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Van onze redactie

UTRECHT - Het is nog niet zover 
maar de kans is levensgroot dat 
Paul Keres volgend seizoen in de 
meesterklasse mag uitkomen, het 
hoogste schaakniveau in Nederland. 
De Utrechtse brigade nam alvast een 
voorschot op het kampioenschap in 
klasse 1A door de directe concurrent 
Zukertort te vermorzelen. Promotie 
naar de meesterklasse zou een 
unicum betekenen in de 50-jarige 
historie van de Utrechtse vereniging.

Tot vijf jaar geleden was Utrecht 
in de hoogste schaakafdeling 
vertegenwoordigd door Schaakclub 
Utrecht, maar die liep op zijn laatste 
benen en ging uiteindelijk op in 
Oud Zuylen Utrecht. Paul Keres 

bleek voor sommige topspelers 
een aantrekkelijker bastion dan de 
fusieclub. Het uiteindelijke resultaat 
is dat dit seizoen een ijzersterk 
eerste team geformeerd kan worden. 
Zonder dat de geldbuidel wordt 
opengetrokken, waarmee Paul 
Keres straks in de meesterklasse 
een lovenswaardig buitenbeentje 
zal zijn.
Op papier was Paul Keres - Zukertort 
een kraker, in de praktijk bleek het 
krachtsverschil gigantisch. Utrechter 
Bert Both, in dezelfde arena spelend 
in het derde PK-team, had tussen 
de bedrijven door nog wel tijd voor 
een ooggetuigenverslag. ‘Hoewel 
de schaakcompetitie nog niet op 
de helft is, restte voor Paul Keres 
eigenlijk nog maar één echte 
hobbel. Zukertort uit Amstelveen, 

met professional IM (International 
Master) Piet Peelen in de gelederen, 
had ook het maximale aantal 
matchpunten behaald. De ploegen 
troffen elkaar voor de vierde ronde 
in het thuishonk van Paul Keres: 
de dependance van het USG op de 
Notebomenlaan in Utrecht. 
Na twee uur spelen was nog 
weinig duidelijk, daarna begon het 
klasseverschil van de op papier 
favoriete Keresianen ook op het bord 
gestalte te krijgen. Jan Breukelman, 
met 4 uit 4 in topvorm en hard 
op weg IM te worden, verschalkte 
Peelen met een kleine combinatie. 
Clubkampioen Hugo ten Hertog en 
voorzitter Niels Ondersteijn voegden 
er hele punten toe. Aan de lagere 
borden was de overmacht nog 
groter: Evert Rademakers, Wesley 

Vermeulen en Joris Kokje waren hun 
tegenstanders te slim af. Met slechts 
één nederlaag in de 10 partijen 
kwam een overtuigende 7½-2½ op 
het scorebord.’

Herbstmeister
Om maar eens een in sportkringen 
populair germanisme van stal 
te halen: Paul Keres mag zich 
met 2 matchpunten voorsprong 
‘herbstmeister’ noemen. Both: 
‘Vanwege de voorsprong in 
bordpunten kan tevens van een 
‘vorentscheidung’ gesproken 
worden. Tegen de sterke ploegen 
is reeds gespeeld en zelfs een 
ongelukkige nederlaag in de 
resterende wedstrijden is geen 
ramp. Wanneer de stad Utrecht 
na het binnenhalen van het 

kampioenschap en de daarmee 
gepaard gaande promotie weer in 
de hoogste klasse vertegenwoordigd 
zal zijn, gebeurt dat met een echt 
Utrechts team. Tien van de elf 
basisspelers wonen in de stad 
en drie zijn er zelfs geboren en 
getogen. Bijzonder is verder dat 
er, in tegenstelling tot de huidige 
teams in de meesterklasse, bewust 
voor gekozen is geen sponsor 
aan te trekken. Desondanks is de 
verwachting dat Paul Keres goed op 
het allerhoogste niveau zal kunnen 
meedraaien. Geleidelijk aan is de 
club sterker geworden en telt zij nu 
vier IM’s van wie Hugo ten Hertog op 
weg is grootmeester te worden. In 
het voorjaar organiseert Paul Keres 
de Utrechtse Meesters - een knipoog 
naar de Utrechtse caravaggisten 
(een groep schilders die in het 
Centraal Museum een vaste stek 
hebben, red.). Dat schaaktoernooi 
heeft als insteek nog meer IM’s te 
kweken.’ 

