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REDACTIONEEL
Arnoud van Vliet
Allereerst het heugelijke nieuws: alhoewel PK3 het kampioenschap in de
laatste ronde misliep, is het toch gepromoveerd naar de KNSB, daar
kampioen Ons Genoegen geen gebruik van hun promotierecht wensten te
maken. Hopelijk zal het derde volgend jaar in staat zijn zich te handhaven.
Recentelijk wist ik nog een aantal clubbladen van de vorige seizoenen te
scoren, die in een doos in het Sjuut Kantoortje lagen. Waar het aan ligt
weet ik niet, maar daar zitten meerdere exemplaren tussen die zo rond de
50 pagina's dun zijn. Nu zaten we voor dit nummer bij een copyshop wiens
nietmachine maximaal 64 pagina's aankon, maar dat is nu niet meer
genoeg. Dit nummer bevat 72 (!) pagina's, en dat terwijl er geen verslagen
van PK1 en PK3 in staan, en ook de persoonlijke scores van de externe
competitie nog niet opgenomen zijn. Maar klagen over een teveel aan kopij
zal men mij niet snel horen doen, met dank aan een aantal (hyper)actieve
schrijvers als Jan Jaap en Jeroen vM, en gelukkig vele anderen.
Het laatste clubblad van dit seizoen komt net na de zomerstop, en zal
verslagen van het OKU bevatten. Daarnaast worden alle teamcaptains
verzocht iets over hun team te rapporteren. Ook andere stukken
(toernooiverslagen, partijen en ander leuks) zijn van harte welkom.
Iedereen vast een fijne vakantie gewenst, en hopelijk tot ziens op de
Zomer Avond Kompetitie in het Huis a/d Werf, of eind augustus in de Sjuut.
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foto voorzijde: De snelschaakkampioen en de intern kampioen tijdens een
duotoernooi van SV de Pion. Beiden waren ondanks wat ongelukjes
onderweg uiteindelijk oppermachtig in de competities.
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INTERNE COMPETITIE: BART KARSTENS KAMPIOEN
Met een erg mooi saldo van +17 is Bart Karstens kampioen geworden dit
seizoen. Alhoewel het publiceren van zijn foto op de voorkant van het
vorige PKB even tot een korte inzinking leidde, trok hij het daarna meer
dan recht. Titelverdediger Franks Konings speelde teveel remises, en kon
dat niet meer bijhalen.
Eindstand interne competie seizoen 2003-2004
##

Naam

1: Bart Karstens
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:

Frans Konings
Willem van de Fliert
Anton Rosmuller
Wan Fokkink
Mark Smits
Jan-Bart Abcouwer
Dirk Floor
David van Eekhout
Jaap van der Tuuk
Jan Jaap Janse
Evert van Heel
Eric Jacobs
Bas Peeters
Bert Both
Leo van Houwelingen
Dirk de Beer
Lucas Boutens
Simon Kronemeijer
Andreas Weiermann
Johan Bosman
Kees Vreeken
Rolf Dijksterhuis
Paul van der Kooij
Jaap van Oosten
Veselin Aleksic
Robbert van Vossen
Arnoud van Vliet
Maartje de Jonge
Jan Schepers
Conrad Kiers
Lennart de Vos
Michiel van Hasselt
Luc Martens
Jan Poppelaars
Willem Bor

Pntn Npar Sal Kls Afg

+

=

4

306

28

17

0

21

3

275
211
162
151
148
133
127
124
123
105
101
99
96
93
92
89
83
83
79
70
57
56
53
51
42
34
31
31
30
30
29
28
25
21
21

29
21
23
18
23
20
17
8
16
21
30
30
19
15
17
16
10
24
10
23
18
14
16
22
14
14
10
6
8
9
5
12
9
3
3

15
8
4
3
4
3
3
7
4
1
-2
1
2
2
2
2
3
2
3
1
-2
-1
0
0
-1
-1
0
1
0
0
1
2
0
1
1

-1
1
-1
0
1
2
-1
0
0
-3
0
2
1
-1
1
0
0
0
-2
-1
0
-2
0
0
0
0
0
0
0
-1
-1
-2
-1
-1
-1

