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Van de redactie 

Colijn Wakkee 

Er is de afgelopen tijd al veel over 
geklaagd. De zomer van 2011 gaat 
de boeken in als een sombere, 
koude en natte. Waar strandtenten 
de grootste moeite hadden het 
hoofd boven water te houden, ging 
het de schaaktoernooien voor de 
wind. In ieder geval als je af gaat op 
het aantal PK'ers dat, in binnen- of 
buitenland of allebei, actief is 
geweest bij zo'n evenement (of 
minder actief, zie de foto op de 
voorkant). 
De zomertoernooien komen dan 
ook uitgebreid aan bod in dit PKB. 
Dankzij speurwerk van Jan Jaap en 
Ronald Gouma is zelfs nauwkeurig 
vastgelegd wie waar wanneer 
speelde, en met welk resultaat ("zo 
heeft u altijd een alibi!"). 
Daarnaast zijn er partijbesprekingen 
van onder meer de historische zege 
van onze bard in het toernooi van 
Vlissingen. Hij is echter niet iemand 
die naast zijn schoenen gaat lopen 

en weet zijn fantastische prestatie 
in het slot wel weer te relativeren. 
Relativeren is niet een woord dat 
we direct associëren met Lukas 
Boutens, maar zijn vermakelijke 
verslag van het Hans Sandbrink 
Memorial, in kenmerkende Bouter-
stijl, is ook in dit PKB opgenomen. 
Lukas heeft het privilege zijn 
stukken integraal te kunnen terug-
vinden, zonder dat de redactie zich 
druk maakt om spelling en 
interpunctie. Dit laatste geldt ook 
voor Leo Prins, maar helaas 
moeten we nog even wachten 
totdat PK6 weer aan de bak mag. 
Het tweede is wel begonnen, en dat 
met een 5-3 zege. Als degradant 
tegen de promovendus is dat niet 
heel overtuigend, maar de punten 
zijn in de tas. Dat kunnen we helaas 
niet zeggen van het derde team, dat 
in Arnhem kansen genoeg kreeg, 
maar ja die Chinese voetbalwet 
weer... PK1 ging zelfs met 8-2 
onderuit. U begrijpt: geen verslag. 

Veel leesplezier! 

Venlo 2 � PK2: 3-5 

Mark Uildriks 

De hernieuwde kennismaking met 
de 3

e
 klasse heeft PK2 twee 

matchpunten opgeleverd. Promo-
vendus Venlo II werd niet ruim, 
maar wel soepel verslagen. 
Een snelle voorsprong bleef de hele 
wedstrijd in stand. Anton won in 14 
zet door een blunder van de 
tegenstander � niet echt fijn om 

zo�n reis te maken voor zo weinig. 
Mark had een klein voordeel maar 
het eindspel was te moeilijk om een 
heel punt te krijgen. Elmer won een 
kwaliteit en daarna makkelijk de 
partij. 
Invaller Jaap kreeg met zwart weer 
Spaans op het bord. Zijn tegen-
stander pakte iets te enthousiast 
met een paard de g7 pion, waarna 
het geen weg terug meer had en 
dus verloren ging. Hein Piet had 
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een afwikkeling verkeerd ingeschat, 
mede door een knap berekende 
combinatie die echter weinig 
relevant was, en Evert verdronk in 
zijn eigen heksenketel. Max 
speelde een mooie aanvalspartij 
maar zijn tegenstander wist zich 
goed te verdedigen en remise leek 
nabij. Door een schwindel in het 
pionneneindspel, een schijn-pion-
offer waarmee hij oppositie kreeg 
wist Max alsnog het punt binnen te 
halen. Jan Jaap probeerde tenslotte 
naar eigen zeggen nog water uit 
steen te persen, na een interessant 
gevecht, maar zwart gaf geen 
krimp, remise. Alles tezamen dus 
een 5-3 winst, waarmee we een 
halfje achterstaan op favoriet 
Geleen. 

N. van der Hoogt � J. van Oosten
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 a6 4. 
La4 Pf6 5. De2 Le7 6. c3 0-0 7. 0-0 
d6 8. d4 Lg4 9. Lxc6 9... bxc6 10. 
dxe5 dxe5 11. Td1 Ld6 12. Lg5 
De7 13. Pbd2 De6 14. h3 Lh5 15. 
Pf1 h6 16. Lxf6 Dxf6 17. g4 Lg6 
18. Pg3 Df4 19. Ph4 Lc5 20. Kg2 
Kh8 21. b4 Lb6 22. c4 Ld4 23. 
Tab1 Lh7 24. Tb3 c5 25. bxc5 
Tab8 26. Phf5 Txb3 27. axb3 Lxc5 
28. Ph5 Dg5 29. Phxg7 Tg8 

30. Da2? 

Na 30. Td7 wordt 't nog spannend. 
30...h5? 
De paarden mogen er wel 'ns af. 
31. Dxa6? 
Nu gaat het echt mis. 31. Da5 was 
aanbevolen, want als de loper naar 
de d-lijn gaat, kan na slaan het g-
paard vluchten via f5. Als de loper 
ergens anders heen gaat, volgt 32. 
Dxe5. 
31...hxg4 32. h4 Df4 33. Tf1 Txg7 
34. Pxg7 Df3+ 35. Kg1 Dg3+ 36. 
Kh1 Lxe4+ 0-1 

Elmer van Veenendaal �
H. van Muletcom

1. c4 e5 2. Pc3 Pc6 3. g3 g6 4. Lg2 
Lg7 5. Pf3 d6 6. O-O Ph6 7. d3 0-0 
8. Tb1 a5 9. a3 f5? 
Nu begint het te tochten in het 
zwarte gat. 
10. Lg5 De8 11. Pd5 Tf7 12. h3 
Le6 13. Dd2 Df8 14. Lh4 Lxd5 15. 
cxd5 Pd8 

16. Pg5 Td7 17. Pe6 De8 18. Lxd8 
Tdxd8 19. Pxc7 Df7 20. Pxa8 
De buit is binnen! 
20...Txa8 21. Tbc1 g5 22. Dxg5 
Kh8 23. Tc4 Tg8 24. Tfc1 Lf8 25. 
Dh4 f4 26. Tc7 Dg6 27. g4 Pf5 28. 
Dd8 Le7 29. Dd7 Pd4 30. Le4 Dh5 
31. Dxe7 Pxe2+ 32. Kh2 Txg4 33. 
Tc8+ 1-0 
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Max Viergever � Hans Everaars
1. e4 c5 2. c3 Pc6 3. d4 cxd4 4. 
cxd4 d5 5. exd5 Dxd5 6. Pf3 e5 7. 
Pc3 Lb4 8. Ld2 Lxc3 9. Lxc3 e4 
10. Pe5 Pxe5 11. dxe5 Pe7 12. 
De2 0-0 13. Td1 Dxa2 14. Lb4 De6 
15. Dxe4 
Deze stelling is nog uit veel partijen 
bekend. De gebruikelijke zet is 
15...Te8. Wit heeft dan een iets 
betere stelling. Wat zwart nu speelt, 
is dubieus. 
15...f5 16. Dc4 Te8 
Ik had nu met 17. Td6! groot 
voordeel kunnen krijgen, bijv. 
17...Dxc4 18. Lxc4+ Kf8 19. Lb5, of 
18...Kh8 19. Lf7 Tf8 20. e6. Met het 
partijverloop houdt wit overigens 
ook voordeel. 
17. Lxe7 Txe7 18. Td8+ Kf7 19. f4 
Te8 20. Dc7+ De7 21. Lc4+ Kf8 22. 
Dxe7+ Kxe7 23. Td6 Td8 24. Txd8 
Kxd8 25. Kf2 Ke7 26. Tc1 Ld7 27. 
Ld5 Tc8 28. Txc8 Lxc8 29. Ke3 b6 
30. Kd4 h6 
Met een remiseaanbod van zwart. 
31. g3 Ld7 32. Lb7 Le6 33. Lc6 
Kd8 34. Ld5 

34. Kd7? 
Verliezend. Na 34...Lc8 staat wit 
beter, maar heeft nog iets te 
bewijzen. 
35. Lxe6+ Kxe6 36. b4?? 
Geeft de winst weg. De pion moet 
op b2 blijven staan. Zwart zal een 
keer met zijn koning terug moeten, 
waarna Kd5 gevolgd door e6 
eenvoudig wint. Door deze fout was 
ik achteraf ontevreden over de 
partij, ondanks het resultaat. 
36...a6 37. Kc4 g5 38. h4 gxh4 39. 
gxh4 h5 40. Kd4 Ke7 41. Kd5 Kd7 

Nu faalt 42. e6+ Ke7 43. Ke5 op 
a5!, waarna zwart zelfs wint. 
Daarom moest de pion op b2 
blijven. 
42. Kc4 Kc6?? 
Quid pro quo. 
43. b5+ axb5+ 44. Kb4 Kb7 45. 
Kxb5 Kc7 46. e6 Kd6 47. Kxb6 
Kxe6 48. Kc6 Kf7 49. Kd5 1-0 
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Interne competitie 

Colijn Wakkee 

Na 4 ronden in het nieuwe seizoen 
is David van Eekhout de koploper. 
In de top 6 staan verder nog 3 
spelers uit het derde (Kees Vree-
ken, Simon Kronemeijer en Klaas 

Veldhuijsen) aangevuld met Gerben 
Veltkamp en Jan Jaap Janse. 
Simon versloeg o.a. de regerend 
kampioen Peter Lombaers, die in 
de achtervolging moet (25

e
). 

Voor het archief hierbij nog de 
volledige ranglijst van vorig seizoen: 

Eindstand 2010/2011 na 34 ronden: 

    Naam                   Pnt Prt Sal  ks  +  =  -  Rat  Ext 

  1 Peter Lombaers         762  25   9  -1 14  6  5  2225   1 

  2 Eric de Haan           748  27   9   1 16  4  7  2300   0 

  3 Jaap van der Tuuk      740  31  10  -1 18  5  8  2208   0 

  4 Jan Breukelman         721  19   7   1 12  2  5  2270   1 

  5 Gerben Veltkamp        702  21   6   1 12  3  6  2235   0 

  6 Xander Wemmers         664  18   5  -4 11  1  6  2320   1 

  7 Jan Jaap Janse         663  22   6  -2 11  6  5  2171   0 

  8 Mark Smits             662  18   3   0  8  5  5  2225   1 

  9 Wim van de Fliert      661  17   5   1  9  4  4  2187   0 

 10 Tim Lammens            647  11   7  -1  8  2  1  2325   0 

 11 Evert van Heel         630  20   2   0  6 10  4  2080   5 

 12 Ernst van der Vecht    624  15   2   1  7  3  5  2021   7 

 13 Anton Rosmuller        612  30   1   0 13  5 12  2058   0 

 14 Rijk Schipper          606  18   1   0  8  3  7  2089   0 

 15 Klaas Veldhuijsen      602  19  -1  -1  6  6  7  1969   8 

 16 Kees Vreeken           592  21   1   1  8  6  7  1951   6 

 17 Simon Kronemeijer      590  26   2   0 13  2 11  1989   0 

 18 Jan Willem vd Griendt  587   6   4   0  5  0  1  2339   0 

 19 Paul Hommerson         586   6   4   0  4  2  0  2266   0 

 20 Laurens Snuverink      585  12   2   2  5  4  3  1998   0 

 21 Conrad Kiers           574  15   0   1  6  3  6  1903   6 

 22 Gerard Halve           574  18  -1   0  8  1  9  1809   6 

 23 Colijn Wakkee          571  12   1   0  6  1  5  1998   6 

 24 Mark Uildriks          568  26   1   0 10  7  9  1998   0 

 25 Rolf Dijksterhuis      567  11   1  -1  5  2  4  1945   5 

 26 Jeroen Bollaart        563  18  -1   0  5  7  6  1860   5 

 27 John Cornelisse        557  11   2   1  6  1  4  2113   0 

 28 Jaap van Oosten        552  23  -1  -1 10  2 11  1876   6 

 29 Elmer van Veenendaal   551   4   2   0  2  2  0  2073   2 

 30 Leo van Houwelingen    551  10  -1   0  4  1  5  1962   4 

 31 Jan Wiggerman          548  10  -1   0  4  1  5  1902   6 

 32 Paul van der Kooij     546  10   1   0  4  3  3  2010   3 

 33 Dirk Floor             545   3   3   1  3  0  0  2218   0 

 34 Jan Teuben             543  21  -1  -1  8  4  9  1814   8 

 35 David van Eekhout      541   6   1   0  3  1  2  2117   0 
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 36 Ronald Gouma           540  22   0   0  9  4  9  1877   5 

