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Van de redactie 

Colijn Wakkee 

Normaal beslaat deze column 
ongeveer een kwart pagina. Nog 
net voldoende om een samen-
vatting te geven welke artikelen zijn 
opgenomen en of het al dan niet 
een goed gevuld nummer is 
geworden. Maar ditmaal is het 
anders. Dit is dan ook geen 
normaal PKB. Het is de afsluiting 
van een tijdperk dat bijna 40 jaar 
geduurd heeft. 
Enige tijd geleden is Jan Wigger-
man in het archief gedoken en heeft 
hij een aantal oude jaargangen van 
het PKB gedigitaliseerd. Deze zijn 
terug te vinden op de website onder 
Archief. Zo kan ik toch nog iets 
zeggen over een tijd waarin ik zelf 
nog niet eens geboren was. 
Nu viel mij in mijn 8 jaar durende 
redacteurschap al op dat de inhoud 
van het PKB langzaamaan een 
andere invulling heeft gekregen. 
Met de oude clubbladen bij de hand 
wordt dat beeld verder versterkt. De 
verschijningsfrequentie is omlaag 
gegaan 6 naar 2 à 3 keer per jaar, 
en mede daarom stonden artikelen 
in latere PKB's wat minder dicht op 
(en vaker helemaal niet meer in 
verband met) de actualiteit. 
Toch is de meest opvallende 
verandering in de mate waarin 
artikelen een beeld geven hoe de 
club ervoor staat. Als ik mijzelf de 
vraag stelde: "Wat is er de 
afgelopen 4 maanden met Paul 
Keres gebeurd en wat zie ik 
daarvan terug in het PKB?", dan 

begonnen die werelden steeds 
verder uit elkaar te lopen. 
Verslaggeving van wedstrijden en 
toernooi is steeds meer via internet 
gaan plaatsvinden. Toen internet 
nog in de kinderschoenen stond, 
resulteerde dat nog regelmatig in 
een beknopt verslag op de site en 
een uitgebreide verhandeling, met 
vaak meerdere partijbesprekingen, 
in het PKB. Nu de website is 
verfraaid, deze mogelijkheden biedt 
om partijen na te spelen en sinds 
de introductie van de smartphone 
ook toegankelijker is geworden, lijkt 
dit accent definitief te zijn 
verschoven. 
Dat heeft als gevolg dat de meest 
belangrijke en bijzondere gebeurte-
nissen, die men zich 20 jaar later 
nog zou kunnen herinneren, niet 
meer terug te vinden zijn in het blad 
dat daar eigenlijk voor bedoeld was. 
Daarin blijven dan andere artikelen 
over – zeker ook leuk om te lezen, 
maar de link daarvan met het reilen 
en zeilen binnen de club wordt 
steeds dunner. Een artikel "van de 
website" overnemen in het PKB heb 
ik af en toe gedaan om te 
voorkomen dat we, bijvoorbeeld, de 
historische KNSB-bekerwinst van 
2014 ongemerkt aan de geschied-
schrijving voorbij zouden laten 
gaan. Een tweede effect van de 
terugloop van deze artikelen betrof 
simpelweg dat het steeds lastiger 
werd om aan voldoende kopij te 
komen, met vaker uit- en afstel als 
gevolg. 
Zo bezien is het eigenlijk een 
meevaller dat het PKB, ook in het 
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internettijdperk, zich nog zo lang 
staande heeft weten te houden, en 
ook in de recente geschiedenis nog 
geregeld op 60 à 70 pagina's kon 
uitkomen. 
Hoe nu verder? Vers bestuurslid 
Yme Jan Jellema is volop bezig 
met, zoals ik het noem, de 
"toekomst van de geschied-
schrijving". Het idee van een jaar-
boek is al de revue gepasseerd. 
Ook aan de creatievelingen, die 
vaker iets willen delen met de rest 
van de club, wordt gedacht. 
Daarover vertelt Yme Jan meer. 

Het zit erop, het gepuzzel met waar 
partijen ophouden en analyses be-
ginnen, synchronisatie van partij-
notatie, heen en weer geschuif om 
weer op een pagina-aantal deelbaar 
door 4 uit te komen, iemand te 
vinden om de boekjes op te halen, 
en bovenal het plezier van zeer 
diverse, interessante en amusante 
stukjes lezen. 
Rest mij voor de 23

e
 en laatste 

maal alle kopijleveranciers te 
bedanken en iedereen veel lees-
plezier te wensen met dit laatste 
PKB! 

Zomer is het moment voor de 
jonkies 

Johan Hut 
Uit: o.a. Gooi- en Eemlander, 15 augustus 2015 

De zomertoernooien zijn ieder jaar 
de podia voor jonge subtoppers om 
een stunt uit te halen. Ook 
momenten om in de Nederlandse 
hiërarchie wat aan de boom te 
schudden. Zo deden bij het 
Nederlands kampioenschap de 
jonge Robin van Kampen en 
Benjamin Bok het beter dan de 
routiniers Sergei Tiviakov en Erwin 
l'Ami. Maar Van Kampen en Bok 
zijn al geen outsiders meer. 
Een beter voorbeeld zagen we bij 
het Hogeschool Zeeland Toernooi 
in Vlissingen. De jonge Utrechter 
Hugo ten Hertog speelde remise 
tegen Sipke Ernst en Vyacheslav 
Ikonnikov en won in de laatste 
ronde van Loek van Wely. Hij 
bereikte er een gedeelde derde 
plaats mee, terwijl Van Wely op 

plaats 22 eindigde. Dat is nog eens 
aan de boom schudden. 
Vlissingen is een vrolijk, luchtig 
zomertoernooi, overdag aan het 
strand liggen en 's avond schaken, 
daarom laat ik van Ten Hertog ook 
een vrolijke, luchtige partij zien uit 
de tweede ronde, toen hij nog niet 
een van zijn sterkste tegenstanders 
tegen zich kreeg. 

Ten Hertog-Van der Zalm 
1. b3 d6 2. Lb2 e5 3. d4 exd4 4. 
Dxd4 
Wat een sterke schaker tegen een 
zwakkere schaker kan overkomen, 
is dat die zich minutieus voorbereidt 
op een opening die de sterkere 
speelt. Die mogelijkheid heeft Ten 
Hertog met deze merkwaardige 
opzet wel uitgesloten. 
4...Pf6 5. Pf3 Le7 6. Pc3 Pc6 7. 
Df4 h6 8. O-O-O Le6 9. Kb1 Pd7 
10. g4 Lf6 11. h4 De7 12. e3        
O-O-O 
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Met korte rokade zou zwart zich in 
het zwaard storten. Rokeren aan 
dezelfde kans als wit is veiliger. Ten 
Hertog moet nu op zoek naar 
kansen op die vleugel. 
13. Pd4 Pxd4 14. exd4 g5 15. Df3 
gxh4 

16. Lg2 
Je kijkt natuurlijk eerst naar 16.d5, 
maar na 16...Pe5 levert dat geen 
stukwinst op. Tenminste, al snel 
zullen we zien dat zwart er dan nog 
lang niet is. 
16...c6 17. d5 Pe5 18. De3 Lxg4 
19. Dxa7 

Hoe belangrijk is het kwaliteitverlies 
op d1? 
19...Lxd1 20. Txd1 
Antwoord: zwart had die toren beter 
niet kunnen slaan, want nu komt 
voor de witte loper de diagonaal h3-
c8 open. Bovendien zit Pc3-a4-b6 
nu in de stelling en zwart kan ook 
niet met zijn koning naar e8 lopen, 

want dan slaat wit dodelijk op c6. 
20...Dc7 21. Lh3+ Pd7 22. Pa4 
Db8 23. Da5 
Zwart geeft het op. Pb6 is in alle 
varianten verschrikkelijk. 

Nog beter dan het resultaat van 
Hugo ten Hertog was dat van 
Jorden van Foreest. De zestien-
jarige Groninger verloor in de vijfde 
ronde van Van Wely, dat kan 
gebeuren, kreeg daardoor niet het 
sterkste programma, maar won in 
de laatste ronde van Sipke Ernst. 
Met 7,5 uit 9, een superscore, werd 
hij ongedeeld tweede achter 
wereldtopper Baadur Jobava, maar 
voor negen andere grootmeesters. 
Van Foreest geldt als het grootste 
jeugdtalent van Nederland. In 2013 
werd hij Europees jeugdkampioen 
tot en met veertien jaar. Het zal niet 
lang duren voordat hij grootmeester 
is en waarschijnlijk ook niet lang 
voordat hij in de top tien van 
Nederland zal staan. 
Een week eerder, bij het open 
kampioenschap van Nederland in 
Dieren, werd Jorden van Foreest 
gedeeld derde. Zijn score daar was 
nog indrukwekkender dan in 
Vlissingen. Hij hield de groot-
meesters Brandenburg, Moradia-
badi, l'Ami, Ikonnikov en Reinder-
man op remise, bleef ongeslagen 
en won van de Britse grootmeester 
Stewart Haslinger. 
In de herfstvakantie speelt Jorden 
van Foreest in Hoogeveen een 
match van zes partijen tegen Jan 
Timman. Het klinkt misschien 
oneerbiedig, maar het is niet 
duidelijk wie favoriet is. 
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Interne competitie 

Colijn Wakkee 

Niels Ondersteijn heeft voor de 
tweede keer, na 2013, het club-
kampioenschap veroverd. De later 
in het seizoen binnengekomen Lars 
Ootes leek een serieuze bedreiding 
voor Niels te gaan vormen, maar 
aan het einde van het seizoen 
kwam bij Lars wat de klad erin. 
Hierdoor was ook geen barrage 
nodig. Uittredend (ook in de zin dat 
hij naar Portugal vertrekt) club-
kampioen Peter Lombaers eindigde 

op plaats 3. 
De jeugdtalenten in de regio weten 
de Keres-interne ook steeds beter 
te vinden. Casper Schoppen is na 
een kwart seizoen al zesde en ook 
Sebastian Halfhide en Midas 
Ratsma kloppen aan de deur. 
Lukas Boutens gaf tijdens zijn 
traktatie van beschuit met muisjes 
aan dat hij zijn pasgeboren dochter 
ook vast zou aanmelden. Tot op 
heden is zij niet gesignaleerd, maar 
mogelijk gebeurt dit nog bij DBC 
waar Lukas nu gaat spelen. 

Eindstand 2014/2015: 
Nr Naam Pnt Prt Sal Ks w r v Rat Ext TPR 

1 Niels Ondersteijn 784 24 13 -2 17 3 4 2350 0 2350

2 Lars Ootes 737 17 11 -1 14 0 3 2401 0 2405 

3 Peter Lombaers 702 23 6 -1 11 7 5 2274 2 2229 

4 Raymond de Rooij 670 24 5 0 13 3 8 2222 0 2194 

5 Wim van de Fliert 666 32 3 0 14 7 11 2143 0 2152 

6 Casper Schoppen 643 9 7 1 7 2 0 2215 0 2495 

7 Lukas Boutens 631 17 3 1 8 4 5 2143 0 2175 

8 Eric de Haan 617 9 6 1 7 1 1 2320 0 2339 

9 Jan Jaap Janse 611 17 3 -1 8 4 5 2178 0 2113 

10 Gerben Veltkamp 604 20 2 0 10 2 8 2122 0 2085 

11 Mark Uildriks 599 16 2 -2 8 2 6 2033 5 2070 

12 Anton Rosmuller 593 27 -1 -1 10 6 11 2089 0 2057

13 Simon Kronemeijer 593 24 1 0 10 5 9 2063 0 2080 

14 Wouter Langerak 585 8 3 0 5 1 2 2056 6 2162 

15 Sebastian Halfhide 583 8 4 2 5 2 1 2035 0 2323 

16 David van Kerkhof 574 9 3 1 6 0 3 2295 0 2188 

17 Rijk Schipper 572 11 1 1 4 4 3 2003 5 2046 

18 Kees Vreeken 563 24 1 0 10 5 9 1894 5 1902 

19 Jessica Espiritu 562 14 0 0 6 2 6 2022 3 2051 

20 Klaas Veldhuijsen 559 16 -1 0 6 3 7 1865 10 1936

21 Demre Kerigan 557 6 3 0 4 1 1 2307 0 2221 

22 Paul van der Kooij 557 20 0 0 7 6 7 1930 6 1875 

23 Midas Ratsma 556 5 3 1 4 0 1 2155 0 2162 

24 Arjon Buikstra 553 13 1 1 6 2 5 2017 0 2037 

25 Colijn Wakkee 550 10 0 0 5 0 5 2001 5 1947 

26 Laurens Snuverink 550 7 2 1 4 1 2 2103 0 2185 

27 JanWillem vd Griendt 546 3 3 1 3 0 0 2378 0 2496

28 Bert Both 545 8 1 0 4 1 3 2146 0 2099 

29 Pieter de Groot 545 11 0 1 4 3 4 2019 0 2076 

30 Erik Oosterom 543 8 1 0 3 3 2 2054 0 2056 

31 Hein Piet vd Spek 542 12 0 0 5 2 5 2026 0 1962 
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32 Michel Kerkhof 542 5 1 1 3 0 2 1970 0 2275 