18
13
12
8
12
10
8
7
9
9
12
14
7
7
7
7
6
11
4
11
5
6
6
9
6
5
3
3
4
4
3
6
3
1
2

8 3
3 5
3 8
5 5
3 8
3 7
4 5
1 0
2 5
4 8
4 14
3 13
7 5
3 5
5 5
4 5
1 3
4 9
5 1
2 10
6 7
1 7
4 6
4 9
1 7
3 6
4 3
1 2
0 4
1 4
0 2
2 4
3 3
2 0
0 1
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37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:
59:
60:
61:
62:
63:
64:
65:
66:
67:
68:
69:
70:
71:
72:
73:

Ed Verstraete
13
Wijnand Groenen
12
Wout van Veen
10
Frank Heinen
8
Michiel Bouwhuis
7
Maarten Buter
5
Antoine de Morree
5
Oscar Logger
4
Willem-Jan Pannekoek
4
Colijn Wakkee
4
Jan Teuben
2
Jan de Jonge
2
Willem van Dam
2
Martin van Essen
-2
Vincent Braaf
-3
Peter Bouwkamp
-6
Nico Sloof
-7
Paul van Oordt
-7
Peter Hendrickx
-7
Han van Leeuwen
-7
Erik Verlinde
-7
Kees Greben
-11
Leo Prins
-14
Frank Wiendels
-16
Jeroen Bollaart
-17
Nicolien de Jong
-18
Serdar Calinalti
-19
Mart Renders
-40
Jan Bettman
-45
Chris van Meer
-45
Ger Hageman
-46
Jeroen van Meerwijk
-52
Jan van Eck
-58
Dimitri Hendriks
-73
Ruben Klaphake
-109
Cili Kocsis
-116
Elias Wientjes
-125

11 -1
2
1
1
1
21 -1
5 -1
2
0
2
0
1
0
7 -2
2
0
1
0
1
0
7 -1
4
0
3 -1
2 -1
1 -1
1 -1
1 -1
1 -1
22 -2
2 -1
2 -2
2 -2
15 -2
3 -2
5 -3
22 -5
24 -3
9 -4
22 -5
10 -5
21 -6
28 -5
10 -9
13 -9
14 -10

1
0
-1
1
-1
0
0
1
-1
0
1
-1
1
0
-1
0
-1
1
1
-1
2
0
0
0
1
1
1
0
-2
1
0
2
1
0
2
1
0

4
1
1
9
2
1
1
0
2
1
0
0
3
2
1
0
0
0
0
0
10
0
0
0
5
0
1
6
9
2
8
2
5
8
0
1
1

2
1
0
2
0
0
0
1
1
0
1
1
0
0
0
1
0
0
0
0
0
1
0
0
3
1
0
5
3
1
1
1
5
7
1
2
2

5
0
0
10
3
1
1
0
4
1
0
0
4
2
2
1
1
1
1
1
12
1
2
2
7
2
4
11
12
6
13
7
11
13
9
10
11

De rating"prijzen" zijn gewonnen door:
<2000: 1. Bas Peeters; 2. Leo van Houwelingen; 3. Simon Kronemeijer
<1800: 1. Johan Bosman; 2. Veselin Aleksic; 3. Arnoud van Vliet
<1600: 1. Antoine de Morree, 2. Willem van Dam; 3. Leo Prins
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DE TUSSENSTAND (2)
Leo van Houwelingen
In het vorige PKB is een overzicht gepubliceerd van de berekening van
de ratingresultaten van de interne competitie tot en met ronde 17.
Hier volgt het overzicht verwerkt tot en met ronde 33. Voor de goede orde
zij opgemerkt dat dit niet de definitieve lijst is die gebruikt zal worden voor
de plaatsing voor de externe teams voor het volgende seizoen.
Bij de definitieve berekeningen zal immers de KNSB-rating per 1-8-2004
worden gebruikt. Verder moet een lid gedurende het seizoen minimaal 10
partijen hebben gespeeld om de berekende rating mee te laten tellen.
Voorlopige Ratinglijst Seizoen 2003-2004
##
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Naam
Bart Karstens
Frans Konings
Willem van de Fliert
David van Eekhout
Willem Bor
Dirk Floor
Dirk de Beer
Anton Rosmuller
Mark Smits
Andreas Weiermann
Bert Both
Wan Fokkink
Jaap van der Tuuk
Lucas Boutens
Jan-Bart Abcouwer
Peter Hendrickx
Jan Jaap Janse
Robbert van Vossen
Evert van Heel
Peter Bouwkamp
Kees Vreeken
Rolf Dijksterhuis
Bas Peeters
Simon Kronemeijer
Leo van Houwelingen
Eric Jacobs
Paul van der Kooij
Willem-Jan Pannekoek
Conrad Kiers
Vincent Braaf
Maartje de Jonge