 37 Bert Both              532   7   0   1  3  1  3  2144   0 

 38 Mitchel Wallace        531  19  -2  -1  8  1 10  1787   6 

 39 Bas Peeters            530   5   0   1  2  1  2  2037   4 

 40 Dies de Dreu           530  10   0   0  5  0  5  1881   0 

 41 Ger Hageman            528  11  -2  -1  3  3  5  1929   5 

 42 Hein-Piet vd Spek      527  10   0   2  5  0  5  2024   0 

 43 Peter van den Belt     523  20  -3  -2  8  1 11  1769   6 

 44 Max Viergever          521   5  -1  -1  1  2  2  2072   0 

 45 Hans Hollander         520   6   0   0  1  4  1  1910   0 

 46 Eric Jacobs            519   1   1   1  1  0  0  1965   1 

 47 Paul den Boer          517  17  -2   1  7  1  9  1820   0 

 48 Frank Wilschut         516   6  -2   0  2  0  4  1961   6 

 49 Andries Mellema        515   1   1  -1  1  0  0  2200   0 

 50 Bosco Ruiz             513   7  -1   1  3  0  4  1901   0 

 51 Mattias Aarten         513   1   1   1  1  0  0  1525   0 

 52 Youri Gerritse         511   7  -2   1  1  3  3  1743   5 

 53 Martin van Dommelen    510   1   1   1  1  0  0  2084   0 

 54 Frank Heinen           502  18  -3   0  6  3  9  1745   4 

 55 Ronald van der Veen    502  11  -3  -1  3  2  6  1909   0 

 56 Tim Remmel             502   3  -1   1  1  0  2  2036   0 

 57 Michel Kerkhof         499   6  -1   0  1  3  2  1875   0 

 58 Jan Schepers           493   1  -1  -1  0  0  1  1831   0 

 59 Anne Veltman           492   1  -1   1  0  0  1  1988   0 

 60 Mart Renders           491   8  -3   0  2  1  5  1754   6 

 61 Michiel vd Linden      491   1  -1   1  0  0  1  1199   0 

 62 Chris van Meer         490   6  -3   0  1  1  4  1598   5 

 63 Nico Draaisma          489   1  -1   1  0  0  1  1298   0 

 64 Arnoud Bessels         488   1  -1  -1  0  0  1  1783   0 

 65 Bob de Kruijk          488   1  -1   1  0  0  1  1494   0 

 66 Dimitri Hendriks       488  25  -4   1  9  3 13  1779   6 

 67 Jan Bettman            488  19  -4   1  6  3 10  1822   0 

 68 Eldert Bessels         487   1  -1   1  0  0  1  1787   0 

 69 Istvan Kleijn          486   1  -1  -1  0  0  1  1480   0 

 70 Tjeerd Fokkens         486   1  -1  -1  0  0  1  1392   0 

 71 Maarten van Schagen    485   5  -3  -1  1  0  4  1326   0 

 72 Sophie Gertosio-Serena 481   2  -2   0  0  0  2  1794   0 

 73 Sergio Harnandan       474   5  -3  -1  1  0  4  1763   0 

 74 Jan van Eck            467  13  -5  -1  4  0  9  1623   4 

 75 Michiel van Hasselt    464  11  -4  -1  2  3  6  1688   1 

 76 Rik Stapelbroek        461   3  -3  -1  0  0  3  1287   0 

 77 Roel de Lange          461  15  -5  -1  4  2  9  1614   0 

 78 Gosse Kaastra          425   9  -7   1  0  2  7  1346   0 

 79 Jeroen van Meerwijk    334  24 -17   0  2  3 19  1468   5 
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PK3 en de voorbereiding 

Simon Kronemeijer 

Het derde team begon goed 
voorbereid aan de uitwedstrijd 
tegen ASV 2. Alleen Rolf had het 
niet helemaal begrepen. Zijn 
voorbereiding bestond uit een 
zorgvuldige studie en handige prints 
van het reisschema heen en terug 
in diverse scenario's. Hij moest 
namelijk op tijd terug zijn voor een 
dartwedstrijd. Dat is natuurlijk niet 
de juiste manier om aan een 
schaakpartij te beginnen. Rolf 
verloor dan ook direct een pion en 
wist ondanks heroïsche pogingen 
geen compensatie te genereren. 

Deed ASV dat dan beter? Niet echt. 
Kees werd met wit getrakteerd op 
de variant die hij zelf al zeven-
honderd jaar speelt. Het mocht 
geen verbazing wekken dat hij na 
de opening uitstekend stond. 
Kiezen uit de vele mogelijkheden 
bleek echter een stuk lastiger, en 
misschien overschatte Kees zijn 
stelling ook wel. Zwart ontsnapte en 
won brutaalweg het toreneindspel. 
Ronald Gouma zag zijn tegen-
stander al over de eerste drie zetten 
lang nadenken. Achteraf verklaarde 
die dat hij bang was voor de 
Sveshnikov. Ja, dan moet je 
misschien geen open siciliaan 
spelen tegen Ronald. Wit deed dat 
toch, maar zijn aanpak was wat 
apart: Ld3 en 0-0, daarna g3, Te1, 
Lf1, Lg2, en Tf1. Ronald liep er op 
de koningsvleugel overheen. 

Bas en Colijn deden vooral aan 
mentale voorbereiding. Met wit aan 
de hoge borden verkozen ze de 
scherpste varianten te vermijden en 
zich solide op te stellen. Laat de 
tegenstander het spel maar maken. 
En inderdaad, beide zwartspelers 
liepen in het mes. Bas en Colijn zijn 
genadeloos in de counter en beide 
partijen eindigden in een slachting 
in het eindspel. 
Daar kan ik nog wat van leren. Ook 
mijn tegenstander liep zichzelf 
voorbij en werd hard teruggeslagen, 
maar op het cruciale moment bleef 
ik heen en weer passen in plaats 
van te schieten, waarna een 
miraculeuze ontsnapping naar 
eeuwig schaak mogelijk bleek. Een 
duur halfje. 

Klaas speelde "iets italiaans-
achtigs". Dat ging hem goed af; hij 
bouwde een mooie druk op over de 
f-lijn en dwong zijn tegenstander tot 
het riskante d6-d5, dat een pion 
had moeten kosten. Daarna begon 
Klaas echter te twijfelen en minder 
actief te spelen, hetgeen werd 
afgestraft. 

Al met al werden er dus net wat 
teveel kansen gemist, zodat de 
voorbereiding zich niet uitbetaalde 
en ASV 2 met 4½-3½ won. Niet 
getreurd, het is nog vroeg. 
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8
e
 HSM prooi voor ontketende 

Eric de Haan 

Lukas Boutens 

Het is ondertussen alweer de 8e 
keer dat we Hans Sandbrink, een 
prominent Keres-lid uit ondertussen 
lang vervlogen tijden, herdenken. 
De 8e keer alweer, wat gaat de tijd 
toch veel te snel. Ik heb Hans 
zelden van dichtbij meegemaakt, 
een enkele keer in cafe het Ledig 
Erf, ondertussen ook al weer een 
jaar of 5 geleden ter ziele gegaan, 
wat ik me vooral herinner zijn die 
gulle lach (ook na een 
bekernederlaag tegen toen nog 
Databalk SGA, waar ik zelf deel van 
uitmaakte), die enorme dorst en 
hang naar (schaak) anekdotes. 
Weemoed dus. 

Heden ochtend bij het betreden van 
de speelzaal bekroop mij een 
gevoel van treurnis en toch ook 
blijdschap, en wel om 2 redenen; 
1. De Utrechtse schaakwereld is 

ziek en goed ziek ook; een 
kakofonie van rochelende 
hoestjes, ach en wee geluiden 
en het zit ook allemaal maar 
niet mee, gekromde ruggen, 
reeds vreselijk verminkte toilet-
potten (en dat al voor aanvang 
van de 1e ronde), ingevallen 
bekkies, en zakken met botten 
waar het regenachtige weer 
van de afgelopen weken voor-
goed niet meer uittrekt. Nee, 
het Utrechtse schaakleven 
staat met anderhalf been in het 
schaakgraf, Magere Hein kan 

maar beter een paar nachtjes in 
het Karel de 5e hotel boeken, 
want er is hier in 030 veel werk 
aan de winkel. Ik doe bij deze 
aan de voorzitter van Paul 
Keres de emotionele oproep 
om op korte termijn eens goed 
na te denken of het niet eens 
tijd wordt om een herdenkings-
toernooitje te organiseren voor 
hen die en Hans nog hebben 
gekend en zelf nog in staat zijn 
om op eigen kracht de 
speelzaal te bereiken. Extra 
voordeel is dat we dan ook 
weer lekker ruim in de 
openingsthema�s zitten. 

2. Gedenken is niet echt meer van 
deze tijd; 1 keertje is goed 
vanwege het emotionele karak-
ter en een lach en een traan 
aan de bar, 2 keer, vooruit kan 
ook nog en voor een derde 
editie zijn ook nog wel aardige 
argumenten te vinden (denk 
bijvoorbeeld aan het spekken 
van de clubkas, nieuwe klokken 
en zo), maar daarna houdt het 
toch echt wel op. We zijn nu 
ondertussen bij editie 8 aan-
beland, er zijn maar weinigen 
die nog steeds zo in de 
belangstelling staan. Ja, van 
Lady Diana snap ik het allemaal 
wel, zelden zo�n feeerieke 
verschijning gezien (ten tijde 
van de bruiloft nog iets te veel 
babyvet op de wangetjes, maar 
wat een ongehoord stuk was 
dat zeg). Nee, gedenken is 
goed maar overdrijven is ook 
een vak. Hans was natuurlijk 
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een topper voor het Utrechtse 
schaakleven maar bepaald 
geen feeerieke verschijning. 
Volgend jaar nog een 9e editie, 
nog 1 keer groots uitpakken 
met voor alle deelnemers een 
duvel-stropdas met HSM logo 
of foto van Hans in korte broek 
en that�s it. 

Over deelnemers gesproken, stelde 
het deelnemersveld nog wat voor? 
Bij het organiseren van zo�n 
toernooitje zonder geldprijzen moet 
je altijd maar afwachten wat voor 
rommel je in je winkelwagentje 
krijgt, voordeel is dat al die exil-
meuk van vlak over de grens niet 
langskomt maar het is toch ook wel 
leuk om een beetje aardige 
tegenstand te krijgen, anders kan je 
net zo goed thuis gaan zitten 
�Fritzen� want 1 ding is zeker; voor 
het ouwehoeren hoeven we elkaar 
niet meer te zien, dat hoofdstuk 
hebben we nu wel afgesloten. Altijd 
maar weer diezelfde stomme en 
vervelende verhalen, en dat al 20 
jaar lang, bah. 
Er waren in ieder geval (uiteraard 
vanwege het speciale karakter van 
dit toernooi) vele vele Utrechtse 
coryfeeen neergestreken, een 
kleine opsomming; 

Helemaal uit Tilburg zou Frans 
Konings over zijn gekomen, 1-malig 
clubkampioen van Paul Keres, 
jarenlang in het 1e tiental gespeeld 
en enkele jaren geleden met 
monopoly-bordspel, stok kaarten en 
schaakopeningenboek over de Pirc 

naar Tilburg verkast. God mag 
weten waarom. Frans staat op plek 
4 in de Keresiaanse Hall of Fame, 
en lieve mensen, dan stel je wel 
degelijk wat voor in het Utrechtse! 
Nou wil het toeval dat de jongste 
spruit van us Franske vroeg des 
ochtends meerdere natte windjes 
moest laten, en u raadt het al, een 
goed ouder annuleert dan zo�n 
prachtige schaakdag. Het is me 
toch wat met die ouders van 
tegenwoordig. 
Jaap � het moet maar� van de Tuuk, 
Utrechts enige meester, was ook 
weer van de partij en da�s goed 
want Jaap begint op leeftijd te 
geraken, heeft wat moeite met het 
weer, met de maatschappij, met het 
ophouden van de plas en is 
ondanks al deze ongemakken maar 
mooi aan zijn 8e schaakleven 
begonnen. Toch begin ik me om 
een andere reden ernstige zorgen 
te maken over onze enige echte 
schaakparel; Ik begroet Jaap nu 
zo�n 23 jaar en elke keer krijg ik dan 
te horen � het moet maar�, heden 
ochtend een ferm � ja goed!�, wat 
zou er toch aan de hand kunnen 
zijn?! Gelukkig komt dan na een 
paar flessen vocht en wat jointjes 
de echte Jaap weer bovendrijven, 
des middags was het weer veel in 
de trend van � het zit ook niet mee�, � 
ze plukken me ook overal� , �wat 
doet die vent hier in hemelsnaam� 
enz. enz. Desondanks op plek 2 
van de Keresiaanse Hall of Fame. 
Jan Jaap Janse is een beetje de 
Michaella Krajicek van de 
schaakwereld; winnaar van vele 



