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Van de redactie 

Colijn Wakkee 

Tussen de werkzaamheden rond 
het opstarten van het SGS-seizoen 
in is het toch nog gelukt een PKB 
uit de persen te krijgen. In dit 
nummer gaat Martin van Essen 
verder met deel 4 van het schaken 
zoals dat door computers wordt 
gebezigd. Die krengen blijven 
verbazen, zowel in positieve als 
negatieve zin! Gezien hun wissel-
valligheid in partijen lijken het net 
mensen... 
Daarnaast komen diverse mense-
lijke prestaties aan bod, zo was 
'toernooi-tijger' Paul den Boer bij 
meerdere zomerse evenementen 
actief en kunnen wij meekijken met 
zijn partijen. 
Verder de vaste onderdelen van het 
septembernummer zoals het OKU, 
schaakvoetbal, HSM (plotseling 
verdwenen van de nieuwe website, 
maar is 'ie er nog!) en de ledenlijst. 

De ledenwerving zit wel goed, zie 
het verslag van Ger over de Uit-
dagen. En voor drie bestaande 
leden was er al direct een aange-
name verrassing begin dit seizoen: 
zij zijn namelijk benoemd tot leden 
van verdienste. Deze stralende 
gezichten zijn te bewonderen in dit 
PKB! 
Ook stralende gezichten bij PK1, 
dat voor het eerst sinds mensen-
heugnis de openingswedstrijd in de 
KNSB wist te winnen, hetgeen 
uiteraard gevierd werd bij de 
leverancier van het gloednieuwe 
tenue. Het gepromoveerde PK2 
startte met een ingecalculeerde 
nederlaag tegen Eindhoven. 
Tenslotte een huishoudelijke mede-
deling: PK3 t/m 5 spelers, let op, de 
competitie begint vanaf dit seizoen 
eerder! Zie de agenda achterin. 
Nog een paar nachtjes slapen en 
dan weten we ook wat het 
speeltempo wordt. 

Interne competitie 

Colijn Wakkee 

Eind vorig seizoen wist Dirk het 
gaatje met koploper Niels binnen de 
vereiste marge van 12 punten te 
krijgen. Gevolg: opnieuw een 

match! Ditmaal werd wat minder 
groot uitgepakt dan vorig jaar; 
gewoon over vier partijen. En 
binnen een mum van tijd was het 
ook weer voorbij, want Niels had 
zijn vereiste 2 punten na de eerste 
twee partijen reeds verzameld. 

Eindstand seizoen 2012/2013 na 33 ronden: 
 # Naam Pnt Prt Sal ks + = - Rat Ext TPR 

 1 Niels Ondersteijn 751 26 10 -2 15 6 5 2315 0 2318 

 2 Dirk Floor 741 29 11 -1 18 4 7 2275 0 2279 

 3 Peter Lombaers 689 26 6 -2 14 4 8 2228 2 2191 

 4 Demre Kerigan 668 15 7 1 10 2 3 2284 0 2292 

 5 Gerben Veltkamp 667 21 4 1 10 5 6 2222 0 2223 
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 6 Wesley Vermeulen 659 21 3 1 9 6 6 2226 0 2215 

 7 Wim van de Fliert 648 27 2 -1 12 5 10 2140 0 2131 

 8 Jan Jaap Janse 647 22 2 0 9 6 7 2166 0 2150 

 9 Simon Kronemeijer 630 25 2 -1 12 3 10 2096 0 2104 

10 Anton Rosmuller 628 32 4 0 15 6 11 2132 0 2100 

11 John Cornelisse 628 16 3 -2 8 3 5 2218 0 2204 

12 Jaap van der Tuuk 618 12 5 0 6 5 1 2264 0 2294 

13 David van Eekhout 613 16 2 2 6 6 4 2151 0 2148 

14 Bert Both 604 15 1 -1 7 2 6 2155 0 2163 

15 Eric de Haan 599 17 1 -1 7 4 6 2223 0 2103 

16 Mark Uildriks 599 30 1 0 13 5 12 2037 0 1998 

17 Michel Kerkhof 595 23 1 1 8 8 7 1994 0 2052 

18 Colijn Wakkee 588 13 2 1 6 3 4 2079 0 2084 

19 Jaap van Oosten 588 25 1 -1 12 2 11 1995 0 2017 

20 Paul Hommerson 583 6 4 2 5 0 1 2306 2 2384 

21 Ger Hageman 571 16 0 0 8 0 8 1938 4 1982 

22 Kees Vreeken 567 23 0 -1 9 5 9 1935 5 1959 

23 Conrad Kiers 565 20 -2 0 7 4 9 1881 5 1940 

24 Ronald Gouma 565 22 0 0 10 2 10 1849 5 1899 

25 Klaas Veldhuijsen 564 20 -1 0 6 7 7 1896 5 1927 

26 JW vd Griendt 561 6 4 0 5 0 1 2315 0 2193 

27 Pieter Roggeveen 552 6 3 -2 4 1 1 2236 0 2113 

28 Elmer v Veenendaal 548 8 1 0 4 1 3 2086 0 2077 

29 Paul van der Kooij 548 12 1 0 5 3 4 2002 1 2060 

30 David van Kerkhof 546 6 1 0 3 1 2 2280 0 2190 

31 Dies de Dreu 542 21 -2 -1 9 1 11 1861 5 1918 

32 Hugo ten Hertog 540 2 2 0 2 0 0 2367 2 2553 

33 Leo van Houwelingen 540 10 1 0 5 1 4 2020 0 2022

34 Max Viergever 540 4 2 2 2 2 0 2127 0 2326 

35 Jesper Nederlof 538 8 1 0 2 5 1 2140 0 2072 

36 Gerard Halve 536 15 -1 1 7 0 8 1814 4 1887 

37 Jeroen Bakker 533 6 0 2 1 4 1 1907 4 1959 

38 Andries Mellema 531 3 1 1 2 0 1 2197 0 2274 

39 Mark Smits 531 7 0 -1 2 3 2 2175 0 2059 

40 Frank Wilschut 528 2 0 0 1 0 1 1993 5 1956 

41 Frank Heinen 527 7 -1 -1 2 2 3 1782 5 1890 

42 Jeroen Bollaart 522 15 -2 1 5 3 7 1874 4 1880 

43 Xander Wemmers 522 1 1 1 1 0 0 2349 2 2623 

44 Hein Piet vd Spek 518 8 0 0 3 2 3 2020 0 1930 

45 Ronald van der Veen 517 10 -1 0 4 1 5 1987 0 1910 

46 Paul den Boer 515 23 0 1 10 3 10 1921 0 1835 

47 Rolf Dijksterhuis 515 2 0 2 1 0 1 1932 3 2009 

48 Tim Lammens 514 1 1 1 1 0 0 2350 0 2601 

49 Jan Breukelman 513 1 1 -1 1 0 0 2268 0 2217 

50 Jan Teuben 513 4 -2 0 0 2 2 1886 5 1891 

51 Jelle Wiering 513 1 1 -1 1 0 0 2060 0 2219 

52 Jelmer Sminia 513 4 0 -2 1 2 1 2241 0 2143 

53 Rijk Schipper 511 6 -1 0 2 1 3 2010 0 1992 

54 Yme Jan Jellema 510 13 -1 1 5 2 6 2084 0 1881 

55 Frank Bax 508 2 0 2 1 0 1 1715 0 1955 

56 Jan Bettman 506 21 -2 -1 9 1 11 1845 0 1863 

57 Robert Weaver 502 2 0 0 1 0 1 1416 0 1639 

58 Evert van Heel 501 24 -2 0 8 6 10 1921 0 1840 

59 Tim de Jonge 499 1 0 1 0 1 0 1798 0 1749 
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60 Youri Gerritse 493 1 -1 -1 0 0 1 1918 1 1419 

61 Adriaan de Jongh 492 1 -1 -1 0 0 1 2213 0 1939 

62 Michiel van Hasselt 487 13 -4 -1 4 1 8 1715 3 1793 

63 Vincent Delvigne 487 1 -1 1 0 0 1 1396 0 1349 

64 Jeroen van Meerwijk 484 6 -4 0 1 0 5 1489 3 1507

65 Jan van Eck 482 10 -2 0 4 0 6 1637 1 1674 

66 Ernst van der Vecht 480 18 -4 0 5 4 9 1826 3 1709 

67 Dimitri Hendriks 479 14 -4 0 4 2 8 1750 0 1791 

68 Jan Wiggerman 477 26 -3 0 8 7 11 1803 3 1814 

69 Hans Hollander 474 5 -3 1 0 2 3 1866 0 1750 

70 Stefan Blom 460 11 -4 -1 3 1 7 1731 0 1667 

71 Jelle Vellema 459 5 -4 -1 0 1 4 1676 0 1609 

72 Mitchel Wallace 459 19 -5 1 6 2 11 1755 4 1768 

73 Roland Bes 459 12 -4 0 3 2 7 1694 0 1680 

74 Chris van Meer 450 7 -5 1 1 0 6 1579 1 1589 

75 Henk Heijmans 448 4 -4 0 0 0 4 1374 0 1261 

76 Gosse Kaastra 444 12 -5 2 3 1 8 1516 0 1669 

77 Peter van den Belt 422 20 -7 -2 5 3 12 1702 1 1657 

78 Wim Kool 385 25 -10 -1 6 3 16 1577 3 1635 

En het nieuwe seizoen dan? We 
zijn elk seizoen gewend dat, 
vanwege de alfabetische sortering 
op voornaam, Anton na 0 (en 
meestal ook nog wel 1) ronden de 
ranglijst aanvoert. Dit jonge seizoen 

was dat niet anders. Maar de bard 
gaat na 3 ronden nog steeds – en 
alleen – aan de leiding. 
Daarnaast is Wim de enige met 3 
uit 3. De titelhouder is overigens 
nog niet gesignaleerd. 

Tussenstand seizoen 2013/2014 aan kop na 3 ronden: 
# Naam Pnt Prt Sal ks + = - Rat Ext TPR 

1 Anton Rosmuller 546 3 3 -1 3 0 0 2136 0 2447 

2 Wim van de Fliert 544 3 3 1 3 0 0 2164 0 2346 

3 Demre Kerigan 529 2 2 0 2 0 0 2259 0 2516 

4 Tim Lammens 529 2 2 0 2 0 0 2324 0 2362 

5 Paul Hommerson 528 2 2 0 2 0 0 2283 0 2287 

6 Mark Uildriks 524 3 1 1 2 0 1 2030 0 2138 

7 Peter Lombaers 524 3 1 1 2 0 1 2289 0 2185 

8 Paul van der Kooij 521 3 1 -1 2 0 1 1982 0 1981 

9 Dies de Dreu 520 3 1 1 1 2 0 1876 0 2127 

10 Jeroen Bakker 519 3 1 -1 2 0 1 1909 0 2044 

11 Peter van den Belt 518 3 1 -1 2 0 1 1783 0 2036 

12 Jan Prins 516 2 1 0 1 1 0 1979 0 2155 

13 Ernst van der Vecht 515 1 1 1 1 0 0 1959 0 2376 

14 Bert Both 514 1 1 -1 1 0 0 2152 0 2200 

15 Frank Wilschut 514 1 1 -1 1 0 0 2056 0 2197 

16 Guus Bollen 514 1 1 1 1 0 0 2150 0 2307 

17 Jeroen Bollaart 514 1 1 1 1 0 0 1855 0 2161 

18 John Cornelisse 514 1 1 1 1 0 0 2131 0 2230 

19 Wim Kool 514 1 1 1 1 0 0 1561 0 1800 

20 Laurens Snuverink 513 1 1 -1 1 0 0 1967 0 1932 

21 Evert van Heel 511 3 0 -1 1 1 1 2017 0 1991 
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Foto's 

Op de ALV krijgen Jeroen van Meerwijk en Jan 

van Eck de medaille uitgereikt voor als kersverse 

leden van verdienste 

Rolf Dijksterhuis kreeg 

dezelfde onderscheiding 

enkele weken later 

PK1 klaar voor nieuwe seizoen 
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Uit-dag op de Uithof groot 
succes 

Ger Hageman 

De samenwerkende Utrechtse 
schaakverenigingen verenigd onder 
Stibus, werden vertegenwoordigd 
door Peter Thonen, lid van UCS de 
Rode Loper, en Ger Hageman, lid 
van Paul Keres. 
Zij richtten de stand, direct na de 
ingang gelegen naast de soms 
luidruchtige brandweer, in met 
posters en drie schaakborden en –
stukken. Bliktrekkers waren de 
grote stukken die Peter had 
meegenomen van het open-
luchtspel bij de Munt in Lombok. 
Er was genoeg belangstelling van 
de studenten voor onze kraam. 
Verschillende groepjes personen 
liepen langs en keken wat er aan de 
hand was. Zeker dertig hiervan 
kwamen naar de kraam voor 
inlichtingen en vaak een spelletjes 
schaak. 

