft. 
Uitgeroepen door chess.com tot 
"craziest game of the year" (inclusief 
menselijke partijen!). 
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Het versienummer van Stockfish is 
trouwens de datum van deze 
development versie: 23 oktober 2014. 
Jonny is een heel aardige engine die 
we onder andere kennen van het met 
Zwart verslaan van Houdini onder 
opoffering van twee pionnen, zie 
Season 5. 
1. d4 d5 2.c4 dxc4 3.e3 Le6  De 
engines spelen op eigen kracht hun 
openingen, De zet is nog niet zo 
dwaas als dat hij eruit ziet. De zwarte 
koningsloper kan eventueel via een 
fianchetto worden ontwikkeld. Wit 
moet 4.Da4+ c6 5.Lxc4?? b5! 
vermijden. 4.Pf3 c6 Op Youtube heeft 
de Brit Tryfon Gavriel, alias 
"Kingscrusher", deze partij 
becommentarieerd. Volgens hem zijn 
nu 5.a4 en 5.Pc3 Wits populairste 
voortzettingen, maar in deze partij 
heeft Wit daar zo zijn eigen 
'gedachten' over. 5.Pbd2 b5 6.a4 Dat 
moet nu wel, anders consolideert 
Zwart. 6… Pf6 7.axb5 cxb5 8.b3 
c3!? De enige consistente 
voortzetting. Zwart verstoort een 
ideale witte opbouw en deze pion, die 
Zwart met zijn 'malle' derde zet 
verdedigde, wordt nog lastig. 9.Lxb5+ 
Ld7 10.Lxd7+ Pbxd7 11.Pb1!? 
 

 
Stelling na Pd2–b1 

 

Het plaatje is natuurlijk prachtig, met 
na elf zetten nog nauwelijks 
ontwikkelde stukken. Wit richt zich 
dus direct op het omsingelen van 
deze pion. Jonny had het mijns 
inziens natuurlijker 11.Pc4 verwacht, 
hetgeen de pion voorlopig negeert 
maar wel een vlotte ontwikkeling en 
actief spel belooft. 
11… Tc8 Zwart dekt de pion en dreigt 
meteen al de vork c3–c2. 
12.Dc2 Pd5!? Ook 12… Dc7 was 
mogelijk, het geen bovendien de a-
pion dekt. 
13.La3 
Wit laat de a-pion staan. 13.Txa7 kan 
niet worden 'afgestraft'; Zwart kan 
13… Pb4 spelen maar dat kost Wit de 
kop nog niet. 13… e6 is een 
alternatief. 
Met de tekstzet profiteert Wit van het 
feit dat Zwart zijn e-pion nog niet 
heeft opgespeeld. 
13… e5!? 
Zwart speelt het heel ondernemend 
en biedt andermaal een pion aan. 
Niet goed is nu 14.Pxe5 Pxe5 
15.dxe5 Pb4 16.De2 Pd3+. 
14.dxe5 is wel mogelijk; na 14… Lxa3 
15.Pxa3 Pb4 16.De2 Pc5 17.Db5+ 
Dd7 behoudt Zwart voorlopig zijn 
trotse pion, de voornaamste bron van 
zijn compensatie. 
14.Lxf8 Kxf8 
Hiermee is Zwart de rochade 
ontnomen, wat ongemak oplevert 
voor de koning en Th8. 
Maar er is ook een bewaker van 
Zwarts c-pion (Lc1) verdwenen. Dit 
vertaalt zich in voordeel voor Zwart in 
de variant 15.dxe5 Pb4 16.De4 (De 
enige zet; door de bedreiging van 
Pb4 wordt c2 vooralsnog 
opgehouden) 16… a5! 17.o-o Pc5. 
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15. o-o Pb4 16.De4 Doordat Wit zich 
niet heeft laten verleiden tot dxe5 
heeft Zwart geen beschikking over 
Pc5 en kan de witte dame dit veld 
gebuiken. 
16… c2 17.Pa3 Pf6 18.Db7 Zeker 
niet 18.Dxe5?? Pd3 en c1D!. 
Met de tekstzet slaat Wit een oogje 
op f7 maar neemt ook concreet Pb4 
op de korrel. 
18… Pfd5 19.Pxe5 Dit is een goed 
moment: matdreiging op f7!. De 
gevoelige Zwarte koningspositie laat 
zich gelden.19… Dc7 
 

 
Stelling na 19… Dd8–c7 

 
Jonny verwachtte nu een lange en 
mooie variant 20.Dxc7 Txc7 21.Pb5 
Tb7 22.Pxa7 f6 23.Pc6 fxe5 24.Ta8+ 
Kf7 25.Pxe5+ Ke7 26.Txh8 Tc7 
27.Tc1 Pa2 28.Txc2 Txc2 29.g4  en 
Wit heeft met vier pionnen voor een 
paard wel voordeel, maar het 
eindspel is misschien houdbaar. 
Ruil op c7 lijkt onvermijdelijk wegens 
de dreigende promotie op c1, maar 
Wit heeft een absolute "shocker": 
20.Db5!!? a6 21.Da4 a5!? 
Iedere schaker schreeuwt nu om 
21… c1D. Welnu: 22.Taxc1 Dxc1 
 

 
Stelling na 22… Dc7x(T)c1 

Analysediagram 
 
23.Pac4!! 
De uitroeptekens zijn vooral vanwege 
de verbazing over het concept. 
Natuurlijk niet 23.Txc1?? Txc1 mat, 
maar het kan ook niet komen van 
23.Dd7? Dc7. Echter, Pac4 snijdt de 
terugtocht van de dame af, en tevens 
de verdediging van de dame door 
Tc8. De dame staat bedreigd en moet 
dus zetten: 
23… Dc2 24.Dd7! Pe7 en nu: 
A) 25.Pd6 Dc7 26.Pxc8 Dxc8 27.Dd6 
met goede compensatie voor het 
stuk; Dit is wellicht de beste 
speelwijze. 
B) 25.e4!? Dxe4 (25… f6? 26.De6! 
fxe5 27.Pd6! en mat!) 26.Pd6 Dxd4 
27.Pexf7 Pbc6! 28.Te1 (dreigt 
Dxc8+!) 28… Tb8 29.Pxh8 Dd2! 
30.De6 Dd5 en Zwart kan het 
houden. 
Fascinerende varianten. 
 