11

vele onbeduidende toernooitjes 
waar glimmende bekers, een 
slechte fles wijn of een bak koffie en 
hand van de voorzitter van de 
organiserende vereniging de 
hoofdprijs is. Jan Jaap is zeg maar 
een kleine jongetjes-mepper; de 
absolute heerser onder de 
challenger-toernooien en toernooi-
en van daaronder. Daarnaast brug-
genbouwer en sinds 1983 voorzitter 
van de 2e vereniging van Utrecht, 
helaas nog niet lang genoeg lid om 
nu al bij leven toegelaten te worden 
tot de Hall of Fame. Nog even 
geduld Jan Jaap, jouw tijd komt nog 
wel. 
Ondanks het speciale karakter van 
dit toernooi komen er ook altijd 
lieden van buiten, eentje daarvan 
wil ik u niet onthouden, namelijk 
Richard Vedder. Richard is een 
beetje een apart verhaal, een beetje 
de vreemde eend in de bijt. We 
kennen ondertussen allemaal wel 
de geschiedenis; Richard komt uit 
Spakenburg, een stukje grond wat 
om onduidelijke redenen tot de 
provincie Utrecht behoort en dus 
ook tot de SGS word gerekend, 
maar feitelijk gezien en dan vooral 
vanuit historisch oogpunt bij het 
achterlijke Friesland zou moeten 
behoren. De geschiedenis van dat 
armetierige volkje mag ondertussen 
wel bekend zijn; in de vroege 
donkere middeleeuwen een 
nomadisch volkje wat op de 
steppes van de Russische toendra 
leefde van de jacht op knaagdieren, 
vele vele generaties lang fysiek en 
lichamelijk verminkt door Atilla en 

z�n kudde en in het kielzog van de 
Kozakken in 1812 deze kant 
opgekomen en uiteindelijk neer-
gestreken bij een rivier. Want laten 
we wel wezen; vissen zwemmen 
nou eenmaal langzamer dan 
knaagdieren rennen! In de bijna 
200 jaar die ondertussen zijn 
verstreken is het een bloeiende 
gemeenschap geworden, met 
bloeiend bedoel ik vooral dat je 
buurvrouw daar je achternicht is en 
het idiote hulpje van de slager(broer 
van de zus van een opa) een van je 
vele neven. Op dit verder somber 
stemmende en analfabetische 
schuim is Richard boven komen 
drijven; een talentvolle schaker, de 
nummer 300 ongeveer van 
Nederland! Maar wie maalt daar 
nou om, over 30 jaar ben je 
nergens meer en blijk je opeens 
een plekkie achter De Utrechtse 
bard te staan, en die is dan al een 
jaartje of wat inactief. Uiteraard niet 
opgenomen in de Keresiaanse Hall 
of Fame want inmenging van buiten 
doen wij niet aan. 

Goed, genoeg ingredienten dus 
voor een aangenaam toernooi, 
verder vooral veel lekkere drankjes 
en broodjes en zelfs soep, uiteraard 
met dank aan onze vaste 
gastvrouw. Mij een raadsel hoe ze 
dat iedere keer toch weer voor 
elkaar krijgt vanachter dat veels te 
kleine barretje. 

Is er ook nog geschaakt? 
Jawel hoor, 7 rondes rapid en 
wederom zonder de thema 
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openingen. We zijn gelukkig door 
de openingen van Hans heen, het 
viel ook bepaald niet mee; het heeft 
me in 2004 en 2005 beide jaren de 
titel gekost, in ronde 5 en 6 een 
Chvesnikov, een Schot of nog 
erger. Daar is mijn gezond verstand 
niet op gebouwd. Nee 7 ronden 
eerlijk rapid schaak ditmaal en 
spannend dat het was joh. Oei oei 
oei wat was het dit jaar ongemeen 
spannend. 
Nadat Eric de Haan in ronde 6 van 
Peter Lombaers had verloren, 
stonden er 2 man op 5.5 (Lombaers 
en Boutens) en 2 op 5 (de Haan en 
Abcouwer). Beide koplopers 
hadden in ronde 3 reeds remise 
tegen elkaar gespeeld waardoor er 
een indeling kwam van Boutens 
tegen Haan en Abcouwer tegen 
Lombaers. Laatstgenoemde partij 
eindigde in een snelle remise en 
dan kunt u als �neutrale�  lezer ook 
wel uitrekenen dat Boutens bij een 
overwinning op Haan eindelijk eens 
dat HSM zou gaan winnen. Nou wil 
het toeval dat de tussenstand iets 
van 34-1 in het voordeel van Eric is, 
en ik mij op grond van deze stand al 

jaren geen enkele illusie maak, 
inderdaad een nul dus en na een 
bijzonder ingenieuze berekening 
werd Eric vervolgens tot winnaar 
uitgeroepen. 
De wat oudere lezers onder u zullen 
zich wellicht afvragen waar toch al 
die vreselijk gevaarlijke club-
schakers uit vroeger tijden zijn 
gebleven; denk aan een Willem 
Fliert, een Bert Both, een Anton 
Rosmuller, een Ed van Eeden enz. 
enz. Inderdaad, de jeugd heeft het 
roer definitief overgenomen en de 
oudjes veroordeelt tot een soort van 
achterhoedegevecht. Volgend jaar 
maar weer gezellig met elkaar gaan 
zitten zingen, het was dit jaar wel 
erg stil. 

Tot slot nog een kledingtip aan de 
heren schakers; 
HET ZIJN STERKE BENEN DIE DE 
WEELDE VAN EEN KORTE 
BROEK KUNNEN DRAGEN! 
Jongens doe me voortaan een lol 
en bedek die melkflessen, die 
modderschuiten en die butsen en 
bulten en littekens! 

Winnaar Eric de Haan Toernooidirecteur JJJ Barkeepers Petra & Jasper 
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Uiteraard waren er vele Keresianen 

van de partij, hier 7 goed zichtbaar! 

Ewoud Loots exclusief prijswinnaar 

van de nieuwste NiC 

Het erepodium 
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Partijen HSM 

Colijn Wakkee 

Gerard Mulder leed de snelste 
nederlaag in ronde 1: 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. d4 exd4 4. 
Pxd4 Lc5 5. Pxc6 Df6 6. Dd2 Dxc6 
7. Ld3

7...d5? 8. exd5 Dxd5?? 9. Lb5+   
1-0
Gerard slaagde erin om ook in 
ronde 2 als eerste te verliezen, 
waarvoor hij bij de prijsuitreiking 
beloond werd met muizenvallen! 

René Olthof noteerde zijn partijen 
en zo kunnen we getuige zijn van 
zijn winst op Anton: 

Anton Rosmüller � René Olthof
HSM 6

e
 ronde, 03-09-2011 

1. b4 e5 2. c3 d5 3. a4 Pf6 4. La3 
Wellicht begon Anton het spelen 
van vage, verplichte openingen te 
missen? 
4...Le7 5. Pf3 Pbd7 6. h3 0-0 7. g4 
c6 8. Lg2 h6 9. Dc2 Te8 10. g5 e4 
11. gxf6 exf3 12. Lxf3 Lxf6 13. d4 
Lh4 14. Pd2 Df6 15. 0-0-0 Pb6 16. 
a5 Lf5 17. Db3 Pc8 18. Kb2 Pd6 
19. Ka2 Lxf2 20. Tdf1 Le3 21. Lc1 
Dg6 
Ik durf de bewering wel aan dat 
zwart hier een ruimtevoordeel heeft. 

22. Pb1 Lc2 23. Db2 Pc4 24. Da1 
b6 25. Pa3 bxa5 26. Pxc4 dxc4 27. 
b5 cxb5 28. Lxa8 Txa8 29. Lxe3 
Te8 30. Dc1 

Zwart staat een toren achter, maar 
het verhinderen van mat komt wit 
duur te staan. 
30...b4 31. Thg1 Dc6 32. Dxc2 b3+ 
33. Kb2 bxc2 34. Tg3 Db5+ 35. 
Kxc2 Db3+ 36. Kd2 Db2+ 37. Ke1 
Dxc3+ 38. Kf2 a4 39. Tc1 Db2 40. 
Txc4 a3 41. Ta4 a2 

42. Tg1 Txe3 0-1 
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René verloor in de laatste ronde 
van de beste PK'er buiten de top 3, 
en dat was de verrassende Jan 
Poppelaars. Jan plukte de konings-
stelling van de Brabander kaal en 
kon dankzij een penning mat in 2 
geven. 

René Olthof � Jan Poppelaars
HSM 7

e
 ronde, 03-09-2011 

1. e4 d6 2. d4 Pc6 3. Pf3 Lg4 4. 
Lb5 a6 5. Lxc6+ bxc6 6. h3 Ld7 7. 
c4 g6 8. Pc3 Lg7 9. Le3 Tb8 10. 
Dd2 Dc8 11. 0-0 Pf6 12. e5 Ph5 
13. Pe4 h6 14. Tae1 

14...Lxh3 15. gxh3 Dxh3 16. Pg3 
Pxg3 17. fxg3 Dxg3+ 18. Kh1 
dxe5 19. dxe5 0-0 20. b3 Tbd8 21. 
Df2 Dh3+ 22. Kg1 h5 23. Lf4 Td3 
24. Dg2 Dd7 25. Lg5 f6 26. e6 Dd6 
27. Lc1 g5 28. Pe5 

28...Dd4+ 29. Df2 Tg3+ 30. Kh2 
Dh4# 0-1 

Zeven HSM's 

Jan Jaap janse 

Op een regenachtige zondag-
middag (daar hadden we er dit jaar 
nogal wat van) ben ik aan een 
klusje begonnen dat al langer 
wachtte: alle scores van het HSM 
op een rijtje gezetten. Het was even 
wat zoekwerk in oude PKB's en 
dergelijke, maar het is gelukt. 
Helaas zijn de individuele scores 
van 2009 (teamtoernooi ter 
herdenking van Willem Bor en Hans 
Sandbrink) verloren gegaan. 

En wat levert al dat klopwerk nu 
op? Welnu: 

Deelnemers 
145 spelers hebben aan een van de 
toernooien tussen 2004 en nu 
meegedaan. Met het Bor/Sandbrink 
Memorial van 2009 komen we 
vermoedelijk aan zo'n 160 
individuele schakers. Onder hen vijf 
Peters, vier Jannen (wat weinig is 
voor een club met zoveel Jannen 
op de ledenlijst), drie Jeroenen, drie 
Harry's en drie Eriks (plus twee 
Erics). De dames (Cili Kocsis, 
Maartje de Jonge, Marijke Kok) zijn 
op de vingers van een hand te 
tellen. 

Aantal deelnames 
Welgeteld vier spelers hebben alle 
edities meegemaakt: Wim van de 
Fliert, Jan Poppelaars en onder-
getekende. Van dit viertal zal ik zelf 
de minste partijen hebben ge-
speeld, want als organisator draai je 
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nog wel eens uit. Jeroen Bollaart, 
Anton Rosmuller en Jaap van der 
Tuuk hebben slechts één editie 
gemist. Op vijf deelnames staan 
Pascal Boittin, Bert Both, Lukas 
Boutens, Rolf Dijksterhuis, Bart 
Karstens, Conrad Kiers, Frans 
Konings, Colijn Wakkee en Xander 
Wemmers. 

Aantal punten 
And the winner is� Eh, ikzelf, met 
32½ punt (waaronder dus ver-
moedelijk wat reglementaire half-
jes). Uiteraard hangt de eeuwige 
ranglijst nauw samen met het aantal 
deelnames. Voor de heren statistici: 
1. Janse 32½ uit 49, 2. Fliert 31½ 
uit 49, 3. Tuuk 29 uit 42, 4. Prins 
27½ uit 49, 5. Poppelaars 26½ uit 
49, 6. Wemmers 26 uit 35, 7.
Boutens 26 uit 35, 8. Rosmuller 26 
uit 42, 9. Konings 25½ uit 35, 10.
Karstens 23½ uit 35.  