33 Jaap van der Tuuk 538 7 1 1 3 2 2 2190 0 2134 

34 Evert van Heel 537 22 -1 0 10 1 11 1944 5 1872 

35 Jan Teuben 537 3 0 -1 1 1 1 1867 7 1997 

36 Jarich Haitjema 537 3 2 -1 2 1 0 1984 0 2284 

37 Daan Schonberger 535 5 2 1 3 1 1 1820 0 2109 

38 Stefan Blom 535 7 1 1 4 0 3 1888 0 2083 

39 Ernst van der Vecht 534 14 -1 0 6 1 7 1891 6 1845 

40 Dies de Dreu 533 22 -4 0 8 2 12 1884 3 1916 

41 Jan Prins 531 29 -3 -1 11 4 14 1890 0 1902 

42 Jeroen Franssen 526 3 1 1 2 0 1 2124 0 2248 

43 Harm Theo Wagenaar 525 10 0 0 4 2 4 1965 0 1957 

44 Olger van Dijk 524 6 0 0 3 0 3 1994 0 2025 

45 David van Eekhout 521 3 1 -1 2 0 1 2150 0 2154 

46 John Cornelisse 521 6 0 0 3 0 3 2094 0 1935 

47 Leo van Houwelingen 518 10 -1 0 4 1 5 2008 0 1931 

48 Marieke Dirksen 518 6 0 0 2 2 2 2003 0 1966 

49 Conrad Kiers 516 16 -2 0 5 4 7 1837 4 1814 

50 Gilbert Vrancken 516 1 1 1 1 0 0 2240 0 2456 

51 Jelmer Sminia 515 1 1 -1 1 0 0 2195 0 2386 

52 Erik Corneth 513 9 -1 1 4 0 5 1876 0 1852 

53 Hendrik Aldenberg 513 1 1 1 1 0 0 1604 0 2032 

54 Jeroen Bakker 512 7 0 -1 2 3 2 1949 0 1888 

55 Jeroen van Meerwijk 512 1 -1 -1 0 0 1 1539 5 1451 

56 Rolf Dijksterhuis 511 1 -1 -1 0 0 1 1910 5 1563 

57 Oscar Groenhof 510 10 -3 0 3 1 6 1636 6 1793 

58 Dimitri Hendriks 508 12 -1 0 4 3 5 1785 0 1852 

59 Etienne Goudriaan 508 2 0 0 1 0 1 2342 0 1913 

60 Jan van Eck 504 6 -2 0 2 0 4 1636 5 1682 

61 Niels Hendrikx 504 1 0 -1 0 1 0 2169 0 2201 

62 Jaap van Oosten 502 21 -3 -1 9 0 12 1814 5 1802 

63 Frank Heinen 500 6 -3 0 1 1 4 1787 7 1703 

64 Kelvin Kanne 500 1 0 1 0 1 0 1708 0 1945 

65 Ronald Gouma 497 12 -1 0 4 3 5 1827 0 1785 

66 Gerard Halve 496 4 -3 0 0 1 3 1742 7 1586 

67 Judith van Amerongen 495 17 -3 1 6 2 9 1684 0 1787 

68 Ger Hageman 493 15 -2 1 6 1 8 1850 4 1689 

69 William van de Groep 492 1 -1 -1 0 0 1 1879 0 1656 

70 Mitchel Wallace 491 3 -1 -1 1 0 2 1816 0 1708 

71 Roman Attinger 490 1 -1 -1 0 0 1 1692 0 1486 

72 Willem van Dam 490 6 -2 0 2 0 4 1742 0 1818 

73 Michiel van Hasselt 488 9 -4 -1 2 1 6 1676 7 1606 

74 Elmer van Veenendaal 487 3 -2 1 0 1 2 2065 0 1697 

75 Diana Dalemans 486 2 -2 0 0 0 2 1946 0 1545 

76 Arne Wijnia 485 2 -2 0 0 0 2 1498 0 1732 

77 Jeroen Bollaart 485 19 -3 -1 7 2 10 1789 0 1799 

78 Mick Bootsman 485 1 -1 -1 0 0 1 1485 0 1155 

79 Boris Dubbeldam 479 2 -2 0 0 0 2 1491 0 1398 

80 Peter van den Belt 459 18 -6 0 4 4 10 1658 7 1642 

81 Jelle Vellema 439 9 -5 1 1 2 6 1493 0 1519 

82 Chris van Meer 419 17 -8 1 3 3 11 1527 5 1512 

83 Ewoud Loots 379 16 -10 -2 3 0 13 1515 0 1521 

84 Wim Kool 379 22 -12 0 3 4 15 1500 5 1585 
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Opa vertelt deel 4 

Hein Piet van der Spek 

De jaren 70 komen in beeld 

Na de bijzondere gesloten 
internationale achtkamp van de 
Haagse Schaakdagen 1968, waar 
ik vorige keer over vertelde, 
herneemt mijn schaakleven zijn 
gewone gangetje. Ik speel braaf 
mee in de onderlinge van DD en 
ook in de KNSB-competitie, waar 
we in de eerste klasse spelen. De 
derde klasse bestond toen nog niet. 
Het speeltempo bedraagt dan 2½ 
uur voor 40 zetten, dan nog een uur 
voor twintig zetten en daarna 
afbreken. Kom daar tegenwoordig 
nog eens om. Als kampioen van de 
HSB word ik weer uitgenodigd voor 
een vierkampentoernooitje, waar ik 
alleen tevreden ben met een 
duidelijk punt tegen Bert Enklaar, 
tegen wie ik verder nooit meer iets 
kon presteren. Het is ook wel 
vreemd te moeten constateren, dat 
veel tegenstanders uit die tijd 
inmiddels overleden zijn, zoals ook 
Jacob Kort, die deze vierkamp 
overigens won. 

De zomer van 1969 schaak ik heel 
veel. Eerst het IBM-toernooi, waar 
ik in de niet bijzonder sterke groep 
C2 met 7½ uit 9 tweede word 
achter Cees Nederkoorn, die een 
halfje meer heeft, waardoor we 
beiden promoveren. Daarna doe ik 
mee aan het Open Kampioenschap 
van Nederland in Dieren. Samen 
met de familie Piket logeren we 
ergens op de Veluwe, maar het 

schaken gaat heel matig. Ik speel 
onder anderen remise met het 
toenmalige wonderkind Robbie 
Hartoch, de toen nog veel jongere 
Jaap Vogel, maar verlies van Ton 
Timman en meerdere anderen. In 
de tiende en laatste ronde deed 
zich zowaar een incident voor. 
Spelers, die 5 punten behaalden, 
kregen een beloning van 50 gulden; 
ik had 3½ uit 9, mijn tegenstander, 
wiens naam ik piëteitshalve niet zal 
vermelden, had er 4 en wilde graag 
5 punten halen. Hij speelde echter 
zo slecht, dat hij binnen een vloek 
en een zucht verloren stond. Hij 
begon met me een tientje te bieden, 
als ik zou verliezen, welk bod na 
mijn weigering snel opliep tot 
uiteindelijk 45 gulden. Ik ben er niet 
op in gegaan, hetgeen me van 
verschillende kanten werd 
verweten, want die jongen had het 
geld hard nodig en ik had makkelijk 
praten met mijn goede baan. Een 
boeiend geval voor de ethici onder 
ons... 

In de herfst slaag ik er niet in voor 
de derde achtereenvolgende keer 
het kampioenschap van de Haagse 
Schaakbond te winnen. Ik begin 
nog wel goed met 4 uit 5, maar 
verlies dan van Rex van Dijken en 
Fred van der Vliet, die met 7½ uit 9 
overtuigend en terecht wint. Ik word 
gedeeld vierde met Arend van Dop 
en Max Viergever, ook geen 
onbekende bij Paul Keres. 

Het jaar 1970 begint dramatisch: ik 
haal een half puntje uit de eerste 5 
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partijen en ik speel ook veel minder 
dan de jaren daarvoor. Met de 
wijsheid, die eigen is aan 
terugkijken, denk ik, dat ik toen veel 
tijd besteedde aan een avond-
vullend cabaret, dat ik met een 
aantal zeer getalenteerde leerlingen 
uit 5 en 6 gymnasium maakte en 
waar De Groene Amsterdammer 
nog een hele pagina aan wijdde. 

In de zomer volgt weer het IBM-
toernooi; de promotie naar 
reservegroep A leidt niet tot succes, 
want ik word 8

e
 met 3½ uit 9, terwijl 

Jacob Kort met 6½ uit 9 de groep 
wint en promotie afdwingt. In 
september speel ik een vierkamp in 
Vlaardingen. Het meest opvallend 
zijn achteraf de notatieformulieren 
van de Rotterdamse Schaakbond, 
waarop de volgende voorgedrukte 
tekst staat: "Partij No....gespeeld de 
........ door de Heren". 
Dat maakt het des te begrijpelijker, 
dat in de jaren 70 van de vorige 
eeuw de emancipatiestrijd oplaaide 
rond onder anderen abortus-
klinieken en Dolle Mina's. In mijn 
herinnering speelde Corrie Vreeken 
toen ook al in Rotterdam; hoe zou 
zij dat formulier hebben ingevuld? 
Ach, misschien had ze een eigen 
notatieboekje. Mijn laatste partij van 
1970 was tegen haar echtgenoot 
Piet Vreeken en die heeft er niets 
over gezegd, maar het 
notatieformulier was dan ook van 
de KNSB. 

Of ik erg ontevreden was over mijn 
matige schaakprestaties in 1969 en 

1970, weet ik echt niet meer, maar 
een feit is, dat ik in 1970 ook startte 
met correspondentieschaak. Dat 
ging uiteraard nog met ouderwetse 
briefkaarten en het leidde ertoe, dat 
ik in elk geval meer ging 
analyseren. In mijn aparte ordner 
zitten soms lange analyses en ik 
weet, dat dat me wel geholpen 
heeft. Was ik in een gewone partij 
makkelijk bereid om op hoop van 
zegen f7-f5 te spelen, in een 
correspondentiepartij zat je toch 
mooi een jaar of langer tegen zo'n 
zwakte op e6 aan te kijken. Ik begin 
meteen fanatiek: in april start ik een 
Nederlandse vijfkamp, in juni nog 
maar een, in september een 
zogenaamde M-groep, een zeven-
kamp, waarvan het winnen een 
plaats in het NK correspondentie-
schaak oplevert en in december 
een Europese voorronde met 15 
deelnemers uit overwegend Oost-
Europese landen. Dat waren 28 
partijen, zodat er elke dag wel een 
aantal zetten in de brievenbus 
rolde. Soms wordt er onbegrijpelijk 
slecht gespeeld. Jan Joost Lindner 
en ik waren bij DD begonnen met 1. 
b2-b4 te spelen, maar zo bont als 
ene meneer Van der Kaa uit Utrecht 
het maakte: 
1. b4 e5 2. Lb2 Pc6? 3. b5 Lb4?? 
4. bxc6 dxc6 5. Lxe5 f6 6. Lb2 
Ph6 7. e3 Lg4 8. Le2 Dd5??? 9. 
Lxg4 
En dat zijn twee stukken in 9 
zetten... 

Met het verzenden van de zetten 
ging het één keer vreselijk mis. Eén 
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tegenstander stuurde geen brief-
kaarten, maar adreswijzigingen en 
ik begreep daar niets van, want er 
stond nooit een nieuw adres op en 
zetten kon ik ook niet vinden. Toen 
ik hem dat schreef, legde hij uit, dat 
hij de adreswijzigingen gebruikte, 
omdat die goedkoper waren en in 
het telefoonnummer stonden de 
zetten: 5254 betekende gewoon e2-
e4. Ik las dat, toen ik laat en vrolijk 
van een feestje thuiskwam en 
schreef impulsief, overmoedig en 
(wel)licht aangeschoten een ernstig 
kaartje, dat hij me in gewetensnood 
bracht, omdat ik bij de postale 
recherche werkte. Daarop volgden 
smartelijke excuses, want dat was 
nooit zijn bedoeling geweest, maar 
hij had het niet breed en vond 
correspondentieschaak zo leuk... 
zelden had ik zoveel spijt van mijn 
impulsiviteit. 

P.S. In een vorige aflevering 
schreef ik, dat Nederlands jeugd-
kampioen Frans Kuijpers rond 1960 
zou zijn geweigerd als lid van DD, 
omdat de ballotagecommissie hem 
te vrijpostig vond. Dat verhaal klopt; 
ik heb het niet bij Frans Kuijpers 
kunnen navragen, maar vóór de 
wedstrijd Paul Keres 1 – DD zat ik 
in de bus bij een groep Hagenaars / 
oud-clubgenoten en daar werd het 
door de oud-gedienden onmiddellijk 
bevestigd. 
Recent kreeg ik het boek Frans 
Kuijpers, Een schakersleven, 
geschreven door de vaste 
Eindhoven-biograaf Jules Welling, 
in handen en daarin wordt het 
verhaal niet vermeld. Misschien 
was Frans er toch niet trots op; ik 
zal het hem eens vragen. 

TCEC Fischerrandom 

Martin van Essen 

Al sinds maart van dit jaar wordt 
reikhalzend uitgekeken naar 
Season 8 van Thoresen Chess 
Engines Competition, maar tot op 
dit moment van schrijven is het 
enige nieuws van dit front een 
Facebook-bericht van Anton 
Mihailov, manager van 
ChessArena.com en TCEC-partner, 
dat men bezig is met het 
samenstellen van een 32-core 
computer. Rondom Martin 
Thoresen is het stil, maar het is 
natuurlijk gewoon een hobby en ook 

hij heeft een werkend en privé-
leven. Stockfish 6 is al een tijdje 
opgeleverd en sinds eind april ligt 
Komodo 9 in de schappen. De strijd 
om de eerste plek in de rankings is 
ongemeen spannend. 
Vorig jaar zomer werd tussen de 
toenmalige deelnemers van Season 
6 een toernooi gehouden met 
Fischerandom, ook wel Chess960 
genoemd naar het aantal mogelijke 
startposities. Het betrof een 
vierrondige achtkamp waarin 
Stockfish met 25/28 de vloer 
aanveegde met de competitie, 
gevolgd door Houdini (22), Critter 
(17½), Fire (16), Rybka (14½), 
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Spike (8), Shredder (7½) en het 
ongelukkige Tornado (2½). Géén 
Komodo, dat had toentertijd geen 
functionaliteit voor Fischerandom. 

Bij Chess960 is de verdeling van de 
stukken op de eerste rij door het lot 
bepaald, met de restricties dat de 
twee lopers verschillende 
veldkleuren hebben en de koning 
tussen de twee torens staat. De 
zwarte stukken staan tegenover de 
witte, zoals bij normaal schaak. 