22.Pb5 
Er dreigde o.a. 22… Pc3! en Pe2+. 
22… c1D 23.Txc1 Dxc1 
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Stelling na 23… Dc7x(T)c1 

 
Wit staat gewoon een toren achter… 
voor wat?! 
Wit kan uiteraard niet nemen op c1. 
Een plan is 24.Pd6 met het idee 
25.Dd7. 
Indien 24… Dc7 dan 25.Pxc8 Dxc8 
26.Dxa5 en Wit heeft prima 
compensatie voor het paard. Zwart 
speelt echter 24… Dxf1+! 25.Kxf1 
Tc1+ 26.Ke2 Pc3+ 27.Kd2 Tc2+! en 
Zwart neemt Wits dame. 
 
24.h3!!? 
 
Een toren achter met nauwelijks 
waarneembare compensatie en dan 
het meest onooglijke zetje. 
Vanwege het luchtgat staat nu wel de 
zwarte dame in. 
 
24… Dc2 25.Pd6! Tb8! 
Na 25… Dc7 26.Pxc8 Dxc8 27.Dxa5 
hebben we datzelfde stellingstype 
weer waarin Wit drie pionnen, aanval 
en een mobiel centrum heeft voor het 
paard. 
26.e4! 
26.Dd7? Dc7 beveiligt. 26.Pd7+ Ke7 
27.Pxb8 Txb8 28.Pc4 is minder 
duidelijk. Wit kan nog wel dameruil 
omzeilen (28… Da2 29.Pa3) maar 

Zwarts voorheen opgesloten 
koningstoren speelt inmiddels mee. 
26… Pb6 27.Db5 Dc7 28.Pdxf7 Tg8 
29.Dxa5 
Vier pionnen nu toch voor de toren. 
29… P6d5 
 

 
Stelling na 29… Pb6–d5 

 
30.Da1! Pf4 31.d5! Pbd3 32.Da3+ 
De7 33.d6 Df6 34.d7+ De7 35.Da5! 
Pxe5 36.Pxe5 Dd6 
Zwart heeft verschillende 
mogelijkheden maar Wit, nog steeds 
een toren achter, komt er altijd beter 
uit: 36… Dg5 37.Dc5+ De7 38.Dc8+ 
Dd8 39.Dc4 De7 40.Pc6 (Tryfon 
Gavriel) etc. 
De tekstzet Dd6 verhindert Td1. 
 

 
Stelling na 36… De7–d6 

 
37.Kh2!! 
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Ik vermoed dat dit is om Tc1 mogelijk 
te maken. 
Maar vooral 38.Td1!! Dxd1 39.Dc5+ 
komt in de stelling. 
Het kan kennelijk geen kwaad om in 
de diagonaal van Dd6 te gaan staan. 
37… Pg6 38.f4 Het gaat nog… 
38… Kc7 39.Pc4 Dd4 geen schaak, 
nog een merite van Kh2… 
40.f5 Pf8 
Gavriel geeft 40… Ph4 41.Dc7! Dxd7 
42.De5+ Kf7 (anders valt Tb8) 
43.Pd6+ Kf8 44.f6 g5 45.f7 en De8+ 
komt er aan. 
 

 
Stelling na 40… Pg6–f8 

 
41.Tf2!!  
Dreigt o.a. Td2 maar hangt ook toren 
nr. 2?! 
41… Dxf2 42.De5+ Kxd7 43.Dxb8 
 

 
Stelling na 43.De5xb8 

 

Eén toren is weer teruggewonnen. 
Wat overblijft is een stelling met nog 
steeds een toren achter voor Wit, 
maar met ontelbare dreigingen. Zwart 
kan zich niet goed wapenen tegen 
Pe5+ of Db7+: 
A) 43… Kc6 44.Pe5+ Kc5 45.Da7+ 
en de dame sneuvelt 
B) 43… Dd4 44.Pe5+ Ke7 45.Pc6+ 
C) 43… Dc5 44.Pe5+ Ke7 45.Db7+ 
Kf6 46.Pd7+ of 45… Kd6 46.Pf7 mat! 
 
43… Ke7 44.De5+ Kd8 45.Dd5+ een 
leuke pendant van de 42e zet, nu gaat 
Tg8 eraan! 
45… Ke7 46.Dxg8 Df4+ 47.Kg1 
Dc1+ 48.Kf2 Df4+ 49.Ke2 Dxe4+ 
50.Pe3! 
Het paard dekt alles. Wit staat twee 
pionnen voor en staat veilig. Voor de 
volledigheid: 50… De5 51.Kf3 h6 
52.b4 Ke8 53.Dd5 Df6 54.De4+ Kf7 
55.b5 Pd7 56.Dc4+ Ke8 57.Dc8+ 
Dd8 58.Dxd8+ Kxd8 59.Ke4 Pf8 
60.Kd5 Kc8 1-0. 
 
Verbijsterend… 
 

Stage 3 
 
De 'grote drie' + Gull ('grote vier' is 
niet misplaatst) kwalificeerden zich 
soeverein. Deze ronde, waarin alle 
acht programma's elkaar vier keer 
troffen, was voor Stockfish (20½ / 28). 
Maar het nieuws kwam uit de 
onderste helft. Protector begon 
hoopvol met 3½/7. Het won in deze 
eerste serie een partij van Junior. Dat 
was ook meteen de laatste, waarna 
het hopeloos wegzakte. Junior 
daarentegen begon desastreus met 
½/7 maar versloeg het machtige 
Stockfish met zwart! Dit was tevens 
de enige partij in dit hele toernooi die 
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Stockfish met wit verloor; het speelde 
77 witpartijen. SF won het onderlinge 
treffen nog wel met 2½-1½, maar 
Juniors heldentoch zette zich door 
tegen Houdini; hij versloeg de 
boeienkoning  tweemaal en won de 
minimatch met 2½-1½!. Uiteindelijk 
werd Junior vijfde met 11 punten, 
waar het op weerstandspunten 
Chiron achter zich liet. Twee 
fragmenten: 
 
Junior 13.3 – Komodo 1324 
 

 
Stelling na 170… Kg4–h4 

 
171.Dxf4+ gxf4 pat! 
 