Regelmatig brachten ook mensen 
van andere stands een bezoekje 
aan onze stand.  
Een speciaal ontworpen folder met 
de nieuwste informatie over alle 
Utrechtse verenigingen diende als 
handout. 
We kregen de indruk dat 
verschillende studenten serieuze 
belangstelling hadden. En terecht.  
Elke Utrechtse club geeft personen 
met belangstelling de kans om 
enkele malen vrijblijvend mee te 
doen aan de interne. Dat geeft hen 
de mogelijkheid om hun krachten te 
meten. Ook  krijgen zij de kans om 
de sfeer te proeven. 
Verder verzorgt Stibus trainingen 
voor beginners tot gevorderden. 
Naast deze veelal nieuwe gezichten 
kwamen ook enkele bekenden op 
de kraam af. Van Paul Keres 
herkenden wij JB, JvM, J3, JP, DK, 
nieuwkomer JB van Hoogland met 
collega Richard. 

Ger en Peter bij de stand, waar 

regelmatig een potje werd geschaakt 
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NK Schaakvoetbal 

Michel Kerkhof 

In de zomer wordt aan het einde 
van het schaakseizoen het NK 
schaakvoetbal gespeeld. Zoals elk 
jaar staat Paul Keres met een 
representatief team aan de start 
blokken. Wellicht onverwacht, maar 
dit jaar was de gemiddelde leeftijd 
rond de 25 wat het tot één van de 
jongste Paul Keres teams ooit 
maakte. Dit was echter niet in ons 
spel terug te zien op voetballend 
gebied, waar we het altijd traditie 
getrouw moeilijk op hebben. Onze 
doelstelling was om de poulefase te 
overleven, en hoger te eindigen dan 
Utrecht. Beide zijn uiteindelijk 
gelukt, maar hoe? 
In de poulefase waren we in een 
poule van 3 ingedeeld waarin we 
zowel Sissa & HMC troffen, waar 
we dubbelrondig (zowel voetballend 
als schakend) tegen moesten. Dit 
waren hele sterke teams, 
aangezien HMC dit jaar grote 
ambities had, aangezien veel niet 
originele HMC spelers mee-
speelden. Sissa had ook een vrij 
jong team en was op schaakgebied 
ook niet erg zwak, dus het zou erg 
moeilijk worden om doelstelling 1 te 
halen. 
De eerste wedstrijd begon dit jaar 
bijna stipt op tijd, waardoor 
ondergetekende op het einde van 
de wedstrijd binnen kwam. Een 0-1 
nederlaag tegen HMC was ons 
deel, wat opgevat werd als erg 
hoopvol. Op schaakgebied verloren 
we de eerste ook maar slechts met 

5-3, waar op bord 5 nog een IM zat, 
waaruit blijkt dat deze nederlaag 
niet heel slecht was. 
De daarop volgende wedstrijd werd 
op schaakgebied met 5-3 
gewonnen tegen Sissa, om daarna 
op voetballend gebied een 2-2 te 
laten aantekenen met doelpunten 
van Colijn & Hugo. Dat we daarna 
nogmaals verloren van HMC op 
zowel schaakgebied als voetballend 
(2-6 en 0-3) mocht de pret niet 
drukken. Immers, HMC won ook 
alles van Sissa. In de wedstrijd 
tegen Sissa werd dan ook een vrij 
solide 5-3 aangetekend, en dat we 
de voetbalwedstrijd verloren met   
1-2 (doelpunt van Hugo) kwamen 
we uiteindelijk op de 2

e
 plaats in de 

poule. Zo kwalificeerden we voor de 
bovenste helft van het toernooi. 

Het was nu wel tijd voor het eerste 
biertje, maar dit heeft ons wellicht 
de das om gedaan. We mochten in 
de kwartfinales tegen het uit 
Enschede komende team van Max 
Euwe, waar we allereerst met 6-2 
op schaakgebied van wonnen. De 
voetbalwedstrijd ging de eerste 5 
minuten erg gelijk op, met een 1-1 
tussenstand. Jan Teuben schot 
toen een heel mooi schot keihard 
op de paal, waarin een counter tot 
een 1-2 achterstand leidde. Nog 
niks aan de hand, maar de 
concentratie werd minder en de ene 
naar de andere counter ging erin. 
Een vliegende keeper maakte 
daarna ook niet het verschil, en een 
heroïsch poortje beslechtte het lot 
van Paul Keres. 
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De kans op eeuwige roem was nu 
voorbij maar de gezelligheid 
straalde alom. 
Na een lekker biertje konden we 
lekker vrijuit spelen tegen KC, dat 
zijn titelaspiraties opzij moest zetten 
na een verloren kwartfinale. Op 
schaakgebied viel qua uitslag niet 
zoveel te melden (2-6) maar op 
sportief vlak wel. Doorspelen in een 
totaal gelijke stelling op vlag op een 
gezelligheidtoernooi is not done. Nu 
zal er geen specifieke naam worden 
genoemd, maar laten we wel 
stellen, gezelligheid moet voorop 
staan! In de voetbalwedstrijd 
stonden we onder zware druk, maar 
konden we enigszins de schade 

beperken (0-3). 
In de laatste wedstrijd tegen De 
Drie Torens wonnen we nog wel de 
schaakwedstrijd, maar op voet-
ballend gebied waren aan ons latijn 
(0-5). 
Dit leidde tot een 8

e
 plaats, wat 

gezien de concurrentie zeker geen 
slechte prestatie is! 
Als 9

e
 de wel bekende vlaai uit te 

kiezen met een lekker biertje, 
smaakte dan ook zeer lekker. 
Rest mij niet anders dan mijn 
teamgenoten, Colijn (bondscoach), 
Yme Jan, Peter, Niels, Wesley, 
Hugo, Peter, Jan Elmer & Jaap te 
bedanken voor een zeer leuke dag! 

HMC 0-1 

SISSA 1 2-2 

Hugo 1-1 

Colijn 2-2 

HMC 0-3 

SISSA 1 1-2 

Wesley 1-2 

Dr. Max Euwe 1 1-7 

Hugo 1-1 

Kennemer C. 0-3 

De Drie Torens 0-5 

    Schaken 
Goals 

    HMC SIS1 HMC SIS1 ME1 KC DDT Tot Part 

1 Hugo t.H. 0 0 0 1 1 0 0 2 7 2 

2 Niels O. 1 1 1 0,5 1 0 1 5,5 7 0 

3 Peter L. 0 1   1 1 1 1 5 6 0 

4 Wesley V. 1 0   0 1 0,5   2,5 5 1 

5 Yme Jan J. 0 1 0 0 1   0 2 6 0 

6 Elmer v.V. 0 1 0 1 1   1 4 6 0 

7 Michel K. 0   0 1   0 1 2 5 0 

8 Colijn W. 1   0 0,5   1 1 3,5 5 1 

9 Jaap v.O.   0 0   0 0   0 4 0 

10 Jan T.   1 1   0 0 1 3 5 0 

  Totaal 3 5 2 5 6 2,5 6 29,5 56 4 
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De eerste schaakwedstrijd tegen SISSA Door het goede weer kon buiten 

worden geschaakt 

Wesley legt Jan Breukelman van Dr. 

Max Euwe over de knie; Jans wraak 

zou echter zoet zijn 

Aan het schaken lag het niet tegen de 

Tukkers 

De benodigde monsterzege tegen De 

Drie Torens werd niet gehaald 

Zelfs Hugo kon het tij niet keren 

(gelukkig zijn er geen voetbalfoto's gemaakt) 
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Vierkamp Haarlem 

Paul den Boer 

Gemoedelijk toernooi gespeeld in 
Haarlem: de Karel Kuip Vier-
kampen: 1 verloren, 1 remise en 1 
gewonnen. 
Mijn partij tegen Joran Donker was 
een groot spektakel. Onderstaande 
stelling was in de slotfase, waarin 
beide spelers nog enkele seconden 
hadden + 5 seconden per zet 
increment. 

Paul den Boer (2008) – 
Joran Donker (1996) 

Stelling na 37. Lf4xg5 

In een Franse opening had ik 2 
pionnen geofferd voor een aanval, 
maar die was gestrand, en dus 
verwachtte ik dat ik zou verliezen. 
Mijn tegenstander offerde 2 pionnen 
terug in de veronderstelling een 
stuk te winnen, wat uiteindelijk toch 
niet doorging. Hier hebben we 
ongelijke lopers, ongelijke kansen! 
Aanvankelijk dachten we allebei dat 
zwart met Le6-d7-c6 (dreigt Dh1 
mat) eerder zou zijn, maar na Kg1-
f1-e2 is wit veilig. Daarom speelde 
zwart: 

37...Tg8 38. Df4 Dd8 39. Th5 
Er dreigt h6-h7 en de zwarte toren 
kan de loper niet meer gepend 
houden, omdat ook het promotie-
veld h8 in de gaten gehouden moet 
worden. Daarom moet de zwarte 
dame weg: 
39...De8 
Maar na... 
40. h7 Th8 41. De5 
...met de dreiging De5-f6+ mat is 
het wit die een beslissende aanval 
heeft over de zwarte velden. Er 
volgde nog: 
41...Da4 42. Df6+ Ke8 43. Dxh8+
(43. De7+ mat had ik gemist) 
43...Kd7 44. Dd8+ Kc6 

Wij waren nog als laatste bezig en 
men wachtte op ons tot de 
prijsuitreiking kon beginnen. Een 
grote menigte toeschouwers die om 
ons bord stond toe te kijken kon ik 
nog trakteren op een toegift: 
45. d5+! 45...Kb7 
45...Lxd5 46. De8+ röntgenschaak 
verliest de dame. 
46. De7+ Ka6 47. Dxe6 Dd1+ 48. 
Kf2 Dxh5 49. De2+ 
Met verplichte dameruil dus mijn 
tegenstander gaf op. 1-0
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Vellmar 

Yme Jan Jellema 

Yme Jan Jellema (2217) – 
E. Krausse (1999) 

Vellmar, 27-07-2013, ronde 4 
1. Pf3 c5 2. g3 Pc6 3. Lg2 e5 4.   
O-O d5 5. c4 Pf6 6. b3 Le7 7. cxd5 
Ik was niet happy met deze 
invoeging, maar kreeg het gevoel 
dat zwart na Lb2 gewoon d4 zou 
spelen. Toen ik b3 speelde, leek mij 
dat nog niet boeiend. Maar na Le7 
begon ik daar toch anders over te 
denken en besloot dan toch maar te 
ruilen. 
7...Pxd5 8. Lb2 Lf6?! 
8...f6 lag toch meer voor de hand 
en werd ook aangegeven door mijn 
tegenstander uit de 2e ronde, die 
deze opening ook wel eens 
gespeeld had. 
9. Pa3 O-O 10. Tc1 b6 
Deze zet leek mij wel een aanslag 
op de witte velden op de lange 
diagonaal, waar mijn loper toch al 
hongerig naar zit te kijken. 
Desalniettemin dacht ik dat er niets 
mis mee was, omdat de loper op b7 
de zwaktes goed genoeg zal gaan 
opvangen. 
11. h4 Te8?! 
11...h6 had mijn voorkeur genoten. 
Achteraf ook die van mijn 
tegenstander, die zijn nederlaag na 
afloop weet aan het nalaten van h6. 
12. Pg5 La6? 
Zelf denk ik dat dit de beslissende 
fout is. De zwarte witvelder zal toch 
echt de strijd met de witte witvelder 
aan moeten gaan. Nu gaat de 
zwarte stelling wel heel zwaar lijden 

onder de zwaktes die gecreëerd zijn 
met b6. Na Lb7 oid meende ik dat ik 
een plezierigere stelling zou hebben 
(mijn paarden dansen zo makkelijk 
in het rond), gezien de partij denk ik 
dat ik na La6 al gewonnen sta. 