Het doel van Chess960 is om het 
schaken te bevrijden van de 
inmiddels kosmologisch grote 
analytische last van 
openingstheorie, om creativiteit 
terug te brengen door spelers vanaf 
zet 1 los te laten. Voor een deel lukt 
dat, maar het leidt niet nood-
zakelijkerwijs tot interessantere 
partijen. Vaak wordt na een aantal 
zetten een normaal ogende stelling 
verkregen. Openingen worden 
conservatief behandeld; scherpe, 
riskante gambieten zijn zeldzaam. 
Bovendien is het zo dat in veel 
beginposities de stukken zo 
belabberd staan opgesteld dat de 
openingsfase in eerste instantie 
bestaat uit het haastig repareren 
van de defecten. "Both players 
have bad positions" merkte 
commentator GM Helmut Pfleger op 
voor aanvang van de 4

e
 partij van 

de WK-match(!) Fischerandom 
Leko-Adams, 2001. 
Niettemin was er uit het 
computertoernooi een ruime keus 
van heel aardige partijen en vooral 

leuke curiosa. Plus twee vraagjes; 
oplossingen aan het eind. 

Rybka 4.1 – Houdini 4 
Stelling na 15...Dc7-d7 

Rokeren is bij Chess960 als volgt 
gedefinieerd: 
Een 'korte' rokade (koningsvleugel) 
wordt door wit uitgevoerd door de 
koning op g1 te zetten en de 
rechtertoren op f1 te plaatsen. De 
lange rokade geschiedt door de 
koning op c1 te plaatsen en de 
linkertoren vervolgens op d1. Dit 
ongeacht waar koning en torens 
stonden! Zwart spiegelt dit. 
Wel gelden regels zoals bij het 
gewone schaak: koning en 
rokadetoren mogen nog niet 
gespeeld hebben; tussenliggende 
velden moeten ontruimd zijn, et 
cetera. 
In bovenstaande stelling mag wit 
niet meer kort rokeren, want in de 
beginstelling die voor deze partij 
was geloot, stond zijn rechtertoren 
op d1 (de zwarte staat nog 'thuis' op 
d8), die heeft al naar e1 gespeeld. 
Maar Wit kan nog wel lang rokeren: 
16. O-O-O 
Die wordt hier uitgevoerd door de 
koning op c1 te laten staan, en de 
linkertoren op d1 te plaatsen. 
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De partij was overigens nog beslist 
de moeite: 
16...Pb5 17. Df2 Tac8 18. Dc2 Ta8 
19. Lg2 Lf6 20. Th1 Lg6 21. Kb1 
De8 22. Ka1 Le7 23. Df2 Ld6 24. 
e5 Lxa3! 
Dit stukoffer hing natuurlijk al wel in 
de lucht, maar zo evident is het niet. 
Zwart heeft niet zo heel veel 
aavallers 'ready made'. 
25. bxa3 Pxc3 26. Td2 Pb5 27. 
Pc2 Pd7 28. Kb2 c5 29. dxc5 
Tac8! 30. f4 Lxd3! 31. c6+ Txc6 
32. Txd3 Pc5 33. Te3 Pe4 34. De1 

34...Txc2+! 
Zwart offert nog een kwaliteit om 
een belangrijke verdediger uit te 
schakelen. 
35. Kxc2 Tc8+ 36. Kb2 Pec3 37. 
Ka1 Df8 38. Dc1 Pd4! 
Een prachtige zet, welke de 
omsingeling van wits koning door 
de paarden voltooit. Wit moet 
ingaan op de volgende afwikkeling. 
39. Txc3 Pb3+ 40. Ka2 Pxc1+ 41. 
Thxc1 Txc3 42. Txc3 gxf4 43. Lxf4 
b5 
Een zeer interessant eindspel met 
Wit toren + 2 lopers tegen dame 
met 2 pluspionnen voor Zwart. 
Houdini gaf zichzelf een voordeel 
van -0,48. 

Qua materiaalverhouding kan dit 
alle kanten op, maar wits stukken 
zijn als los zand en hebben moeite 
om zich te coördineren. Zwarts 
dreiging 44...b4 is zeer sterk. 
Vandaar: 
44. Tc1 Dg7 
44...b4? 45. axb4 Dxb4 46. Tb1 +-. 
Wit nam de moeite niet de 
aangevallen pion te proberen te 
verdedigen, maar na... 
45. Lf1 Dxg4 46. Ld2 Df3 47. Lb4 
d4 48. Lxb5 Dd5 49. Lc4 Dxe5 
...werden zwarts drie verbonden 
vrijpionnen wit op de lange duur te 
machtig. Precies 50 zetten later, op 
de 98

e
 zet, 0-1. 

Vraag 1: Wat hebben onderstaande 
stellingen met elkaar te maken? 
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En wat vind je hiervan: 

Houdini 4 – Fire 3.1 

Ook een aardige 'korte' rokade, 
waarbij van een menselijke 
zwartspeler toch de nodige 
lenigheid gevergd wordt.... 

Spike 1.4 – Shredder 12 

Deze beginstelling lijkt wel wat op 
de normale beginstelling. Het gaat 
me vooral om de opening: 
1. e3 e6 2. Dh5 
Hier is deze uitval gerechtvaardigd. 
Zwart heeft moeite om h7 te 
dekken. 
2...Pg6 3. Ld3 f5!? 4. Dxh7 
Wit neemt de handschoen op. 
4...Kf7 5. g4! 

Een prachtig positioneel dame-
offer, op de vijfde zet! 
5...Th8 6. gxf5 Txh7 7. fxg6+ Kg8 
8. gxh7+ 
Dat is mooi carrière maken! 
8...Kh8 9. b3 
De zwartveldige loper staat al 
gefianchetteerd en wel klaar, 
gericht op de zwarte koning. Wit 
heeft overweldigende compensatie. 
Wit won snel. 

Fire 3.1 – Tornado 5 
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Stelling na 59...Kh8-g8 

60. f5! 
Met de aardige pointe 60...gxf5 61. 
g6! 
60...Kh8! 61. fxe6 fxe6 
Nu indien 62. Lxe6? dan 
62...Tc2+!!. 
62. Tb4 en wit won. 

Stockfish 14053109 – Shredder 12 
Stelling na 13...e7-e6 

Wit rokeerde hier kort (dat mocht 
nog)... wat erop neer kwam dat zijn 
koning een sprong maakte naar g1 
en de rokadetoren op f1 op zijn plek 
bleef staan! Vergelijk ook Houdini-
Rybka, waar de koning bleef staan. 
We spoelen 25 zetten door. We 
hebben gezien dat de grillen van 
Chess960 zich (natuurlijk) vooral in 
de opening manifesteren, maar hier 
zien we hoe soms bepaalde 
eigenaardigheden van Fischer-
random tot in het verre eindspel 

zichtbaar kunnen blijven: 

Stelling na 38...Td6–d1 

Een loper zoals hier ga je in 
gewoon schaak niet meemaken. 
Natuurlijk is het verleidelijk om dat 
tot het maximale uit te buiten met 
39. Pg6, maar dan verpest 
39...Tg1+! je dag. 
Wit speelde hier daarom: 
39. g4! 
Deze pion moet zwart natuurlijk 
laten staan. 
39...Td2+ 40. Kf3 fxg4+ 41. Kxg4 
g6 42. fxg6+ Kg7 
Nog steeds geen lucht voor de 
loper! Dit duurde uiteraard niet lang 
meer. 

Spike 1.4 – Critter 1.6a 

Vraag 2: Hoe opende Wit? 
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Het ultieme vierpaardenspel: 

Tornado 5 – Houdini 4 

1. Phg3 Phg6 2. Pe3 Pf4 3. Pgf5 
P8e6 

Plaatje, niet? Zwart won. 

Fire 3.1 – Critter 1.6a 

1. e4 e5 2. f3 f6 
Wit dreigt Lxa7, Zwart dreigt Lxa2. 
3. c4 
Verdedigt. 
3...a5!? 
Zwart verdedigt niet! Een 

positioneel kwaliteitsoffer op de 
derde zet. Zwart is van oordeel dat 
Wit met zijn eerste drie zetten zijn 
zwarte velden zodanig heeft 
verzwakt dat dit offer niet alleen 
gerechtvaardigd is, maar zelfs de 
beste voortzetting is. 
4. La7 Pb6 5. Lxb8 Kxb8 
Een levendige partij eindigde in 
remise. 

Critter 1.6a – Spike 1.4 

1. b4 c5 2. bxc5 Txc5 
Je vraagt je af wat een toren op de 
tweede zet op het midden van het 
bord te zoeken heeft. 
Stockfish, die meekeek, gaf 0.00 
aan na zwarts tweede zet. Wit won, 
maar dat lag blijkbaar niet aan de 
opening. 

Houdini 4 – Rybka 4.1 
Stelling na 14... a7 – a6 

Het kwam uiteraard in de rest van 
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de partij helemaal nooit meer goed 
met die loper op a8, het slechtste 
exemplaar ooit. Wit won. 
Opmerkelijk: Stockfish gaf hier        
-0.09 aan, maar wit won uiteraard. 
Zwart had onvoldoende compen-
satie voor zijn minusstuk. 

Tornado 5 – Stockfish 14053109 
Stelling na 25. Kb2x(P)c2 

Een opmerkelijke combinatie: 
25...Lh6!! 26. Dxh6 g5! 
Dit heet een "muizenval": Een stuk, 
hier de witte dame, wordt weggelokt 
waarna de terugtocht wordt 
afgesloten zodat het stuk niet meer 
kan meeverdedigen. Concreet 
dreigt zwart nu 27...Pd4+ met 
damewinst en ook 27...Db4. 
27. Kb2 Lxe4 28. Te2 
In plaats van terugnemen probeert 
Wit wanhopig de invasie op d2 
tegen te gaan. Wit is hulpeloos. 
28...Db4 29. fxe4 Td2+ 30. Kb1 
Txe2 31. Lxe2 
En wit gaf meteen op. Na 31...De1+ 
gaan beide lopers met schaak 
verloren, de laatste via een zigzag 
van de zwarte dame. 

Critter 1.6a – Houdini 4 
Stelling na 15...Pd8-f7 

Wit voerde hier de langste korte 
rochade ooit uit: 
16. O-O 
Houdini – Fire, eerder in dit stuk, 
staat hier trouwens wel dicht bij, 
maar bovenstaande rochade lijkt 
nog het meeste op zoals wij die uit 
het gewone schaak gewend zijn. 
16...Lxf6 17. exf6 O-O 
Ook zwart mag zich er graag van 
bedienen. We spoelen door, want 
de partij kende nog een spannend 
slot: 
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Stelling na 92...h4-h3 

Wit gaat aan alle kanten mat terwijl 
zwart dames dreigt te halen, 
daarom de noodrem: 
93. Pxf3 Kxf3 
Nu nog Kg3 en Ta2-a1 mat. 
94. b6 
Als Zwart bovenstaand plan 
uitvoert, promoveert wit nèt op tijd 
met schaak op b8! 
94...Tg8 95. b7 Tb8 96. Pd6 Kf4 
Zwart gaat het paard verjagen en 
b7 opruimen. 
97. a4! Ke5 98. a5! 
Wit laat zijn paard slaan, maar 
heeft, weer nèt op tijd, versterking 
opgetrommeld. 
98...Kxd6 99. a6 Kc6 
 Zowel zwart als wit kunnen juist 
tijdig verlies afwenden. 
100. a7 Kxb7 101. axb8D+ 
Remise! 

Oplossingen 

Vraag 1: 
Het eerste diagram was de 
beginstelling (Tornado 5 – Critter 
1.6a). Het tweede diagram is de 
stelling na Wits eerste zet: 
1. O-O-O!
Lange rokade op de eerste zet! 
Zwarts 1...f6 viel pion a2 aan(!). Wit 
maakte er met 2. d4 een heus 
gambiet van: 2...Lxa2 3. Pc3 Lg8 4. 
Pb5 
De a-pionnen zijn duidelijk de 
zwakke broeders, maar... 
4...d5! 
Met aanval op Pb5, terwijl 5. Pxa7 
faalt op 5...Da4!. 
5. e4 Pb6 6. Pb3 Pc6 7. Pc5 
Met een fraai paardenvierkantje en 
aanval op b7. Zwart dekte met: 
7...O-O-O! 
Waarbij koning en toren koddig van 
plaats verwisselden, zoals wit op 
zijn eerste zet deed. Tot hier, Zwart 
won uiteindelijk. 

Vraag 2: 
Wit kon de mogelijkheid om op de 
allereerste zet kort te rokeren 
uiteraard niet weerstaan. 
1. O-O 
Dus de koning en (rechter)toren 
verwisselen van plaats. Op de 
zesde zet deed zwart hem dit na. 
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Tata 2015 

Jeroen Bollaart 

Jeroen Bollaart (1850) – 
Ronald Kamps (1714) 

1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3 
Pc6 5. Pf3 a6 
Wordt maar zeer zelden gespeeld 
maar als o.a. Judith Polgar, Boris 
Gulko en Vladimir Epishin er eens 
voor hebben gekozen, kun je 5...a6 
niet slecht noemen. Meest populair 
is natuurlijk 5...Db6, daarna volgen 
5...Ld7 en 5...Pge7. 
6. a3 
In de database staan 11 partijen 
van 2500+ spelers die er de 
voorkeur aan geven om de 
witveldige loper te ontwikkelen. 
Karjakin-Polgar (2008) gaat verder 
met 6. Le2. Saric-Franic (2012) 
vervolgt met 6.Ld3. Enkele 2400 
spelers speelden 6. a3. 
Tijdens de partij vroeg ik me vooral 
af hoe ik na 6. Ld3 c4 verder zou 
gaan (Lc2 of Le2). De sterkste 
witspelers gaan verder met 7. Lc2. 
6...Db6 7. b4 cxd4 8. cxd4 Ld7 
In één van de hoofdvarianten van 
het doorschuif Frans, staat de 
zwarte pion nog op a7 en de zwarte 
toren op c8. Wit vervolgt dan 
meestal met Lb2. 
9. Pc3 
Met een toren op c8 zou nu 
9...Pxd4 roet in het eten gooien. 
9...f6 
9...Pge7 10. Pa4 Da7 11. Pc5 Pf5 
12. Pxd7 Kxd7 13. Lb2 +/- 
10. exf6?! 
Dit helpt zwart om z'n konings-
vleugel te ontwikkelen. 