Gull 3 – Junior 13.3 
 
Een partij met veel curiosa en 
tactische grappen: 
1.d4 Pf6 2.Lg5 Pe4 3.Lf4 c5 4.f3 
Da5+ 5.c3 Pf6 6.d5 Db6 7.b3 e6 8.e4 
exd5 9.exd5 Ld6 10.Lg5 Le5 11.c4 
h6 12.Lc1 En we zijn weer thuis. 
12… Dd6 13.Pe2 b5 14.Lxb5 Pxd5 
15.Pa3 De6 16.o-o Pxc3 17.Pxc3 
Lxc3 18.Lc4 Df6 19.De2 De7 
20.Lxf7+ Kf8 21.Dxe7+ Kxe7 22.Ld5 
La6 
 

 
Stelling na 22… Lc8–a6 

 
Een festival van hangende torens! 
23.Te1+ Lxe1 24.Lg5+ Het kan niet 
op. Voor de tweede keer doet Wit 
deze ontwikkelingszet. 
24… hxg5 25.Txe1+ Kd8 26.Lxa8 
Te8 27.Txe8+ Kxe8 28.Pb1 Een 
grappige on-ontwikkeling… 28… Ke7 
29.Pc3 Lc8 
 

 
Stelling na 29… La6–c8 

 
Zwart kan er ook wat van! Zeker met 
die pion op d7 ziet die zet er komisch 
uit. Bovendien is het ook een 
zeldzaamheid dat Zwart, met nog 
twee stukken over, ze beide op hun 
thuisposities heeft staan… en met de 
witte loper ernaast. 30.Kf2 d6 31.Kg3 
Pd7 32.f4 gxf4+ 33.Kxf4 Pf8 
34.Pd5+ Lf7 35.b4 Pe6+ 36.Ke4 Ld7 
Ziezo, Zwart is weer ontwikkeld. 
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101(!!) zetten later werd dit eindspel 
remise gegeven. 
 
Chiron 2 – Protector 1.8b2 
 
Een prachtig spel van wederzijdse 
combinatietjes, dreigingen en 
tegendreigingen (zie diagram): 
 
Met zijn laatste zet forceert Zwart Wit 
min of meer om zich in te laten op 
een spel van halsbrekende toeren, 
die je in deze stelling niet zou 
vermoeden! 

 
Stelling na 27… Pc6–e7 

 
28.d6 Lxd6 29.Txd6 Dxd6 30.Lb4 
Dc6 31.Dxe7 Na 31.Lxe7? Te8 heeft 
Wit behalve het paard ook de loper in 
een lastige penning staan. 
Laatstgenoemde gaat verloren. 31… 
Td3 32.De2 Dd5 33.Lc3 g5 Zwart 
gaat regelrecht op stukwinst af! 
34.Lxf6 g4 35.hxg4 hxg4 36.De8+ 
Kh7 37.Dh8+ Kg6 Je moet er wat 
voor over hebben, zo'n stukwinst… 
38.Dg7+ Kf5 39.Dg5+ Ke6 
 

 
Stelling na 39… Kf5–e6 

 
Nu heeft Zwart na 40.Dxg4+ Kxf6 
eindelijk zijn stuk te pakken. Alleen is 
het niet het witte paard, maar de 
loper, hoogstpersoonlijk ingerekend 
door de zwarte koning. En na 
40.Dxd5+ Txd5 gaat ook een stuk 
verloren: Lf6 en Pf3 hangen beide. 
40.De5+! Dxe5 41.Pxe5 
Met aanval op de toren! 
41… Td4 dekt g4. 42.Lg7 f6 43.Pg6 
Het enige veilige veld voor het paard! 
43… Kf7 Een vork… 
 

 
Stelling na 43… Ke6–f7 

 
44.Ph4! met een tegenvork als Zwart 
op g7 neemt! 
44… Td2 45.Lh6  Txb2 
Na 16 zetten treedt dan eindelijk 
"quiescence" in. Conclusie: 28.d6 
wint inderdaad twee stukken tegen 
een toren. De witte a-pion is echter 
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zwak en de witte stukken hebben 
moeite om steunpunten te vinden. 
46.Lc1 Tb5 47.Ld2 Td5 48.Le1 Td3 
49.Pf5 b6 Niet meteen Txa3 wegens 
Pd6+ en pikt b7 eraf. 50.Kf1 Txa3 Ik 
zou zeggen dat Zwart heel aardige 
winstkansen moet hebben, wellicht 
gewoon gewonnen zelfs, maar Wit 
slaagde er in om remise te maken… 
80 zetten later, op de 130e zet! 
 

Stage 4 
 
Komodo, Stockfish, Houdini en Gull 
speelden matches van 12 partijen 
tegen elkaar, waarbij chronologisch 
de tegenstanders wel steeds werden 
afgewisseld. De eerste vijf ronden 
gaven een wonderlijk beeld te zien: 
Komodo stond op achterstand tegen 
Stockfish, maar tegen de andere op 
voorsprong en stond eerste. Prima. 
Daarachter stond Stockfish, op 
achterstand tegen zowel Gull als 
Houdini. Gull pas derde, hoewel op 
voorsprong tegen zowel Stockfish als 
Houdini en tenslotte Houdini. Deze 
wonderlijke situatie liet zich verklaren 
doordat Komodo zijn eerste vier 
partijen van Gull won. Dat kwam de 
arme meeuw niet meer te boven. 
Eindstand: 1.Komodo (21½ / 36), 
2.Stockfish (18), 3.Houdini (16½), 
Gull (16). 
 
Stockfish 301114 – Komodo 1331 
 
Nu pas de allereerste verliespartij van 
Komodo in dit toernooi. Maar wel een 
korte! 
1. e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3 dxe4 4.Pxe4 
Pd7 5.Pg5 Pgf6 6.Ld3 e6 7.P1f3 Le7 
8.De2 h6 9.Pe4 o-o 
Stockfish verwachtte hier 9… b6. 
10.Pxf6+ Pxf6 11.g4!? 