13. Pe4 Tc8 
Deze zet zal ook ongelukkig 
gekozen zijn overigens. 
14. Pc4! 
En toen ging 'ie in de denktank. 
Want ja, Lxc4 lijkt toch wel 
gedwongen en dat wil je echt niet 
spelen. 
14...Lxc4 15. bxc4 Pde7 
15...Pc7 16. Pxf6+ Dxf6 17. f4 
ziet er ook goed uit voor wit. 
15...Pdb4 16. a3 Pa6 is ook niet het 
leukste om te spelen, maar is wel-
licht beter dan de partijvoortzetting. 
16. Pxf6+ gxf6 17. f4 exf4? 
Dit is misschien wel een mooi 
moment om mijn tegenstander te 
beschrijven. Ik had hem al eerder 
een partij op bord 2 zien spelen, 
maar ook qua uitstraling maakte hij 
de indruk dat het een aanvallend 
ingestelde speler was. Zijn 
bebaarde en gebruinde hoofd, 
gecombineerd met een woeste blik 
in de ogen, droegen sterk bij aan dit 
beeld. 
Desalniettemin was dit niet het 
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meest opvallende aan deze man. 
Tijdens het toernooi liepen de 
temperaturen op tot boven de 35 
graden (Celsius). Mijn tegenstander 
had speciaal voor dit weer een 
lange spijkerbroek aangetrokken (à 
la, dat kan nog), maar had over zijn 
t-shirt een houthakkersvest aan. Ik 
vond het zo verbazingwekkend. 
Iedereen stoomde die zaal uit, en 
meneer schaakt gewoon in een 
houthakkersvest. 
Overigens speelde hij op de 4

e
 dag 

een partij waarin hij opstond en dit 
houthakkersvest dan ook daad-
werkelijk aan zijn stoel ophing. Zijn 
tegenstandster, nochtans een klein 
en daardoor wellicht verlegen 
meisje, maakte daar nog een 
opmerking over, helaas heb ik geen 
idee wat ze zei. Een bijzondere 
tegenstander in elk geval. 

17...exf4 zal het resultaat niet 
beïnvloeden, maar lijkt me toch wel 
een serieuze fout. Als mijn 
tegenstander me ook nog gaat 
helpen met aanvallen, dan moet het 
wel goedkomen. 

18. h5 
Tsja, ik vond het zelfs de moeite 
waard om naar verbeteringen voor 
Txf4 te kijken. Volgens mij heeft wit 
intussen de luxe gekregen om ook 
Pg6 uit de stelling te halen, ik wilde 
mijzelf deze luxe niet ontnemen. 
18...f3 19. Txf3 Pd4 20. Tf4 Pg6 

Deze combinatie is ook niet goed, 
maar ik kan me niet voorstellen dat 
zwart nog serieus kan verdedigen 
tegen de witte aanval. 
21. hxg6 Pxe2+ 22. Kh2 Pxf4 23. 
gxh7+ Kxh7 
23...Kh8 had mijn voorkeur 
genoten. 
24. gxf4 Tg8 25. Dh5+ Kg7 26. 
Dg5+ Kf8 27. Dh6+ Ke8 28. Te1+ 
Kd7 29. Lxf6 1-0 
Mijn oud-clubgenoot bij Unitas 
attendeerde mij erop dat het in het 
Engels ook toegestaan was om met 
de e- en de d-pion te bewegen. 
Trots antwoordde ik dat dit mijn 
eerste overwinning was waarin mijn 
beide centrumpionnen hun begin-
veld niet verlaten hebben. Toch een 
leuk detail wat mij betreft. 
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e
 HSM: Wemmers wint weer 

Jan Jaap Janse 

Het Utrechtse schaakseizoen is 
weer geopend met het Hans 
Sandbrink Memorial. Het is 
inmiddels de 10e keer dat we Hans 
op deze manier herdenken. In de 
loop der tijd is het HSM 
geëvolueerd van een toernooi voor 
intimi naar een meer open 
bedoening, wat ook de bedoeling 
was van bedenker Bart Karstens. 
De traditionele elementen zijn 
echter gebleven: gezelligheid, duvel 
aan de bar, speciale prijzen en 
natuurlijk een felle strijd waarin 
reputaties gemaakt en gebroken 
worden. 
Dit keer had ons toernooi een 
bijzondere bezetting: ergens in 
augustus kreeg ik een mail van vier 
Finse vrienden, die op vakantie 
waren in Nederland en graag eens 
een potje wilden schaken. Uit het 
contact kwam nog een vrijdag-
avondje blitzen, waardoor zowel de 
Finnen als enkele Keresianen met 
kleine oogjes aan de start kwamen. 
Sowieso waren er veel nieuwe 
spelers (18 debutanten!) en ook 
veel spelers: met 54 schakers was 
De Sjuut goed gevuld. 
Xander had de vorige editie 
gewonnen en had nu ook snode 
plannen. Een voor een mocht 
iedereen op het appel komen en 
alleen uw verslaggever bleef op de 
been. Ook Peter Lombaers ging 
onderuit, maar won de rest en pakte 
net als in 2011 de tweede plek met 
6 punten. Van het groepje erachter 

mocht Demre Kerigan de bronzen 
plak ophalen. Dat zijn namen die je 
verwacht. Echte verrassingen zien 
we iets lager: Harry Appelo draaide 
voortdurend bovenin mee en kwam 
op 4,5 punt met een TPR van 2143, 
en enige dame Judith van 
Amerongen deed iets dergelijks met 
4 punten en een TPR tegen de 
1900. Vooral het OZ-duel Van 
Amerongen – Sanijs (1-0) trok het 
nodige publiek. 
In het HSM draait het echter meer 
om de prijzen dan om de punten. 
Hans bedacht vroeger de gekste 
prijzen en die traditie hebben we 
voortgezet. Dit keer had Petra de 
eer om de prijzen te kopen, en dat 
moeten we vaker doen: ik koop van 
het budget meestal een prijs of tien, 
Petra kwam tot het dubbele aantal. 
Zo konden we Harry eren met een 
chest expander (voor een 
krachtpatser) en Michel Kerkhof 
met een playboy deospray (voor 
een cool iemand). Lukas Boutens 
had ’s ochtends 48 duvel naar 
binnen gesjouwd en kreeg een 
handdoek om het zweet af te 
vegen, de niet vlammende 
kanshebber Gilbert Vrancken een 
BBQ-set en Frans een 
versierkookboek (zie vorige alinea). 
En zo werd langzaam de hele 
prijzentafel leeggemaakt, maar niet 
zonder de wedstrijdleider (Marc 
Jongerius) en het barpersoneel 
(Petra en Jasper) te bedanken. 

Het was weer een erg mooie editie. 
Dank aan iedereen voor de 
sportieve deelname! 
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Een partij uit het toernooi: 

Gilbert Vrancken – Martin v. Essen 
HSM, 31-08-2013, ronde 4 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Pf6 4. 
d4 exd4 5. e5 d5 6. Lb5 Pe4 7. 
Pxd4 Lc5 8. Le3 O-O 9. Pxc6 bxc6 
10. Lxc5 Pxc5 11. Lxc6 La6 12. 
Lxa8 Dg5 13. Dd2 Dxe5+ 14. Kd1 
Txa8 15. Pc3 d4 16. Te1 Dh5+ 17. 
Pe2 

17...d3 18. cxd3 Pxd3 19. g4 
Pxf2+ 20. Kc1 Dc5+ 21. Dc3 Dg5+ 
22. Kc2 Ld3+ 23. Kb3 Tb8+ 24. 
Ka3 De7+ 25. b4 a5 26. Pd4 axb4+ 
27. Ka4 Ta8+ 28. Kb3 Ta3+ 0-1 

Het podiumtrio 

Lukas toont zijn prijs 
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Partij uit PK1-Caïssa 

Michael Wunnink 
van de Caïssa-site 

M. Wunnink – J.J. Janse 
commentaar: Michael Wunnink 
1. d4 d5 2. c4 Lf5!? 
Dat is pas clubliefde. Paul Keres-
voorzitter Janse speelt de Keres of 
Baltische Verdediging, een van de 
guerilla's, die Bronznik zo hard 
aanpakt in zijn uitstekende boek 
"Beating the Guerilla's", een 
aanrader voor iedere 1. d4-speler. 
Zoals met wel meer van dit soort 
net niet slecht genoege tweede-
rangs-systemen kon ik me niet 
meer herinneren wat Bronznik 
aanbeveelt, dus... 
3. cxd5 Lxb1 4. Da4+ c6 5. dxc6 
...grijp ik terug op wat ik hier al 
twintig jaar op heb klaarliggen, uit 
de deeltjes "Theorie der 
Schaakopeningen" van Max Euwe. 
(Bronznik blijkt bij thuiskomst 5. 
Txb1 aan te bevelen, met als 
belangrijke pointe om te onthouden 
5...Dxd5 6. Pf3 Pd7 7. b4! bereidt 
b4-b5 voor en zorgt dat na Pb6 Dc2 
a2 gedekt staat. Daarna gaat wit 
rustig verder met e3, Ld3 etc.) 
5...Pxc6 6. Txb1 e5 
(Het eindspel na 6...Dxd4 7. Dxd4 
Pxd4 8. e3 is voor de liefhebbers 
met zwart. Wit speelt risicoloos op 
winst. Ik heb dit een keer geruisloos 
gewonnen tegen Djurre den Heeten 
in het Kroegloperstoernooi, een 
hoogtepunt uit mijn carrière. 
7. Ld2! exd4 
7...Dxd4 8. Dxd4 Pxd4 (8...exd4 9. 
g3 += dit oogt onschuldig, maar wit 
scoort met zijn loperpaar in al dit 

soort eindspelen als een tierelier in 
de database; af en toe haalt zwart 
een halfje.) 9. e3 Pc6 10. Lb5. 
8. Pf3 
8. g3 verwierp ik omdat Pf3 me 
onderweg wat meer opties biedt en 
omdat ik Dd5 niet wilde toestaan. 
Dat laatste blijkt wel mee te vallen 
zoals Shipov demonstreert in een 
modelpartij, die de moeite van het 
naspelen waard is, niet alleen 
omdat Shipov het heel strak 
afmaakt, maar omdat een aantal 
van mijn manoeuvres (Pg5-e4, Lf4 
als reactie op Lb4) in deze partij 
door Shipov wordt toegepast. 8... 
Dd5 9. Pf3 b5 10. Db3 Dxb3 11. 
axb3 Ld6 12. Lg2 Td8 13. O-O 
Pge7 14. Tfc1 O-O 15. Ta1 Tc8 16. 
Ta6 Tc7 17. Pg5 Tfc8 18. Pe4 Lb4 
19. Lf4 Pb8 20. Txc7 Txc7 21. Ta1 
Tc8 22. Txa7 Pg6 23. Pd6 Tf8 24. 
Pxf7 Pxf4 25. gxf4 Ld2 26. f5 h5 27. 
Ld5 Kh7 28. h4 Lc1 29. Le4 Kg8 
30. Pg5 Lxb2 31. Pe6 d3 32. Lxd3 
Te8 33. Lxb5 Tc8 34. Kg2 Pc6 35. 
Lxc6 Txc6 36. Ta8+ Kh7 37. Pg5+ 
1-0 (37) Shipov, S (2510) – 
Shemeakin, A (2240) Yalta 1995. 
8...Lc5!? 