Rating
2309
2261
2234
2230
2216
2172
2129
2124
2123
2122
2112
2102
2097
2057
2056
2039
2022
2004
1993
1993
1980
1976
1975
1975
1974
1967
1948
1941
1933
1923
1922
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KNSB
2249
2170
2208
2159
2227
2200
2194
2104
2125
0
2126
2061
2091
2007
2020
2049
2008
2070
2108
2013
2061
1974
1928
1953
1894
1980
1983
1975
1938
1925
1905

Partijen
28
29
21
8
3
17
16
23
23
10
15
18
16
10
20
1
21
14
30
2
18
14
19
24
17
30
16
7
9
3
6

32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
68
69
70
71
72
73
74

Martin van Essen
Jan Poppelaars
Wout van Veen
Jaap van Oosten
Maarten Buter
Luc Martens
Johan Bosman
Michiel Bouwhuis
Colijn Wakkee
Jan Schepers
Arnoud van Vliet
Ed Verstraete
Veselin Aleksic
Lennart de Vos
Jeroen Bollaart
Wijnand Groenen
Jan de Jonge
Erik Verlinde
Frank Heinen
Oscar Logger
Jan Bettman
Dimitri Hendriks
Michiel van Hasselt
Han van Leeuwen
Jan Teuben
Mart Renders
Ger Hageman
Willem van Dam
Chris van Meer
Serdar Calinalti
Jeroen van Meerwijk
Frank Wiendels
Jan van Eck
Kees Greben
Antoine de Morree
Leo Prins
Cili Kocsis
Elias Wientjes
Nicolien de Jong
Paul van Oordt
Nico Sloof
Ruben Klaphake

1900
1894
1867
1863
1837
1836
1834
1834
1823
1823
1816
1804
1801
1797
1778
1773
1765
1762
1761
1755
1749
1739
1716
1691
1691
1688
1671
1634
1632
1618
1592
1586
1585
1584
1509
1503
1425
1423
1423
1386
1374
1319

1915
1873
1858
1836
1834
1829
1753
0
1815
1784
1788
1816
1750
1758
1821
1756
1764
1794
1708
0
1837
1872
1690
1696
1685
1742
0
1586
1658
0
1611
1596
1578
0
1487
1507
1448
1472
0
0
1376
0

4
3
1
22
2
9
23
5
2
8
10
11
14
5
15
2
1
22
21
1
24
28
28
1
1
22
22
7
9
5
10
2
21
2
2
2
13
14
3
1
1
10

Toelichting op de kolommen:
1e kolom: de berekende rating, uitgaande van k-factor = 30
2e kolom: de KNSB-rating per 1-2-2004
3e kolom; het aantal gespeelde partijen
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hem de punten ook niet echt
soepel. Uiteindelijk kon hij zich met
een tiende plaats in de voorronde
nog net kwalificeren voor de
Kampioensgroep.
De voorronde werd gewonnen
door Jan Jaap. Vorig jaar was dit
ook al gelukt Toen had hij 9 uit 9, dit
jaar was 7 uit 9 voldoende om de
anderen voor te blijven.
In de Kampioensgroep bleek Mark
Smits zijn vorm van vorig jaar
hervonden te hebben. Met 8,5 uit 9
was Mark onbetwist de sterkste.
Alleen Anton Rosmuller wist nog
een half puntje van hem af te
snoepen. Anton wist met 6 punten
beslag te leggen op de tweede
plaats. Als derde eindigde met 5,5
punten Jan Poppelaars.
In de andere groepen was de
strijd om de eerste plaats
spannender.In
groep
2
was
uiteindelijk Simon Kronemeijer met
5 uit 7 de winnaar. Met dezelfde
score was groep 3 een prooi voor
Ed Verstraete.