Deep Fritz geeft de voorkeur aan 
10. Le3. 
10...Pxf6 11. Ld3 Ld6 
Zwart zet een gemene val op. 

12. Le3 
En vooral niet 12. O-O? Pxd4 13. 
Pxd4? Dxd4 14. Lg6+?? hxg6 15. 
Dxd4 Lxh2+ 16. Kh1 Le5+. 
Eentje om te onthouden. 
12...O-O 13. O-O Tac8 14. Tc1 
Kh8 15. Lb1 
De machine geeft de voorkeur aan 
15. Pa4 Dd8 (15...Dc7 16. Pc5) 16. 
Pc5 Tc7 17. Pg5 De7 18. f4. 
15...Dd8 16. Lg5 De8 17. Pe2?! 
Ingegeven door angst voor een op 
handen zijnde zwarte konings-
aanval. 'Simple chess' was beter: 
17. Te1 Dh5 18. h3 en dan is 
18...e5 niet zo gevaarlijk als 't 
misschien lijkt, na 19. Lxf6 gxf6 20. 
dxe5 fxe5 21. Dxd5. 
17...Pe4 
Hier had zwart de stelling kunnen 
openen met 17...e5!? 18. Pxe5 
Pxe5 19. Txc8 Lxc8 20. dxe5 Lxe5 
=. 
18. Lh4 
Zwart kan nu een kwaliteit offeren 
op f3. Is dat goed of niet? 



19

18...Txf3 19. gxf3 Dh5 
Het kwaliteitsoffer was niet goed. 
20. Pg3 
Maar dit was ook niet de beste. 
Veel beter was 20. fxe4 Dxh4 21. 
e5 en 22. Dd3. 
20...Pxg3 21. Lxg3 Lxg3? 
De computer geeft de voorkeur aan 
21... Le7 +=. 
22. fxg3 
De witte pionnenstructuur is 
gerepareerd, zwart heeft het 
loperpaar opgegeven en heeft geen 
enkele compensatie (meer) voor de 
kwaliteit. 
22...Dh3 23. Dd2 Tf8 24. Tcd1 Dh5 
25. f4 Pd8 26. Ld3 g6 27. Le2 Dh6 
28. De3 Pf7 29. Tc1 Dg7 30. Tc7 
Lc6 

31. Td1 
31. Lxa6! had ik wel bekeken maar 
ik zag spoken na 31...Ta8. 
Onterecht overigens want er niets 
aan de hand na 32. Lxb7 Lxb7 33. 

Txb7. Zo lijkt 33...Txa3 de dame 
weg te lokken van de verdediging 
van d4 met hele vage eeuwig-
schaakkansen voor zwart, maar wit 
heeft natuurlijk 34. Tb8+ +/-. 
31...Df6 32. Lxa6 Dd8! 
Zulke 'achteruit' zetten zijn 
gemakkelijk te missen, ik zag deze 
dan ook niet aankomen. Rampzalig 
is 't niet, wit kan de kwaliteit weer 
teruggeven en een pion voor 
blijven. 
33. Txf7 
Leek mij de beste omdat het zwarte 
paard er beter uitziet dan de zwarte 
loper, dat is toch een soort pion. 
De computer geeft toch de voorkeur 
aan 33. Txc6 bxc6 34. Tc1. 
33...Txf7 34. Le2 Ld7 35. Tc1 Kg8 
36. Lg4 Df6 37. Te1 Te7 38. Kg2 
Kf7 39. Lf3 Df5 40. De2 La4 41. 
Lg4 Df6 42. Dd3 h5 43. Lh3 Kg7 

44. b5! 
De computer komt ook met deze 
zet maar om een andere reden dan 
die van mij. Ik dacht de loper op te 
gaan halen met Tb1-d4 maar zwart 
kan de loper redden met Tc7 en 
Lc2. Vermoedelijk waardeert de 
computer deze zet zo hoog omdat 
de loper wordt afgesloten van de 
verdediging (La4-d7). 
44...g5?! 45. fxg5 Dxg5 46. Te5 
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Dc1 47. Lxe6 Db2+ 
Ik dacht even dat ik 't nog ging 
verliezen toen ik 47...Lc2! zag: 48. 
De2 Le4+. Aangewezen is dan 49. 
Txe4 en niet 49. Kh3? Txe6 50. 
Txe6 Dc8! (50...Lf5+? 51. Kh4 Lxe6 
52. Dxe6 en wit wint). 
48. Kh3 Lxb5 
Mist de mat in twee maar zwart 
staat hier al verloren, bijvoorbeeld 
48...Dc2 49. Dxc2 Lxc2 50. Lxd5. 
49. Tg5+ Kh8 50. Tg8# 1-0 

Kees Scherpenisse (1880) – 
Jeroen Bollaart (1850) 

1. d4 d5 2. c4 e6 3. Pc3 Pf6 4. 
cxd5 exd5 5. Lg5 Le7 
Moderner en misschien wat beter is 
5...c6 6. Dc2. 
6. e3 Lf5? 
Nu ...c6 nog niet is gespeeld is 
...Lf5 niet goed. 
7. Lxf6 Lxf6 8. Db3 
Zwart verliest een pion} 
8...c6 9. Dxb7 Db6 
Na 9...O-O is slaan op a8 mogelijk, 
maar van de 12 partijen in de 
ChessBase database met deze 
stelling, is er maar één die verder 
gaat met 10. Dxa8. 
Na 10. Pf3 behoudt wit natuurlijk 
ook een gezonde plus. 
10...Db6 11. Lb5 
Lastig te vinden achter 't bord. 
11...Lc8 12. a4
Met het idee 12...Lb7 13. a5 +/-. 
10. Dxb6 
Ook hier kon 10. Dxa8 Dxb2 maar 
dan moet wit wel nauwkeurig 
spelen :11. Pd1. 
Met de tekstzet behoudt wit z'n 
pluspion zonder dat zwart duidelijke 

compensatie heeft. 
10...axb6 11. Pf3 Pd7 12. Le2 O-O 
13. O-O Le7 14. Tfc1 Pf6?! 
Beter 14...Ld6 of 14...Tfc8. 
15. Pe5 Tfc8 

16. g4! Le6 17. f4 g6 18. Tf1 
De witte aanval loopt op rolletjes. 
18...Ld6?! 
Deze loper had beter op e7 kunnen 
blijven, we zullen zo zien waarom. 
De computer geeft de voorkeur aan 
18...Ta7 zodat na 19. f5 gxf5 20. 
gxf5 Ld7 21. Pxd7 Txd7 mogelijk is. 
19. f5 gxf5 20. gxf5 Ld7 21. Pxd7 
Pxd7 22. f6 
Met de loper op e7 had zwart geen 
22.f6 kunnen spelen. De computer 
vindt 22.e4 overigens nog iets 
beter. 
22...Te8 23. Lg4 Tad8 24. Tae1 
Lb4 25. Tf4 Pf8 26. a3?! 
26. Te2!? en na de ruil op c3 staat 
de pion op a2 gedekt. 
26...Lxc3 27. bxc3 Ta8 
Eindelijk kan zwart iets terug doen. 
Wit heeft nu enkele zwaktes te 
verdedigen. 
28. c4 
Wellicht vanuit de gedachte: 'als je 
een pion gaat verliezen, biedt dan 
ook een andere pion aan'. Het 
leverde zwart enige keuzestress op. 
28...dxc4 
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Kan natuurlijk niet verkeerd zijn. 
29. Lf3 Txa3 30. Lxc6 Texe3 31. 
Txe3 Txe3 32. d5 c3 33. Tc4 Td3 
34. Le8?! 
Ziet er verdacht uit. 
34...Txd5 35. Txc3 
Wit heeft geen tijd voor 35. Tc7 Tc5 
36. Lxf7+ Kh8 37. Txc5 bxc5 38. 
Lb3 Pe6 39. Lc2 h5 40. Kf2 Pd4 41. 
Le4 c2. 
35...Pe6 36. La4 Tc5 37. Tb3 Tf5 
38. Txb6 Txf6 39. Lb3 Kg7 40. 
Lxe6 fxe6 41. Tb7+ Kg6 42. Te7 
h6 43. Kg2 Kf5 44. Kf3 h5 45. Te8 
Ke5+ 46. Ke3 Kf5 47. Kf3 Kg5+ 
48. Kg3 h4+ 49. Kg2 Th6 50. Kf3 
Tf6+ 51. Kg2 Tg6 52. Kf3 h3 53. 
Th8 Th6 54. Tg8+ Kf5 55. Tg3 Ke5 
56. Ke3 Th4 57. Tg5+ Kf6 58. Tg8 

58...Ta4 59. Th8 Ta2 
De pion op h3 kan niet genomen 
worden vanwege Ta3+. Wit verliest 
h2. 
60. Kf3 Txh2 61. Kg3 Th1 62. Th5 
Ke7 63. Ta5 Kd6 
63...Tg1+ 64. Kxh3 Kd6 was een 
stuk eenvoudiger geweest. De witte 
koning blijft afgesneden terwijl de 
zwarte koning zijn pion rustig naar 
de overkant kan brengen. 
64. Tb5 e5 65. Ta5 Ke6 66. Tb5 
Kf5 67. Tb4 Td1 68. Kxh3 Td4? 

Volgens de tablebase is er maar 1 
zet die wint en dat is 68...Tg1. 
Vanaf hier tot aan de 75e zet geeft 
de tablebase aan dat het remise is. 
69. Tb8 Ke4 70. Te8 Td5 71. Kg2 
Ke3 72. Kf1 Td1+ 73. Kg2 e4 74. 
Th8 Ke2 

75. Te8 
De enige zet die hier remise houdt 
is 75. Ta8 e3 76. Ta2+ Td2 77. Ta1! 
Een leerzaam eindspel in dit 
verband is Capablanca-Menchik 
Hastings 1929/1930 waar beiden 
grote kansen misten en Capablanca 
toch nog won. Steve Giddens geeft 
een goede analyse in '101 Chess 
Endgame Tips'. 
75...e3 76. Te7 Td8 
En zwart kan een bruggetje 
bouwen. 
77. Ta7 Tg8+ 
77...Ke1 kan ook, bijvoorbeeld 78. 
Ta1+ Td1 79. Ta3 e2 80. Ta2 Tc1 
81. Ta8 (81. Kf3 
Tc3+ 82. Ke4 Kd1) Kd2 82. Td8+ 
Kc2 83. Tc8+ Kb2 84. Tb8+ Ka3 en 
zwart loopt naar de toren toe. 
78. Kh2 Kf2 79. Tf7+ Ke1 80. Te7 
e2 81. Te5 
Verhindert het maken van een 
bruggetje, zoals in het geval van 81. 
Te6 Tg5 82. Te8 Kf2 83. Tf8+ Ke3 
84. Te8+ Kf3 85. Tf8+ Ke4 86. 
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Te8+ Te5. 
81...Kf2 82. Tf5+ Ke3 83. Te5+ Kf3 
84. Te7 Tg4 
Met een bruggetje op de vierde rij. 
0-1 

Jeroen Bollaart (1850) – 
Ronald van Soest (1785) 

1. e4 e5 2. f4 
De eerste keer dat ik Konings-
gambiet speel in een partij die 
meetelt voor de KNSB rating. 
2...exf4 3. Pf3 d6 
De Fischer verdediging. 
4. Pc3 
John Shaw raadt in 'The King's 
Gambit' (2013) aan om direct de 
pion op f4 aan te vallen met 4. 
d4 en dan na 4...g5 te vervolgen 
met 5. g3. 
4...Pc6 5. d4 g5 6. d5 
'This is the way to punish Black's 
move order' (Shaw). Als het paard 
nog niet op c6 staat, heeft deze zet 
weinig zin. 6. g3 kan ook, zoals in 
Zvaginsev-Tomashevsky, 2007. 
6...Pe5 7. Lb5+ Ld7 8. Lxd7+ Pxd7 
8...Kxd7 werd gespeeld in Zeller-
Korchnoi, 2006. Korchnoi won die 
partij uiteindelijk maar wit kwam wel 
beter uit de opening. 
9. Dd4 
Volgens Shaw is 9. h4 beter. 9...g4 
10. Pd4 en daar geeft hij een aardig 
miniatuurtje: 10...h5 11. Lxf4 Lh6 
12. Lxh6 Pxh6 13. Dd2 De7 14.    
O-O-O O-O-O 15. Pcb5 1-0 Hector 
- Kristjansson, 1997. 15...a6 gaat 
niet vanwege 16. Pa7+ Kb8 17. 
Pac6+. 
9...Df6 10. Dxf6 Pgxf6 11. Pxg5 

11...Pc5?! 
Beter is 11...Tg8 12. Lxf4 h6 13. Pf3 
Txg2 =. Wit kan hier waarschijnlijk 
beter lang rokeren dan een poging 
doen om de toren te vangen: 14. 
Lg3 (14. O-O-O O-O-O 15. Lg3 
Ph5) Txc2 15. Tb1 Pc5 16. Kd1 
Txc3 17. bxc3 Pcxe4. 
12. O-O h6 13. Pf3 
13. Txf4!? hxg5 (13...Ph5?! 14. Pxf7 
Th7 15. Tf5 Pg7 16. Pxh6 Pxf5 17. 
Pxf5 +/- en wit heeft drie pionnen 
voor de kwaliteit) 14. Txf6 Lg7 15. 
Lxg5 Lxf6 16. Lxf6 +/- en wit heeft 
twee pionnen voor de kwaliteit. 
13...O-O-O 
13...Pfxe4?! is minder goed. Wit 
wint het paard weliswaar niet maar 
wel twee pionnen: 14. Pxe4 Pxe4 
15. Te1 f5 16. Ph4 Kd7 17. Pxf5 
Te8 18. Lxf4 +/-. 
14. Lxf4 Pfxe4 15. Pxe4 Pxe4 16. 
Tae1 Pf6 17. c4 Te8 18. Ph4 
Op weg naar f5 zodat de zwarte 
loper erg moeilijk te ontwikkelen is. 
18...Kd7 19. Txe8 
19. Ld2! Le7 (19...Txe1 20. Lxe1 
Le7 21. Lc3 +/-) 20. Lc3 Th7 21. 
Txe7+ en wit wint de twee lichte 
stukken voor een toren. 
19...Pxe8 20. Pf5 +/- 
Wit heeft controle over de stelling 
maar daarmee is 't niet meteen 
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gewonnen. 
20...Pf6 21. Te1 Pg8! 