Een provocatieve zet. Minder 
riskant is 8...Pf6. Ik was hier, als 
pointe van 8. Pf3, 9. Pe5 van plan. 
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(9. Db5!? Db6 leek me niets voor 
wit) 9...Dd5 10. Pxc6 bxc6 11. Tc1 
Tc8 12. e3 +=) 
9. Tc1 
Op zoek naar een weerlegging van 
zwarts gekunstelde spel besteed ik 
een achteraf belachelijke sloot tijd 
en had ik hier nog maar een uur op 
de klok. Toen ik er niet uitkwam 
besloot ik in ieder geval zwart een 
keuzemoment te geven wat met zijn 
aangevallen loper te doen, in de 
hoop daarmee wat tijd terug te 
winnen, omdat de natuurlijke reactie 
9...Lb6 op zijn minst gevaarlijk lijkt 
wegens 10. Tc6: Kiril Georgiev 
speelde wat ik hier binnen 5 
minuten ook had kunnen spelen. Hij 
ontwikkelt zich eerst en laat de 
loper op c5 om later met b4 en b5 
tempi te winnen. (9. g3 Pge7 10. 
Lg2 O-O 11. b4 Lb6 12. b5 Pb8 13. 
O-O Pf5 14. Dc2 Pd6 15. Pg5 1-0 
(31) Georgiev, K (2680) – Abella 
Vazquez, C (2093) Bergamo 2012) 
Ik zat ook nog onnodig lang na te 
denken over de complicaties na 9. 
b4 Lb6 10. b5 Pa5 (10...Pce7 is de 
reden dat ik afzag van b4-b5 wat 
ook de zwarte velden bij wit wat 
verzwakt.) 11. Pxd4 +/-. 
9...Lb6 
Vrijwel a tempo gespeeld, de indruk 
wekkend dat mijn pointe Tc6 een 
(bekende) niet werkende val zou 
zijn. 
10. g3 
Na weer een kwartier nadenken 
besluit ik positioneel verder te gaan 
en er een geslaagde Tarrasch van 
te maken met gratis loperpaar. Ik 
zat qua tijdsverdeling psychologisch 

in een zichzelf versterkende neer-
waartse spiraal. Moeilijk accepte-
rend dat ik mijn uiteindelijke keuze 
10. g3 en sjabloon de konings-
vleugel ontwikkelen met Lg2, O-O 
"en dan eens kijken" ook in vijf 
minuten op het bord had kunnen 
zetten, wilde ik per se Txc6 
draaiend krijgen om mijn 
tijdsverbruik te rechtvaardigen, wat 
uiteindelijk nog meer tijd kostte. Om 
me uiteindelijk neer te leggen bij 
een uur tijdsverlies zonder tot iets 
anders te komen dan wat ik in vijf 
minuten had kunnen spelen. 10. 
Txc6 bxc6 11. Dxc6+ Kf8 12. Lb4+ 
Ne7 13. Db7 La5! is de 
voornaamste reden dat ik 
uiteindelijk tot de conclusie kwam 
dat het offer niet deugt. 
10...Pge7 11. Lg2 O-O 12. O-O 
Dd7 13. Pg5 
A tempo gespeeld om weer wat 
vaart te maken. Met de loper nog 
op c5 zou Pe4 een tempo winnen, 
dus misschien was Tc1 wel 
helemaal niet zo handig... 
13...h6 14. Pe4 De6 15. Dc4! 
Wit heeft alternatieven, maar ik wil 
overgaan in een eindspel dat ook 
uit de opening met Dxd4 i.p.v. exd4 
had kunnen ontstaan. Die lopers 
gaan vanzelf schijnen. 
15...Dxc4 
15...Dg6 16. Lf4! += verhindert het 
actieve Pe5 en brengt Pd6 in de 
stelling. 
16. Txc4 Lc7?! 
16...Pe5 dringt zich op, maar 17. 
Tcc1 d3 18. e3 leidt tot een ruime 
plus voor wit, hoewel voorzichtig-
heid geboden is met een pion op 
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d3. 
17. Pc5 b5 18. Tcc1 

Hier staat zwart zwaar onder druk, 
zonder dat wit veel bijzonders heeft 
gedaan. 
18...Ld6?? 
18...Tac8 19. Pd7 Tfd8 20. Lxc6 
Pxc6 21. Txc6 Txd7 22. Tfc1 +/- en 
zwart bezwijkt onder de penning 
over de c-lijn. 18...Lb6 19. Pd7 Tfc8 
20. Lf4 gevolgd door Ld6 en Lxe7 
en wit wint altijd materiaal. 
19. Pb7?? 
19. Lxc6! wint een vol stuk, zwart 
kan opgeven. De enige verklaring 
die ik heb voor het missen hiervan 
is dat ik werd afgeleid door het 
grote voordeel dat de partijzet me 
biedt. 19...Pxc6 20. Pe4 +/- (20. 
Pb7 Lb4 is het "reddende" motief 
dat ik had gezien, dit kwam immers 
ook in de partij voor.) 20...Lb4 21. 
Txc6 +/- Nu staat d2 gedekt! 19. 
Pe4 Lb4 had ik wel gezien, alleen 
staat het paard op e4 nu in de weg 
om op c6 te slaan! 
19...Lb4 20. Lf4 
20. Lxb4 Pxb4 21. Tc7 Pbd5 22. 
Td7+/- 
20...g5 
Ik maakte me meer "zorgen" om 
20...d3 21. exd3 Pd4 22. Tc7 (22. 
Kh1! had ik misschien gevonden... 

22...Pe2 23. Ld6 Lxd6 24. Tce1 +/-)
22...Pe2+ 23. Kh1 Pxf4 24. gxf4 
Tac8 25. Td7 += is wat ik tijdens de 
partij van plan was, al had ik als het 
op het bord was gekomen 22. Kh1 
vast opgepakt in mijn 
berekeningen. 
21. Ld6 Lxd6 
21...Tac8 22. a3! Ter verdediging, 
dit was al mijn pointe toen ik 19. 
Pb7 speelde. Dit verklaart 
waarschijnlijk dat ik toen de simpele 
stukwinst over het hoofd zag! 
22. Pxd6 Tad8 23. Pxb5 Tb8 24. 
a4 
24. Pd6 was mijn eerste ingeving 
tot ik zag dat zwart wel op b2 kan 
nemen. 24...Txb2 25. Lxc6 Tb6 en 
het stuk terugwint, ook al wikkelt wit 
na 26. Pxf7 Kxf7 27. Lf3 +/- riant af. 
Ik dacht beter te hebben. 24. Lxc6 
Pxc6 25. Txc6 Txb5 26. Tc2 +/- 
vond ik niet optimaal. 
24...Pe5 
Na begint een lichte tijdnoodfase, 
waarin ik vooral controle houd, op 
het obsessieve af. 
25. Tc7 Pc8 26. Pxd4 Txb2 27. Pf5 
Kh7 
Alles wint in deze fase. Ik ben al in 
de +3 reeks beland. 27...Txe2 28. 
Txc8 Txc8 29. Pe7+. 
28. Tfc1 Pb6 29. a5 Pa4 30. Pd4 
30. Ta1 was handig geweest om 
Tb4 af te dwingen nu het paard 
geen velden heeft. 30...Tb4 31. a6 
+/-. 
30...Td2 31. Le4+ Kg8 32. e3 Pb2 
33. T7c2?! Txc2 34. Txc2 Pbc4 35. 
a6 
35. Ld5! Pxa5 (35...Pd6 36. Tc7 
spaart a6 uit.) 36. Tc5! +- en paard 
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a5 valt! 
35...Pd6 36. Ld5 
Hier hadden we allebei nog 
ongeveer drie minuten, achteraf 
genoeg tijd om eerdergenoemde 
hardere afmakers nog even te 
berekenen. 
36...Td8 37. Kg2?! 
Een controlezetje in tijdnood. Tijd 
op de klok is belangrijk, maar ook 
op het bord! 37. f4 Pg4 38. Tc7 
Pxe3 39. Lb3 +- vond ik onnodig 
riskant met nog drie minuten op te 
klok. 
37...Pe8 38. Pf5 Pd3 39. Td2 Pe5 

40. Pxh6+? 
De klassieke veerstigste. "Nog even 
snel een pionnetje ophalen met 
schaak en een rookpauze", dacht ik 
hier. Ik bleek tijdens het nadenken 
buiten hiermee wat grip op de 
stelling te verliezen, hoewel ik nog 
steeds goed tot gewonnen sta! 40. 
f4! is zoveel makkelijker. 40...gxf4 
41. gxf4 Pc6 42. Pxh6+ Kg7 43. 
Pxf7 +/- zwart wordt helemaal 
kaalgeplukt! 43...Td7 44. e4. 
40...Kf8 
Hier realiseerde ik me dat zwart nu 
ook Td6xb6 dreigt, omdat mijn 
paard op h6 ook hangt na Td6. 
Verder heb ik de "pech" dat 41. f4 
niet kan wegens Pc4. 

41. Pf5! 
Zwart dreigt zowel Td6xa6, als Pf6 
en op e4 Pxe4. Het was kiezen 
tussen de a-pion houden of de e-
pion houden. Met pijn in het hart 
geef ik mijn e-pion met een 
taktische pointe, omdat mijn a-pion 
gevaarlijker is en zwart bovendien 
niet zelf een vrije a-pion krijgt als a6 
valt. In feite leidde ik met mijn 
vorige snelle 40

e
 de ruil van h- 

tegen e-pion in, iets waar ik nooit 
bewust voor zou hebben getekend! 
Toch blijft ook nu nog het witte 
voordeel aanzienlijk. 
41. Td4!? ontkracht Pf6 omdat de 
toren nu gedekt staat. Mijn 
hoofdvariant om de a-pion te 
offeren was 41...Td6 42. Pf5 Txa6 
43. h4 +/- wat er bij nader inzien 
minstens zo goed uitziet, maar ik 
wilde na het wat ontluisterende 
verloop van de partij geen 
verliesgevaar lopen door een vrije 
a-pion toe te staan. Dat is natuurlijk 
een gevoelskwestie, en daar kan 
helaas, maar ook gelukkig – 
daarom ben ik zo aan het spelletje 
verknocht – geen Houdini tegenop. 
41...Pf6 42. e4! Pxe4 43. Tc2! 
De pointe, gebaseerd op mat-
motieven op de onderste rij. 
43...Pf6 
43...Txd5 44. Tc8+ Td8 45. Txd8# 
44. La2 
Er valt ook wat te zeggen voor 44. 
Lb7 Dit houdt controle over de witte 
centrumvelden en bedwingt 
daarmee de paarden en staat goed 
als ik a7 win. Daar zit hem gelijk de 
crux: hij staat na Tc7xa7 in de weg. 
Ook geeft wit hiermee druk op f7 
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op, waarmee f4 met een toren op 
c7 aan kracht verliest. 44. Lb3 pakt 
meer velden dan La2, maar ik vond 
de loper op a2 stabieler staan. 
44...Pe8 

45. Tb2? 
De vermoeidheid begon me hier 
parten te spelen. Ik had deze 
variant kunnen en moeten 
versterken door eerst f6 uit te 
lokken. Ik wilde die pion juist op f7 
laten omdat de f-pion op f7 komt te 
hangen na Tb7 (i.c.m. f4). Maar 
veel belangrijker is het cruciale 
motief Tg7-g8 dat in de stelling 
komt: 45. Te2 f6 46. Tb2 Pc7 ( 46... 
Pd6 47. Pxd6 Txd6 48. Tb8+ Ke7 
49. Tb7+ Td7 50. h4 gxh4 51. gxh4 
) 47. Tb7 Pxa6 48. Tg7!! +- 
De sleutelzet, die alle verschil 
maakt! Mat of groot materiaalverlies 
is onafwendbaar! 
45...Pc7 46. Tb7? 
46. f4! biedt meer dynamiek, maar 
vond ik ook riskant. 46...gxf4 47. 
gxf4 Pg6 48. Tb7 Td2+ 49. Kg3 
Txa2 50. Txc7 omdat ik miste dat 
zwart hier niet op a6 kon slaan 
wegens mat op c8. Wel raar, want 
dat motief had ik eerder benut om 
41. e4 en 42. Tc2 te vinden. 
50...Kg8 51. Txa7 +-. 