 

 
Stelling na 11.g2–g4 

 
Wit vat de koe bij de horens en heeft 
al een evaluatie van +0.67. 
11… Pd5 12.a3! Dd6? Wit 
verwachtte 12… Ld6 met de 
bedoeling Ld6–f4. 13.Pe5! (+1.96). 
Een van de twee sterkste 
schaakprogramma's ter wereld, veel 
sterker dan wereldkampioen Magnus 
Carlsen, staat na 13 zetten glad 
verloren. 13… c5 (SF: 13… Ld7) 
14.c4 Pb6 15.g5 +2.83, oftwel Wit 
staat bijna een vol paard voor. 15… 
Lxg5 16.Lxg5 hxg5 17.Tg1 f5 
18.Txg5 Pd7 19.Pg6 Pf6 20.o-o-o 
Wit negeert de hem toegeworpen 
kwaliteit en haalt onverstoord 
reserves erbij. 20… Dxh2 21.Tdg1 
Pg4 Het is nu tijd voor de beslissende 
klap: 22.Pe7+ Kg7 
 

 
Stelling na 21… Kg8-f7 
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22.T1xg4 fxg4 23.Dxg4 Kxe7 Qua 
materiaal staat Wit een toren achter, 
qua evaluatie een toren voor. 
24.Txg7+ Kd6 25.dxc5+ Ke5 
26.Dg5+ Tf5 27.Lxf5 Df4+ Zwart kan 
zowaar nog nèt de dames ruilen. 
28.Dxf4+ Kxf4 29.Lh3 Ke5 30.Tf7 
Kd4 31.Tf8 a5 32.Lxe6 Lxe6 1-0. 
Een vernedering. 
 

Superfinal 
 
Komodo werd geüpdatete naar versie 
"1333" en Stockfish naar "141214" 
(14 december 2014). Alwaar het 
verfijnde Komodo in Season 6 
uiteindelijk nauwelijks iets in te 
brengen had tegen het brute geweld 
van Stockfish, toonde het zich hier 
heel wat weerbaarder. Behalve de 
bananenschil in Stage 4 leek Komodo 
zijn zwakke plek, de veiligheid van 
zijn koning, nu veel beter onder 
controle te hebben. Komodo won in 
deze match een partij meer dan de 
vorige keer (7 om 6) en vanwege de 
toegenomen stugheid kwam 
Stockfish, toch ook meegegroeid,  
niet verder dan 4(!). Komodo dus 
kampioen met 33½ – 30½  (+7 –4 
=53). Het remisepercentage was met 
83% behoorlijk hoog. Maar wat wil je, 
partijen worden gewonnen bij de 
gratie van fouten en sterkere spelers 
maken daar nou eenmaal minder van. 
Behalve de vier verliespartijen in de 
finale verloor Komodo er verder 
slechts twee, beide in Stage 4, tegen 
Stockfish en Gull. Komodo verloor 
geen enkele partij met Wit, en 
Stockfish' moest er één slikken tegen 
Junior. Dat maakte de finale tot de 
eerste zonder zwartoverwinning! 
Welnu, een kleine greep uit de finale: 

 
Stockfish141214 – Komodo 1333 
7e partij 
 

 
Stelling na 42… Te5x(pi)e4 

 
Vraag 4 : Plaats de beslissende slag 
voor Wit. 
Stockfish – Komodo 
9e partij 
 

 
Stelling na 16.Tf1–e1 

 
Wit heeft een vrijwel ideale opstelling 
in dit stellingstype met een 
geïsoleerde pion. Zwart heeft nog 
geen ideale ontwikkeling en neemt nu 
een opmerkelijke beslissing: 
16… Dxd4!? 
Het lijkt pure zelfmoord om in de lijn 
van Td1 te gaan staan… 
17.Lg5!  
Sterker dan 17.Lxh6 waarna Zwart 
met 17… Dh4 er nog met een blauw 
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oog van af komt. Na de tekstzet heeft 
Zwart die zet niet en dreigt Wit met 
Lxf6 de zwarte koningsstelling 
beslissend open te breken. Zwart 
moet wel de dame geven. 
17… Dxd1 18.Txd1 hxg5 19.Pe4 
Lxe4 20.Lxe4 Pxe4 21.Dxe4 Tfd8 
22.Txd8 Txd8 23.h4 Zwart heeft 
misschien op het kantje af voldoende 
compensatie voor de dame, maar het 
is wel sappelen. We spoelen door  
(zie diagram): 
Het maximale peuren uit een dame is 
Stockfish wel toevertrouwd. Met zijn 
laatste zet lijkt hij zijn stelling te 
hebben gemaximaliseerd. De 
evaluatie van +4.09 voorspelt een 
zonnige toekomst voor de Witten. 

 
Stelling na 49.g5–g6 

 
Zwart heeft nu echter een 
geforceerde remise: 49… Pf4+ 
50.Kg4 Pxg6 51.Dxb6 Pxe5+ 52.Kg3 
Als de witte koning  de derde rij blijft 
mijden, blijft de zwarte toren schaak 
geven op f4 en f5. 52… Tf3+ 53.Kh2 
Txa3 Dit kost het paard, maar de a-
pion moet van het bord. 54.Dxe6+ 
Pf7 55.De8+ Kh7 56.Dxf7 Als Zwart 
nu Tf6 kon spelen, was de remise 
duidelijk. Maar nu moet hij nog een 
precieze zet spelen. Volgens de 
tablebases maken Ta1, Ta5, Tc3 en 
Te3 nu remise, alle zetten naar een 

zwart veld. Zetten als 56… Ta6 en 
56… Kh6 verliezen beide na 
57.Df5(+); in het laatste geval duurt 
het nog wel 74 zetten tot aan mat. De 
engines speelden dit toernooi echter 
alle zonder tablebases, dus Stockfish 
(+4.17), joeg een spook na, terwijl 
ook Komodo, met +1.77 wel wat 
realistischer dan Wit, zich nodeloos 
zorgen maakte. De GUI greep echter 
in en verklaarde nadat Wit het paard 
genomen had de partij onmiddellijk 
remise. 
 
Stockfish – Komodo 
13e partij (zie diagram) 
De witte pionnen vormen een 
prachtige wig. 