De zwarte stukken staan weer in de 
beginstelling. Het paard dat nu op 
g8 staat begon ooit op b8 en had 8 
zetten nodig om hier te komen. 
22. Te3 Pe7 23. Pxe7 Lxe7 24. Ta3 
a6 25. b4 Lf6 
Wat is er nu nog over van die 
geweldig actieve stelling van wit? 
Ok, zwart heeft twee geïsoleerde 
pionnen maar dat is het dan ook. 
Dat werd dus hard werken en 
opnieuw een toreneindspel. De rest 
geef ik zonder commentaar. 
26. Td3 Lg5 27. Tf3 Lf6 28. Kf1 
Ld4 29. Ld2 f6 30. Th3 h5 31. g4 
h4 32. Le1 f5 33. gxf5 Tf8 34. Tf3 
Le5 35. h3 Lf6 36. Ld2 c6 37. 
dxc6+ bxc6 38. Ta3 Ld4 39. Tf3 

39...c5? 
39...Lf6 =. 
40. bxc5 dxc5 41. Lg5 Lf6 42. Lxf6 
Txf6 43. Td3+ Ke7 44. Td5 Tc6 45. 

Ke2 Kf6 46. Kf3 Kg5 47. Ke4 a5 
48. Ke5 a4 49. Td6 Tc8 50. Tg6+ 
Kh5 51. Tg7 Kh6 52. Tg4 Kh5 53. 
f6 Te8+ 54. Kd6 Te2 55. f7 a3 56. 
Tf4 1-0 

Jeroen Bollaart (1850) – 
Bart Feltman (1829) 

Stand na 20...Db4 
21. Pg5 De7 22. Pxh7 Ld7 23. Df4 
Kd8 24. Pf6 Th8 25. Lxc6 bxc6 26. 
Da4 
Rini: 26. Tc1 houdt het centrum 
onder controle. 
26...Dc5 
Nu krijgt zwart toch wat tegenspel, 
al is 't niet veel. 
27. Td1 
27. Dg4 a5 28. a3 Kc7 29. Df4. 
27...Kc7 28. Df4 Dc2 29. Tf1 Lc8 
30. Db4 Dg6 31. Dd6+ Kb6 32. 
Tc1 Lb7 33. Pd7+ 1-0 

Jeroen Bollaart (1850) – 
Jeroen Frijling (1857) 

1. e4 c5 2. Pc3 Pc6 3. f4 g6 4. Pf3 
Lg7 5. Lb5 Pd4 6. O-O Pxb5 7. 
Pxb5 a6 8. Pc3 e6 9. f5 
Rini: 9. e5. Ik dacht dat ik de witte 
velden te gemakkelijk weggaf maar 
't paard van c3 krijgt natuurlijk 
prachtig spel. 
9...Pe7 10. fxe6 
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10. f6 Lxf6 11. e5 Lg7 12. Pe4 Pf5 
13. d3. 
10...dxe6 11. d3 O-O 12. Lg5 
Rini: 12. Le3 b6 13. Dd2. 
12...h6 13. Le3 b6 14. De1 Pc6 15. 
Kh1 Pd4 16. Tc1 Lb7 17. Dg3 Pxf3 
18. Txf3 Tc8 19. Tcf1 c4 20. Df2 
cxd3 21. Lxb6 De7 22. cxd3 f5 23. 
De1 

Niet gezien dat ...Db4 dreigt. a3 had 
dat kunnen voorkomen maar ook, 
zoals Rini aangaf, La5. De 
computer komt nog met 23. Ld4 e5 
24. Le3 Db4 25. Kg1, daar was ik 
nooit op gekomen. 
23...Db4 24. Df2 fxe4 25. dxe4 
Lxe4 26. Pxe4 Dxe4 27. Dd2 Tc2 
28. Dd1 Txf3 29. Txf3 Dc6 30. Le3 
Txb2 31. Lxh6 Dc2 32. Dxc2 Txc2 
33. Lg5 Txa2 34. h4 Le5 35. Tf1 
Ta1 36. Txa1 Lxa1 37. Ld2 Kf7 38. 
Kh2 Le5+ 39. Kh3 Lc7 40. Kg4 a5 
41. Kf3 a4 42. Lb4 Ld8 43. Ke4 
Le7 44. Lc3 a3 45. Kd3 a2 46. Kc2 
Lf6 47. Lxf6 Kxf6 48. Kb2 Kf5 49. 
Kxa2 Kg4 0-1 

Jeroen Bollaart (1850) – 
Jan Velde (1811) 

1. e4 c5 2. c3 d5 3. exd5 Dxd5 4. 
d4 e6 5. Pf3 Pf6 6. Pbd2 Pc6 7. 
Lc4 Dd8 8. Pb3 cxd4 9. Pbxd4 
Pxd4 10. Pxd4 a6 11. O-O 

Rini: beter is 11. Lf4, dan kan 
11...Ld6 niet zo goed wegens 12. 
Pc6. Niet 12. Pxe6? Lxe6! 
11...Ld6 12. De2 O-O 13. Ld3 e5 
14. Pf5 Te8 15. Pxd6 Dxd6 16. h3 
Ld7 17. Td1 De7 18. Lg5 e4 19. 
Lc2 Lc6 20. Td4 

Hier had ik 't idee dat ik de stelling 
onder controle had, vooral omdat ik 
al m'n stukken mee kan laten doen. 
20...De5 21. Dd2 h6 22. Lf4 Df5 
23. Te1 Da5 
Hier schrok ik van. Opeens heb ik 
zorgen om pion a2. 
24. a4 Tad8 25. b4 Txd4 26. Dxd4 
Dd8 27. Td1 Dxd4 28. Txd4 Pd5 
29. Ld2
Hier had ik de stelling al wat minder 
onder controle. Zwart heeft opeens 
een sterk paard in het centrum dat 
de opmars e4-e3 ondersteunt. 
Daarmee krijgt dan ook Lc6 de 
ruimte. 
29...e3 30. c4 
Fijn dat ik die vond, ik had al bijna 
automatisch fxe3 gedaan. 
30...exd2 31. cxd5 Ld7 32. Txd2 
Toen ik deze had uitgevoerd, dacht 
ik dat ik misschien te gehaast 
speelde. Wellicht eerst Kh2. 
32...Te1+ 33. Kh2 Ta1 34. Te2 
34. a5 Ta2 35. Lh7+ niet gezien... 
34...Kf8 35. a5 Ta2 36. Ld3 Txe2 
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37. Lxe2 Ke7 38. Kg3 Kd6 39. Lc4 
Lb5 40. Lb3 Ke5 41. Kf3 f6 
Ik was lang niet zeker hoe het zou 
aflopen na 41...Kd4 42. d6 Kc3 43. 
Lxf7 Kxb4 44. Le6 Kxa5 45. d7 
Lxd7 46. Lxd7 b5. 
42. Ke3 Lf1 43. f4+ Kd6 44. Kf2 
Lb5 45. g3 Ld7 46. h4 Lh3 47. Kf3 
f5 48. Lc4 Lg4+ 49. Ke3 Lh3 
49...g6 50. Kd4 h5. Zo heeft zwart 
een 'anchor' (boek van Hawkins) 
maar in deze stelling gaat 't niet 
goed: 51. b5 axb5 52. Lxb5 {en 
Le8. 
50. Kd4 Lg2 51. Ld3 Lxd5 
51...Lh3 52. Kc4 h5 (52... Lg2 53. 
Lxf5 Lxd5+ 54. Kd4) 53. b5 axb5+ 
54. Kxb5 Kxd5 55. Kb6 Kd4 56. Lb1 
Lg2 57. Lxf5 is wel eentje om te 
onthouden. 

52. Lxf5 Lg2 

53. Le4 1-0 
53...Lxe4 54. Kxe4 Kc6 55. Kf5 Kb5 
56. Kg6 Kxb4 57. Kxg7; veel 
makkelijker dan 55. Kd4 h5 (hier zat 
ik een tijdje op te rekenen maar ik 
miste voor een tweede keer dit 
toernooi het doorbraakmotief) 56. f5 
Kb5 57. f6 gxf6 58. g4 hxg4 59. h5 
g3 60. Ke3. 

Riga 2015 

Elmer van Veenendaal 

Van 10 tot en met 16 augustus 
2015 vond het 'Riga Technical 
University Open 2015' chess 
festival plaats. Met een select 
groepje van 4 (Seth van der Vegt, 
Youri Gerritse, ondergetekende en 
De Echte) vertrokken wij richting de 
hoofdstad van de Baltische staat 
Letland. Riga is de grootste stad in 
de Baltische landen en wordt 
gekenmerkt door de 'Oude Stad' 
(de 'oude' meester zal er zich zeker 
thuis voelen…) die op de UNESCO-
lijst van werelderfgoed staat.  
Ons onderkomen lag pal naast het 
treinstation. Het oude, ietwat 
vervallen pand stak karig af tegen 

het moderne, mooi verlichte 
Mercure hotel dat ernaast gelegen 
lag. Wat een contrast! Dat was 
overigens ook het geval bij het 
vervoer. Want hoewel wij dus een 
pover onderkomen hadden, lieten 
wij ons bijna dagelijks vervoeren in 
Riga met de taxi. Ook naar het 
toernooi. Beetje decadent, maar 
ach… de prijs was deelbaar door 4 
en de hoogte van het bedrag kwam 
zelden boven een tientje uit. Tenzij 
het de 'Beautiful Nightclub'-taxi 
betrof… Maar ja, dan kreeg je wel 
comfortabele Mercedes-zittingen 
onder je reet, een chauffeur die de 
bochten 'sportief' nam en voor wie 
het rijden met hoge snelheden geen 
onbekend terrein was. Ook opende 
hij attent het achterraam voor de 
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harde scheet die werd gelaten in de 
auto. Deze onfatsoenlijke gedra-
gingen doopten wij overigens om tot 
een 'Wang Snee Wang, Pang!'. Tot 
slot zette hij ons direct af voor het 
Rock-café en kon 'oom' Youri in de 
buidel tasten om deze rit af te 
rekenen. En zo vervolgden wij onze 
nachtelijke avonturen in Riga. 
Van tevoren hadden wij overigens 
hoge verwachtingen van het 
uitgaansleven. Deze werden na de 
eerste dag echter flink getemperd. 
Het was een druilerige nacht, 
weinig volk en weinig gelegenheden 
tot vermaak. Een bezoek aan de 
'Sakta' en een andere foute club 
deed de avond echter toch nog 
goedkomen. Vooral voor Seth. 
Genoeg complimenten van dames 
voor zijn mooie ogen. Hij bleek er 
gevoelig voor. De dagen erna 
waren het niet alleen de 
complimenten, maar ook het 'door 
de haren woelen' wat hem van zijn 
stuk bracht. Het leidde zelfs tot de 
benaming 'Seth op locatie'. Deze 
werd ingegeven door een 
nachtelijke escapade in een 
troosteloze, aan de communistische 
Sovjet-tijd denkende, buitenwijk van 
Riga. In onderstaande foto Seth 'in 
actie' voor de sfeervolle Cuba Bar. 

In Riga stikt het overigens van de 
Gentlemen's clubs, Royal clubs en 
Beautiful Night clubs. Hele foute 
tenten. Je portemonnee wordt daar 
zienderogen lichter en dat is voor 
ons zuinige Hollanders al genoeg 
reden om deze tenten te mijden. De 
Karaokebar was daarentegen wel 
weer een enorm succes. Indien je 
interesse hebt een optreden van De 
Echte of Seth terug te bekijken, 
spreek ze eens aan op een 
clubavond bij De Rode Loper! 
Hieronder een glimp van wat je kunt 
verwachten. 

Genoeg geroddeld. Laten we dit 
verslag vervolgen vanuit een meer 
schaaktechnisch perspectief. 

Het toernooi werd gehouden aan de 
westzijde van de Daugava in de 
zakenwijk Kipsala. Sfeervolle 
ambiance, ruim opgezet en zoals 
het hoort een decor voor de grote 
jongens. Op het menu stonden een 
A-groep (9-rondig), een B-groep (9-
rondig), een C- en D-groep (beiden 
7-rondig) alsmede enkele neven-
activiteiten. Het tempo voor de A- 
en B-groep bedroeg 90 minuten per 
persoon per partij met een 
increment van 30 seconden per zet 
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vanaf zet 1. 
Ik speelde zelf een zwaar toernooi. 
In de A-groep was het keihard 
knokken voor ieder punt. Maar ja, 
wat wil je met een deelnemersveld 
dat bestaat uit een stuk of 30 GM's, 
28 IM's en nog een rits aan FM's. 
En dan heb ik de dames met een 
titel nog niet eens meegenomen. 
Enfin, ik begon dus met 0 uit 2. In 
de derde ronde mocht ik het 
opnemen tegen de jonge IJslander 
FM Oliver Johannesson. Deze had 
in de eerste ronde nog een puike 
partij gespeeld tegen de grote 
Alexei Shirov. Daarin had hij toen 
zeker kansen op een halfje. 