46...Pxa6 47. Txa7 
47. Te7! Te8 (47...Pb4 48. Txe5 
Pxa2 49. Ta5 Pc3 50. Txa7 +/-) 48. 
Txa7 Pb4 +/- is iets nauwkeuriger, 
omdat dat zwart op termijn niet zo 
makkelijk meer binnenkomt op de 
tweede rij, maar vooral omdat Pd6 
i.p.v. Ph6 met tempowinst komt. 
47...Pb4 48. Lb3 Pbd3 49. Ph6 
Tb8! 
Irritante zet als alle stukken los 
staan. 
50. Ld5 
50. Lxf7 Tb6! 51. Pf5 Tf6! was 
Janses sluwe val. 
50...Tb2 51. Ta2 
Toch maar even wat controle erin 
houden. 
51...Txa2 52. Lxa2 
Dit is heel moelijk te winnen, zeker 
in verhouding tot het leeuwendeel 
van de partijstellingen die ik al 
achter de rug had. De rest van de 
partij werd in rapid mode gespeeld, 
waarbij ik na lang gelaveer nog een 
rare flater sla, die ik er zo nog even 
uitlicht. 
52...Kg7 53. Pf5+ Kf6 54. Pe3 g4 
55. Lb1 Pe1+ 56. Kf1 P1f3 57. Kg2 
Pe1+ 58. Kh1 Kg5 59. Lf5 P1f3 60. 
h4+ gxh3 61. Lxh3 Pd3 62. Kg2 
Pde5 63. Lc8 Pe1+ 64. Kf1 P1f3 
65. Kg2 Pe1+ 66. Kf1 P1f3 67. Lf5 
Pd2+ 68. Ke2 Pdf3 69. Lc8 Pg1+ 
70. Kd2 Pgf3+ 71. Kc3 Kf6 72. 
Pd5+ Kg7 73. Pf4 Kf6 74. Kb4 Pd2 
75. Lb7 Kf5 76. Lc8+ Ke4 77. Lb7+ 
Kf5 
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78. f3?? 
Geeft een volle pion weg. Een 
combinatie van vermoeidheid 
(vergeet mijn blessure niet) en 
teleurstelling over het partijverloop 
waarin ik ondanks onnauw-

keurigheden nauwelijks onder de 
+1 ben gekomen. Ik vind het wel 
tekenend dat ik deze volle pion 
moet weggeven om de balans 
eindelijk naar 0.00 te laten uitslaan. 
78. Kc3, maar dit is moeilijk te 
winnen, zeker met nog maar een 
minuut of 4 op de klok. 
78...Pdxf3 79. Lc8+ Ke4 80. Lb7+ 
Ke3 81. Kc3 Kf2 82. Ph5 ½-½ 
maar snel remise aangeboden om 
er niet nog bekaaider van af te 
komen. 

Vulhoutje 

Jan Jaap Janse 

We zitten aan het begin van het 
seizoen en iedereen moet er nog 
een beetje inkomen. Daarom hierbij 
een rapidpartijtje waar de zwart-
speler niet helemaal bij de les was. 
Wit echter wel: 

Tim Schakel – JJJ 
Ergens in de polder 
1. Pf3 d5 2. d4 Lf5 3. c4 e6 4. cxd5 
exd5 5. Db3 Pc6 6. Lg5 Dd6? 
Iets te artistiek. 
7. Pc3 Pb4 
En dit gaat echt te ver. Wit geeft 
een demonstratie hoe dit soort 
gerommel af te straffen: 

8. e4! dxe4 9. Pb5 Db6 10. Pe5 
Le6 11. Lc4 a6? 
De laatste mispeer. Na 11...Pf6 is 
12. Pxf7 nog niet heel dodelijk. Wel 
beroerd voor zwart, maar die heeft 
erger overleefd. 
12. Lxe6 fxe6

En wit geeft mat in drie. Dank voor 
het medeleven. 
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Open Kampioenschap Utrecht: 
enkele hoogtepunten 

Paul den Boer 

Ronde 1 
De 1

e
 ronde speelde Paul op een 

live bord tegen een Kroatische 
grootmeester. Ik kwam met 
voordeel uit de opening en speelde 
volgens enkele toeschouwers een 
partij van ‘hoog niveau’. Sterke 
tegenstanders halen soms het 
beste uit jezelf. Na de partij was de 
grootmeester zo aardig onze partij 
te analyseren.  We hadden allebei 
gekeken naar de afwikkeling naar 
het volgende eindspel. 
Paul den Boer (2008) – 

GM Bogdan Lalic (2476) 

Wit lijkt hier beter te staan. Maar de 
grootmeester heeft alles onder 
controle. Op 27. g4 volgt 27...Pe5. 
Ook na 27. g3 komt 27…Pe5 (28. 
Txf4? Pf3+). Sterk lijkt vanuit de 
diagramstelling 27. Te6 maar zwart 
speelt weer 27…Pe5 28. Th3 f3 
(29. Txb6? Tc8) en heeft genoeg 
tegenspel. We beoordeelden de 
stelling als gelijk. In de partij 
‘blunderde’ ik de kwaliteit weg; 
blunderde tussen aanhalingstekens, 
want om tactische redenen die ik 
had gemist, bleef de compensatie 

uit. De grootmeester maakte het 
sterk af en vermaakte het publiek 
nog met het esthetische... 
33…Df7-e6!

34.Lxe6 kan niet wegens 
34…Txd1+ mat. Met 34. Pc2 Dh3 
35. Pe1 lijkt wit het nog net te 
keepen; na 35…Pg4 was ik 36. 
Pxf3 van plan (36…Txf3? 37. Dxf3 
Dxh2+ 38. Kf1) maar na 35...Tde8
dreigt weer 36…Pg4 maar nu met 
aftrekaanval op de Dame. Dus was 
ik genoodzaakt 36. Dh4 Dxh4 37. 
gxh4 te spelen, maar dat werd 
uiteindelijk verloren. Toch leuk om 
eens tegen een grootmeester te 
spelen. 

Ronde 5 
Klaas van der Horst (1923) – 

Paul den Boer (2008) 
Stelling na 37…Ld7-c6 

In een spannende Franse partij 
hebben beide partijen een vrijpion 
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gecreëerd. Hier draaide mijn 
tegenstander de volgorde om van 
twee zetten. Wit speelde meteen 
38. h7? 
Nodig was eerst 38. Tg4 om zwarts 
volgende zet te verhinderen: 
38...Le4! 
De zwarte Loper staat schitterend in 
het centrum en straalt over het hele 
bord. De pionnen op c2 en h7 staan 
aangevallen en ook veld h1 wordt 
gecontroleerd, zodat daar geen 
witte Toren achter de vrijpion kan 
komen te staan. Het belangrijkste is 
dat de zwarte koning na... 
39.Tg4 Kd5
...veilig maar actief in het centrum 
staat en niet telkens kan worden 
schaak gezet (zoals na meteen 38. 
Tg4 i.p.v. 38. h7?). In de partij 

verliest wit hierdoor zijn vrijpion: 
40. Th4 Th8 41. Th2 Txh7 42. 
Txh7 Lxh7 43. Th1 Le4 44. Th2 e5

Zwart staat hier gewonnen. Mijn 
plan was Tc3-c6-f6-f2. Maar hier liet 
wit zich trucen door een zet die al 
de halve partij in de stelling zat. 
45. Th6? e2! 0-1 
(46. Lxe2 Txc2+) 

(foto Harry Gielen) 
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Machinespel 4 

Martin van Essen 

Commentaar bij partijen wordt 
allang niet meer verzorgd door Fritz 
of Rybka, maar door Houdini.  
Sinds een klein jaar is daarvan 
versie 3 in omloop en de resultaten 
zijn indrukwekkend. Zijn 
programmeur, Robert Houdart, 
heeft drie lange testmatches 
gepubliceerd van elk 120 partijen 
tegen Houdini 2, Stockfish 2.3.1 en 
Komodo 5, met Houdini steeds 
duidelijk de bovenliggende partij. 
Opvallende was dat de onttroonde 
kampioen Rybka 4.1 hierbij ontbrak. 
Groot nieuws was verder dat de 
Noor Martin Thoresen zijn hobby 
weer had opgenomen. Zoals in 
Machinespel 3 beschreven 
organiseerde hij op zijn eigen 
server toernooien tussen grote 
aantallen engines. In "Season 1" 
versloeg Houdini toen bij verrassing 
Rybka in de finalematch 
overtuigend, waarbij vooral de 
eerste partij grote indruk maakte en 
zelfs via mainstream schaak-
verslaggeving de wereld in ging: 
Houdini offert na dameruil drie 
pionnen met zwart en wint. Er 
kwam nog een Season 2, waarbij 
opnieuw Rybka en Houdini zich 
kwalificeerden voor de finale. Het 
verschil was nu wat kleiner, maar 
Houdini bleef de sterkere. Season 3 
werd abrupt onderbroken en nooit 
afgemaakt. Thoresen heeft dit 
voorjaar de zin en de ruimte weer 
gevonden, en alle partijen van 
'nTCEC' (new Thoresen Chess 

Engine Competition) zijn online te 
bekijken en neer te laden. Van 
harte aanbevolen e.e.a. op de 
googelen. 
We gaan gauw schaken. Voor de 
grote TCEC's runde Thoresen al 
dubbelrondige round robins. Uit zijn 
eerste toernooi (op een quadcore) 
een "jawdropper" die veel meer 
publiciteit had verdiend. FM Dennis 
Monokroussos had er wel lucht van 
gekregen en ik maak dankbaar 
gebruik van zijn aantekeningen op 
www.tcec-chess.net. 

Shredder 12 - Naum 4.2  
1 augustus 2010 
1. Pf3 d5 2. b3 c5 3. e3 Pf6 4. 
Lb5+ Ld7 5. De2 e6 6. Lb2 Le7 7. 
Lxd7+ Dxd7 8. Pe5 Dc7 9. O-O   
O-O 10. f4 Pfd7 11. Tf3 g6 12. Pg4 
h5 (er dreigde mat!) 13. Pe5 Nc6 
14. Pxd7 Dxd7 15. Tg3 h4 16. Dh5 
d4 17. f5
Hier moet wat uitleg bij. Op zichzelf 
presteert deze zet niets. Wit ziet dat 
hij objectief niet beter heeft dan 
17.Txg6+ met eeuwig schaak. Nu 
hebben sterke schaakprogramma's 
typisch een instelling voor een 
"draw contempt": deze instelling 
zorgt ervoor dat het programma de 
neiging vertoont onmiddellijke, 
geforceerde remises uit de weg te 
gaan. Hiertoe wordt een objectief 
minder gunstig beoordeelde 
voortzetting verkozen boven de 
beste, die meteen tot remise leidt, 
puur om de partij gaande te 
houden. Dit houdt natuurlijk een 
zeker risico in. In Machinespel 2 
zagen we Rybka 2.3 nog verliezen 
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van Zappa, toen wit met h6? een 
pion opgaf om de 50-zetten regel te 
ontlopen en vervolgens langzaam 
verloor. Bij het objectief analyseren 
van een stelling moet de gebruiker 
er dus op letten dat de draw 
contempt uit staat! 
17...hxg3 
Met 17...exf5 kon Zwart Wit 
dwingen alsnog met Txg6+ remise 
te nemen, maar Zwart heeft ook 
een draw contempt! 
18. fxg6

En remise na 18...fxg6 19. Dxg6+. 
18...Kg7!!? 
Geen remise!! 
19. Dh7+ Kf6  
Wit kan nu briljant proberen zijn 
aanval te versterken met 20. 
Pc3??!! fxg6 21. Tf1+ Ke5 22. Dg7+ 
Tf6!! 23. Txf6 dxc3! 

analysediagram 

Kijkend naar de positie van de 
zwarte koning en de 11(!) schaaks 
die Wit op hem af kan vuren zou je 
zeggen dat het snel klaar is met 
Zwart. In feite mag Wit in zijn 
handen knijpen als hij er nog een 
halfje uit weet te peuren... 
20. g7 gxh2+ 21. Kh1 Ld6
Zwart laat zijn toren gewoon instaan 
op f8! De koning heeft een 
vluchtroute nodig via e7. 
22. exd4 cxd4 23. Pc3!!
Wit had best op f8 kunnen nemen, 
en constructies met Dh4+ 
(voorkomt Ke7) geven altijd remise 
door eeuwig schaak. Maar Wit wil 
meer. 
23...dxc3 24. Tf1+ Ke7 25. g8D 