Procentueel 
Procentueel is David van Eekhout 
de beste met 86%: 6 uit 7 in 2008. 
Hugo ten Hertog deed het in 2010 
nog beter met 6½ uit 7, maar zijn 
4½ uit 7 in 2008 brengt hem op 
79%. Die positie deelt hij met Peter 
Lombaers (5 + 6 in 2010-2011) en 
Pieter Nieuwenhuis (2x 5½ in 2004-
2005). Over wat meer partijen zijn 
Xander Wemmers en Lukas 
Boutens de beste (74% uit 35 
partijen) en valt ook Erik Oosterom 
op (20 uit 28, 71%). 

Wisselvalligheid 
Als je dit definieert als grootste 
afstand tussen de beste en de 
slechtste prestaties, dan vallen Dirk 
Floor (3 punten in 2005, 6 in 2006) 
en Jan Poppelaars (2½ punt in 
2008, 5½ in 2011) op. Als meest 
constante speler wil ik Jan H. Prins 
nomineren die al vijf keer op 4 
punten is geëindigd. Een keer 
sprong hij uit de band met 4½ punt, 
dit jaar was zijn slechtste editie met 
3. 

De adelaarskalender 
Oftewel: het medailleklassement, 
want het HSM werkt niet met 
bekers, maar met medailles. Als we 
10 punten voor goud, 7 voor zilver 
en 5 voor brons uitreiken komen we 
op: 
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Aldus naar eer en geweten 
opgemaakt. 
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Vakantieschaak 2011 

Ronald Gouma 

Waar hingen onze schakers deze 
zomer uit...? Waar vierden zij hun 
vakanties en hun triomfen...? Hierbij 
een kleine opsomming. 

Ronald van der Veen beet de spits 
af. Terwijl anderen nog in zomerse 
weekendtoernooien zaten te 
prutsen, toog hij naar het Open 
Barbera Del Valles nabij Barcelona 
om aldaar in een sterk bezet 
toernooi mee te spelen. Slechts 2 
uit 8 was zijn score, maar wel tegen 
hoofdzakelijk 2200+ spelers. In het 
partijenoverzicht ook van hem een 
partij. 

Zes van onze leden speelden in het 
eeste Science Park Amsterdam 
tournament. Peter Lombaers (24

e
), 

Andries Mellema (30
e
) en Marijn 

Otte (36
e
) waren met 5 uit 9 goede 

subtoppers in groep A. David van 
Eekhout (45

e
) kwam met 4 punten 

niet verder dan de middenmoot. In 
groep B verzamelden Klaas 
Veldhuijsen (23

e
 met 5,5 uit 9) en 

Leo van Houwelingen (52
e
 met 4 uit 

9) hun laatste ratingpuntjes voor de 
externe teamopstelling. 

Omdat dit toernooi de start van het 
34ste Taminco Open Internationaal 
Gent overlapte, kwamen aldaar 
maar drie van onze leden in actie. 
Ronald Gouma eindigde met 5 uit 
9 als 104

e
, Elmer van Veenendaal

werd 116
e
 met 4,5 uit 9 evenveel 

punten als Youri Gerritse die 161
e

werd. Zie verder het verslag van dit 
toernooi elders in dit bulletin. 

En omdat dit toernooi weer het 
Open NK in Dieren overlapte, nam 
aldaar alleen Max Viergever deel. 
Hij had het heel moeilijk in de 
hoofdgroep en eindigde in de 
achterhoede met 3,5 uit 9. 

In de laatste week kreeg hij nog wel 
gezelschap van Rijk Schipper, 
Jeroen Bollaart en Paul den Boer, 
die aan de vierkampen deelnamen. 
Zij scoorden gezamenlijk 7 remises. 

Tim Lammens bivakkeerde inmid-
dels in Paleohora in Griekenland 
om aldaar de economie te stimu-
leren en ondertussen ook wat 
puntjes bij elkaar te sprokkelen. Dat 
werden er 5,5 (uit 9) goed voor een 
51

e
 plaats. Hij won onder andere 

van Ernst (nee, niet Van de Vecht, 
maar Sipke...!). Zie verder de 
partijen. 

Anton Rosmuller en Jeroen 
Bollaart gingen vervolgens naar 
het HZ Hogeschool Open te 
Vlissingen. Anton schreef opnieuw 
geschiedenis. Zijn winstpartij tegen 
de Duitse GM Thomas Henrichs is 
inmiddels de hele wereld over en 
ook elders in dit bulletin terug te 
vinden. 
Jeroen en Anton eindigden samen 
op 4,5 uit 9 en dat terwijl Jeroen 
pas 4 ronden later aan het toernooi 
begon... 

Inmiddels zat Hugo ten Hertog te 
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schaken in het Open International in 
Badalona. Drie grootmeesters vond 
hij op zijn pad. En daar scoorde hij 
anderhalf punt tegen, o.a. remise 
tegen Marc Narcisco Dublan (2544) 
en winst op Ruslan Pogorelov 
(2430). Hij eindigde als 20

e
 met 5,5 

uit 9. Helaas zijn er geen partijen 
van hem naar de buitenwereld 
doorgedrongen... 

De zomer werd tenslotte afgesloten 
in Wenen alwaar Ronald Gouma
opnieuw Elmer van Veenendaal
tegenkwam, ditmaal aan de zijde 
van de enige echte Mitchel 
Wallace. 
Tot grote teleurstelling van met 
name onze penningmeester kwa-

men zij niet verder dan een 232
e

plaats in groep A (Elmer, na winst in 
de eerste ronde op een 2350 speler 
en remise in ronde twee tegen een 
IM; hij scoorde 4 uit 9 met een ELO 
performance van 2122 en eindigde 
exact op z'n plaatsingsnummer...) 
en een 22

e
 plaats in groep B 

(Ronald met 6 uit 9. Kwam wel 8x 
gewonnen te staan, maar wist 
daarvan maar 4x echt te zege-
vieren, o.a. omdat ik een eindspel 
L+T tegen T niet wist te winnen... 
Was overigens 17

e
 geplaatst op 

rating...) Mitchel vond zijn 
hoogtepunt in de 117 meter hoge 
Prater Turm. 

Zie verder de partijen. 

Partijen vakantieschaak 

Ronald Gouma 

Ronald van der Veen (2034) �
F.J. Losada Carrera (2231)

Open Barbera del Valles, 06-07-'11 
1. d4 c5 2. Pf3 cxd4 3. Pxd4 d5 4. 
Lf4 Pd7 5. Lg3 e5 6. Pb3 Pgf6 7. 
e3 Dc7 8. Le2 Lb4+ 9. c3 Ld6 10. 
0-0 0-0 11. P1d2 Pb6 12. Tc1 Le6 
13. Dc2 a5 14. Pf3 h6 15. Tfd1 Pe4 
Zwart is iets beter uit de opening 
gekomen... 
16. Pbd2 Pxg3 17. hxg3 Tac8 18. 
e4 dxe4 19. Pxe4 Le7 20. Ph4 g5 
21. Pf3 f5 22. Ped2 Lf6 23. c4 
Und jetzt kommen die Kamelen... 

23...e4 24. Pxe4 
Offreert 'n vol paard... 
24...fxe4 25. Dxe4 Tce8 26. c5 Pc8 
27. Lb5 Te7 28. Td2 Lxa2 29. Dc2 
Pa7 30. La4 Lf7 31. Td6 Le8 32. 
Lb3+ Kg7 
-3. Hoe gaat wit zich hier nog 
uitredden...?? 
33. Pd4 Lxd4 34. Txd4 Lg6 35. 
Dc4 De5 36. Td6 Dxb2 
Sla nooit op b2... maar hier is 't toch 
echt +5 voor zwart... 
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37. Txg6+ 
'n Laatste offer voor 't opgeven. 
37...Kxg6 38. Lc2+ Kg7 39. Td1 
Df6 40. Td6 Dxf2+ 41. Kh2 Tf6 

Hmmm... Laat de achterste rij los. 
Nog wel +2.5, maar ik voel 'm al 
aankomen... 
42. Td8 Tef7 43. De4 Tf5 44. De8 
Tf8 
Na 45. De7+ T5f7 46. Txf8 Dxg2+ 
Kxg2 Txe7 is het weliswaar nog 
steeds -2.5, maar wit leeft nog wel... 
45. Td7+ T5f7 46. De5+ Df6 47. 
De4 Kh8 
Hier had zwart veel betere zetten, 
bijvoorbeeld Td8 (+3.5). Nu krijgt 
wit ineens weer échte kansen! 
48. Td6 Dg7 49. Tg6 Dh7 

50. De6 
Misschien wil wit hier nu té veel... 
50. De5+ Tg7 51. Tf6! was remise... 
50...Te7 51. Dd6 
En zwart kan met 51...Pb5 (controle 
veld d4!) weer de volledige controle 

over de stelling terugkrijgen... 
51...Pc8 
Maar na Pc8 is 't anders, wit heeft 
weer remise in handen. 
52. Dd4+ Tg7 53. Tf6 
Deze manoeuvre hadden we dus 'n 
paar zetten eerder al verwacht... 
53...Txf6 
OEPS! Zo moet 't niet... 53...Dxc2 
was de aangewezen zet voor 
remise. 
54. Lxh7 Tff7 
Beter 54...Kxh7. 
55. Le4 Td7 56. Df6 
Dreigt 57. Df8 met mat (56...Tg8 57. 
Dxh6). 
56...Pa7 
Tja, dat voorkomt de dreiging niet 
(56...Tdf7 was nodig). Het mat in 
drie wilde zwart blijkbaar niet meer 
zien... Mooie scalp! 
57. Df8+ 1-0 

Andries Mellema (2131) �
V. Schneider (2331)

SPA Open Amsterdam, 15-07-2011 
1. e4 c5 2. Pf3 e6 3. d4 cxd4 4. 
Pxd4 a6 5. Pc3 b5 6. Ld3 d6 7. 0-0 
Pf6 8. a3 Lb7 9. f4 Le7 10. Pf3 
Pbd7 11. De2 Tc8 12. e5 Pg4 13. 
exd6 Db6+ 14. Kh1 Dxd6 15. Pg5 
h5 16. Pce4 Db6 17. Ld2 Pdf6 18. 
Lc3 Pxe4 19. Pxe4 
Als zwart hier f5 speelt of rokeert 
staat ze 'n tikkeltje beter. 
19...Lh4 
Wat moet die loper daar (g7 
hangt...)? 
20. Tad1 Txc3 
Hmmm... Was dat nu nodig...? 
20...Lxe4 (als je iets op f2 wilt) leek 
logischer. 
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21. bxc3 Kf8 22. c4 bxc4 23. Lxc4 

23...Da7 
De3 was veel beter... Nu staat de 
dame buitenspel... En daar maakt 
Andries direct gebruik van 
24. Td7 Pf6 25. Pxf6 Lxf6 26. Lxe6 
Kg8 27. Lxf7+ 1-0 
Doos! 

Tim Lammens (2285) �
Sipke Ernst (2600)

Paleochora, 23-07-2011 
1. Pf3 Pf6 2. g3 g6 3. b3 Lg7 4. 
Lb2 0-0 5. Lg2 d6 6. d4 c5 7. 0-0 
cxd4 8. Pxd4 d5 9. c4 dxc4 10. 
bxc4 Pg4 11. c5 Dc7 12. Pc3 Td8 
13. Pd5 Dd7 14. e3 Pe5 15. Db3 
Wit is beter uit de opening gekomen 
en heeft een ontwikkelings-
voorsprong. 
15...e6 16. Pc3 a6 17. Pe4 Dc7 18. 
Tad1 Ld7 19. f4 Pec6 20. Pf3 e5 

Wit staat prachtig! De zwarte 
stelling is al slooprijk... 
21. Pfg5 Lg4 22. Txd8+ Pxd8 23. 
Lxe5 De7 24. Lxg7 Kxg7 25. Pd6 
f6 26. Pge4 
26. Dc3! was ook niet onaardig... 
26...Pd7 27. Dc3 Tb8 28. Tb1 Le6 
29. a3 Ld5 
29...Kg8 was 'maar' +2.8, nu is het 
over (>+7). 
30. Pxf6 Pxf6 31. Lxd5 Kf8 

En nu 32. Pe4!! Pf6 mag niet 
spelen wegens 32...Pxd5 33. Dh8+ 
Kf7 34. Pg5+ en damewinst, of bij 
andere paardzetten is het al gelijk 
mat op h8. 
32. Lf3 
Oei, dat is jammer... (maar 't blijft 'n 
hele goede stelling). 
32...b5 33. e4 Pe6 34. e5 Pd7 35. 
c6 Pb6 36. Tc1 Pc7 
37. e6 is nu 'n prachtzet vanwege 
allerlei dreigingen na Dh8+, maar 
Tim pakt 't anders aan... De stelling 
is op vele manieren gewonnen, 't is 
nog slechts 'n kwestie van tijd. 
37. f5 Pc4 38. Pxc4 bxc4 39. fxg6 
Tb3 40. gxh7 Dxh7 41. Dxc4 Txf3 
42. Td1 De7 43. Td7 
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43...Dxe5 44. Db4+ Kg8 45. Dg4+ 
1-0 
Genoeg! Mooie overwinning van 
Tim.