Elmer in actie (1e ronde) 

Elmer van Veenendaal (2053) – 
FM Oliver Johannesson (2263) 

1. c4 c6 2. d4 d5 3. Pc3 Pf6 4. Pf3 
dxc4 5. a4 Lf5 6. e3 e6 7. Lxc4 
Lb4 8. O-O O-O 9. De2 Lg6 10. 
Pe5 Pbd7 11. Pxg6 hxg6 12. Td1 
De7 13. e4 e5 14. d5 a5 15. Lg5 
Pb6 16. Lb3 Tac8 17. De3 Lc5 
Door de damezet bracht ik zwart in 
de gelegenheid om de voor de hand 
liggende tekstzet Lc5 te spelen. 
Deze zet lijdt echter tot een 
geforceerde winst voor wit. Immers 

na Lc5 komt de grap met d6 in de 
stelling. 18. d6 moet ik niet gelijk 
spelen, en ik moet zeker niet het 
paard op b6 slaan. Immers na 18. 
d6 Lxd6 19. Dxb6 Lc5 20. Dxa5 Ta8 
is de dame ingesloten. De pointe 
van d6 is het creëren van een 
dodelijke koningsaanval! 
18. Lxf6 gxf6 19. d6 Lxd6 20. Dh6! 
De diagonaal van de witte loper 
wordt zwart te machtig. 
20...Tfd8 21. Td3 
Nieuwe aanvoer! Niet gelijk op g6 
slaan, want dan loopt de zwarte 
koning weg. 
21...Df8 22. Dxg6+ Dg7 23. Dh5   
1-0 
Zwart gaf zich gewonnen. Zijn lichte 
stukken doen niet mee en kunnen 
de koning niet verdedigen. Zwart 
gaat spoedig mat of de dame gaat 
verloren. 
Zo'n oppepper had ik toch wel 
nodig. Desalniettemin volgden 
daarna weer twee nullen. Notabene 
tegen twee dames. Was ik toen 
teveel met randzaken bezig? Als 
dat zo was dan hebben die 
randzaken in ieder geval geleid tot 
een etentje in een van de betere 
(lees: duurdere) restaurants met 
niemand minder dan de legen-
darische Jevgeni Sveshnikov, 
Alexei Shirov (winnaar A-groep) en 
anderen (zie foto)! De laatste fase 
van het toernooi scoorde ik alsnog 
de broodnodige punten. Daarmee 
kon het toernooi goed worden 
afgesloten. 
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Vervolg Riga 

Seth van der Vegt 

Seth, Mitchel en Youri hadden zich 
ingeschreven voor de B-groep, 
Elmer zoals reeds vermeld voor de 
A-groep. In beide gevallen betrof 
het een 9-rondig toernooi uit-
gespreid over 7 dagen. Geen B-
groep zoals in Nederland, waar de 
maximale ratinggrens ergens 
tussen 1900-2000 ligt. Nee, de 
maximale ratinggrens was hier 
2300. Er deed zelfs een IM mee. 
Vooraf had ik (Seth) daardoor geen 
illusies dat ik kans zou hebben om 
voor de eerste plaats te strijden. 
Het liep anders. Nadat wij kort 
voorafgaand aan ronde 1 een 

bezoek hadden gebracht aan groot 
borstbeeld van Mikhail Tal, die in 
een groot park staat in het centrum 
van Riga, was ik ook mentaal klaar 
voor de strijd. In de eerste ronde 
mocht ik het opnemen tegen een 
vriendelijke Noor van in de 50. Er 
werd speculatief geofferd voor 
aanvalsmogelijkheden, mijn tegen-
stander verdedigde zich niet 
adequaat, en ik mocht na een leuk 
slotakkoord het volle punt 
bijschrijven. Geïnspireerd door de 
roemruchte ex-wereldkampioen? 
Wellicht. Ronde 2 leverde een 
frustrerende nul op, een zorgvuldig 
opgebouwd voordeel werd een 
gewonnen stelling, wat in één 
grafzet vakkundig ongedaan werd 
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gemaakt. Ronde 3 een snelle zege 
in 18 zetten, in ronde 4 werd een 
licht voordelig middenspel in 
wederzijdse tijdnood beslist in mijn 
voordeel. Ik had mijn smadelijke 
nederlaag uit ronde 2 eindelijk 
verwerkt, in ronde 5 kreeg ik een 
nog veel frustrerender nederlaag 
aan mijn broek. Ik speelde mijn 
tegenstander in de opening volledig 
zoek, en kwam voor luxe-probleem 
te staan: een eenvoudige stukwinst, 
of een met behulp van offers een 
alles beslissende mataanval 
inzetten. Spelend in de geboorte-
stad van grootheden als Shirov en 
Tal lijkt het gevoelsmatig welhaast 
verplicht om voor de laatste optie te 
kiezen. Wat ook gebeurde. Mijn 
tegenstander bood taai weerstand, 
ik zag het winnende vervolg niet, en 
kon met een karrevracht aan 
materiaal achter gedesillusioneerd 
opgeven. Daar was ik wel goed ziek 
van. Iedere ambiteuze gedachte om 
voor de prijzen te strijden had ik 
hierdoor uit mijn gedachten 
verbannen. Maar zie wat er 
gebeurde: Ronde 6, 7 en 8 leverden 
allemaal overwinningen op. En in 
kwalitatief goede partijen, geheel in 
de stijl van de ex-wereldkampioen, 
doorspekt met pionoffers voor 
activiteit. Ineens was ik geklommen 
naar een gedeelde 2

de
 plaats. En ik 

mocht het in een rechtstreeks duel 
opnemen tegen de nummer 1. Een 
gedeelde toernooioverwinning lag 
ineens toch nog in het verschiet! 
Hoe het afliep leest u verder in dit 
verslag. 

Onderstaande partij werd gespeeld 
in ronde 7. Ik stond op dat moment 
op 4 uit 6. Ik was na een nachtelijke 
stapavond met veel drank die 
duurde tot aan een tijdstip waarop 
de meesten al aan de werkdag zijn 
begonnen, niet bepaald fit 
opgestaan. Niet in ons hostel, maar 
in de al eerder beschreven 
buitenwijk van Riga. De partij begon 
om 17:00 uur. Ik had mij kort voor 
de partij nog even kunnen douchen 
om mij even wat fitter te laten 
voelen. Gelukkig voor mij duurde de 
partij niet te lang. Paradoxaal 
genoeg werd het naar mijn gevoel 
mijn beste partij van het toernooi. 
Ik speelde tegen een sympathieke 
Fin van rond de 50. Na afloop van 
de partij was hij dusdanig onder de 
indruk van mijn spel dat hij mij 
bedankte voor de gespeelde partij. 
Dit in contrast met het feit dat er 
maar liefst 3 tegenstanders van mij 
waren die direct na het verliezen 
van de partij, hun notatieformulier 
direct verfrommelden tot een prop 
papier rijp voor de prullenbak. Wat 
ik met een zeker genoegen 
constateerde. 

Seth in actie (1e ronde) 
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Seth van der Vegt (1990) – 
Markku Sipila (1982) 

1. d4 Pf6 2. c4 c5 3. d5 a6 
Een ongebruikelijke zetvolgorde; 
meestal speelt zwart direct 3...b5. 
4. Pc3 b5 5. cxb5 axb5 6. e4 b4 7. 
Pb5 
Nu zitten we met zetverwisseling in 
de Zaitsev-variant van het Wolga-
gambiet. 
7...d6 8. Lc4 g6?!

8...Pbd7 is de beste zet. Het 
voorkomt wits volgende zet en is 
daarom veiliger. Zwart kan daarna 
nog met g6, Lg7, 0-0 komen, en zo 
de opstelling bereiken die hij voor 
ogen heeft. Maar mijn tegenstander 
was niet bekend met mijn volgende 
zet en het idee daarachter. Als je 
dat nog nooit gezien hebt ga je dat 
ook niet zo snel achter het bord 
vinden. 
9. e5! dxe5 10. d6! Pa6 
10...exd6 11. Lg5. Nu wordt het 
idee van wits 9

e
 zet duidelijk: wit 

heeft een ontwikkelingsvoorsprong 
en enorm veel activiteit met de 
stukken. Dat is wel 2 pionnen 
waard. Ik denk dat de stelling nu in 
dynamisch evenwicht is, hoewel wit 
wel de beste kansen heeft. Het is 
zwart die hier nauwkeurig moet 
verdedigen. 11...Ta5 Dit is nu de 

beste verdediging, maar na 12. Pf3 
heeft een sterk initiatief. 
11. Lg5 Lb7 
11...Lg7 ziet er beter uit. Snel de 
koning in veiligheid brengen is denk 
ik belangrijker, hoewel wit na 12. 
Pf3 0-0 13. Pxe5 nog steeds 
duidelijk voordeel heeft. 
12. Db3 
Pion f7 gaat vallen en de zwarte 
coordinatie word verstoord 
12...Lg7 13. Lxf7+ Kf8 14. Pf3 e4 
Zwart probeert de zaak te 
compliceren. 
15. Pe5 exd6 16. Lxg6 
Een mooie zet; wit wint een pion en 
dreigt mat terwijl paard en loper 
instaan die beide niet kunnen 
worden genomen) 
16...Ld5 
Op 16... De7 was ik 17. Pxd6 van 
plan. Na 17...Ld5 (enige zet) was ik 
er nog niet uit wat ik zou doen maar 
het leek en lijkt mij dit wit ook hier 
duidelijk voordeel heeft. Wit kan 
hier bijvoorbeeld 18. Pdc4 of 18. 
Dxd5 doen. Op 16...d5 was ik 17. 
Lf5 van plan met de dreiging Pd7+. 
17. Lxf6 

17...dxe5? 
Direct 17...Lxb3 is beter hoewel ik 
daar tijdens de partij anders over 
dacht. Na 18. Lxd8 Ld5 19. Pd7+ 



31

Kg8 20. Pf6+ Lxf6 21. Lxf6 staat wit 
inderdaad ook gewonnen zoals ik 
correct berekend had. 
Het siliconenmonster geeft echter 
18...Le6 aan. Na 19. Lxe4 Txd8 20. 
Pc6 geeft hij wit een plus, maar van 
beslissend voordeel is geen sprake. 
18. Lxd8 Lxb3 19. Lxe4! 
Ik denk dat zwart dit tussenzetje 
over het hoofd heeft gezien. Wit 
behoudt zijn witveldige loper, en wel 
op een zeer sterke positie. 
Overigens na alternatief 19. axb3 
hxg6 20. Lg5 Pc7 21. Txa8+ Pxa8 
zou wit ook zeer goed staan, maar 
zwart heeft hier nog wel schwindel- 
of overlevingskansen omdat het 
hier nog niet helemaal uit is. 
19...Txd8 20. axb3 Pb8 21. Ke2! 
De meest nauwkeurige zet; nog 
beter dan rokeren. In sommige 
varianten is het handig dat Ke2 veld 
d1 voor de toren dekt. Zoals in deze 
partij gebeurde. Wit activeert hier 
Th1. Zwart staat te slecht om snel 
tegenspel te kunnen organiseren. 
21...Ke7 22. Thf1 Tc8 23. Ta7+ Kf6 
24. Td1 Thd8 25. Pd6 1-0 

En opgegeven. Zwart gaat beslis-
send materiaal verliezen. 

Vervolg Riga 

Youri Gerritse 

In Riga speelde ik na lange tijd 
weer een goed toernooi. Ik kwam 
goed uit mijn openingen en deelde 
ik mijn tijd goed in. Ook nam ik af 
en toe genoegen met een half 
puntje zonder me te verleiden tot 
geforceerde dingen. Na ronde 7 
kwam ik zelfs op 5,5 uit 7 (4 winst 
en 3 remises).  In ronde 8 mocht ik 
op bord 1 het opnemen tegen de 
hoogste ratinghouder. Een Letse 
speler die vorig jaar de B-groep had 
gewonnen. Met zijn veelste strakke 
blouse en enorm gezucht achter het 
bord maakte hij een verstrooide 
indruk bij mij. Het was een lange 
spannende partij. 

Youri in actie (1e ronde) 

Imants Karklins (2219) – 
Youri Gerritse (1951) 

1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. dxc5 
Pc6 5. Lb5 e6 6. Le3 Ld7 7. Pf3 
Da5+ 8. Pc3 Pxe5 9. Pxe5 Lxb5 
10. Dh5 g6 11. Pxg6 
Een mooie zet die achteraf gewoon 
theorie blijkt te zijn.
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11...Pf6 12. De5 
In de partij vroeg ik mezelf af hoe 
12. Dh4 zou aflopen. Een torenoffer 
met 12...Pe4 13. Pxh8 Lg7 ziet er 
mooi uit maar ik wist niet hoe 
kansrijk dat was. Als je in Riga een 
toernooi speelt is het verleidelijk om 
de speelstijl van Michail Tal te 
imiteren! 
12...hxg6 13. Dxf6 Th7 14. Df4 Lc4 
Om b4 te voorkomen.
15. a3 Lxc5 16. Lxc5 Dxc5 17.    
O-O-O O-O-O 18. The1 
Nadat de rookwolken zijn 
verdwenen vond ik mezelf hier 
ietsjes beter staan.
18...Dc7 
Dameruil! Mijn handelswapen dat ik 
in Riga veelvuldig heb toegepast. 
19. Dxc7+ Kxc7 20. h3 Th4 21. b3 
La6 22. f3 b5 23. Pa2 Lb7 24. Pb4 
Kd6 25. Pd3 f6 26. f4 

Hier koos ik voor het verkeerde 
plan. Ik koos om e5 voor te 
bereiden. Beter was om hier d4 te 
spelen om mijn loper actiever te 
maken. Ik hoef niet bang te zijn dat 
mijn d-pion zwak wordt want als het 
paard van het veld d3 weg gaat kan 
ik e5 spelen en kom ik erg goed te 
staan. 
26...Th5 27. Td2 e5 28. g4 Txh3 
29. fxe5+ fxe5 30. Pxe5 Tc8 31. 
Kb2 Tg3 32. Tf2 d4 33. Tf6+ Kd5 
34. Pxg6 Te3 35. Pe7+ Ke5 
Hier kwam ik een loper tegen een 
toren achter te staan. Mijn vrijpion is 
mijn laatste troef. Aangezien mijn 
tegenstander een behoorlijke 
zenuwachtige indruk maakte speel 
ik kalmpjes door.
36. Tf5+ Ke4 37. Pxc8 Lxc8 38. 
Tff1 Lxg4 39. Tg1 Lf5 40. Kc1 Kf4 
41. Tgf1+ Ke5 42. Kd2 Ke4 43. 
Th1 Lg4 44. Th7 a5 45. Te7+ Kd5 
46. T1xe3 dxe3+ 47. Txe3 a4 48. 
Tc3 b4 49. axb4 a3 50. Tc5+ 1-0 

In de laatste ronde mocht Seth 
tegen Imants Karklins spelen. Als 
Seth zou winnen was hij met 7 uit 9 
gedeeld toernooiwinnaar. Seth ging 
er volledig voor, stond erg goed na 
zijn lijfopening maar verloor helaas. 
Imants Karklins won voor de 
tweede keer de B-groep. 
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Vervolg Riga 

Mitchel Wallace 

Met maar 1 punt uit 6 partijen moest 
ik op het laatste bord spelen tegen 
een Sympathieke Koreaan met 
geen Fide Elo. Ik kon dus geen Elo 
winnen of verliezen... Ik koos 
daardoor om voor het Albin 
tegengambiet te spelen. 