MARK SMITS PROLONGEERT
SNELSCHAAKTITEL
Leo van Houwelingen
Op 7 april 2004 bonden 29 leden
met elkaar de strijd aan om uit te
maken wie snelschaakkampioen
van het seizoen 03/04 zou worden.
Gespeeld werd er volgens de
bekende
formule:
eerst
een
voorronde van 9 ronden Zwitsers,
daarna op basis van de ranglijst
indeling in drie groepen. De winnaar
van de hoogste groep, de
Kampioensgroep, mag zich snel–
schaakkampioen van Paul Keres
noemen.
Volgens Jan Jaap Janse was het
de
afgelopen
10
jaar
niet
voorgekomen
dat
een
snelschaakkampioen
het
jaar
daarop zijn titel prolongeerde. Ook
dit jaar leek dat niet te gaan
gebeuren.
Kampioen van vorig jaar Mark
Smits verloor immers gelijk al zijn
eerste partij. Daarna kwamen bij

Nr Ln Naam
punten W.P.
S.B.
1
3 Jan Jaap Janse
7.0 47.0 35.50
2 29 Jaap van der Tuuk
6.5 53.5 34.50
3 21 Frans Konings
6.5 49.5 34.50
4 11 Jan Bart Abcouwer
6.5 43.0 30.00
5 25 Robbert van Vossen
6.0 48.0 30.00
6
8 Evert van Heel
6.0 47.5 28.25
7
4 Jan Poppelaars
5.5 51.5 29.50
8
6 Anton Rosmuller
5.5 48.5 27.50
9
2 Leo van Houwelingen 5.5 43.5 23.25
10
1 Mark Smits
5.5 42.0 23.50
-------------------------------------------11 15 Maartje de Jonge
5.5 39.5 21.00
12
5 Eric Jacobs
5.0 40.0 19.00
13 16 Jan Schepers
4.5 43.0 17.25
14 19 Arnoud van Vliet
4.5 40.5 18.25
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15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29

27
18
26
7
10
24
22
14
13
12
28
17
23
20
9

Frank Heinen
Simon Kronemeijer
Erik Verlinde
Mart Renders
Michiel Bouwhuis
Dimitri Hendriks
Ed Verstraete
Wim van de Fliert
Nicolien de Jong
Ger Hageman
Jeroen Bollaart
Jan de Jonge
Michiel van Hasselt
Jan van Eck
Elias Wientjes

4.5
4.5
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
3.5
3.5
3.5
2.5
2.5
2.5
0.5
0.0

39.0
36.5
40.0
38.0
37.5
29.0
41.0
39.0
38.0
33.5
34.5
32.0
32.0
31.5
36.0

15.25
14.25
11.50
12.50
10.50
9.00
13.75
12.25
12.25
9.25
5.25
6.00
5.75
2.25
16.00

Kampioensgroep
1
2
3
4
5
6

9
10

Speler
Mark Smits
Anton Rosmuller
Jan Poppelaars
Jaap vd Tuuk
Jan Jaap Janse
Robert van Vossen
Frans Konings
Jan Bart Abcouwer
Leo v Houwelingen
Evert van Heel

1
½
0
0
0
0
0
0
0
0

2
½
0
½
1
1
0
0
0
0

3
1
1

4
1
½
0

1
0
0
0
½
0
0

0
0
½
1
1
0

5
1
0
1
1
0
0
1
0
1

6
1
0
1
1
1
0
0
1
½

7
1
1
1
½
1
1
0
0
0

8
1
1
½
0
0
1
1
1
0

9
1
1
1
0
1
0
1
0
1

Groep 2
1
2
3
4
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Speler
Simon Kronemeijer
Maartje de Jonge
Erik Verlinde
Jan Schepers
Frank Heinen
Dimitri Hendriks
Michiel Bouwhuis
Eric Jacobs