Zwart is eraan. Met twee dames en 
een toren op beukt wit in op f7.  
25...cxb2 
...Que?!! 
26. Txf7+ 
Dit schijnt fout te zijn. 
Monokroussos geeft de fantastische 
variant 26. Dgxf7+! Txf7 27. Txf7+ 
Kd8 28. Txd7+ Kc8 29. Txd6 b1D+ 
30. Kxh2 De1 (brengt eeuwig 
schaak via h4-e1 in de stelling) 31. 
Dd7+ Kb8 32. Txe6 Dh4+ 33. Kg1 
a5 34. Dd6+ Ka7 35. Dc5+ Ka6 36. 
Txc6+ bxc6 37. Dxc6+ en Wit geeft 
eeuwig schaak. Oef! 
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26...Ke8 27. Txf8+ Lxf8 28. Dhg6+ 
Ke7 29. D8f7+ Kd8 30. Dxf8+ Kc7
...en nu zou Wit graag ook nog de 
toren snaaien, maar dan haalt ook 
Zwart een tweede dame en staat 
Zwart een paard voor! 
31. Df1 Tf8! Zwart biedt de toren 
aan waar de witte dame net 
vandaan kwam! 
32. Dg3+ e5 33. Dfe1 Df5 34. Df3 
Dxc2 35. Dfd1

Vergelijk eens met het vorige 
diagram hiernaast en let vooral op 
de posities van alle dames... 
35...Dxd1 36. Dxd1 Tf2 37. De1 
Txd2! 
Wit is hulpeloos. Zwarts e-pion is nu 
ook vrij. 
38. Kxh2 Tc2 39. Db1 Pd4 40. Kg3 
Kd6 41. Kg4 Txg2+ 42. Kh5 Rc2 
43. Kg5 e4 44. Kf4 Kd5 45. Dh1 
Tf2+ 46. Kg3 Tf3+ 47. Kg4 e3 0-1
Na 48. Dh5+ Tf5 49. Dh1+ Kc5 is 
het gedaan met de schaaks en er 
volgt e2, b1D en Tf1. 

Uit TCEC Tournament 2: 
Junior 11.2 – Zappa Mexico II 
9 augustus 2010 
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Pc3 Pf6 4. 
Pxe5 
Halloween! 

4...Pxe5 5. d4 Pg6 6. e5 Pg8 7. 
Lc4 d6 8. Df3 f6 9. h4 dxe5 10. h5 
P6e7 11. Le3 Pc6 12. O-O-O Ld6 
13. h6 g6 14. The1 Dd7 15. dxe5 
Pxe5 16. Lf4 Df5 Houdt uw 
geldbuidels ter ledigstrooiing in de 
aanslag! 

17.g4! Dxg4 
Zwart kan wit nog aardig aan het 
schrikken maken met 17...Pe7!?. 
Na 18. gxf5 Pxf3 19. Lxd6 cxd6 20. 
Pd5 Pxe1 21. Txe1 pikt wit Pe7 nog 
mee en heeft behoorlijke 
compensatie voor de kwaliteit, maar 
dat kan beter: 18. Txe5! Dxg4! 
(Idee: als wit ruilt, hangen zijn beide 
torens) 19. Txe7+! Lxe7 20. De3 
ook nu staat Wit een kwal in de min, 
maar daar is weinig van te merken. 
Te1 en Pd5 komen eraan, zwart 
houdt dit niet droog. 
18. Lxe5!! Dxf3 19. Lxd6+ Le6 
Op 19...Kd7 volgt 20. Lf8+! Kc6 21. 
Ld5+ Dxd5 22. Txd5 en de dreiging 
Lg7 gaat zwart nog een blok hout 
kosten. 
20. Lxe6 (zie diagram)
Zwart moet reeds de dame geven. 
Na een zet als 20...Pe7 is 21. La3! 
heel effectief: 21...Dh5 22. Lf7+! 
Kxf7 23. Txe7+ Kf8 
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24. Txc7+ Ke8 25. Te7+ Kf8 26. 
Te5+ Kg8 27. Txh5 en zwart kan 
niet eens terugslaan wegens 28. 
Td7 en mat op g7. I.p.v. 21...Dh5 is 
een andere heerlijke variant (speel 
na!): 21...f5 22. Td7 Df4+ 23. Kb1 
Dh4 24. Pb5 Tc8 25. Ted1 Pd5 26. 
Tg7! Dxh6 27. Lf7+ Kd7 28. Txd5+ 
Kc6 29. Pxa7+ Kb6 30. Lc5+ Ka6 
31. Td6+!! b6 32. Txb6+! cxb6 33. 
Lc4+ Ka5 34. Pc6+ Txc6 35. Ta7#. 
20...Dxd1+ 21. Kxd1 Td8?! 22. 
Lxg8+ Kd7 23. Le7! Thxg8 
(23...Tdxg8 24. Lxf6; 23...Tde8 24. 
Pd5!) en Wit won snel. 

Uit TCEC Tournament 3 een 
indrukwekkend staaltje: 
Stockfish 1.8 – Hiarcs, 2010 
Het ziet er niet onaardig uit voor 
Zwart, maar kijk hoe Wit geleidelijk  
aan tot ontmanteling komt. Eerst 
ruilt hij de actieve zwarte toren: 

Stelling na 28...Dc6-b5 

29. Te3 Txe3 
Na bijv. 29...Tc4? volgt 30. Txd5! 
exd5 31. Dxd5+ Kh8 32. Txe8+ 
Dxe8 33. Dxc4 De1+ 34. Df1 Dd2 
35. Db1 met twee pionnen meer en 
vooral de sterke b-pion staat Wit 
gewonnen. In deze variant kan 
zwart nog met 30...Txb4 de schade 
tot één pion beperken. 
30. fxe3! 
Terugslaan met de dame lag voor 
de hand, maar de tekstzet heeft 
verschillende voordelen: extra oogje 
op d4, de mogelijkheid e3-e4 en de 
open f-lijn. 
30…Td8 
En nu de h-pion erbij: 
31. h4 Dd7 32. h5 Df7 33. Dg3 
gxh5 34. Tf1 Dg6 35. Dc7 De8 36. 
Ld4 Td7 37. Dxc3 h4 38. Tf2 
Dit is nou zo'n onopvallend maar 
afgrondelijk diep kruipzetje; om c2 
te dekken? 
38...e5 39. Lc5 h6 40. b5 Kh7 41. 
b6 Dg6 

42. e4! Dxe4 
Na 42...dxe4 was 43. Td2 het idee. 
Na ruil is de b-pion los; wijkt Td7, 
dan heeft Wit de d-lijn. 
43. Dh3 Rb7 44. De6 
Dit kan, nu c2 gedekt staat. Zie Wits 
38

e
 zet. 

44...h3 
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Om de witte dame af te leiden, 
maar vervolgens een peilloos diepe 
verdediging. 
45. Dxh3 De1+ 46. Kh2 De4 47. 
De6
Zelfde stelling, nu zonder h4. 
47...d4

48. Lxd4! 
De combinatie luidt als volgt: 
48...Dxd4 49. Df5+ Kg8 50. Dc8+ 
Kh7 51. Dxb7 Dxf2 (die hing nog!) 
52. De4+ Kh8 53. b7 en Wit 
manoeuvreert deze pion naar 
dame, ondanks de loper minder. 
48...Dh4+ 
Zie zwarts 44

e
 zet. Veld h4 is vrij 

voor dit schaak! Het is echter 
vooralsnog niet duidelijk wat Zwart 
hiermee voor heeft. 
49. Kg1 Dxd4 50. Df5+ Kg8 51. 
Dc8+ 
De zwarte toren sneuvelt, en de 
witte toren staat gedekt! 

51...Lf8 

Even knipperen. 
De witte toren staat weliswaar 
gedekt, maar vooral gepend! Met 
de witte koning op h2 zou 52. Txf8+ 
mogelijk zijn, met geforceerd mat in 
een handvol zetten. De tweede 
pointe is 52. Dxb7 Dd1+ 53. Kh2 
Dh5+ 54. Kg3 Dg5+ 55. Kf3 Df5+ 
en Wit moet eeuwig schaak 
toestaan: 56. Ke3?? Lc5+ en zwart 
wint zelfs. Let op, met de zwarte 
loper nog op g7 ipv f8 zat dit schaak 
er niet in! 
52. Dxf8+ 
Nu blijft tenminste wel weer de 
zwarte toren gespaard. 
52…Kh7 53. Df5+ Kg7 54. c3! 
Nog een fijn zetje waarmee wit de 
zwarte dame uit positie drijft. De b-
pion is niet belangrijk meer. 
54...Dxb6 55. Dxe5+ Kh7 56. De4+ 
Kg7 57. Dxa4 
Voor Stockfish is dit een gerieflijke 
winststelling. 57...Tf7 is niet 
gevaarlijk wegens 58. Dd4+ met 
dameruil (zie nog een merite van 
54.c3). 
57…Te7 
Nu moet Wit na 58. Dd4+? Dxd4 
59. cxd4 Te3 een pion inleveren. 
Na 58. Dg4+ won Wit echter verder 
"eenvoudig". 
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Uit TCEC Tournament 4: 
Rybka 4 – Sjeng 2008 
18 oktober 2010 

35. Td7! 
Een leuke binnenkomer! 
35...Txd7 36. Txd7 De5 37. Txf7 
Dd5+ 38. Tf3 Pd3 
Heeft Wit zijn hand overspeeld? De 
dame staat in en er dreigt Pe5 of 
Pe1+. 
39. e4 
Dankzij dit zetje past het nog nèt! 
39…Pxb4 40. exd5 Pxd5 41. Tf7 
Pb4 
Dit is bepaald geen "saai" eindspel, 
speel mee! Zwarts a-pion is vrijwel 
onhoudbaar, maar de b-pion is een 
belangrijke factor. Na 41...b4 speelt 
Wit 42. Lf3! Pc3 43. Tb7! Txb7 44. 
Lxb7 b3 45. Lxa6 b2 46. Ld3 net op 
tijd! Of hier 42...Tb5 43. Tf8+ Kh7 
44. Lf5+ g6 45. Tf7+ Kh8! 46. Lxg6 
b3 47. Th7+! Kg8 48. Ta7! Txa5 49. 
Tb7! en met de zwarte koning op g8 
beschikt zwart niet over zetten als 
Ta3 of Tb5 vanwege Lf7+!. Wit wint 
dus de b-pion en staat gewonnen 
omdat hij twee verbonden 
vrijpionnen kan maken. Een andere 
aardige is 48...b2 49. Txa6 Kg7 50. 
Lb1 Pc3 51. Tb6 Txb6 52. axb6 
Pxb1 53. b7 en waar het zwarte 
paard ook speelt, na beiderzijds 

promoveren pikt Wit het op met een 
schaak. 
42. Ta7 g5 43. Lf5 Tf8 44. Le4 Tf6 
45. f3 Kg8 46. Tb7 Kf8 47. Kh3 
Pa2 48. Tc7 Ke8 49. Kg4 Kd8 50. 
Ta7 Pc3 51. Lb7 Kc7 52. Lxa6+ 
Kd8 53. Ta8+ Kd7 54. Lb7 Kc7 55. 
a6 Pd1 56. Kh5 Kb6 57. Th8 b4 
58. Txh6 Txh6+ 59. Kxh6 Pc3 

Na Zwarts laatste zet kan wit er 
lelijk in trappen: 60. Kxg5?? b3 61. 
Lc8 Pe4+!!. 
Evenzo 60. h4?? b3 61. Lc8 Pe4! 
62. Lf5 Pxg3 63. L~ gxh4 0-1! 
60. Lc8 Pe2 61. Kxg5 Pd4 Leuke 
puzzel voor aan de bar, geen lang 
gedoe. Wit speelt en wint!
Oplossing aan het einde. 

Ivanhoe B52aF – Zappa Mexico II 
20 oktober 2010 

Stelling na 11... Lf8x(P)a3 
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In plaats van op a3 terugslaan: 
12. c5
Kom er maar eens op... Wit won 
een prachtpartij. De return: 

Zappa Mexico II – Ivanhoe 2010 

Stelling na 29. Lh3-g2 
29...Pxg3 
Alsjeblieft. Zwart won op de 113

e
 (!) 

zet. 