 
Stelling na 19… g5–g4 

 
20.Lxg4! fxg4 21.f5 Dc6! 22.f6 
Zwart verwachtte hier 22.Dxg4 
waarop hij het volgende van plan 
was: 
22… Dg6!! 23.fxg6 Lxg4 24.Lxh6 fxg6 
25.Lxf8 Lxf8 (0.00) 
 
Met 22.f6 laat Wit pion g4 voorlopig in 
leven, maar met tempowinst snijdt hij 
de zwarte koning af van de rest van 
de verdediging  22… Ld8 dus en 
23.Lxh6 is dan voor-de-hand-liggend, 
maar Stockfish was veeleer 23.Dc2! 
van plan om systematisch alle 
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troepen de mobiliseren. Een typisch 
voorbeeld van hoe de aanval zich zou 
kunnen ontwikkelen:  23… Tg8 
24.Pg2! Tg6 25.Ph4 Kh7 26.Tf4 Le6 
27.Tbf1 De8 28.Pxg6 fxxg6 29.f7 Df8 
30.Tf6! Lxf6 31.Txf6 Lf5 32.Txf5! gxf5 
33.Dxf5+ Kg7 34,e6 Pa5 35,Lxh6+! 
Kxh6 36.Df6+ Kh7 37.e7 1-0. 
Het ziet er donker uit voor Zwart, 
maar Komodo vond het geniale 
22… Lc5!! 
De merite van deze zet is dat Zwart 
zijn verdediging met Tg8 en Lf8 dreigt 
te organiseren. Verder kan de loper 
niet direct genomen worden wegens 
d4+ en dxe3, maar Wit kan wel een 
hele toren winnen: 
23.Lxh6 Tg8 
Niet 23… Tfe8? 24.De2! Lf8?? 
25.Lxf8 Txf8 26.De3! Kh7 27.Dg5 en 
mat. 
Iets taaier is hier 24… Lxd4 25.cxd4 
Pxd4 maar na 26.Dd2 slaat de witte 
aanval evengoed door. 
Na de tekstzet levert 24.De2 Lf8! 
25.Lxf8 Taxf8 26.De3 Tg6 Wit niet zo 
veel op. 
24.Lg7+  
Dit mooie plaatje moeten we vieren 
met een diagram: 
 

 
Stelling na 24.Lh6–g7+ 

 

24… Txg7 25.fxg7+ Kxg7 26.dxc5 
Te8 
 

 
Stelling na 26… Ta8–e8 

 
Wit staat een kwaliteit en een pion 
voor, maar Zwart gaat zeker pion c5 
terugwinnen en Zwart speelt volop 
mee. 
27.e6!? 
Hier staat de pion vier keer in, terwijl 
hij met 27.De2 te dekken was 
geweest. Zwart had dan 27… d4+ 
28.Pg2 d3 29.De3 Dd5! 30.Dg5+ Kf8 
en Zwarts sterke centrale spel 
compenseert voor de kwaliteit minus. 
27… Dxe6 
27… fxe6? 28.Dxg4+ is fataal en 
27… Txe6 28.Dxg4+ is goed voor 
Wit. Zwart moet dus met de dame of 
de loper nemen. Het lijkt erop dat het 
Wit erom te doen is geweest om te 
verhinderen dat er een zwarte toren 
op e5 zou verschijnen. Het waarom 
ontgaat me. 
28.Pg2 Dg6! 29.Te1 Txe1+ 30.Dxe1 
Pd2! 
Mogelijk door de 28e zet. Zwart laat 
pion c5 staan om het paard zo snel 
mogelijk naar de juiste plek te 
brengen: f3! 
31.Ta1 Pf3 32.Df2 De4 33.Tf1 
 



 36

 
Stelling na 33.Ta1–f1 

 
33… d4!  
Het beslissende ingrediënt om remise 
te forceren. 
34.cxd4 Lc6 
Zwart kan uiteraard niet terugslaan op 
d4, maar dat is de bedoeling ook niet. 
35.De3 Dh7! 36.h4 gxh3ep 37.Txf3 
hxg2+ 38.Kxg2 Dc2+ 39.Kg1 Lxf3 
40.Dxf3 Dxb2 De slotpopinte. De 
zwarte c-pion is nu zodanig gevaarlijk 
dat Wit eeuwig schaak moet nemen. 
Zulks geschiedde, remise op de 50e 
zet. 
 
Stockfish – Komodo 
15e partij 
 

 
Stelling na 25.Tb2–d2 

 
Op zoek naar tegenspel speelde 
Zwart niettegenstaande de aanval op 
pion d6 

25… Dh6!  
met een dreiging die Wit negeerde: 
26.Txd6!? Pg4+ 27.Kg1 Pe3 
28.Db2! 
 

 
Stelling na 28.Dg2–b2 

 
Vraag 5 : Wat moet Zwart nu spelen? 
 
 
Komodo – Stockfish 
16e partij 
 

 
Stelling na 38.Lb4–e1 

 
Wit heeft Zwart overspeeld; de c-pion 
moet vallen en Wit heeft een aantal 
belangrijke positionele troeven. Maar 
er gebeurt nog wat: 
38 … c3!? 
Zwart maat van de nood een deugd. 
De pion kan drie keer genomen 
worden… 
39.Lxc3 Pc5  
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Valt pion b6 aan terwijl Wit geen 
40.Lxa5 kan spelen op straffe van 
een familievork op b3. 
40.Lxa5!! Eigenwijs. 
40… Pb3 41.Tc7! Txc7 42.bxc7 Tc8 
43.Lb6 Pxa1 
 

 
Stelling na 43… Pb3x(T)a1 

 
Dat is een hele toren, makkelijk 
verdiend. 
Dat paard op a1 staat er echter 
natuurlijk verloren bij. 
Vraag 6:  Moet Wit nu 44.Dd1 of 
44.Da2 spelen? 
 
Komodo – Stockfish 
64e partij 
 
Voor de vierde keer op rij, tevens alle 
keren dat hij de finale bereikte, 
verloor Stockfish de laatste partij van 
de finalematch. Je zou geen "laatste 
partij" moeten hebben in matches… 
 

 
Stelling na 31… Db4–d6 

 
Vraag 7 : Wit heeft al een kwaliteit 
geofferd, maar daar heeft Zwart wel 
zijn koningsloper voor moeten 
opgeven. Sla beslissend toe voor Wit. 
 
De volgende partij wordt weliswaar 
niet opgesierd door erg spectaculaire 
zetten, maar is op een punt wel heel 
typerend voor Komodo: disrespect 
voor het loperpaar. In een open 
stelling nota bene krijgt de 
tegenstander het absolute loperpaar 
toegeworpen en de pionzwaktes 
lijken wederzijds uitruilbaar. Er volgt 
een fijnzinnige, strategische 
laveerpartij uit één stuk. Mijn 
commentaar is, evenals mijn begrip 
ervan, beperkt, maar mijn 
bewondering en verwondering des te 
groter. 
 