1
1
0
1
0
0
0
0

2
0
1
0
1
0
0
½

3
1
0

4
0
1
½

½
0
1
0
0

0
1
1
½

5
1
0
1
1
0
½
½

6
1
1
0
0
1
0
1

7
1
1
1
0
½
1

8
1
½
1
½
½
0
1

Tot
5
4½
4½
3
3
3
2½
2½

8
1
1
1
1
0
0
1

Tot
5
5
4½
4
3½
2
2
2

0

Groep 3
1
2
3
4
5
6

Speler
Ed Verstraete
Ger Hageman
Bas Peeters
Nicolien de Jong
Jan de Jonge
Jan van Eck
Jeroen v Meerwijk
Jeroen Bollaart

1
0
1
0
1
0
0
0

2
1
0
1
0
0
0
0

3
0
1

4
1
0
1

0
½
1
0
0

1
0
0
0
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5
0
1
½
0
0
1
1

6
1
1
0
1
1
0
1

7
1
1
1
1
0
1
0

0
1
1
1
1
0
½
1
1
0

Tot
8½
6
5½
5
4
3½
3½
3½
3
2½

Daar had Opperrommelaar Moro–
zevich (wie anders?) het tweemaal
gewaagd de Albin te spelen met
5…Pge7) 6.Lg2 Pg6 7.0-0 (In de
partijen Gelfand-Morozevich en van
Wely - Morozevich ging wit verder
met 7.Lg5 Dd7 8.0-0 (Van Wely
speelde 8.e6!? en won na een zeer
onoverzichtelijke partij) 8…h6 9.Lf4
Pxf4 10.gxf g5! en Moro won achter
elkaar! Ik zat tijdens de partij over
Lg5 na te denken maar zag al niet
waar ik na 7..f6 8.exf gxf heen zou
moeten. Op f4 laten ruilen zoals
Gelfand deed leek me slecht, naar
h4 kan misschien wel. Hoe dan ook,
Dd7 is nog beter dan f6. Met 7.0-0
redeneerde ik als volgt: ik geef de
gambietpion terug teneinde gebruik
te maken van de ontwikkelings–
voorsprong. Zwart heeft immers 3
paardzetten gedaan met als enig
resultaat het materiele evenwicht te
herstellen. Bijkomend voordeel van
deze aanpak bleek te zijn dat we nu
de voorbeelden verlieten die Dirk
nog vers op z'n netvlies had staan,
maar dat hoorde ik allemaal pas
achteraf!) 7…Pgxe5 8.Pbd2 Le7
(8…Le6? 9.Pxe5 Pxe5 10.Lxb7)
9.b4!

ALBIN
Bart Karstens
Wit: Bart Karstens, Zwart: Dirk
Floor, Interne ronde 27.
Deze overwinning deed me erg veel
plezier. Na twee opeenvolgende
nederlagen in ronde 22 en 23 was
de enig overgebleven concurrent
voor de clubtitel, regerend kam–
pioen Frans Konings, redelijk dicht
genaderd. Als ik er nog eentje zou
verliezen zouden we al ongeveer
gelijk komen. Ook al heb ik een (zij
het wat geflatteerde) monsterscore
tegen Dirk, het blijft toch iemand
waar je zo van kan verliezen. Maar
buiten het competitieve aspect was
de partij ook erg 'clean'. Alles
ingeleid door een mooie nieuwe zet
in de opening.
1.d4 d5 2.c4 e5 (De Albin! Een
totale
verrassing.
Dat
Dirk's
openingsrepertoire breed was dat
wist ik wel, maar zo breed…) 3.dxe
d4 4.Pf3 Pc6 5.g3 Pge7 (Nu kende
ik het helemaal niet meer. Le6,Lf5
of Lg4 zijn normaal met het
schema:
Dd7,0-0-0
en
dan
koningsaanval met Lh3 en h5-h4.
Bert Both heeft me vorig jaar
overtuigd dat wit ook dit niet hoeft te
vrezen en scherpe tegenkansen
heeft door een mooie overwinning
tegen de Albin in de ietwat bizarre
bekerwedstrijd Paul Keres-WSG
Winterswijk gehouden te Winters–
wijk … Dirk vertelde me na afloop
dat hij het Amber toernooi
in
Monaco (u weet wel dat jaarlijkse
blind-en rapditoernooi met de
wereldtop) had gevolgd via internet.