Zappa Mexico II – Jonny 4.0 
Een geweldige remise: 
1. d4 Pf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. Pf3 
e6 5. dxe6 fxe6 6. cxb5 a6 7. bxa6 
Lxa6 8. g3 Le7 9. Pc3 Pc6 10. Lg2 
d5 11. O-O O-O 12. Te1 Dd7 13. 
Lh3 d4 14. e4 Lb7 15. Pb1 c4 16. 
Pbd2 Pa5 17. b3 c3 18. Pg5 Ta6 
19. Pdf3 d3 20. Pe5 

20...c2 21. Dxd3 Dxd3 22. Pxd3 
Td8 23. Pb2 Pxb3 24. Lxe6+ Txe6 
25. Pxe6 Ta8 26. Pc7 Ta5 27. e5 
Lb4 28. Te3 Pxa1 29. exf6 

gxf6 30. Pd3 Lf8 31. Pe6 Ld6 32. 
Kf1 Ld5 33. Ke2 Lxa2 34. Kd2 Tb5 
35. Pd4 Pb3+ 36. Pxb3 Lxb3 37. 
Te8+ Kf7 38. Ta8 Tb7 39. La3 Td7 
40. Lxd6 Txd6 41. Tc8 La4 42. 
Tc7+ Kg6 43. Tc3 h5 44. Ke3 Tb6 
45. Kd2 Tb1 46. Pc1 Ta1 47. Tf3 
Kg7 
Remise!

Snel over naar een paar dingetjes 
uit de "oude" TCEC seasons. De 
keuze is reuze, maar de ruimte 
niet... Uit TCEC 1 (2010): 

Arasan 12.2 – Scorpio 2.6 

Stelling na 26...Pe6-g5 
De Russische opening stond in dit 
geval niet borg voor een saaie 
partij. Wit heeft al een paard 
geofferd voor een rijtje pionnen. 
27. Pxg5 Pxg5 
Wel ja, laat Te7 maar hangen. 
28. Dc1 Tg6 29. Kh1 Dh4 30. c6 
Lb8 31. Lb3 f4 32. Dc5 
Wit laat op zijn beurt ook zijn toren 
hangen. 
32...Pe6 33. Txe6 Lxe6 
Eindelijk staat de zwarte toren niet 
meer en prise! 
34. Lxd5 f3 35. Lxf3 Lxh3 
Wit staat een toren achter en krijgt 
een koningsaanval op zijn dak! 
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36. Kg1 
Wit slaat hem af, de pionnen 
kunnen rollen! Fast forward nu naar 
de 56

e
 zet: 

Stelling na 55…g5-g4 
Ten opzichte van het vorige 
diagram zijn de vrijpionnen netjes 
synchroon twee velden opgemar-
cheerd. Wit heeft meerdere zetten 
die winnen. Echter 56. Lb5, met de 
bedoeling 57. a6, brengt de winst in 
gevaar: 56...Txf2! 57. a6 Tc2+ 58. 
Kb4 Tb2+ 59. Kc4 Kd6 60. a7 Lb7 
61. La6!! Lxa6+ 62. Kc3. Mooi, 
maar voldoet waarschijnlijk niet. 
56. f4+! 
Zwart kan deze pion op drie 
manieren slaan. Met de toren is niet 
goed, want dit laat c7 los zodat b6-
b7 kan. Met de koning is ook niet 
goed, want na 57. Lb5! kan de 
zwarte toren niet via de f-lijn 
achterlangs kruipen! Er volgt: 
57...Tf5+ 58. Kb4 Tf6 (verhindert 
a6) 59. Ld7! Lxd7 60. b7 en klaar. 
56...gxf3ep 57. Lxf3 Te7 58. Le2 
Kf4 59. a6 Te5+ 60. Kc6 
Wit ontsnapt aan de schaaks. 1-0. 

Shredder 12 – Rybka 4 

Stelling na 113...Pe6-f4 
114. La3+ 1-0. 
Er volgt 114…Ke8 115. f7+ Kd7 
116. f8P+! dekt ook g6, zodat Kxa2 
kan volgen. 

Uit TCEC 2 een leuk optisch effect: 

Dit kwam uit Gnu 5.07.170.5b – 
Philou 3.5 (Lang leve ingewikkelde 
versiebenamingen), waarin 75. Td2-
d1+ c2xd1T zich had voltrokken. De 
witte toren verschiet van kleur, 
hetgeen voor een moment 
resulteert in drie zwarte torens! 
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Nog een leuke snapshot kwam voor 
in Daydreamer 1.75 – Deuterium 
10.01 

Stelling na 71. Tc4-f4 
Zwart won op de 87

e
 zet. 

En uit Season 3 tenslotte: 
Junior 12.5 – Zappa Mexico II 
1. c4 c5 2. Pc3 g6 3. g3 Lg7 4. Lg2 
Pc6 5. a3 a6 6. Tb1 Tb8 7. b4 cxb4 
8. axb4 b5 9. cxb5 axb5 10. Pf3 d5 
11. d4 Lf5 12. Lf4 Lxb1 13. Lxb8 
Dxb8 14. Dxb1 Pf6 15. O-O O-O 
16. Tc1 Tc8 17. e3 e6 18. Pe1 Pe8 
19. Pd3 Pd6 20. Pc5 Pc4

21. Lh3 Kh8 22. Lf1 Db6 23. Lxc4 
dxc4 24. Db2 Ta8 25. Ta1 Txa1+ 
26. Dxa1 Db8 27. Da3 Kg8 28. Kf1 
Lf8 29. Da6 Pxb4 30. Dxb5 Dxb5 
31. Pxb5 Lxc5 32. dxc5 Kf8 
We zien dus dat deze partij een 
symmetrische stelling kende na de 
1

e
, 4

e
, 5

e
, 6

e
, 9

e
, 14

e
, 15

e
, 16

e
, 17

e
, 

18
e
, 19

e
, 20

e
 en tenslotte de 32

e
 zet 

van zwart! Weinig verrassend 
weldra ½-½. 

Deze grapjes doen geen recht aan 
het vele leuks dat er te zien was, 
maar de actualiteit verdient ook 
enige aandacht. Eerst een plaatje 
uit de testmatches van Houdini 3
uit 2012, nog steeds in de geest 
van het begrip symmetrie: 

Houdini 3 – Komodo 5 85
e
 partij 

Stelling na 54...Dc7-f7 
Die pionnenstelling bestond al sinds 
Wits 47

e
 zet, maar na Zwarts 

laatste zet staan bovendien al Wits 
stukken op zwart en andersom! Wit 
won, zijn pionnen zijn immers een 
veldje verder. 

Houdini 3 – Komodo 5 59
e
 partij 

Stelling na 75…Pc3x(pi)a4 
Na een geweldige partij heeft Wit 
een academische winststelling 
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bereikt. Denk hier aan Nunn's 
"LPOD": "Loose pieces drop off!".  
76. h5! Lc2! 
Na 76...Lxh5 juist NIET 77. De4+? 
Lg6! 78. Dxa4 Lf6! en Zwart heeft 
Lolli's vesting opgebouwd! Juist is 
77. Dh4! om pas na Kg6 of Kh6 op 
a4 te nemen. Zwart komt er dan 
niet toe om zijn tent op te zetten en 
Wit wint, ruim binnen 50 zetten. 
Na zwarts zet staat het paard 
gedekt. Alle andere loperzetten 
falen op 77. h6!. Ook na de tekstzet 
kan Wit met 77. h6 een stuk 
winnen: 77...Kxh6 78. De2! (valt de 
loper aan maar dreigt ook Da6+!) 
78...Lg6 79. De3+ Kh7 80. Dh3+ 
Kg8 81. Db3+ Kh7 82. Dxa4 Lf6! en 
weer heeft Zwart zijn vesting. 
77. Kg1!! 
Een studie-achtige moment, zwart 
wordt in zetdwang gebracht. De 
pointe is verder dat de tweede rij 
wordt vrijgemaakt: Een toekomstig 
schaak op h2 neemt nu ook de 
zwarte loper in het vizier: 77...Pc3 
78. h6 Kxh6 79. Dh4+ Kg6 80. 
Dg3+ Kh7 81. Dh2+ en 82. Dxc2. 
Andere wachtzetten van Wit 
hadden niet voldaan: 77. Kf1? Ld3+ 
gevolgd door 78...Pb2 en alles staat 
gedekt. Zwart is veilig. Evenzo 77. 
Kh1? Pc3! (only move) om na 78. 
h6 eerst Le4+! te doen en weer 
heeft Zwart zich beveiligd. 
77...Lb1 78. h6 Kxh6 79. Dh4+ 
Kg6 80. Dg4+!? 
Direct nemen op a4 is volgens de 
Nalimov tablebases twee zetten 
sneller, maar dit tussenschaak is 
niettemin een handige, zoals zal 
blijken: 

80...Kh6?
Zwart loopt in de val (die Wit niet 
eens bewust als zodanig had 
opgezet): taaier is 80...Kf6. Het 
blijkt waarom ik de term 
'academische winststelling' heb 
gebruikt: Na 81. Dxa4 duurt het 
meer dan vijftig zetten voordat Wit 
een loper wint. 81. Dxa4 Nu is het 
mat in 59, maar iedere 'conversie' 
(loperwinst) vindt plaats voor de 50

e

zet. De programma's gebruikten in 
deze testmatches echter geen 
tablebases. 81...Lf5? (verkort het 
proces 14 zetten ten opzichte van 
81...Lf6). 82. Dh4+? Dit brengt de 
winst weer buiten de 50-zetten 
grens. 82. Dc6+ was optimaal. 
82...Kg6 83. De7 Lf6 

84. De8+?? 
Dit vergooit zelfs de theoretische 
winst! (84. Df8!) 
84...Kg5?? 
Na 84...Kg7! ontstaat een tamelijk 
zeldzame situatie waarin Wit aan 
zet niet kan verhinderen dat Zwart 
op de volgende zet met 85...Lg6 
Lolli's vesting opstelt. Hierna was 
het een komedie van beiderzijds 
overdragen van winst- en remise-
stellingen en dat duurde voort tot op 
de 122

e
 zet de 50-zettenregel in 

werking trad...  
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Dit bracht me in verwarring. Gave 
precisie wordt afgewisseld met 
schlemieligheid, hoewel dat laatste 
wel heel makkelijk roepen is met de 
tablebases in de hand. Iets met 
gun-factor en frustratie over 
gemiste winst? 

nTCEC

De "new Thoresen Chess Engine 
Competition" van voorjaar 2013 had 
de volgende opzet: 32 programma's 
gingen elkaar in 4 fasen ("stages") 
te lijf met daarna een superfinal. In 
stage 1 speelden 32 programma's 7 
ronden Zwitsers, waarna de beste 
16 werden verdeeld over twee 
dubbelrondige achtkampen (stages 
2a en 2b). Van elk werden de beste 
4 weer samengevoegd tot een 
nieuwe dubbelrondige achtkamp 
(stage 3). Hiervan ging de bovenste 
helft door naar stage 4, een 6-
rondige vierkamp. De beste twee 
speelden tenslotte de superfinal, 
een tweekamp over 48 partijen. 
Verrassend was dat sterke 
programma's als Equinox en 
Protector niet door de eerste ronde 
heen kwamen (voor de Fritzers: 
Crafty lukte dat ook niet), dat het 
top-5 programma Critter (versie 1.6) 
al in de tweede ronde strandde en 
het oude beestje Hiarcs wel 
meedeed in stage 3. 
Nieuweling Quazar kon maar op 1 
processor draaien (de meeste 
programma's pakten alle 16 
beschikbare cores) en leek hard 
ingeprogrammeerd te hebben in 

elke partij een kwaliteit te offeren. 
Hij bereikte er de derde ronde mee. 
Ik miste zelf Ivanhoe, maar die 
schijnt thuis te horen in de hoek van 
de engines Ippolit en Robbolito, 
geprogrammeerd door een club die 
zich de "Decembrists" noemt. Deze 
groep was in plaats hiervan 
vertegenwoordigd door Vitruvius. 
Het miste net de 4

e
 ronde, maar 

heeft bijzonder veel potentie. De 
grootste verrassing was wellicht 
Komodo, die draaiend op maar één 
core wèl de 4

e
 ronde haalde. 