Komodo-Stockfish 
26e partij 
1. e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.Lb5 
g6 5.h3 Lg7 6.e5 Pg8 7.Lxc6 dxc6 
8.d3 Ph6 9.Pe4 o-o 10.Lf4 b6 
11.Dd2 Pf5 12.c3 
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Stelling na 12.c3–c3 

 
Zwart heeft het loperpaar, maar Wit 
heeft meer ruimte, vooral in het 
centrum. Bovendien hebben Wits 
pionnen wat meer elasticiteit dan de 
zwarte, vanwege Zwarts dubbelpion. 
Daar staat tegenover dat Zwart niet 
zo heel veel actieve plannen heeft. 
Mij springt drukken op d3 door middel 
van La6 en stukken stapelen op de d-
lijn in het oog. Komodo had hier het 
lauwe 12… Lh8 verwacht maar 
Stockfish pakt het zo actief mogelijk 
aan. 
12… f6 
Dit zou wel gaan als Zwart Wit tot 
exf6 kon dwingen, waarna Zwart met 
exf6 een belangrijke witte troef heeft 
opgeruimd. Verder bevalt het me 
matig (…zegt een ca. 1900 speler 
over een 3200+ speler). 
13.o-o fxe5 
Dit legt definitief de lange-
termijnstructuur vast. 
14.Lxe5 Ph4 
Aldus verovert Zwart het absolute 
loperpaar want Wit kan Pxf3+ niet 
accepteren. 
15.Pxh4 Lxe5 
 

 
Stelling na 15… Lg7x(L)e5 

 
Zwart heeft Wits vooruitgeschoven e-
pion opgeruimd waardoor de 
koningsloper ook meer in de melk te 
brokken krijgt. Zwart heeft de f-lijn 
voor zijn toren geopend en 
vervolgens heeft Zwart het absolute 
loperpaar bij relatief open stelling 
(niet-vastgelegde pionnen). Goed, 
Zwart heeft een geïsoleerde e-pion, 
maar Wits d-pion is niet minder 
hulpbehoevend. 
Wel is het zo dat in deze structuur 
veld e4 helemaal voor Wit is. 
Evaluaties: Komodo +0.35; Stockfish 
+0.20 
Wit zou dus licht in het voordeel zijn, 
wat mij een beetje verraste op basis 
van bovenstaande opsomming. 
16.De2 Lg7 17.Tfe1 Dd5 18.a4 a5 
19.Pf3 Lf5 
Een goede ontwikkelingszet 
natuurlijk, maar ik vraag me af of er 
toch niet ook nog iets te zeggen was 
voor het plan met La6 en drukken op 
pion d3, om Wit te verleiden tot de 
concessie c3–c4. 
20.Pfd2 Dd8 
Pion e7 en, anticiperend op Pc4, pion 
b6 worden beschermd maar als deze 
terugtocht inderdaad nodig is, rijst het 
vermoeden dat Zwart om een plan 
verlegen zit. 
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Overigens zou 20…. Tad8 ook met 
21.Pc4 beantwoord worden waarna 
de uitruil 21… Dxd3 22.Pxb6 de zaak 
er voor Zwart niet beter op zou 
maken. 
21.Pc4 e5 
Een belangwekkende beslissing. 
Door de e-pion op te spelen wordt de 
zwakte van pion d3 nog eens extra 
benadrukt maar vooral reserveert 
Zwart veld e6 voor zijn loper. Wel 
wordt de actieradius van Lg7 
ingeperkt en gaat de e-pion 
wankelen. 
Een zet als 21… b5 is ook denkbaar 
om het witte paard van c4 te 
verjagen, maar dan gaat pion c5 weer 
hangen. 
Een strategisch kenmerk dat ik in de 
notitie bij Zwarts 15e zet opzettelijk 
wegliet en pas hier noem, om de 
paradox aldaar wat te beaccentueren, 
is dat in het algemeen paarden beter 
zijn dan lopers in het uitbuiten van 
structurele zwaktes. Deze partij is 
daarvan een fijne demonstratie: Wits 
paarden hebben genoeg te doen, de 
zwarte lopers hebben moeite om 
emplooi te vinden. 
22.Dc2!  
Wit gaat in de diagonaal van Lf5 
staan, maar hij maakt ruimte om de 
torens op de e-lijn te verdubbelen. 
22… Tb8 
Dekt de b-pion en ontslaat zodoende 
de dame van die taak, maar nu is op 
last van een hangende a-pion b6–b5 
wel weer van de baan. Pc4 verdient 
een lintje! 
23.Te3 Le6 24.Pg3 Dc7 25.Tae1 b5 
Op zoek naar tegenspel! De e-pion 
was anders alleen met Lxc4 te 
redden geweest, maar daarmee zou 
Zwart zijn beste loper opgeven en 
met een mindere loper blijven zitten. 

26.Pcxe5  
Het is me nog niet precies duidelijk 
wat het defect van eerst 26.axb5 is, 
maar het is duidelijk dat in de partij na 
26… bxa4 Zwart met een 
bespottelijke structuur zit 
opgescheept, een beeld om te 
savoureren: 
 

 
Stelling na 26… b5x(pi)e4 

 
27.T3e2 
Het kan natuurlijk sowieso geen 
kwaad om met die zwarte toren op b8 
de pion op b2 een extra steuntje te 
geven, maar er is ook een concrete 
tactische reden: 
27… Lb3 28.Dd2 
Dit antwoord is nu mogelijk; Zwart 
heeft geen Lh6 meer. 
28… Tbd8 29.Dg5 Lf6 30.Dg4 
Lxe5(?) 31.Txe5 Txd3 32.Txc5 
Een nieuw kenmerk dient zich aan. 
Na de ruil van Lg7 is Zwarts 
koningsstelling gevoeliger geworden. 
32… Td5(?) 
Mij bevalt deze zet niet zo. Komodo 
verwachtte 32… Ld5. 
33.Txd5 cxd5 
Anders hangt pion a4. 
34.Dd4! 
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Stelling na 34.Dg4–d4 

 
Deze zet onderstreept het manco van 
de 32e zet: Lb3 staat buiten spel. Er 
was ook een tactische noodzaak: a4–
a3 eruit halen. 
 