(Een nieuwe zet! Deze stelling komt
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nog een aantal keer voor in de
database te beginnen bij de partij
Burn-Slechter, Barmen Meester–
toernooi A 1905 (In de B-groep
niemand minder dan Spielmann en
een eveneens piepjonge Nimzo–
witsch! lees ik in het naslagwerk
'Hunderd Jahre Schachturniere
1850-1950' dat bij mij in de kast
staat.) Bijna alle partijen gaan
verder met iets naar b3 te spelen.
Zowel b2-b3 als Pb3 als Db3
komen voor maar zwart scoort 50
procent. Met 9.b4 probeert wit het
maximale uit zijn ontwikkelings–
voorsprong te halen. Hij dwingt ook
een reactie af want b5 kan zwart
niet toelaten. Bijv. 9…0-0 10.b5
Pxf3 11.Pxf3 Pa5 12.Da4 c5
13.Ld2! met groot voordeel.)
9…Pxf3 10.Pxf3 Pxb4!? (De
kritieke test is 10…Lxb4 11.Pxd4!
(Erg prettig om thuis uit te vinden
dat Fritz het hiermee eens is.)
11…Pxd4 (11…Dxd4?? 12.Lxc6,
11…Lc3? 12.Pxc6! Dxd1 13.Txd1
Lxa1?? 14.Td8 mat! In al deze
varianten wreekt het zich dat zwart
nog niet gerokeerd is. Als hij nou 1
tempo meer had gehad …) 12.Da4
c6 13.Dxb4 Pc2? (13…Pxe2!?
14.Kh1 Pxc1 15.Te1 Le6 16.Dxb7
(Ik zie niks beters) 16…0-0
17.Taxc1 Dd2!? 18.Lxc6!? met het
idee Dxa8 (18…Tab8 19.Dxa7 +-).
Maar het blijft een onduidelijke
stelling.en dus lijkt dit zwarts beste
kans in de varianten die ontstaan
na 10…Lxb4) 14.Dc3 Pxa1 15.Dxg7
Tf8 16.La3 en wit wint. Ook
mogelijk was 10…Lf6. Dit wordt
fraai weerlegd door: 11.Lb2 Pxb4