K. MacKinnon (2349) �
Elmer van Veenendaal (2069)

Vienna Open groep A, 13-08-2011 
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Lf5 4. Pf3 
e6 5. Le2 Le7 6. 0-0 Pd7 7. Pbd2 
h5 8. Pb3 g5 
Avontuurlijk gespeeld! 
9. a4 g4 10. Pe1 f6 11. f3 g3 12. 
hxg3 fxe5 13. f4 Pgf6 14. fxe5 Pg4 
15. Ld3 Lh7 16. Lxh7 Txh7 17. 
Pd3 Db6 18. a5 
18. Pf4 was +2.65. Na a5 staat wit 
wel beter, maar niet meer dan +1. 
18...Da6 19. Pf4 c5 20. Pxh5 
20. Pg6 en/of Dd3 waren betere 
zetten. 
20...Txh5 21. Dxg4 Th1+ 22. Kxh1 
Dxf1+ 23. Kh2 0-0-0 

De zwarte aanval oogt gevaarlijk, 

maar toch heeft wit het hier wel 
onder controle (+1.4). 
24. Lg5 
Maar niet zo...! Nu is Elmer weer 
terug in de partij (0.00). 
24...Th8+ 25. Lh4 Df7 
Hmmm... 25...Df2 was beter (26. 
Dg7 Txh4+) Nu weer +1.8 voor wit. 
26. Kg1 Lxh4 27. gxh4 Tg8 28. 
Dh3 c4 29. Tf1 Dg6 30. Pc5 
Fritz beoordeelt 30. Pd2 als +2.7. 
Dit is 'maar' +2. 
30...Dxc2 
Ai... Pxc5 moest. Wat nu volgt is al 
+4.8 voor wit... 
31. Pxd7 Kxd7 32. Tf7+ Kd8 33. 
Txb7 
Oeps! 'n bok... Df3! was nog steeds 
+5. Nu krijgt Elmer een nieuwe 
kans. 
33...Dd1+ 34. Kh2 Tg4 35. Txa7 
Verslikt zich in een extra pion... Tb8 
en daarna Tf8 was nog gelijk. Nu 
slaat Elmer genadeloos toe (!). 
35...Dxd4 36. Ta8+ Kc7 37. Ta7+ 
Kb8 38. Th7 Dxe5+ 39. Kg1 

En hier bood wit remise aan (meen 
ik mij te herinneren van langs de 
zijlijn...) En hoewel ik de winst (nog) 
niet zag, zag Elmer die wel...! 
(immers ook +9 volgens Fritz). 
39...De1+ 40. Kh2 De5+ 41. Kg1 
40 zetten gehaald. Tweede maal in 
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deze stelling. En nu maar eens 
goed nadenken over de volgende 
(winnende) zet. 
41...Tg3 42. Dh1 Te3 43. Tf7 Te1+ 
44. Tf1 Dd4+ 0-1 

Een partij van mezelf mag natuurlijk 
ook niet ontbreken. Daarom maar 
mijn grootste misser... 

Ronald Gouma (1928) �
Emre Parlak (1823)

Vienna Open groep B, 16-08-2011 
1. e4 e5 2. Pf3 d6 3. d4 exd4 4. 
Pxd4 Pf6 5. Pc3 Pc6 6. Pxc6 bxc6 
7. Le2 Le7 8. 0-0 0-0 9. Le3 d5 10. 
e5 Pd7 11. f4 Te8 12. Dd2 Lc5 13. 
Lxc5 Pxc5 14. b4 Pd7 
Ik ben wel aardig uit de opening 
gekomen. 
15. Tad1 Lb7 16. a4 De7 17. b5 
Dc5+ 18. Kh1 Pf8 19. Tde1 
Gemiste kans... Na bxc6 had ik 't 
initiatief gehouden, nu komt zwart 
terug in de partij. 
19...cxb5 20. Pxb5 a6 21. Pd4 Db6 
22. a5 Da7 
De dame staat hier buitenspel... 
23. Lg4 c5 24. Pf3 
24. Pf5 was duidelijk beter. 
24...d4 25. f5 Lxf3 26. Lxf3 Tac8 
27. f6 Pg6 28. Dg5 c4 29. h4 
Op zich geen verkeerd plan, maar 
Ld5 met de dreiging e6 was veel 
beter (+3.8). 
29...Tc5 30. h5 
Het paard mag niet wijken wegens 
mat en gaat dus verloren... 
30...Texe5 
Toen ik de partij na afloop met Fritz 
analyseerde sprong de teller tot 
mijn verbazing op +22 (!). Ik 

overzag dat zwart een onderste rij-
probleem heeft. Hij mag daarom 
mijn dame niet nemen en heeft na 
31. hxg6!! serieuze problemen. 

31. Txe5 
En dit is slechts +0.7... 
31...Txe5 32. Dg4 gxf6 33. hxg6 
Wint het stuk, maar dat blijkt niet 
genoeg te zijn. 
33...hxg6 34. Dc8+ Kg7 35. Dxc4 
Txa5 
Zwart heeft 3 pionnen voor het stuk 
en kan bovendien het (door 
amateurs als ik) niet te winnen 
eindspel T+L tegen T moeiteloos 
aangaan. 
36. Td1 Dc5 37. Dxc5 Txc5 38. 
Txd4 Txc2 39. Ta4 

Tja, ik kan deze pion nog wel 
ophalen, maar hoe sloop ik de 
resterende vesting...? En hoe win ik 
het eindspel T+L tegen T...? 
39...Tc7 40. Txa6 f5 41. Kg1 Kh6 
42. Kf2 Kg5 43. Ke3 Te7+ 44. Kd4 
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Te8 45. Ta7 f6 46. Ta6 f4 47. Ld5 
Te7 48. Kc5 Kf5 49. Kd4 g5 50. 
Ta5 Kg4 51. Ta3 Kf5 52. Ta5 ½-½ 
Etenstijd! Ik had dit nog uren 
kunnen proberen (elke zet leverde 
30 seconden extra op...), maar dan 

had ik zonder avondeten naar bed 
gemoeten (want in Oostenrijk gaan 
de restaurantjes 'gewoon' om 22.00 
uur dicht)... 

Nog meer vakantieschaak

Jan Jaap Janse 

Het was al op www.paulkeres.nl 
gemeld: diverse Keresianen zijn in 
de zomer op jacht geweest naar 
titelnormen, eeuwige roem en eer of 
gewoon een stel leuke partijen. 
Hieronder zijn de resultaten nog 
eens op een rijtje gezet. Wie meer 
wil zien klikke op de de links die in 
de berichten (te vinden onder 
'overig') zijn opgenomen, of bena-
dere de Keresiaan in kwestie. Zie 
aan de resultaten of dat laatste 
ingekleed moet worden met compli-
menten of met troostende woorden. 
Mocht ik iemand vergeten zijn: mijn 
welgemeende excuses. 
NB: uiteraard is onderstaande 
droge opsomming enkel opgesteld 
om de toernooispelers te manen 
een leuk PKB-stukje te brouwen, 
wat mag variëren van een partij-

analyse tot nachtelijke beleve-
nissen. Heren? 

Houtjehoofdheldertoernooi
(Boxtel, 27 juni-5 juli)
Ger Hageman 4,5 uit 9. 
Mitchel Wallace 5,5 uit 9. 

Leiden Chess Tournament
(Leiden, 8-17 juli)
Groep B: Mitchel Wallace 5,5 uit 9. 

Brabantse Kampioenschappen
(Roosendaal, 19-21 augustus)
A-groep: Mark Smits 4 uit 6 (TPR 
2363!) 

Schwarzacher Open
(Schwarzach, AUT, 20-28 aug.)
A-groep: Eric de Haan 5,5 uit 9 

[De rest van de opsomming is al 
gegeven door Ronald! � red.] 



24

Gent Open Internationaal: een 
slaapverwekkend schaaktoernooi 

Ronald Gouma 

Elk jaar is het half juli feest in het 
Belgische Gent. Dan houdt men de 
Gentse Feesten, een 10-daags 
cultuurfestijn. Gelijktijdig met deze 
Gentse Feesten wordt het Open 
Internationaal Schaaktoernooi van 
Gent gespeeld, dit jaar voor de 34

e

keer. Zelf bivakkeerde ik pas voor 
de vierde maal in deze prachtige, 
Middeleeuwse stad. 

Gent is ideaal om nieuwe varianten 
uit te proberen. Dit jaar was dát de 
Gentse Strop, naast vertrouwde 
variaties als Delirium Tremens, 
Tripel Karmeliet, Barbar honingbier, 
Floris bananenbier, La Chouffe 
kabouterbier, Hoegaarden wit, 
Mammelokker, Augustijnen en 
Klokke Roeland. Ook hebben ze er 
wel Palm, maar dat smaakt als de 
vochtafscheiding van het dier dat op 
het etiket staat afgebeeld... 

Het hele Gentse centrum is 
volgebouwd met standjes en podia. 
(Bijna) elke Belgische artiest treedt 
hier wel op, van 3K tot Raymond 
van 't Groenewoud, van reggae-
bandjes tot concertorkesten, van 
volkszangers tot toneelspelers. En 
dat 10 dagen achtereen. Het 
schaaktoernooi loopt altijd syn-
chroon met de eerste vijf dagen. 
Slaapplaatsen zijn simpel. Voor 'n 
paar tientjes huur je een bed in een 
studentenkot of (dit jaar) een 
Middeleeuws klooster. Geen luxe, 
maar daar kom je niet voor: het 
gaat om de Feesten en het 
schaken! En het ontbijt bij Maria 
aan het Grootkanon. 

Het toernooi zelf stelt niet veel voor, 
gewoon 9 ronden Zwitsers. Twee 
partijen per dag, beginnen om 13 
en 19 uur. Er doet een handvol 
grootmeesters mee, iets meer 
Friezen, nog meer Belgen, maar 
meer dan de helft van de 
deelnemers komt uit Nederland (en 
als we volgend jaar Vlaams België 
inlijven worden dat er nog meer...). 
Dit jaar drie Keresianen. 
Het toernooi telt ook niet mee voor 
de rating, mobiele telefoons mogen 
gewoon afgaan en er wordt � 
geheel in de stijl van de stad � nog 
met Middeleeuwse klokken ge-
speeld (alleen de liveborden 
hebben wel een digi, omdat de 
houten klokken (nog) geen 
aansluiting hebben...). 
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Tijdens het toernooi is er volop bier 
(wel tegen betaling...) en kun je ('s-
middags) ook de Tour volgen. 

Op de cover van dit clubblad ziet u 
extern wedstrijdleider Youri, die 
tijdens één van zijn partijen zelfs in 
slaap viel... Ook in de 1ste ronde 
was hij nog niet ècht wakker... 

Youri Gerritse � Hans Renette
Gent Open 2011, ronde 1 
1. e4 e5 2. Pc3 Pf6 3. g3 d5 4. 
exd5 Pxd5 5. Pxd5 Dxd5 6. Df3 e4 
7. Db3 Le6 8. Lg2 Pc6 9. Dxd5 
Lxd5 10. c4 Lxc4 11. Lxe4 0-0-0 
12. Lxc6 bxc6 

Youri heeft 'n kleine achterstand in 
ontwikkeling... 
13. Ph3 Lc5 14. Kd1 The8 15. Te1 
Txe1+ 16. Kxe1
En nog steeds staan de witte 

stukken niet ècht optimaal... 
16...Te8+ 17. Kd1 Lf1 0-1 
En Youri kon aan zijn eerste biertje 
beginnen... 
Youri eindigde op 4,5. Evenveel 
punten als Elmer, maar die schoof 
zijn punten iets minder gemakkelijk 
bij elkaar. Hierna twee voor-
beelden: 

Elmer van Veenendaal (2069) �
Rechner (2255)

Gent Open 2011, ronde 4 
1. c4 Pf6 2. Pf3 c5 3. g3 d5 4. 
cxd5 Pxd5 5. Lg2 Pc6 6. 0-0 Pc7 
7. d3 e5 8. Pbd2 Le7 9. Pc4 f6 10. 
Ld2 0-0 11. a3 Le6 12. Pa5 Pxa5 
13. Lxa5 Tc8 14. Pd2 b6 15. Lc3 
Dd7 16. Pc4 Pb5 17. f4 exf4 18. 
Txf4 Tfd8 19. Df1 Pxc3 20. bxc3 
Ld6 21. Pxd6 Dxd6 ½-½ 

En bier! 