Mitchel in actie (1e ronde) 

Taeyoun Kim – Mitchel Wallace 
1. d4 d5 2. c4 e5 3. dxe5 d4 4. e3? 
Beter is 4. a3 of 4. Pf3. 
4...Lb4+ 5. Ld2 dxe3 6. Da4+ Pc6 
7. Lxb4 exf2+ 8. Kxf2 

Dit is wat ik wil; Het bord in vuur in 
vlam! 
8...Dd4+ 
Natuurlijk geen Dh4+, dan kan wit 
g3 spelen en ontsnappen. 
9. Ke1 Dh4+ 10. Kd1 Lg4+ 11. Pf3 
O-O-O+ 12. Ld2 Df2 13. Le2 Pxe5 
14. Tf1 Dxg2 15. Db3 Pf6 16. Tg1 

Dh3 17. Pxe5 Lxe2+ 18. Ke1 Dxh2 
19. Dg3 Dh5 20. Pc3 The8 21. Lf4 
Lxc4 22. Kf2 

Veel heeft hij niet meer en ipv van 
opgeven laat hij zich netjes, zoals 
het hoort mat zetten. 
22...Pe4+ 23. Pxe4 De2# 0-1 
Door deze overwinning had ik 
enigszins de slag de pakken en 
won de volgende partij op 
overtuigende wijze. 

Mitchel Wallace – 
Karl Oskar Uibokant 

1. e4 e5 2. Pc3 Pf6 3. f4 Pc6 4. Pf3 
d6 5. Lc4 Le7 6. d4 O-O 7. O-O 
exd4 8. Pxd4 Pxd4 9. Dxd4 Le6 
10. Ld3 c5 11. Df2 d5 12. f5 

12...Lc8 
12...dxe4 13. Pxe4 Ld7 14. Lg5 Lc6 
biedt nog enig perspectief. 
13. e5 Pd7 14. f6 gxf6 15. Lxh7+ 
Kxh7 16. Dh4+ Kg8 17. Dg4+ Kh8 
18. Tf5 1-0 
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De Franse Slag 

Jan Jaap Janse 

Ik heb niet veel geschaakt in 2015. 
Intern alleen als het nodig was, en 
dan meestal kort en krachtig, zoals 
mijn remise (9 zetten) tegen de 
kampioen. De officiële verklaring is 
dat ik het druk had met de 
verhuizing, het OKU en meer van 
dat soort gewichtige dingen, de 
kern is dat ik er gewoon wat minder 
zin in heb. En zonder motivatie is 
mijn spel niet om aan te zijn, wat 
ook niet bevorderend werkt op de 
honger naar de stukken. Een 
vicieuze cirkel. 

Maar toch heb ik een heus toernooi 
gespeeld! Wel ver weg, zodat 
niemand mee kon kijken. Het zit zo. 
Schaakclub Sliedrecht gaat elk jaar 
met een grote groep naar Fourmies 
in Noord-Frankrijk, waar een 
Sliedrechter in de buurt woont. In 
het Pinksterweekend houden ze 
daar een zevenrondig toernooi. Elk 
jaar word ik gevraagd om mee te 
doen, elk jaar heb ik een 
overtuigend klinkende smoes. Dit 
jaar was ik echter minder slim: ik 
beloofde mee te doen als het 
Franse lid ook meedeed. Want die 
is immers al tien jaar gestopt. 
Helaas maakte hij juist dit jaar z'n 
rentree... 

Om zeven ronden vol te houden 
besloot ik zo energiezuinig mogelijk 
te spelen: geen gepieker, niet tot 
het gaatje, maar wel vrolijke zetten 
als de stelling erom vroeg. Om de 

motivatie nog wat te verhogen 
lootte ik in de eerste vier ronden 
drie keer tegen een Sliedrechter... 
Inderdaad, twee remises en een 
winst tegen iemand die echt te ver 
ging. Gelukkig won ik nog wel de 
pubquiz op de camping. 

Tussendoor mocht ik tegen een 
Franse jongedame. Daar waren er 
veel van, vooral in de categorie 
jong, jonger en net uit de luiers, 
vermoedelijk door de vele klasse-
menten voor alles anders dan 
volwassen mannen. Een ver-
frissende manier om de bezetting 
wat minder eentonig te maken. 
Franse (min of meer) volwassen 
vrouwen zien er allemaal hetzelfde 
uit: dun en mooi, wat ze weer 
compenseren door er erg chagrijnig 
bij te kijken. Mijn tegenstandster 
voldeed alleen aan dat laatste 
criterium, dus ging ik er maar vol 
tegenaan: 

JJJ – Edwige Durot 

Het is oppassen hier. Als wit 
achteloos zijn loper opzij zet om c3 
te dekken, met Lc2 of Le4 of zo, 
dan volgt 32...Txb2+ en dame kwijt. 
Een iets intelligentere manier om 
dat te doen is 32. Lxg6 Txb2+ 33. 
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Lxb2 Dxe3 34. Lxh7#, maar na 
32...hxg6 33. Df3 De7 is het nog 
niet gedaan. Dan toch maar het 
saaie 32. Ka1 en het was snel 
voorbij. 

Niet alle Fransen waren zo 
meewerkend. In ronde 5, net toen ik 
met 3 uit 4 op het randje van het 
podium zat, verloor ik van een 
Frans jeugdtalent dat sprekend leek 
op Terror Jaap. Gelukkig mocht ik 
daarna tegen de Franse Mark Smits 
(sorry, Mark): 

JJJ – Eric Mahet 
1. d4 Pf6 2. Lg5 e6 3. e4 Le7 
Net als tegen de knorrige dame in 
ronde 2. 3...h6, 3...c5 en 3...d5 zijn 
allemaal beter, wit krijgt nu veel 
ruimte. 
4. e5 Pd5 5. Ld2 f5 
Geen gekke gedachte, zwart wil 
ruimte terugpakken. Ik kies (dus) 
iets opgewekts, en het heeft vlot 
succes. 
6. g4?! Lh4?? 

Dit kost al een stuk na 7. g5 (Lxg5 
8. Dh5+ en anders 8. Pf3). Ik wou 
het nog nauwkeuriger doen, waarna 
zwart het record stukken offeren wil 
verbreken. Dat mocht van mij. 
7. c4 Lxf2+ 8. Kxf2 Dxh4+ 9. Kg2 

fxg4 10. cxd5 0-0 
En zwart staat twee stukken achter. 
Daar staat tegenover dat hij af en 
toe mat in 1 dreigt, maar dat is 
eenvoudig te pareren: 
11. Le1 g3 12. Pf3 Dg4 13. hxg3 
g5 14. Le2 exd5 15. Dd2 h6 16. 
Txh6 Kg7 17. Pxg5 1-0 

Zo hield ik lekker veel energie over 
voor de laatste ronde, waarin ik een 
Fransman met heel veel vrienden 
kreeg. Er stond in elk geval steeds 
een kringetje Fransen rond mijn 
bord. Of vonden ze de partij erg 
leuk? Enfin, oordeel zelf:  

Gregory Israel - JJJ 
1. d4 d5 2. c4 Lf5 Ook vrolijk, maar 
tegenwoordig min of meer mijn 
standaardzet. Goed is het niet, 
tricky wel. 
3. Pc3 e6 4. cxd5 exd5 5. Db3 Pc6 
6. Pf3 Pb4 

Daar trappen ze vaker in. 
Overigens is het niet zo erg als het 
lijkt: wit komt vlot los en zwarts 
verdediging is niet erg solide. Zo 
ging vorig jaar bij het NK 
snelschaken voor clubteams het 
punt naar ene Andries Dekker. 
Toch ligt dit service-volley spelletje 
me wel. 
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7. e4 dxe4 8. Pg5 De7 9. a3 h6 10. 
Dxb4 
Dat is een merkwaardige. Met de 
pion slaan is veel beter. 
10...Dxb4 11. axb4 hxg5 12. Lc4 
Lxb4 13. Lxg5 f6 14. Lf4 Kd7 15. 
O-O Pe7 16. h3 a6 17. g4 Lg6 18. 
Kg2 f5 19. Th1 Pc6 
Dat had ik ook rustiger aan kunnen 
pakken met Th7 en Th8. 
20. d5 Pd4 21. Le5 Pf3 22. Lxg7 
Thg8 23. Lh6 fxg4 24. hxg4 Lf5 
25. g5 Pxg5 26. Kf1 Pf3 

De witte koning staat midden in het 
schootsveld, dus wit gaat ook iets 
proberen: 
27. d6 Tg6 28. dxc7 Th8 29. Td1+ 
Ld6 30. Th5 Lg4 31. Thd5 

Allemaal bluf. Na slaan op h6 zit er 
niet zoveel in, want na slaan op d6 
is het promotieveld op c8 weer 

gedekt. Dat was mij echter ontgaan, 
ik had enige tijdnood en dacht het 
harder te doen: 
31...Ph2+? 32. Ke1 Lxd1 33. Lf4 
Tg1+ 34. Kd2 Pf3+ 35. Ke3 Te1+ 
36. Le2 

Dit is uit de hand gelopen. d6 is niet 
te dekken en c7 slaan zit er ook niet 
echt in. Inmiddels stonden ze twee 
rijen dik om mijn bord, terwijl het 
grootmeesterlijk geweld verderop 
geen aandacht trok. Gelukkig sta ik 
genoeg voor en gaat het nog net: 
36...Lxe2 37. Txd6+ Kc8! 38. Pxe2 
Pg1 39. Td2 Tf8 40. Lh2 Pf3 
Wint een tweede kwaliteit. Het is 
nog even omzichtig spelen, maar 
het lukt wel: 
41. Ld6 Tf6 42. Lg3 Pxd2 43. Kxd2 
Th1 44. Pc3 Te6 45. Ke3 Te1+ 46. 
Kd4 Tg1 47. Pd5 Td1+ 48. Kc5 
Tc6+ 0-1 
En het zat erop. 5 uit 7, slechts 
weinig elo kwijt en zowaar nog een 
envelopje. Toch denk ik niet dat ik 
dit soort dingen ga herhalen. Voor 
Tata 2016 komt er alweer een 
goede smoes aan... 
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Topscorers PK1-PK3 

PK1: 

naam partijen punten % 

1 Bert Both 265 137,0 51,7%

2 Dirk de Beer 178 103,5 58,1%

3 Marcel van Oijen 115 64,5 56,1%

4 Xander Wemmers 108 64,0 59,3%

5 Wim v/d Fliert 136 63,5 46,7%

6 Frans Konings 109 61,5 56,4%

7 Evert van Heel 119 58,5 49,2%

8 Dirk Floor 109 56,5 51,8%

9 Mark Smits 89 47,0 52,8%

10 Guido Jansen 73 45,0 61,6%

PK2: 

naam partijen punten % 

1 Kees Vreeken 214 114,5 53,5%

2 Eric Jacobs 143 76,5 53,5%

3 Evert van Heel 135 71,0 52,6%

4 Paul van der Kooij 91 51,0 56,0%

5 Jan Jaap Janse 85 45,5 53,5%

6 Hein Piet van der Spek 79 44,5 56,3%

7 Anton Rosmüller 83 44,0 53,0%

8 Simon Kronemeijer 84 43,5 51,8%

9 Erik Oosterom 82 43,0 52,4%

10 Peter Monté 84 42,5 50,6%

PK3: 

naam partijen punten % 

1 Wout van Veen 146 79,5 54,5%

2 Conrad Kiers 134 66,0 49,3%

3 Ad Maartense 100 54,0 54,0%

4 Albertus ten Hertog 98 52,5 53,6%

5 Paul van der Kooij 106 51,0 48,1%

6 Leo van Houwelingen 93 46,5 50,0%

7 Simon Kronemeijer 81 44,0 54,3%

8 Jos Kloppenborg 86 41,5 48,3%

9 Jaap van Oosten 73 40,5 55,5%

10 Rolf Dijksterhuis 89 40,0 44,9%
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The classical era of modern 
chess 

Peter Hoomans 
Uit: Max Euwe Centrum nieuwsbrief 2015 

Peter Monté leverde met de 
publicatie van het naslagwerk The 
Classical Era of Modern Chess een 
wezenlijke bijdrage aan de kennis 
van de historische ontwikkeling van 
het schaakspel en de 
schaaktheorie. Ruim twintig jaar 
nam het werk in beslag. Reden voor 
een vraaggesprek. Lucena, 
Damiano, Ruy Lopez, Polerio, 
Greco... illustere namen zijn het 
voor schakers. Monté bestudeerde 
avond aan avond hun werken. Eind 
jaren tachtig van de vorige eeuw 
begon hij aan een project dat klein 
begon, maar zou uitdijen tot een 
levenswerk. Monté (75) studeerde 
Oude Geschiedenis, promoveerde 
in 1977 op het proefschrift 
Sovjethistoriografie en klassieke 
Oudheid ("Zeg maar hoe 
Sovjethistorici naar de Grieken en 
Romeinen keken") en was 
werkzaam als leraar geschiedenis 
op middelbare scholen. Voor de 
verschillende schaakclubs waarvan 
hij lid is geweest, schreef hij in 
clubbladen over historische 
onderwerpen. Het had hem, als 
schaker en gepromoveerd 
historicus, altijd ontzettend leuk 
geleken om op basis van de eerste 
overgebleven manuscripten een 
geschiedenis te schrijven van zijn 
favoriete opening, het Konings-
gambiet. Toen hij tot de ontdekking 
was gekomen dat de klassieke (laat 

vijftiende -en zestiende-eeuwse) 
geschriften voor een derde deel 
bestonden uit varianten van het 
Koningsgambiet, dacht hij: 
dat kan ik die andere openingen 
ook nog wel bestuderen en 
beschrijven. Daar eenmaal mee 
bezig, besloot hij te onderzoeken 
hoe het oude Arabische spel 
(sjatranj) zich in de vroege 
Middeleeuwen over Europa 
verspreidde. En zich over de vraag 
te buigen welk land de bakermat 
van het moderne schaak is, waarin 
de bescheiden alfil en fers zich 
respectievelijk tot de actievere loper 
en machtige dame ontwikkeld 
hadden. Monté beargumenteert dat 
Spanje het meest waarschijnlijk is. 
Bij dit en andere vraagstukken ging 
hij steeds kritisch rade bij 
schaakhistorici uit het verre en 
nabije verleden (Von der Lasa, Van 
der Linde, Murr; Chicco, Sanvito, 
Pratesi, Garzon e.a.). 