(anders weer b5) 12.Da4 Pc6
13.Pxd4!
Ld7
14.Pxc6
Lxb2
15.Tad1 Dc8 16.Txd7! Dxd7 17.Td1
en het is uit.) 11.Pxd4 0-0 (Die
koning is in ieder geval weg!)
12.Le3 Lg4? (Activiteit op een
verkeerd moment. Materieel staat
het nu gelijk maar zwart heeft nu de
betere pionnenstructuur. Wit heeft
hier echter ruime compensatie voor
middels een loperpaar dat op de
damevleugel drukt, de halfopen blijn, een sterk paard op d4 dat naar
b5 kan of via b3 naar c5 of a5.
Zwart heeft ook een wat verdwaald
paard op b4 (een tactische zwakte!)
dat een keer naar a6 zal moeten.
Verder staat zwart binnen twee rijen
en valt het op dat de zwarte dame
niet veel kan zodat een vervolg met
bijv. Db3 en Tfd1 voor de hand ligt.
Met
tegenactiviteit
valt
het
stellingsprobleem niet op te lossen
zoals de partij bewijst. Zwart had
zich moeten richten op de
verdediging van zijn damevleugel.
12..c6 komt in aanmerking waarop
ik Da4 van plan was. 12..c5 komt
ook in aanmerking maar ziet er erg
compromitterend uit; 13.Pb3!?. Op
12…a5 kan volgen 13.a3 Pa6
14.Db1!? Lc5 15.Td1 De7 16.Lxb7!
(Tb8 Pc6). Kortom zwart's taak is
hoe dan ook erg lastig.) 13.a3 c5
(Dirk's
voorliefde
voor
kwaliteitsoffers is bekend maar
13..Pa6 (13…Pc6 14.Pxc6 bxc
15.Lxc6 Dxd1 16.Tfxd1 Lxe2
17.Td2) 14.Lxb7 Pc5 15.Lxa8 Dxa8
16.f3 Lh3 17.Te1 lijkt wel een beetje
op het bekende kwaliteitsoffer in de
Grunfeld maar hier heeft zwart veel
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te weinig.) 14.axb cxd 15.Dxd4!
(Op 15.Lxd4 was ik bang voor Dc8
en ook hier geeft Fritz mij gelijk in!)
15…Dxd4 (De vraag is nu: welke
variant geeft zwart nog de beste
remisekans? Dit was misschien
15…Lxe2
(15…Lf6? 16.Dxg4)
16.Tfe1 Lf6 (16…Ld3 17.Ld5!)
17.Dxd8 Tfxd8 18.Txa7 Txa7
19.Lxa7 Lxc4 20.Lxb7 Lb5 (Td7?
Te8mat) maar ook dit moet goede
winstkansen hebben.) 16.Lxd4
Lxb4 (16…Lxe2? 17.Tfe1 kost een
stuk) 17.Lxb7 Tab8 (17…Lxe2
18.Lxa8 Lxf1 19.Ld5 Ld3 20.Txa7
+-, 17…Tad8 18.Lxa7 Lxe2 19.Tfb1
Lc3 20.Ta3 Lf6 21.c5 etc.) 18.Txa7
Lxe2 19.Tb1 Le7? (Een blunder in

verloren stelling. Niet alleen staat
wit een pion voor zijn stukken zijn
ook veel actiever. Het beste is nog
19…Ld6 20.c5 Lc7 21.Te1 Lg4 en
nu 22.f3!? (Lang niet de enige
mogelijkheid maar lijkt wel het
meest 'forcing'.) 22…Le6 23.Le5!
Lxe5 24.Txe5 Te8 25.c6 Te7 26.f4!
g6
(26…Tc7
27.Kf2
etc.,
26…Tbe8? 27.f5 Lc4 28.Txe7 Txe7
29.Ta8) 27.g4 Tbe8
28.f5 gxf
29.gxf Lc4 30.Txe7 Txe7 31.f6! etc).
20.Te1 (1-0) Wit wint er nog een
stuk bij. Een erg prettig partijtje
waarin positionele overwegingen en
tactische motieven mooi samen–
hangen: m.a.w. de correcte manier
van schaken. Moro ik lust je rauw!

SPANNEND DEBUUT

Utrechtschaak, de locatie en het
actieve wervingsbeleid van Jan
Jaap hebben mij toch overgehaald
om een keer te komen kijken. Het
had niet veel gescheeld of ik was
weer huiswaarts gekeerd, want de
speelzaal kon ik alleen vinden
dankzij het toevallige treffen met
Michiel (Bouwhuis). Net voor de
deadline (8 uur), zodat Jan Jaap
zijn partij met Jan Schepers staakte
en zo vriendelijk was mij tegen Jan
te laten spelen. Wat volgde was
een zenuwslopende partij, die
smaakt naar meer.

Colijn Wakkee
Al een aantal jaren eindig ik
steevast in de top 3 van de
competitie bij ASVN (Nieuwegein).
Het idee om bij een andere club te
gaan schaken speelde dus al
langer, maar is nooit concreet
geworden. Bij ASVN nam ik steeds
meer taken op me en bij de diverse
sterke Utrechtse verenigingen die
we extern bezocht hebben werd ik
niet echt enthousiast (op een of
andere manier is ASVN Paul Keres
elk seizoen ontlopen). Bovendien
had ik op doordeweekse avonden al
genoeg
schaaken
andere
activiteiten, wat nu wat verminderd
is. Het grote aantal spelers bij PK
van mijn speelsterkte en net
daarboven, de ontdekking van