Goormachtigh (2237) �
Elmer van Veenendaal (2069)

Gent Open 2011, ronde 5 
1. d4 c5 2. d5 e5 3. Pc3 d6 4. e4 
a6 5. Le2 Le7 6. Pf3 Pf6 7. a4 0-0 
8. Pd2 Pe8 9. Pc4 f5 10. a5 Pf6 11. 
Lf3 f4 12. g3 g5 13. gxf4 gxf4 14. 
Pb6 Ta7 15. Pxc8 Dxc8 16. Pa4 
Dh3 17. Ta3 Kf7 18. De2 Tg8 19. 
Ld2 Pbd7 20. Df1 Dxf1+ 21. Kxf1 
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Taa8 22. Tb3 Tab8 23. Tg1 Txg1+ 
24. Kxg1 Ke8 25. Lg2 Kd8 26. Pb6 
Kc7 27. Pxd7 Kxd7 28. f3 Kc7 29. 
Lh3 Tg8+ 30. Kf1 Tg6 31. Lf5 Th6 
32. Kg2 Ph5 33. Tc3 Pg7 34. Lh3 
Tg6+ 35. Kf1 ½-½ 

En bier! 

Zelf speelde ik ook niet echt om 
over naar huis te schrijven... En dat 
doe ik dus ook maar niet (!) 

Hiernaast nog wat fragmenten van 
de voorbereiding op mijn partijen: 

Youri's powernap 

Youri Gerritse 

Dit was mijn zesde Gent. Het 
schaaktoernooi wordt altijd gecom-
bineerd met de Gentse feesten. 
Een soort Koninginnedag die 10 
dagen duurt. �s Avonds na het 
schaken gezellig de stad in, met je 
vrienden een leuk bandje kijken op 
een pleintje of gezellig een kroeg in 
en biertjes drinken. En pas terug-
lopen naar je studentenkot als het 
licht wordt. Bij dit toernooi is 
schaken voor mij echt een bijzaak. 
De laatste ronde begint altijd erg 
vroeg, 11.00 uur, slapen doe ik dan 

gewoonlijk achter het bord als mijn 
tegenstander aan zet is. 

Youri Gerritse (1854) �
A. Feelders (1994)

Gent Open 2011, ronde 9 
1. e4 d6 2. d4 Pf6 3. Pc3 g6 4. f3 
c6 5. Lc4 
Deze loperzet is niet goed. Beter is 
bijvoorbeeld 5. Le3 Lg7 6. Dd2 b5 
7. g4. Meestal gaat de witveldige 
loper niet naar c4 maar naar g2. 
5...b5 6. Lb3 Lg7 7. Pge2 0-0 8. 
Le3 Pbd7 9. Dd2 e5 10. dxe5 dxe5 
11. g4 De7 12. h4 
Voor deze 12 zetjes had ik al bijna 
een uur verbruikt. De laatste avond 
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doorstappen met Elmer zorgt ervoor 
dat mijn hersens geen zin meer 
hebben in nog een potje schaak. 
12...h5 13. Pg3 
Mooie zet, al zeg ik het zelf. 
13...Pc5 
Op 13...hxg4 had ik 14. h5 
gespeeld. 
14. gxh5 Pxb3 15. axb3 Pxh5 16. 
Pxh5 gxh5 

Hier kon ik niet kiezen tussen 17. 
Lh6, 17. Df2 en 17. Lg5. Het was op 
dat moment echt te veel gevraagd 
voor mijn hersens. Ik besloot om 

nog even 10 minuten te slapen 
achter het bord. In mijn eigen tijd!! 
Na die 10 minuten zag ik het 
allemaal veel beter! 
17. Lh6 f6 18. Tg1 Tf7 19. 0-0-0 
Kh7 20. Lxg7 Txg7 
Hier had ik nog maar 5 minuten op 
de klok! Bijna 2 uur nagedacht over 
20 zetjes! Ik besloot om alles af te 
ruilen om het makkelijk te houden 
en in een goed eindspel te komen. 
21. Dd6 Dxd6 22. Txg7+ Kxg7 23. 
Txd6 Lh3 24. Txc6 Lg2 25. Kd2 
Lxf3 26. Ke3 Lg4
Na deze zet heb ik niet meer 
genoteerd. Ik sta erg goed, ik had 
moeten winnen. Maar ik gaf, toen 
mijn vlag op vallen stond, een vol 
stuk weg. Remise. Gent zat erop! 
Elmer en ik 4,5 punt en Ronald 
knap 5 punten. 

De parel van de bard 

Anton Rosmuller 

In de tweede ronde van het HZ 
toernooi in Vlissingen moest ik 
zondagsochtends tegen IM Thomas 
Henrichs (2475). Ik had er weinig 
zin in, want hoewel ik tot de 
trouwste deelnemers behoor van dit 
toernooi, behoort de tweede partij 
tot het rijtje 0 uit 13 tegen 
grootmeesters en sla ik die partij 
dus eigenlijk liever over. Maar goed, 
tegen IM'ers  heb ik wel goede 
resultaten behaald in het verleden, 
dus een beetje meer enthousiasme 
was eigenlijk meer op zijn plaats. 

Anton Rosmuller �
IM Thomas Henrichs (2475)

HZ Vlissingen, ronde 2 
1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 d5 4. 
cxd5 Pxd5 5. Db3 Pxc3 
Henrichs speelt de afruilvariant, wat 
mijn enthousiasme niet deed toe-
nemen. Veel interessanter is 
5...Pb6 gevolgd door het specula-
tieve pionoffer 6. e4. 
6. bxc3 Lg7 7. Pf3 0-0 8. La3 b6 9. 
e3 c5 10. Td1 Dc7 11. Le2 Pc6 12. 
d5 Pa5 13. Dc2 e6 14. c4 Te8 15. 
Lb2 Lxb2 16. Dxb2 Lb7 
Vond ik 15...Lxb2 al een beetje 
raar, deze zet deed me uit mijn 
lethargie ontwaken. Dit kan toch 
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niet goed zijn, zwakke zwarte 
velden op de koningsvleugel, 
minoriteit stukken die moeilijk snel 
naar de koningsvleugel gebracht 
kunnen worden, visioenen over een 
geslaagde koningsaanval dienden 
zich aan. Eigenlijk ging alles hierna 
vanzelf. Dat dit de schaakwereld in 
vervoering zou brengen, wie had 
dat ooit kunnen denken. Ik in ieder 
geval niet. 
17. d6 
Daarmee begint het. 
17...Dd8 18. h4 
Het logische gevolg. 
18...f6 19. h5 e5 20. hxg6 hxg6 

Ja wat nu. Tot hier rolden mijn 
zetten er zonder nadenken uit. Hoe 
verder? Na enig peinzen consta-
teerde ik dat alleen mijn minoriteit-
stukken niet optimaal werkten. En 
ineens zag ik het licht. Niet alleen 
mijn minoriteitstukken werken nog 
niet optimaal, die van zwart kijken 
alleen maar toe en het zal nog wel 
eeuwen duren, voordat zij hun 
koning kunnen komen helpen. En 
had ik 21. Ph4 al overwogen, nu 
ineens zag ik ook het vervolg, 
waardoor ik voor heel weinig 
materiaalverlies mijn minoriteit-
stukken optimaal kon gebruiken. 
21. Ph4 Kg7 22. Pxg6 Kxg6 23. 

Lh5+ Kg7 24. Lxe8 Dxe8 
Ja, dit ziet er heel plezierig uit. 
25. d7 
Naast mijn twee torens werkt nu 
ook deze pion optimaal. 
25...Dg8 26. Dc2 
Nu ook de dame optimaliseren. 
26...Td8 27. Df5 
Gelukt! 
27...Lxg2 

Rare zet, dacht ik nog, dat verliest 
toch de dame. Daar doen we niet 
moeilijk over. 
28. Th4 
Blijk ik later mat in vijf overzien te 
hebben met 28. Td6. Ach we zullen 
maar zeggen dat ik op een dieper 
psychoanalytisch niveau een veel 
gecompliceerdere relatie met een 
vrouw heb dan met een man, ik 
vind mat blijkbaar niet zo erg 
belangrijk. Een vrouw veroveren, 
daarentegen! 
28...Kf7 29. Th7+ Dxh7 30. Dxh7+ 
Ke6 
Nu moest ik weer even denken. Als 
zwart Lc6 kan spelen en de d7-pion 
kan veroveren kan hij nog 
doorgaan. Dan zie ik: 
31. f3 1-0 
Verovert de loper. Fritz ziet 
natuurlijk 31. f4 met mataanval. 31. 
f3 oogt echter esthetisch wel mooi. 
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Nog wat psychologie. Waarom lukt 
me nu deze koningsaanval. Je hebt 
aanvallers als Jaap van der Tuuk, 
Gerben Veltkamp, Pieter Nieuwen-
huis, Hein-Piet van de Spek, Jan 
Poppelaars, Evert van Heel, Jaap 
van Oosten (en nu vergeet ik 
natuurlijk nog heel wat jeugd, zoals 
Jan Breukelman, Tim Lammens 
etc.) die eigenlijk het schaakspel 
zien als vanaf de eerste zet op weg 
naar mat. Je hebt verdedigers zoals 
Jan Jaap Janse, Xander Wemmers 
die op een foutje van hun tegen-
stander wachten en je hebt 
middenveldspelers zoals Bert Both 
en ik die pas aanvallen als aan alle 
strategische voorwaarden voor een 
aanval voldaan is. 
Heeft Bert een nog meer 
verdedigende houding als rechts-
half/rechtsback, ik ben meer 
aanvallend ingesteld als rechts-
half/rechtsbuiten. En laten nou in 
deze partij aan alle voorwaarden 
voldaan worden. Overwicht in het 
centrum voor de middenvelder in 
mij, verzwakte zwarte konings-
stelling, een open h-lijn voor de 
rechtsbuiten in mij. Als ik dan nog 
niet kan scoren, dan weet ik het ook 

niet meer. 
De buitenwereld reageerde verras-
send enthousiast. Hans Groffen 
leek een paar dagen buiten 
zichzelf, Frans Konings en Charles 
Kuijpers kwamen twee dagen later 
zelfs even langs om mij te 
feliciteren en ook ik voelde me 
tussen de tweede en derde partij 
heel senang. Echter toen 's avonds 
mijn tegenstander op 1. d4 f5 
antwoordde was heel mijn euforisch 
gevoel weer snel bekoeld. 
Een systeempjes-speler, ik had 
meteen geen zin meer. Toen ik de 
volgende dag ook nog van 
Zaragatski verloor stond ik weer 
met beide benen op de grond. De 
rest van het toernooi speelde ik 
tegen gemiddeld 1900 en daar 
haalde ik maar 50% tegen. Dus 
eigenlijk alles normaal, je wordt 
ouder, je wordt minder, wat wil een 
mens nog. 
Maar het artikel van Dimitri 
Reinderman op schaaksite.nl � 
Vlissingen: de parel van de bard, 
zal mij nog lange tijd deugd doen. 
Dat neemt het ouder worden, het 
minder worden, mij niet af. 

(foto Frans Peeters) 

Zie ook het artikel van Dimitri 

Reinderman op schaaksite.nl: 

schaaksite.nl/page.php?id=2864 
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Vlissingen 2011 

Jeroen Bollaart 

'0 uit 4!' riep ik tegen Hans Groffen, 
de hoofdorganisator van het 
Hogeschool Zeeland-toernooi. 'Op 
Utrechtschaak weten ze 't ook!' liet 
hij me weten. Het was 2 augustus 
en ik was op mijn favoriete schaak-
vakantieweek: overdag naar 't 
strand of een dorpje op Walcheren 
bezoeken, beetje op tijd eten en 
dan om half zeven schaken, en dat 
een week lang, heerlijk. Zoals altijd 
was ik begonnen met een 'zwitsers 
gambiet': de eerste ronde verliezen 
zodat je daarna een paar partijen 
gemakkelijk kunt winnen en de 
sterkste tegenstanders pas krijgt als 
je goed op dreef bent. Nu moet ik 
zeggen dat de verwachte uitslag 
van de eerste ronde wel in mijn 
nadeel is. Omdat ik met m'n rating 
meestal net onder de helft van de 
groep zit en de indeling 'op rating' 
is, speel ik in die ronde vaak tegen 
een titelhouder. 