Kennelijk is de positionele evaluatie 
zó goed dat het gemis aan 
rekenkracht bijna wordt gecompen-
seerd! 
Rybka, op zich knap dat het na zo 
lange ontwikkelstilstand nog goed 
meekan, kon de strijd tussen de 
twee 'vissen' net niet volhouden en 
werd derde. Stockfish hield de 
superfinal tot de laatste partij 
spannend. Houdini won de match 
krap met 25-23 en kan officieus als 
wereldkampioen worden be-
schouwd, maar aan Houdini's 
hegemonie wordt duidelijk getornd. 
Een fragment uit nTCEC, stage 3 

Shredder 12 – Gull R375 

Stelling na 45…Ka7-b8 
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Zwart had een kwaliteit gegeven en 
was bezig Wit te overspelen. 
Inmiddels lijkt wit wel heel diep in 
de penarie te zitten, maar let op: 
46. Lb3!! Pxb3 Niet met de dame, 
want e8 moet gedekt blijven. En na 
46...Dc6? 47.Dxg5 neemt Wit het 
roer over, terwijl 46...Db5 47. Lc4!! 
Da4 zetherhaling is. Maar nu: 
47. Df4+!! gxf4 48. Tb7+! Kc8 49. 
Tc7+ Kd8 50. Td7+ Ke8 
De grap is dat 50...Dxd7 niets 
uitmaakt! 
51.Te7+ Kf8 52. Tf7+ Kg8 
Hier werd de partij tot remise 
verklaard door de server die de 
partijen automatisch laat spelen. 

Houdini 3 – Stockfish 250413 
nTCEC Superfinal 
1. Pf3? 
Jammer. Juiste idee, maar niet de 
optimale uitvoering. 1. Ph3 
bijvoorbeeld is nauwkeuriger. 
1...Pf6 2. Pc3 Pc6 
Je zou dit 'The Accelerated Four 
Knights Game' kunnen noemen. 
Wat is nu het geval: De 
programma's kregen random 
openingen voor-geschoteld, altijd 8 
zetten lang. Voor de Superfinal 
konden via een forum suggesties 
worden gedaan. Iemand stelde voor 
om 8 zetten lang de paarden heen 
en weer te spelen, zodat de 
programma's in feite vanuit de 
beginstelling zouden spelen! Als je 
8 paardzetten wilt doen, is 1.Ph3 
echter interessanter, omdat het Wit 
spelende programma een 
belangrijke kandidaat-openingszet 
als Pg1-f3 nu beschouwt als 

zetherhaling en zal afschrijven! 
Nadat de beginstelling was hersteld 
verkoos Houdini 9. d4 (0.35) met 
tussen haakjes Houdini's statische 
evaluatie. Blijkbaar heeft Wit een 
voordeel van ongeveer 1/3 pion. 
9...Pf6 (0.36) 
 Stockfish is het hier eens met 
Houdini. Dat zegt weinig, want 
Stockfish' evaluatie blijkt ongeveer 
1½ à 2x zo sterk te fluctueren als 
die van de meeste van zijn 
collega's. 
10. c4 (0.26) e6 (0.36) 11. Pf3
(0.29) b6 (0.36) 

Conclusie: God speelt Dame-
Indisch. 
12. g3? (0.24) 
Natuurlijk is dit een prima zet. Het 
vraagteken is een knipoog naar 
Stockfish, die zijn eigen idee heeft 
over hoe Wit het moet aanpakken, 
zoals zal blijken. Na de gespeelde 
zet heeft Zwart namelijk 12...La6!
(0.00!) 13. Da4 Lb7! 
Heel bijzonder om dit soort 
moderne ideeën gereproduceerd te 
zien worden door roodgloeiende 
rekenmonsters. 
14. Lg2 c5 
De partij eindigde in remise door 
eeuwig schaak op de 69

e
 zet. 
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Stockfish 250413 – Houdini 3 
nTCEC Superfinal 

De programma's speelden alle 
openingen met beide kleuren, ook 
het Versnelde Vierpaardenspel. 
Ook Houdini prefereerde het Dame-
Indisch. We pakken de draad op bij 
het vorige diagram en kunnen zien 
wat Stockfish denkt over hoe je hier 
wël met Wit om voordeel kunt 
strijden:  
12. a3! 
Petrosians zet! 
12...Lb7 13. Pc3 d5 14. Lf4 
Dit is dat weer wel heel 
ongebruikelijk (cxd5 of Lg5). 
14...Ld6 
Wit bleef wel 'am Drücker' tot in het 
verre eindspel, maar Houdini hield 
zich zonder al te grote problemen 
staande.

Houdini 3 – Stockfish 250413 
nTCEC Superfinal 

Wat was Wits laatste zet? (½-½) 

Tot slot een hartstochtelijke partij: 

Quazar 0.4 – Rybka 4.1 

Stelling na 30...Tf8-c8 
Het ultieme voorbeeld van een 
wederzijdse koningsaanval. Ja-
zeker, de pionnen op a3 en b2 zijn 
zwart! Wit is Quazar dus hij staat 
een kwaliteit achter. Hij zou nu 
graag toeslaan met 31. Lxg7 maar 
Zwart is hem net een microseconde 
voor met 31...Tc1+!. Daarom: 
31. gxf7+ Kxf7 32. Pc4 Txc4! 
Zwart geeft de kwal weer terug. 
33. Dh5+ Kg8 34. Lxc4 Le8 
Het is wandelen langs de afgrond. 
35. Df5 Dc8 36. Dg5 Dd7 37. De3 
Pc5 38. Lxg7 Dxg7 39. Dxa3 Lg6 
Paradoxaal wordt de konings-
vleugel nu het tweede front 
waarlangs Zwart gaat aanvallen. Er 
dreigt al Pxe4. 
40. De3 Dd7 41. Dg5 Kf7 42. Th6 
Tg8 
Het past allemaal weer nèt. 
43. Dd2 Da4 44. Dc2 Da3 45. Th2 
Tb8 46. Td2 Tb4 47. Td1 Kg7 
Subtiel stapje opzij. Door van de f-
lijn weg te gaan hangt pion f3 nu. 
48. De2 Tb7 
Deze toren wisselt binnen acht 
zetten drie keer van vleugel. Het 
lijkt wel tennis, waarbij je de 
tegenstander steeds naar de 
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hoeken laat lopen en uit positie 
speelt. 
49. Te1 Tf7 50. De3 Da4 51. De2 
Da5 52. Tf1 Da3 53. De1 
Een inslag was niet meer te 
voorkomen: 53. Tf2 Pxe4! 53. fxe4 
Txf2 54. Dxf2 Lxe4+. 
53...Txf3 54. Txf3 Dxf3 55. Pc3 
Lxe4+ 56. Pxe4 Da3! 
Zwart versmaadt vooralsnog 
terugnemen op e4. Eerst wordt de 
witte loper in de hoek gedrukt. 
57. La2 Dd3+ 58. Kxb2 Dd4+ 59. 
Kc2 Da4+ 60. Kb1 Dxe4+ 61. Dxe4 
Pxe4 
Wat rest is een sereen eindspelletje 
van goed paard tegen slechte loper. 
Vergelijk ook met het eerste 
diagram.

62. Kc2 Pf2 63. Lc4 Pxg4 64. Kd3
0-1, maar ik had het graag nog 
verder uitgespeeld gezien... 
Inmiddels is nTCEC Season 2 al 
een maand bezig. Stay tuned! 

Oplossing Rybka-Sjeng: 
De loper omspelen naar g6 volstaat 
niet! Men zie: 62. Lg4? b3 63. Lh5 
b2 64. Lg6 Pxf3+ 65. Kf4 Pxh2 66. 
Ld3 Ka7! De enige zet die voorkomt 
dat het zwarte paard zich voor de g-
pion geeft is 67. Ke4 (onderzoek 
dit!) en na 67...Kb6! heeft Wit niet 
beter dan 68. Kf4, om diezelfde 
reden! 62. Lb7!! Paradoxaal, 
vanwege 62...Pc6. Blokkeert de 
loper! En nu zou 63. Lc8 Pd4 
bijvoorbeeld zetherhaling zijn. 
Echter nu: 63. La8!! b3 64. a7! 
Pxa7 (64...b2 65. Lxc6 b1D geeft 
geen eeuwig schaak) 65. Le4 Wit 
heeft het voor elkaar. Pb5 66. h4 
Pd6 67. Lb1 Kc7 68. h5 Kd7 1-0. 

Open NK 

Paul den Boer 

Afgelopen zomer deed ik voor de 
10

e
 keer mee aan het Open NK in 

Dieren. Al in mijn eerste ronde partij 
van de Vierkampen mocht ik dit 
jubileum vieren met een korte maar 
krachtige overwinning. 

Sander Boogaard (2046) – 
Paul den Boer (2008) 

1. d4 f6 2. g3 g6 3. Lg2 d5 4.c4 
Lg7 5. Pc3 dxc4 6.e4 O-O 7. Pge2 
Pc6 8. O-O a6 9. d5 Pe5 10. f4 Pd3 
11. e5 Pg4 12. b3? 
Nodig was 12. h3 om een van de 
zwarte paarden terug te drijven. 
12...c6! 
Een typische Grünfeld zet om het 
witte pionnencentrum aan te tasten. 
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Maar ik heb hele andere 
bedoelingen... zwart staat hier al 
gewonnen, want Db6+ is dodelijk. 

13. Lf3 
Maakt een gaatje voor de witte 
koning, want op h1 staat de Koning 
ongelukkig vanwege een dreigend 
paardvorkje op f2. 
Twee andere varianten zijn ook 
goed voor zwart: 
A. 13. Pa4 b5 14. h3 Pxc1 15. 

Dxc1 Pxe5 16. fxe5 bxa4 17. 
Dxc4 Lxe5 

B. 13. Pd4 Db6 14. Pce2 Pxc1 
15. Dxc1 c5 16. Pf3 cxb3 17. 
Tb1 c4+ 18.Pfd4 Lf5 

13...Db6+ 14. Kg2 Pgf2! 15. Dd2 
Lh3+ 
Nog een stuk in de aanval. 
16. Kg1 

16...Pg4+ 
Het aftrekschaak 16...Pe4+ wint de 
Dame niet wegens 17. De3. 
17. Kh1 Pdf2+
Sneller wint 17...Lxf1 18. Lxg4 Df2 
(dreigt Lg2+ of Dg2+ mat). 
18. Txf2 
In de analyse keken we naar 18. 
Kg1 Pe4+. Wit voorkomt 
dameverlies, maar raakt wel een 
paard kwijt na 19. Dd4 Dxd4+ 20. 
Pxd4 Pxc3. Sneller wint (na 18. 
Kg1) 18...Pd3+ met dezelfde 
stelling als in de partij na de 16

e
 zet, 

en dan weer 19. Kh1 Lxf1! 
18...Dxf2 
Dreigt Dh2+ mat. 
19. Pg1 
19. Pd4 Df1+ mat. 
19...Dxd2 20. Lxd2 Pf2+ 0-1 
Nu het witte Paard veld g1 
blokkeert, eindigt de partij in een 
schitterend matbeeld met loper en 
paard. 
De slotstelling verdient een 
diagram: 
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AGENDA 2013 

Datum Intern Extern 

wo 25 sep Ronde 4  

wo 2 okt Ronde 5 SGS vergadering 

4/8/11 okt  Vierkampentoernooi Moira 

za 5 okt  Lasker toernooi 

wo 9 okt Ronde 6  

di 15 okt  
Zeist 1 – PK3 
Rivierenland 1 – PK5 

wo 16 okt Ronde 7 PK4 – Utrecht 3 

wo 23 okt Ronde 8  

wo 30 okt Ronde 9  

do 31 okt  HSG 2 – PK3 

za 2 nov  
De Toren Arnhem / VSV – PK1 
Voerendaal 2 – PK2 

di 5 nov  
Rivierenland 2 – PK4 
Oud Zuylen 5 – PK6 

wo 6 nov Ronde 10 PK5 – ZZ Combinatie 1 

za 9 nov  SGS snelschaken voor clubteams 

wo 13 nov Ronde 11 PK6 – De Giessen en Linge 3 

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