Monnikenwerk 
Startpunt van zijn onderzoek was 
de Koninklijke Bibliotheek in Den 
Haag, voor de collectie Van der 
Linde-Niemeijeriana (waarvoor dan 
nog een speciale ruimte bestaat). 
"Ik kon veel vinden, maar er ontbrak 
het nodige," vertelt Monté in zijn 
woning in Voorburg. "Toen heb ik 
allerlei bibliotheken aangeschreven, 
van Parijs tot Florence, van Rome 
tot Cleveland, met het verzoek om 
fotokopieen." Als die na maanden-
lang wachten op de mat ploften, 
begon het monnikenwerk. Gewa-
pend met een loep en worstelend 
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met oud-Spaanse, Italiaanse, 
Franse en Duitse teksten bekeek hij 
vaak vlekkerige kopieën van de 
handschriften uit de tijd dat de 
algebraische notatie nog niet 
bestond. In plaats van f2-f4 
noteerde men 'De pion van de 
koningsloper gaat twee velden 
vooruit', et cetera. "Het ontcijferen 
van de tekst van één enkel 
manuscript kostte vaak maanden." 

Oud-Keresiaan Peter Monté 

Vicent-mysterie 
Gaandeweg raakte hij gefascineerd 
door het zogenaamde Vicent-
mysterie. Francesch Vicent was de 
auteur van een boekje (Valencia, 
1495) dat 100 problemen bevatte, 
waartoe voor het eerst ook opgaven 
met de moderne dame en loper 
behoorden. Het laatste bestaande 
exemplaar is naar alle waar-
schijnlijkheid verdwenen, toen 

Franse bezetters in 1811 de 
bibliotheek van een Benedictijner 
klooster op de berg Montserrat bij 
Barcelona vernietigden. Het 
mysterie betreft de vraag naar de 
inhoud van het boekje: kunnen die 
honderd problemen op een of 
andere manier nog worden achter-
haald? In 2002 kwam het tot een 
eerste internationale publicatie, 
Vicent reconstructed?, een reader, 
opgedragen aan de Russische 
grootmeester, eindspelkenner en 
schaakhistoricus Yuri Averbach (en 
momenteel het oudste lid van het 
grootmeestergilde). Daarin komt hij 
tot de conclusie dat Lucena twee 
jaar later alle problemen uit Vicent 
moet hebben geplagieerd. In zijn 
gedrukte werk uit 1497 wilde 
Lucena een rozenkrans van 150 
problemen opnemen; hij geruikte de 
100 uit Vicent en nam de overige 50 
uit een middeleeuwse probleem-
verzameling over. Plagiaat was in 
de eerste eeuwen van de 
boekdrukkunst schering en inslag. 
Uitzondering onder de schaak-
auteurs was Polerio, die in zijn 
manuscripten zijn collega's met 
name vermeldt. Die collegialiteit is 
bij Ruy Lopez en Salvio ver te 
zoeken. Lopez vernoemde 
bijvoorbeeld de zettenreeks 1. e4 
e5 2.Pf3 f6?! heel vilein naar de 
Portugees Damiano (daarom 
spreken we tot op de dag van 
vandaag van Damiano's verdedi-
ging). Damiano had echter 50 jaar 
eerder in zijn gedrukte werkje uit 
1512 de zet f7-f6 genoemd als 
minste van de drie opties om pion 
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e5 te verdedigen na wits aanval met 
het paard op f3. En de Napolitaanse 
jurist Salvio, die zich in zijn 
zelfoverschatting voor de uitvinder 
van het blindschaak uitgaf, was 
nogal gebeten op de Siciliaanse 
priester Carrera, die in 1617 een 
lijvig schaakwerk had gepubliceerd. 
"Het aantal reacties op mijn 
speurtocht naar Vicent, die ook in 
mijn boek is beschreven, viel nogal 
tegen," zegt Monté, "maar dat 
belette me niet om verder te gaan. 
Tja, waarom doe je zoiets? Een 
klein jongetje zou zeggen: omdat ik 
het leuk vind. En ik ben een klein 
jongetje gebleven. Soms voelde ik 
mij ook detective. Zo vond ik bij 
twee auteurs dezelfde foutjes. 
Wanneer je dan kunt vaststellen dat 
ze elkaars werk niet hebben 
gebruikt, moeten ze allebei uit een 
gemeenschappelijke bron geput 
hebben. Zulke vondsten zijn koren 
op de molen van de historicus." 

Drink geen wijn 
De eerste schaakauteurs behoor-
den tot de geestelijke stand, waren 
dichter of in dienst van een heer als 
secretaris. Hun schaaktalent kon 
een bron van inkomsten zijn, of de 
toegang tot hogere kringen 
verschaffen, want schaken had als 
vaardigheid het nodige aanzien. 
Greco reisde bijvoorbeeld in de 
jaren twintig van de zeventiende 
eeuw van het ene hof naar het 
andere om zijn talent te tonen en 
zijn manuscripten te slijten: van 
Napels naar Rome, van Rome naar 
Nancy, van Nancy naar Parijs, van 

Parijs naar Londen en weer terug 
naar Parijs. "Een schaakmeester 
bood zijn diensten aan als een 
minstreel," vertelt Monté. "Een 
edelman kon van zo'n meester heel 
wat leren, en met zijn kennis 
pronken in de onderlinge schaak-
partijtjes van de adel." 
Terwijl uit de Middeleeuwen geen 
enkele partij is overgeleverd, 
worden zetten vanuit de begin-
stelling voor het eerst in het 
Catalaanse gedicht Scachs d'amor 
en bij Lucena beschreven. Dat is 
vlak voor 1500, het prille begin van 
de openingstheorie, die bij López 
gestalte krijgt. Vaak voorzien de 
schaakauteurs hun werk ook van 
praktische tips. Drink geen wijn, 
maar water is bijvoorbeeld de raad 
van Lucena. En: speel 's avonds 
met de kandelaar links van het 
bord. En plaats overdag het bord zo 
dat de tegenstander tegen de zon in 
moet kijken. 

Spelregels 
De ontwikkeling van de spelregels 
is een thema, dat veel aandacht 
krijgt bij Monté. Er was lange tijd 
sprake van chaos, omdat bijna elke 
landstreek afwijkingen golden, Zo 
bestond er hier en daar de regel, 
dat geen nieuwe dame gehaald 
mocht worden, wanneer de oude 
nog op het bord stond en waren er 
diverse waarderingen van het pat 
(niet alleen remise, maar ook 
verlies of zelfs winst voor de speler 
die pat stond). Wie wil weten 
waarvoor de en-passant-regel 
diende en hoe de rokade uiteindelijk 
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is ontstaan, kan dat gedetailleerd in 
Montés werk vinden. De rokade-
vormen zijn uit de middeleeuwse 
koningssprong ontstaan. "Wanneer 
het moderne schaak zijn intrede 
doet, wordt de koning wat 
voorzichtiger," constateert Monté. 
"Er is een duidelijk verband tussen 
de toegenomen mobiliteit van dame 
en loper en de inperking van de 
koningssprong tot de onderste rij." 
Vanaf de dertiende eeuw mag de 
pion vanaf de tweede (of zevende) 
twee velden vooruit, in plaats van 
een. "Daar is het en passant-slaan 
een reactie op," aldus Monté. "De 
dubbele pionzet werd toch een 
beetje gezien als een brutale zet, 
die moest worden afgestraft. Dus jij 
wilt zomaar aan het slagveld van 
mijn opgerukte pion voorbij; Dat 
gaat zo maar niet!" 

'Bibliofiel prachtwerk' 
Hoe rijk Montés 616 pagina's 
tellende boek aan informatie is, 
wordt in de epiloog nog eens extra 
duidelijk als hij onder meer een 
overzicht geeft van de rol van het 
schaken in kunst en literatuur. De 
Tsjechische grootmeester Lubomir 
Kavalek was lyrisch. In zijn vaste 
rubriek op nieuwswebsite The 
Huffington Post typeerde hij het 
boek als 'briljant' en 'uniek in de 
schaakgeschiedenis' en noemde 
het een absolute must, niet alleen 
voor de liefhebbers van schaak-

historie, maar voor alle nieuws-
gierige schakers'. Het Duitse 
culturele schaaktijdschrift KARL 
spreekt van das herrliche Buch en 
een 'bibliofiel prachtwerk'. "Wie het 
interesseert, kan alles wat in de 
oorspronkelijke documenten staat, 
terugvinden in mijn boek. Het is een 
echt naslagwerk geworden," zegt 
Monté zelf. Is daarmee alles 
bekend over die periode van de 
schaakgeschiedenis? Zo goed als. 
Maar: "In de bibliotheek van een 
oud Spaans of Italiaans klooster ligt 
mogelijk nog een manuscript dat we 
helemaal niet kennen. In de periode 
waarin ik aan het boek werkte, zijn 
twee manuscripten – het Cesena en 
Pacioli's MS – ontdekt en is de 
identiteit van Busnardo, een tegen-
stander van Polerio, vastgesteld." 
Rond 2004 benaderde Monté voor 
het eerst een uitgever. Het duurde 
uiteindelijk tot 2011 voor hij de toe-
zegging binnenkreeg van het Ame-
rikaanse uitgevershuis MacFarland, 
dat het boek zal worden uit-
gegeven. Dat gebeurde uiteindelijk 
in de tweede helft van 2014. Een 
opluchting, na het jarenlange 
monnikenwerk. "Ik heb de vol-
doening mogen smaken dat het 
boek op de markt is," zegt Monté 
tevreden. "Es is erreicht." 

The Classical Era of Modern Chess, 
uitgeverij McFarland&Company. 
Prijs ongeveer €55. 
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Nevenevenement: simultaan Roeland 

Pruijssers bij winkelcentrum Rokade 

De eerste zet uitgevoerd door Hanneke Taat 

van de nieuwe speellocatie USG 

Liveborden te volgen in analyseruimte Csaba Horvath met de OKU-beker 

OKU Club van 100 

             

            

 
 

ChessImprovement.net 

Karel van Delft Communicatie 

Harry Appelo 
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Eindstanden externe competities 

KNSB 1B MP BP 

1. HWP Sas van Gent (K) 16 64 

2. Schaakstad A'doorn 16 60½ 

3. De Stukkenjagers 15 56 

4. De Toren Arnhem-VSV  8 42 

5. ASV  8 39½ 

6. DD  7 39 
7. Paul Keres  6 42 

8. Caïssa  6 39 

9. Vianen/DVP (D)  6 35 

10.LSG 2 (D)  2 33 

KNSB 2C MP BP 

1. Voorschoten (K) 14 46½ 

2. Messemaker 1847 13 42 

3. Santpoort 12 43½ 

4. RSR Ivoren Toren 10 37½ 

5. Spijkenisse  9 38 

6. PION  8 27½ 
7. Paul Keres 2  7 33 
8. Landau Axel  7 31 

9. Westlandse SC (D)  6 31½ 

10.Oegstgeest '80 (D)  4 29 

SGS Promotieklasse MP BP 
1. Paul Keres 3 (K) 15 48½ 

2. Amersfoort 2 15 42½ 

3. Moira-Domtoren 14 42½ 

4. Zeist 13 40 
5. Paul Keres 4 10 37½ 

6. Hoogland  6 34½ 

7. Amersfoort 3*  6 30 

8. HSG 2  4 30 

9. Oud Zuylen 2 (D)  4 25½ 

10.En Passant 2 (D)  3 29 

SGS 1A MP BP 

1. Houten (K) 16 47½ 

2. De Rode Loper 13 43½ 

3. SSC 1922 2 12 44½ 

4. Utrecht 3 12 41 

5. ZZ Combinatie 11 41½ 

6. Rivierenland 10 39½ 

7. De Giessen/Linge 2  7 29 
8. Paul Keres 5  6 31 

9. Moira-Domtoren 3 (D)  3 24 

10.Amersfoort 4 (D)  0 18½ 

SGS 2B MP BP 

1. Laren (K) 15 48 

2. Leusden 13 44 

3. Hoogland 2 13 42½ 

4. En Passant 4 12 39 

5. Zeist 2 11 40½ 

6. Hoevelaken  7 33½ 

7. En Passant 5  6 27½ 

8. DBC 2  5 32½ 
9. Paul Keres 6  5 30 

10.Baarn 2 (D)  3 22½ 
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AGENDA 

Datum Intern Extern 

ma 24 aug Ronde 1  

ma 31 aug Alg. Ledenvergadering  

za 5 sep  12
e
 Hans Sandbrink Memorial 

ma 7 sep Ronde 2  

ma 14 sep Ronde 3  

vr 18 sep  Hot Spirit snelschaken 

ma 21 sep Ronde 4  

za 26 sep  
PK1 – UVS 
PK2 – SOPSWEPS '29 
PK3 – Emanuel Lasker 

ma 28 sep Ronde 5  

ma 5 okt Ronde 6  

za 10 okt  
Caissa – PK1 
PION – PK2 
Caissa 4 – PK3 

ma 12 okt Ronde 7 Start seizoen SGS-competitie 

vr 16 okt  Hot Spirit snelschaken 

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