Koen Leenhouts � Jeroen Bollaart
HZ Vlissingen, ronde 1 
(stand na 32. Pxd6) 

Hier speel ik met zwart tegen IM 
Koen Leenhouts. Wit is net de 

kwaliteit aan het terugwinnen met 
een paardvork en na bijvoorbeeld 
...Dg6 Pxc8 Txc8 kan zwart met 
vertrouwen het eindspel in. Enkele 
zetten terug dacht ik dat ik hier met 
Tcd8 kon reageren en omdat de tijd 
begon te dringen voerde ik die zet 
uit zonder nog even een laatste 
'blunder check' te doen. Pas na 
32...Tcd8 33. Pxf5 dringt het tot me 
door dat de dame op d1 gedekt 
staat door Pc3. Dat ik die 'achteruit-
zetten' snel over het hoofd zie, 
bleek gisteravond, 21 september, 
overigens nog in m'n bekerpartij 
tegen Peter Lombaers: 

Jeroen Bollaart � Peter Lombaers
PK interne ronde 4, 21-09-2011 
(stand na 46...Th2) 

Met ieder nog zo'n minuut of acht 
op de klok is er toch geen reden 
voor overhaaste zetten. Toch sla ik 
hier 47. Txe7 en na 47...Lf8 is 't 
opeens tijd om op te geven. 

Terug naar Vlissingen. In ronde 
twee win ik dan meestal omdat ik 
dan 'boven de helft' van de groep 
sta en tegen iemand speel met 
enkele honderden ratingpunten 
minder. Mijn tegenstander was 
Natasja Hijwegen (1467). In de 
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opening won ik een pion maar ik 
had er niet meer uit kunnen halen 
dan dit: 

Jeroen Bollaart�Natasja Hijweegen
HZ Vlissingen, ronde 2 
(stand na 35...Dd4+) 

Hier speel ik 36. De3? en na 
36...Dh4+ is 't opeens mat in twee. 
Ok, met 0 uit 2 speel ik dan een 
'zwitsers dubbelgambiet'. Het kan 
toch niet anders dan dat ik er nu 
een paar ga winnen? In ronde 3 
speel ik tegen Manuel Colsen 
(1529). In een gelijk eindspel heeft 
hij nog tien seconden op de klok en 
ik een minuut of vijf. Ik had er 
echter niet aan gedacht dat je er bij 
iedere zet enkele seconden bij 
krijgt. Na enkele zetten roept een 
arbiter 'tijd' en ik denk 'mooi'. 
Vervolgens kijk ik op m'n klok en 
blijkt dat mijn tijd op is en niet die 
van hem. Hilariteit alom. Op naar de 
vierde partij. Inmiddels kun je 
moeilijk meer van een zwitsers 
gambiet spreken. 

Jeroen Bollaart � Pieter Beekhuizen
HZ Vlissingen, ronde 3 
(stand na 21...Lb6) 

Hier speel ik met wit tegen Pieter 
Beekhuizen (1501), de zoon van 
schaakfotograaf Bas Beekhuizen. Ik 
zag dat ik 't zwart hier moeilijk kan 
maken met Ta2 omdat zwart de 
toren op b4 moet blijven dekken. 
Maar ja, ik was er nou net in 
geslaagd om bijna alle zwarte 
stukken op de damevleugel te 
krijgen zodat ik zou kunnen offeren 
op h7. Ik dacht dat te kunnen doen 
na 22. Dg5? Lxd4 23. Lxh7+ Kxh7 
24.Dh5+ Kg8 25. Pg5 maar na 
25...Dxc2 dekt de dame het veld h7 
en staat wit opeens een toren en 
een loper achter. 

Nu dus 0 uit 4, tijd voor een goed 
gesprek met m'n schaaktrainer 
Yochanan Afek die een erg goed 
toernooi aan het spelen was. Zijn 
advies bestond er vooral uit dat als 
je tegen mensen speelt met een 
veel lagere rating, je niet veel hoeft 
te doen. Doe gezonde zetten en 
verbeter je stelling dan maakt je 
tegenstander vanzelf een keer een 
fout. Als je tegen een (op rating) 
sterkere tegenstander speelt, is 't 
een ander verhaal maar nu 
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volstaan gezonde zetten en geduld. 
Ok, then.... 
Het viel me tegen hoe lang je dan 
nog moet wachten op die fouten 
maar ze kwamen wel. Hier speel ik 
met wit tegen Maarten Mellegers 
(1698). 

Jeroen Bollaart�Maarten Mellegers
HZ Vlissingen, ronde 8 
(stand na 27. Dc3) 

Goed, ik heb een dubbele aanval 
maar om nou te zeggen dat ik 
gewonnen sta, nee. Na 27...c5 of 
27 ...Pg5 kan ik weliswaar een pion 

slaan maar zwart komt ook binnen 
met 28...Dd2. Hier komt dan die 
fout waar Afek het over had: 
27...Dc7? 28. Dxc6 en na 
28...Dxc6 29 Pe7+ Kf8 30. Pxc6
valt er nog een zwarte pion. 

Na de vier verliespartijen volgden 
vier winstpartijen. Pas in de laatste, 
negende, ronde speelde ik tegen 
iemand met een hogere (FIDE-) 
rating (maar lagere KNSB-rating, 
ontdekte ik achteraf). Ik nam 
misschien iets te snel het remise 
aanbod aan maar zoals Jan Jaap 
later aangaf, was m'n score op 
deze manier 'mooi in balans'. Het 
heeft me vast een sloot rating-
punten gekost dus de KNSB- 
competitie is voor mij nog even niet 
in zicht maar we gaan vrolijk 
voorwaarts! Nieuwe toernooien, 
nieuwe kansen. 

HOT SPIRIT 
Snelschaaktoernooi 

Entree 
Ontvangsttijd 
Start 
Eindigt rond 

� 1 
20:00u 
20:30u 
23:30u 

vr 21 oktober 
vr 16 december 
vr 20 janauri 
vr 17 februari 

Buurthuis Don Bosco � Spirit 
Abel Tasmanstraat 88 b 
Utrecht (Lombok) 
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Het halfje van De echte

Jan Jaap Janse 

Sommige mensen raken in de 
zomer geen stuk aan, anderen 
doen niet anders. Zo reisde Mitchel 
van het ene toernooi naar het 
andere. De resultaten waren nogal 
wisselend, maar op de volgende 
partij mag hij trots zijn: remise tegen 
de latere toernooiwinnaar Manuel 
Bosboom, in de eerste ronde van 
het Houtje Hoofd Heldertoernooi: 

Mitchel Wallace (1894) �
Manuel Bosboom (2401)

Houtje Hoofd Helder, 27-06-2011 
1. Pc3 d5 2. e4 c6 3. Pf3 g6 4. d4 
Lg7 5. Le3 dxe4 6. Pxe4 Ph6 7. c3 
Pf5 8. Lf4 0-0 9. Lc4 Pd6 10. Pxd6 
exd6 11. 0-0 d5 12. Ld3 Lg4 13. h3 
Lxf3 14. Dxf3 Pd7 15. De3 Te8 16. 
Dd2 Db6 17. Tfe1 Pf8 18. a4 a5 19. 
Tab1 Te6 20. Txe6 Pxe6 21. Lg3 
c5 22. dxc5 Pxc5 
Ik kan me voorstellen dat Manuel 

hier best tevreden was: een 
eindspel dat de betere speler 
doorgaans wint. Mitchel vindt een 
actieve verdediging: 
23. Lb5 Td8 24. Df4 Pe6 25. Dh4 
d4 26. cxd4 Pxd4

27. De7! Pxb5 28. axb5 Lf6 29. 
Lc7! 
Uitstekend. Het wordt meteen heel 
dun. 
29...Lxe7 30. Lxb6 
En Manuel probeert het maar niet 
meer: 
30...Td5 31.Lxa5 Txb5 32.Lc3 Lb4 
33.Ld4 Td5 34.Le3 Lc5 35.Te1 
Lxe3 ½-½ 

Weekendtoernooi Arnhem 

Paul den Boer 

Van 2 t/m 4 september ging ik 
samen met wat vrienden naar 
Arnhem om het Open 
Schaakkampioenschap Arnhem te 
spelen. Een weekendtoernooi met 
veel te mooi weer en veel zon in 
een speellocatie van glas en een 
plat dak... Gelukkig was het hotel 
op loopafstand. 
De eerste ronde was ik weer eens 
als allerlaatste bezig, de rest was al 

naar huis, en de catering wilde 
afsluiten. Ik won met zwart van een 
speler met rating 2111. Zwart won 
een pion maar wit had compensatie 
in een actieve stelling met 
ruimtevoordeel. Uiteindelijk kon wit 
daar niets mee, door goed 
verdedigen van zwart. In de counter 
won ik een tweede centrumpion, en 
stortte wits stelling in. 
De tweede ronde op zaterdag-
morgen besloot ik een bye te 
nemen, uit te slapen en het relaxt 
aan te doen. Als "voorbereiding" 
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uitgebreid ontbijten en daarna naar 
de sauna en in de zon zitten. 
Daarna valt de warmte in de 
speelzaal wel mee. "Warm?... De 
sauna in mijn hotel, die is warm!" ;-) 
De derde ronde zag de tegenstand 
er door de hitte murwgeslagen uit 
en kwam ik met frisse energie de 
speelzaal binnen. Ik won van Bart 
von Meijerfeldt (bleek bij navraag 
geen Duitser) met rating 2132. Mijn 
tweede overwinning op een 2100 
speler! Dat is mijn partij van de 
week (zie onder). 
Na een snelle hap bij de plaatselijke 
Turk was ik klaar voor de 
avondpartij, waar vele toernooi-
gangers een bye hadden opge-
nomen. Ik wist het nog lang gelijk te 
houden tegen de op papier veel 
betere Koen Lambrechts (2278), 
maar na enkele doelloze zetten, 
kwam er ineens een Paard binnen 
op d3 met druk op b2. Nadat die 
pion verloren ging, drongen ook 
zwarts andere stukken de witte 
stelling binnen, 0-1. 
In de 5

e
 ronde mocht ik tegen de 

speler waar een van mijn vrienden 
onfortuinlijk van had verloren. 
Helaas kon ik me voor hem niet 
revancheren. Tegen-gestelde 
rochade bleek toch niet zo'n goed 
idee, want mijn tegenstander was 
veel sneller met de aanval, met 
kinderlijke zetten als Tf1-c1-c3-a3, 
Dd1-d2-a5 en na Dxa7 won wit 
snel. 
Mijn laatste partij verloor ik. Mijn 
tegenstander (zwart) had een 
geïsoleerde d-pion (isolani) maar 
wist door handig manoeuvreren zijn 

stukken actief en gevaarlijk neer te 
zetten. In de slotcombinatie trok 
mijn tegenstander aan 't langste 
eind. 

De eindstand: 
A-groep (>1800) 
Paul den Boer 2,5 punten uit 6 
ronden (TPR 2046) 

Paul den Boer (1891) �
Bart von Meijenfelt (2132)

1. e4 c5 2. Pc3 d6 3. g3 g6 4. Lg2 
Lg7 5. d3 Pc6 6. f4 Tb8 7. Pf3 b5 
8. 0-0 b4 9. Pe2 Pf6 10. h3 O-O 11. 
g4 a5 12. Le3 a4 13. Tb1 La6 14. 
Pg3 c4 15. b3 axb3 16. axb3 cxd3 
17. cxd3 Pd7 18. Tf2 Pc5 19. Lf1 
Pe6 20. d4 Lxf1 21. Pxf1 Pa7 22. 
f5 Pc7 23. Dd2 Pab5 24. Lh6 Pc3 
25. Te1 Ta8 26. Pg3 Ta3 27. Tg2 
Ta2 28. De3 Txg2+ 29. Kxg2 e6 
30. h4 
Mijn plan was h5, Th1, hxg6, Lxg7, 
Dh6+ en Dh7. Ik had hier 30�Te8 
verwacht om Lh8 te kunnen spelen. 
Zwart speelde echter 30...Dd7 en 
nu komt er een aardige thematische 
combinatie in de stelling. 

30�Dd7? 31. Lxg7 Kxg7 32. Ph5+ 
gxh5 33. f6+ Kh8 34. Dh6 Tg8 35. 
Pg5 Txg5 36. hxg5 1-0 
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Déjà vu 

Jan Jaap Janse 

Er zijn weinig zekerheden in het 
leven, maar eentje bewijst zich elk 
jaar: op de ZAK speel je tegen Jan 
H. Prins. De twintigvoudig (of zo) 
kampioen van UCS De Rode Loper 
grijpt gretig de gelegenheid aan om 
het contingent Keresianen te 
bestrijden, en doet dat met een 
bewonderenswaardige strijdlust. 
Het moet toch raar aanvoelen, 
gedurende 7 weken even niet de 
absolute heerser van de zaal te zijn! 