Invloed
Aldus Bert Both, die en passant 
zijn eigen partij in het derde team 
van Paul Keres winnend afsloot. 
De tegenstander? En Passant-2. 
Overigens werkt het succes van 
de hoofdmacht op een positieve 
manier door naar de lagere teams. 
Alle vier de teams die tegelijk met 
het vlaggeschip thuis speelden 
wonnen hun competitiewedstrijd. 
Paul Keres 2 staat tweede in klasse 
2B, terwijl Amersfoort in deze klasse 
in de middenmoot bivakkeert. Het 
eerste team van En Passant uit 
Bunschoten-Spakenburg bevindt 
zich in de meesterklasse eveneens in 
de middenmoot. In de vierde ronde 
werd nummer laatst Sas van Gent 
met 6,5-3,5 verslagen, mede dankzij 
overwinningen van Namig Guliyev, 
Jan Willem van de Griendt, Manuel 
Bosboom en Ivo Wantola.

Van onze redactie

UTRECHT - Terwijl de schakers op 
weg zijn naar het hoogste niveau, 
zullen de Utrechtse bridgers moeten 
knokken om daar te blijven. Het 
eerste team van bridgeclub Oog in 
Al (BCO) staat weer met beide benen 
op de grond na een oorwassing in 
het derde en laatste weekend van de 
reguliere competitie. BCO zakte van 
plaats vier naar plaats zeven en is 
veroordeeld tot de degradatiepoule.

Plaats vier had recht gegeven op 
het spelen van de halve finale en, 
belangrijker nog, zou rechtstreekse 
handhaving hebben betekend in 
de meesterklasse. Nu moet met 
de overige vijf teams gestreden 
worden om de definitieve invulling 
van de ranglijst. De eerste drie 

van de degradatiegroep redden 
het vege lijf, de onderste twee 
degraderen naar de eerste divisie 
en de nummer drie van onderen 
speelt een beslissingswedstrijd 
tegen de nummer drie van de eerste 
divisie. Er wordt een round robin 
gespeeld in het weekeinde van 11 
en 12 januari. Dan treden in het 
Utrechtse denksportcentrum Den 
Hommel (aan de Kennedylaan) 
tevens de halve finalisten aan. 
Dat zijn ’t Onstein 1 (met Simon 
de Wijs uit Doorn), ’t Onstein-2 
(met Tim Verbeek uit Driebergen), 
landskampioen Het Witte Huis plus 
verrassend het clubteam Theseus uit 
Tilburg.

Krachtsverschil
Het had zo mooi kunnen zijn voor 
BC Oog in Al. Na twee van de drie 

te spelen weekends stonden de 
Utrechtse bridgers heel knap op de 
vierde plaats. Maar zaterdag gingen 
in twee van de drie wedstrijden 
alle eieren van het rek. Tegen de 
finalisten van vorig jaar ’t Onstein 
en Het Witte Huis kwam pijnlijk 
het krachtsverschil aan het licht 
tussen clubspelers en bridgeprofs. 
BCO kreeg zware nederlagen te 
incasseren, scoorde bijna geen 
punten en zag de zo begeerde vierde 
plaats uit het vizier verdwijnen. 
Op zondag ging het niet veel beter. 
Sterker, BCO gleed steeds verder 
naar onderen al zijn de verschillen 
gering. Het Utrechtse zestal Wubbo 
de Boer-Agnes Snellers, Rob van 
den Bergh-Ricardo Westerbeek 
en Tom van Overbeeke-Ernst 
Wackwitz scoorde uiteindelijk 167,54 
wedstrijdpunten uit 18 wedstrijden, 

een gemiddelde van 9,31. Nummer 4 
’t Onstein-2 haalde een gemiddelde 
van 10,59.
In de eerste divisie kunnen de 

Utrechtse teams geen potten 
breken. Star-1 staat in de subtop, 
Star-2 net boven de rode streep en 
BCO-2 dik in de gevarenzone.

paul Keres gaat Utrecht waarschijnlijk op hoogste niveau vertegenwoordigen na winst in topper

Meesterklasse lonkt voor schakers 

Utrechtse bridgers krijgen pak rammel 

Hugo ten Hertog (op de voorgrond), Demre Kerigan en Xander Wemmers van Paul Keres in zwarte shirts op een rij. Helemaal links Jan Breukelman. 
Foto: Suzanne van der Marel.