34… Dd6(?) 
Dit vraagteken plaats ik namens 
Komodo, die hier een evaluatiesprong 
van +0.63 naar +0.89 liet zien. Hij had 
direct 34… Df4 verwacht en gaf als 
principal variation 35.Dc5 Dd2 36.Te7 
Dxb2 etc. 
35.Te3 Df4 36.Dd2 
Door Zwarts hapering kan Wit het 
zwarte tegenspel comfortabeler 
opvangen. 
36… Df6 37.Pf1! 
Volgens het adagium "stukken 
verbeteren". Het witte paard stond 
niet erg gelukkig op g3 en het kan 
niet via e2 worden omgespeeld 
omdat dan f2 hangt. 
37… h5? 
Hier springt Komodo's evaluatie van 
+1.00 naar +1.50. 
Zwart zou hier 37… d4! hebben 
moeten spelen: 38.cxd4 Td8 39.Te5 
etc. 
Wit houdt de pion (fijnheidje: Wits Pf1 
dekt de dame!), maar Zwarts loper 
speelt tenminste weer volop mee. 

38.Ph2 Df5 39.Te2 Lc4 40.Te1 Df4 
41.Te3 d4 
Zwart offert de pion alsnog, voordat 
Wit Pf3 speelt. Als Wit de kans krijgt 
tot Pf3–d4 etc. kon de open zwarte 
koning in combinatie met de 
buitenspelstand van de loper Zwart 
wel eens lelijk gaan opbreken. 
42.cxd4 Ld5 43.Pf1 Tf6 44.f3 Lf7 
Een jammerlijke concessie. Zwart 
wapent zich tegen een invasie over 
de e-lijn, die dreigde nu Wit met f2–f3 
zijn punt op f2 had beveiligd. De loper 
staat hier echter passief en Wits vrije 
d-pion wordt losgelaten, waarmee het 
een wapen voor Wit wordt. 
45.d5! Kf8 46.Kh1 Kg7 47.Td3! 
Wit acht de tijd rijp om tot het 
eindspel over te gaan. 
47… Dxd2 48.Txd2 Td6 49.Pe3 Kf6 
50.f4! Td8 51.g4! g5 52.f5 hxg4 
53.hxg4 Ke5 54.Kg2 Kf4 55.Kf2!  
 

 
Stelling na 55.Kg2–f2 

 
Wit heeft alles prachtig onder 
controle. De doorgebroken zwarte 
koning zal weer worden 
teruggedreven. 
55… Td7 56.Td4+ Ke5 57.Txa4 Tb7 
58.Txa5 Txb2+ 59.Kf3 Tb4 60.Ta7! 
Domineert de loper. 
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60… Lxd5 61.Pxd5 Kxd5 62.Tg7 
Tb3+ 63.Kf2 Tb2+ 64.Ke3 Tb3+ 
65.Kd2 Kd4 66.Kc2 Tc3+ 67.Kb2 
 

 
Stelling na 67. Kc2–b2 

 
Zwart heeft de witte koning nog even 
laten werken, maar nu moet de 
laatste pion toch echt vallen. 
67… Tc6 68.Txg5 Kd5 69.Kb3 Ke5 
70.Tg8 Tc7 71.Tg6 Tc7 72.Kc2 Ta7 
73.Kd3 Ta3+ 74.Kc4 Tf3 75.Kc5 
Tc3+ 76.Kb6 Tb3+ 77.Kc7 1–0 
 
Oplossingen: 
 
Vraag 1: 57… Tc4+! 58.Kxd2 Td5 
mat!! Prachtig, zo midden op het 
bord. In de partij volgde trouwens 
58.Dxc4 Pxc4 0-1. Tenslotte 58.Kb2 
Tf8! en Zwarts stukken maken Wit af. 
 
Vraag 2: 46.g7!! 1-0. 
 
Vraag 3: Slecht is 39… Tg4? 40.Lxd5 
exd5 41.Pf6+. 39… Th6 sluit het witte 
paard in, maar Wit redt het met 
40.Tg1+ Kf8 41.Lxd5 exd5 42.Tg5. 
Hier hebben we echter wel het thema 
te pakken: 
39… Kf7! en als Wit nu op g6 neemt, 
gaat zijn paard verloren!. Er volgde 
40.Kf3 Tg8 41.Td1 c6 42.Tc1 Pe7 
43.Tc2 Lb8 44.Lxc6 Wit maakt van 

de nood een deugd en geeft zijn 
ingesloten paard voor enkele 
pionnen. Na andere zetten 
combineert Zwart dreigingen tegen 
pion d4 en Ph5 en krijgt daarmee ook 
beslissend de overhand. 44… Kg6 
45.Tg2+ Kxh5 46.Txg8 Pxg8 
47.Le8+ Kh6 48.Lxb5 Pf6 49.Lxa4 
Zwart moest nog flink aan de bak 
maar hij sleepte de vis op het droge. 
 
Vraag 4: Wit onderbrak de dekking 
van Pf6 door Ta6: 43.Le6! T4xe6 
44.dxe6 Txe6 Dit was al een kwaliteit 
voor Wit, maar er kwam ook nog 
45.e4! overheen, dat is slecht nieuws 
voor Pf6 of pion f7. Spoedig 1-0. 
 
Vraag 5: Eerst Zwarts mindere opties 
afkaarten: 
28… Pxf1? 29.Txd7 Pxg3 (Zwart redt 
het paard) 30.Lxc6! en Zwart gaat ten 
onder aan de dreiging 31.Ld5+. Ook 
29… Pe3 (dekt veld d5) 30.Dc3! helpt 
Zwart hier niet. 
28… Lxh3? 29.Tf3! gaat mis om 
vergelijkbare redenen. 
Tom Poes, verzin een list. 
28… Dxh3!! 29.Pxh3 Txf1+ 30.Kh2 
Pg4+ 31.Kg2 Pe3+ 32.Kh2 Pg4+ 
33.Kg2 Pe3+ 34.Kh2 remise! 
Wit zou ook niets hebben bereikt met 
29.Tf3 Txf4! 30.gxf4 Dg4+ 31.Kh1 
(31.Kf2 Dg2+ verliest de dame) 31… 
Dh4+ 32.Dh2 De1+ 33.Dg1 Dh4+ en 
opnieuw remise door eeuwig schaak. 
 