Twintigvoudig (of zo) kampioen 
word je natuurlijk niet zomaar: in elk 
gezelschap vergt dat een enorm 
doorzettingsvermogen en het voort-
durend letten op kansen. In de partij 
Janse � Prins merkte ik dat: ik had 
al snel een stuk gesnoept, maar in 
hoge tijdnood bleef Jan op geintjes 
loeren. Toen ik alles afgeslagen 
dacht te hebben kwam de volgende 
stelling op het bord: 

Jan Jaap Janse � Jan Prins
ZomerAvondKompetitie 2011 

Met 36...Td4 lijkt Jan interesse te 
tonen in pion a4. Bijna wilde ik die 
al een veldje naar voren spelen, tot 

ik een heus déjà vu kreeg: had ik 
zoiets al niet eerder op het bord 
gehad? En jawel: 

Broersen � Janse
KNSB-competitie 2008-2009 

Een heel andere stelling natuurlijk, 
maar toch vallen sommige overeen-
komsten op: de grote materiaal-
voorsprong, maar ook het onhan-
dige blokje rechtsonderin, en vooral 
de pion op h4 die hulp nodig staat 
te hebben. Ik verklap u maar alvast 
wat er in het tweede diagram 
gebeurde: 52. Txg3+?? fxg3 53. 
Dac7 Txh4# 0-1 

Met een flauwe glimlach zette ik 
maar even een toren opzij (37. Tf1) 
waarna de zwarte stelling snel 
verkruimelde. Wel aardig is dat de 
reddende zet in diagram 2 (52. Kh2 
en zwart geeft een hand, na 52. 
Th2? Lxg2+! wint zwart) een fraaie 
blunder in diagram 1 is: 37. Kh2?? 
Dxh4+ 38. Lxh4 Txh4#, want de 
verstopte toren op g6 doet ineens 
mee! 

NB: dit alles was natuurlijk enkel 
een aanleiding om mijn evergreen
te tonen aan de jongere leden. 
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Eindstanden OKU 2011 
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Grootheid Ulf Andersson in actie 

Dimitri Reinderman pakt zijn beker 

OKU: voor alle leeftijden! 
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Open NK Schaakvoetbal 

Colijn Wakkee 

Elk jaar rond april/mei houden 
diverse schakers hun mail en 
Utrechtschaak extra goed in de 
gaten. Want elk moment kan de 
inschrijving voor het NK Schaak-
voetbal worden afgetrapt, en dan is 
het een kwestie van er snel bij zijn. 
Dit was Paul Keres wederom 
gelukt, en dus waren we er voor het 
zoveelste jaar op rij natuurlijk 
gewoon weer bij. 'Tussenpaus' Paul 
Hommerson had vorig jaar zijn 
target niet gehaald en gaf derhalve 
zijn functie als bondscoach weer 
terug aan Colijn Wakkee. 
Het duurde even tot de voltallige 
selectie gearriveerd was op de 
Uithof. Het is dat alle manschappen 
hard nodig waren, anders had de 
bondscoach zich beraden op 
disciplinaire straffen. Uiteindelijk 
gingen de onzen met een totaal van 
9 PK'ers en vaste 'leen-Houtenaar' 
Vincent Verstege de strijd aan. Een 
bekend gezegde luidt: "Voetbal is 
een spel van 11 tegen 11 en aan 
het einde winnen altijd de Duitsers". 
Het NK Schaakvoetbal heeft ook 
van die ijzeren wetten, zoals "Paul 
Keres zit altijd in een zwakke poule 
met Utrecht". Zo ook dit jaar; naast 
Utrecht ook De Rode Loper en RSR 
Ivoren Toren in de poule. Helaas 
waren er twee poules van 3 i.p.v. 4 
teams, omdat er opnieuw last-
minute afzeggingen kwamen. 

Bij het schaken tegen DRL werd 
een 6-2 overwinning geboekt. 

Opmerkelijk was dat zowel Paul als 
Anton Rosmüller (bord 1 en 2) zich 
mat in één lieten zetten. Volgende 
keer zet ik ze een paar borden uit 
elkaar. De rest was wel uitgeslapen 
en won. 
Voetballend tegen RSR Ivoren 
Toren greep PK direct het initiatief 
en dat resulteerde in een degelijke 
3-0 zege. De bonscoach smaakte 
het genoegen een goal te maken 
die hij zelf niet eens gezien heeft, 
omdat hij reeds op weg was naar 
de middenstip. Ook schakend tegen 
de Rotterdammers ging het goed: 
6-2 winst. Een droomstart: 6 uit 3! 
Omdat de Rode Lopers hun punten 
alleen met voetballen binnen-
haalden, en Utrecht dat vooral met 
schaken deed, waren onze kansen 
om de poule te overleven al erg 
groot. 
Een zwaardere proef was de 
voetbalwedstrijd tegen de Lopers. 
De wedstrijd ging lang gelijkop; 
alleen door een misverstand met 
wisselen was een Rode Loper 
plotseling verlost van bewaker 
Anton, waarna hij koelbloedig 
scoorde. Het was de enige goal in 
de wedstrijd. Geen nood, want met 
een voetbalzege op Utrecht zouden 
we alsnog de eerste plaats in de 
groep voor ons opeisen, en gezien 
de eerdere resultaten leek dat toch 
zeker haalbaar. Het gebeurde 
echter niet; de voorsprong die 
Elmer van Veenendaal binnen-
schoot werd later ongedaan 
gemaakt. Ondanks een stormloop 
op het doel van Vincent Diepeveen 
in de slotfase stond na 15 minuten 



41

de teleurstellende 1-1 op het 
scorebord. Ook schakend tegen 
Utrecht zat het niet mee. Door een 
slachting op het middenveld moest 
Jan Teuben winnen om een 
matchpunt te redden, maar hij 
kwam niet verder dan remise en 
dus was de 3½-4½ nederlaag een 
feit. 

Nu stonden we exact gelijk met 
Utrecht in de poule op plaats 1 en 
2. Sowieso door dus, maar nog wel 
penalty's nemen om de groeps-
winst. Alles leek volgens schema te 
gaan; Utrecht miste bij 3-3 de vijfde 
penalty waardoor Mitchel Wallace � 
die beloofd had te scoren, net als 
vorig jaar � de trekker kon 
overhalen. Ditmaal lukte het hem 
helaas niet, waardoor het gelijk 
bleef. 
De Utrechtse zesde penaltynemer 
had gelukkig bij geen van de 10 
penalty's opgelet, want hij legde 
eerst de bal verkeerd en nam toen 
een te lange aanloop. Jaap van 
Oosten zag zijn kans schoon en 
keerde de strafschop. De druk lag 
nu bij de bondscoach, die eigenlijk 
gehoopt had deze zware taak te 
kunnen ontlopen. Na een totaal 
mislukt rollertje over de grond, dat 
genoeg draaide om tussen de 
benen van Vincent Diepeveen door 
in de goal te verdwijnen, was 
groepswinst een feit. 

In de kwartfinale waren de Black 
Sheep onze tegenstanders. Na een 
1½-6½ nederlaag op de schaak-
borden moesten we dit met een 5-0 

op het voetbalveld compenseren. 
En... dat lukte! Het werd inderdaad 
5-0, al was dat dan wel in het 
voordeel van de tegenstander. 
Kansloze missie dus, en we konden 
ons klaarmaken voor onze eerste 
interland. De volgende tegen-
stander was namelijk Werder 
Bremen. Door hun deelname was 
het NK Schaakvoetbal omgedoopt 
tot Open NK Schaakvoetbal en 
waren er ook reglementen in het 
Engels beschikbaar. De Duitsers 
hadden hiervoor van de Regio-
hakkers verloren, waardoor we ons 
wel redelijk kansrijk achtten. Tever-
geefs; schakend werd het een 3-5 
nederlaag. Met voetbal kwamen we 
ook wat tekort: ondanks de steun 
van de 'zesde man' � er waren vrij 
veel toeschouwers, natuurlijk vooral 
op hand van de Nederlanders � zat 
er niet meer in dan een toevals-
treffer (3 maanden na dato weet ik 
eindelijk hoe deze tot stand is 
gekomen: een verdediger schoot de 
bal tegen het hoofd van Youri aan, 
waarna het projectiel precies voor 
de voeten van de teruglopende 
bondscoach stuiterde, die uiteraard 
geen moment aarzelde). 

Niet voor het eerst sloot PK het 
toernooi weer af tegen Utrecht. 
Beide teams verloren beide 
kruisfinales. Aan PK de taak om 
wraak te nemen voor de schaak-
nederlaag en voetbalremise in de 
poule. Utrecht was duidelijk wat 
vermoeid na een lange dag 
schaakvoetballen en de goede 
conditie van de Keresianen gaf de 
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doorslag. Bij de laatste goal 
onderschepte Elmer de bal van de 
aarzelende Pieter Nieuwenhuis en 
legde hij hem keurig in de hoek:    
3-1. Een 3½-4½ schaaknederlaag 
zou voldoende zijn, maar het 
resultaat was uiteindelijk nog iets 
beter: 4-4. 
Conclusie: zevende van de veertien 
(linkerrijtje!), en daarmee de beste 
van de provincie Utrecht, en dat na 
een zonnige en sportieve dag. De 
finale tussen Max Euwe 1 en de 
Regiohakkers werd een absolute 
thriller; na wisselende kansen in de 
slotseconden gewonnen door de 
Tukkers met o.a. Jan Breukelman in 

de gelederen. 
Na afloop werd de historische pres-
tatie van PK gevierd met een stuk 
taart, en deed de bondscoach zijn 
verslag aan Jaap "Bert Maalderink" 
van Oosten. Gedurende de dag 
waren vele PK'ers gearriveerd om 
de manschappen te supporten, 
waarvoor dank! Zo veel zelfs dat de 
hele taart direct op ging. Pieter 
Nieuwenhuis kondigde ons nog aan 
als beste van de SGS, maar dat is 
niet zo gezien de tweede plaats van 
de Regiohakkers. Hoe dan ook, 
Pieter en SC Utrecht bedankt 
wederom voor de organisatie! 

PK-RSR Ivoren Toren 3-0  PK- Rode Loper 0-1  Penaltyserie: 

Jan Willem vd Griendt 1-0   Utrecht 1  Jan Willem 0

Elmer van Veenendaal 2-0  PK-Utrecht 1-1  Utrecht 0  Vincent 1

Colijn Wakkee 3-0 Elmer  1-0 Utrecht 1  Jan 1

    Utrecht 1  Elmer 1

PK-Black Sheep 0-5 PK-Utrecht 3-1  Utrecht 0  Mitchel 0

Jan Teuben 1-0 Utrecht 0  Colijn 1

PK-Werder Bremen 1-3 Jan Willem 2-1  Utrecht 3  Paul Keres 4

Colijn 1-2 Elmer 3-1      

    Schaken Goals

    DRL RSR Utr BSh WBr Utr Totaal Partijen

1 Jan Willem vd Griendt   0 1 0 0,5 1 2,5 5 2 

2 Paul Hommerson 0 1 1 0 0,5 0 2,5 6 0 

3 Anton Rosmüller 0 1 0 0 0 0 1 6 0 

4 Elmer van Veenendaal 1 1 0   0 0 2 5 3 

5 Colijn Wakkee 1   0 0   1 2 4 2 

6 Jaap van Oosten 1   0 0 0   1 4 0 

7 Mitchel Wallace 1 1   0 1 0 3 5 0 

8 Jan Teuben   1 0,5 0,5 0 1 3 5 1 

9 Youri Gerritse 1 1     1 1 4 4 0 

10 Vincent Verstege 1 0 1 1     3 4 0 

  Totaal 6 6 3,5 1,5 3 4 24 48 8 
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Jan Willem stoomt op Jaap verdedigt het doel met verve 

De penaltyserie tegen Utrecht De lagere borden tegen Black Sheep 

Mitchel op jacht naar de bal De hogere borden tegen Utrecht 

De beste van... de provincie! Hij heeft goed gesmaakt 
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AGENDA 2011 

Datum Intern Extern 

wo 28 sep Ronde 5  

wo 5 okt Ronde 6 Speelschema PK4-6 bekend 

wo 12 okt Ronde 7  

wo 19 okt Ronde 8  

wo 26 okt Ronde 9  

za 29 okt  KNSB-competitie ronde 2 (thuis) 

wo 2 nov Ronde 10  

wo 9 nov Ronde 11  

za 12 nov  SGS Snelschaken voor clubteams

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

      

    