Vraag 6: 44.Dd1!  Na 44.Da2 verpest 
Zwart het feestje met 44.. Lxe4 
45.Lxe4 Dg4! 44… Txc7 in arren 
moede. Zwart zet zijn hoop op 
ongelijke lopers. 45.Lxc7 Lxe4 
46.Lxe4 Dxc7 47.Dxa1 Da5 48.h5! 
Wit verzwakt de witte velden bij Zwart 
nog wat meer. Zwart komt in een 
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spagaat, dit is hopeloos. 48… gxh5 
49.Dd1 Lf6 50.Kg2 Db4 51.Df3 Ld8 
52.Lf5 Db7 Zwart kan niet op a5 
nemen; er dreigde concreet mat in 
enkele zetten. 53.Le6+ Kg7 54.Dxh5 
De7 55.Dg4+ Dg5 56.Db4 Df6 57.a5 
e4 58.Lg4 e3 59.fxe3 h5 Zwart blijft 
Wit pionnen toestoppen, maar het 
rendement is triest. 60.Lxh5 Df5 
61.Dc3+ Df6 62.Dxf6+ Kxf6 63.a6 

Lb6 64.Kf3 Lc5 65.Kf4 Kg7 1-0. Wit 
creëert een derde vrijpion op d5. 
 
Vraag 7: 32.Pxf7! Dxe5  Of 32… Lxf7 
33.Dg5+ Kf8 34.Pf5 en Wit wint. 
33.Pxh6+ Kg7 34.dxe5 Kxh6 
35.Pf5+ Lxf5 36.Txf5  met een 
gewonnen einspel voor Wit. 1-0 op de 
48e zet. 
 

 
 

Wist u dat... 
 

• PK sinds januari op maandagen in het Stedelijk Gymnasium speelt? 
• Niet? Dat het hoog tijd wordt om dan een keer te gaan kijken? 
• Zitten op de schoot van je buurman nu verleden tijd is? 
• De bar – zeker in tijdnood – wel een eind lopen is? 
• De gezamenlijke slotronde in de SGS Promotieklasse hier ook gaat 

plaatsvinden, op vrijdag 24 april? 
• En mogelijk ook het OKU, waarmee tevens dus de SGS Bekerfinale? 
• PK die bekerfinale eigenlijk uit speelt, als we zo ver komen? 
• De petten van Paul Keres en SGS steeds moeilijker uit elkaar te houden 

zijn? 
• Het Stedelijk Gymnasium voldoende parkeergelegenheid biedt, ook 

voor fietsen? 
• Deze school het NK Debatteren voor Scholieren heeft gewonnen? 
• Onze voorzitter in december 40 jaar is geworden? 
• Het resultaat van PK1 op de dag van viering wat minder feestelijk was? 
 

De 40e verjaardag van Jan Jaap; 
snelschaken tegen een indrukwekkende 

achtergrond van boeken, dvd's en bekers... 

...met natuurlijk een optreden van Anton J. 
Rosmuller, waarbij de meezingers tot aan de 

Berekuil te horen waren. 
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Tussenstanden externe competities 
 
 
KNSB 1B MP BP 
1. Schaakstad Apeldoorn  8 28½ 
2. De Toren Arnhem-VSV  7 24 
3. HWP Sas van Gent  6 23½ 
4. De Stukkenjagers  5 23½ 
5. Caïssa  3 18 
6. DD  3 17 
7. Vianen/DVP  3 16 
8. LSG 2  2 17 
9. Paul Keres  2 17 
10.ASV  1 15½ 
 
 
KNSB 2C MP BP 
1. Voorschoten  6 19½ 
2. Paul Keres 2  5 18  
3. Landau Axel  5 17 
4. Spijkenisse  4 18 
5. Messemaker 1847  4 17½ 
6. Westlandse SC  4 16 
7. RSR Ivoren Toren  4 15½ 
8. Oegstgeest '80  4 15 
9. Santpoort  2 13 
10.PION  2 10½ 
 
 
SGS Promotieklasse MP BP 
1. Moira-Domtoren  7 21 
2. Zeist*  7 22 
3. Paul Keres 3  6 21 
4. Hoogland  6 18½ 
5. Amersfoort 2  6 18 
6. En Passant 2  3 15½ 
7. HSG 2  3 15 
8. Paul Keres 4  2 13 
 . Oud Zuylen 2  2 13 
10.Amersfoort 3*  2 11 
 
 
Standen na 4 ronden 
(* 5 ronden gespeeld) 

SGS 1A MP BP 
1. Utrecht 3  8 19½ 
2. De Rode Loper  6 20½ 
3. Houten  6 19 
4. Rivierenland  4 18½ 
5. SSC 1922 2  4 16 
6. Paul Keres 5  4 14½ 
7. ZZ Combinatie  3 16½ 
8. Moira-Domtoren 3  2 12 
9. De Giessen/Linge 2*  1  7½ 
10.Amersfoort 4*  0  8 
 
 
SGS 2B MP BP 
1. Laren  8 21½ 
2. En Passant 4  7 21 
3. Leusden  6 20 
4. Zeist 2  5 16½ 
5. Hoogland 2*  4 13½ 
6. Baarn 2  3 12½ 
7. Paul Keres 6*  2 10½ 
8. Hoevelaken  2 14½ 
9. DBC 2  1 12 
10.En Passant 5  0 10 
 
 
Standen na 4 ronden 
(* 3 ronden gespeeld) 
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AGENDA 
 
 

Datum Intern Extern 

ma 26 jan Ronde 18 PK4 – HSG 2 

ma 2 feb Ronde 19 ZZ Combinatie – PK5 
PK3 – Moira-Domtoren 

za 7 feb  ASV – PK1 
Messemaker 1847 – PK2 

ma 9 feb Ronde 20 
PK6 – Baarn 2 
KNSB-beker: PK – DD 

di 10 feb  Oud Zuylen 2 – PK4 

ma 16 feb Rapidkamp. 1e avond  

di 17 feb  Zeist – PK3 

vr 20 feb  Hot Spirit 

ma 23 feb Rapidkamp. 2e avond  

ma 2 mrt Ronde 21 PK5 – Utrecht 3 

di 3 mrt  Zeist 2 – PK6 

za 7 mrt  PK1 – DD 
PK2 – Santpoort 

ma 9 mrt Ronde 22 Hoogland – PK4 
PK3 – En Passant 2 

ma 16 mrt Ronde 23 Houten – PK5 

vr 20 mrt  
Hot Spirit 
Workshop Yochanan Afek 

za 21 mrt  PK1 – De Stukkenjagers 
PK2 – Landau Axel 

ma 23 mrt Ronde 24 PK4 – Laren 

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

 