Colijn Wakkee - Jan Schepers
1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pf3 Lg7 4.
Pc3 d6 5. Lg5 h6 6. Lf4 Ph5 7. Lg3
Lg4 8. e3 Pc6 9. Le2 Pxg3 10.
hxg3 e5 11. d5 Pe7 12. Pd2 Lxe2
13. Dxe2 f5 14. e4 0-0 15. 0-0-0 a6
16. g4!? Misschien een iets te
12

Na 29. gxf3, g5 heeft wit weinig
meer. 29. .. Pf5 30. Dxg6 Pe3+ 31.
Kc1 31. Kd3 vond ik te riskant,
maar na b2-b3 heeft wit alle velden
onder controle. 31. .. Te7 32. Pxe5
Een riskant offer, maar ik had niet
veel tijd meer om de variant, die
ook op het bord kwam, uit te
rekenen. Duidelijk is dat na 32. ..,
Lxe5 33. Tf2+ direct tot mat leidt en
na 32. .., Txe5 moet zwart het stuk
teruggeven met 33. Tf2+, Pf5. In
deze variant is ook 33. .., Kg8 34.
Tf7, Pf5 35. exf5 interessant,
waarbij zwart de witte koning moet
blijven opjagen om niet mat te gaan
op g7. 32. .. dxe5 33. d6 cxd6 34.
Txd6 Dc7 35. c5 Tot hier had ik het
paardoffer overzien. Ik overzag
echter 35. Td3! waarmee ik remise
kon forceren. Op 35. .., Pxc4 of Pf1
volgt dan 36. Pd5, Dd7 37. Pf6! en
wit heeft eeuwig schaak via Ph7.
35. .. Tf7 36. b3 Tf2 37. Te6 Df7
38. c6 Dxg6 Zwart mist hier 38. ..,
Tc2+ 39. Kb1, Df1 en mat in twee.
39. Txg6 bxc6 40. Txc6 Txg2 41.
Pa4 h5 42. Pc5 h4 43. Pe6+ Kf7
(0-1)

voorbarig pionoffer, maar zwart
dreigt met .., Dd7 en .., b5 snel een
koningsaanval te creëren. 16. ..
fxg4 17. Dxg4 Txf2 18. Pf3 Df8
Door de positie van de witte koning
en dame wint zwart een belangrijk
tempo. Op 19. Dg3 volgt immers
19. .., Df4+ en de zwarte toren kan
nog ademhalen.

19. Kb1 Df4 20. De6+ Df7 21. Dg4
Df4 22. De6+ Kf8 Zwart gaat
herhaling van zetten uit de weg,
maar blijft voorlopig met een toren
minder spelen. 23. Th4 De3 24.
Th3 Db6 Een leuke variant is 24. ..,
Tf1 25. Txf1, Dd3+ 26. Kc1, Dxf1+
en 27. .., Dxg2. Wit kan pareren
met 25. Kc2 (Txd1 26. Kxd1). 25.
Td2 Tf1+ 26. Kc2 Te8 27. Ph4 Tf6
28. Tf3 Txf3 28. .., Pf5 29. Pxg6+
en wit komt een stuk voor. 29. Pxf3

voorzitter Jan Jaap, die er ook
volop mee experimenteert. En dat
gaat niet altijd goed, zoals zijn
voorganger en aanstaand club–
kampioen Bart hier laat zien. De
analyses en opmerkingen zijn
rechtstreeks van Utrechtschaak.nl
geplukt.)

IS DE LEEUW ONSPEELBAAR?
Jan Jaap Janse, Bart Karstens e.a.
(Redactie: De Leeuw is een veel
besproken onderwerp. Goed of niet
goed, is het een echte opening of
gewoon een zijvariant van de
Philidor, enz. Een aanhanger van
de Leeuw-filosofie is onze huidige

Wit: Bart Karstens
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Zwart: Jan Jaap Janse
Intern PK, r30, 12-05-2004
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 Pbd7 4.Pf3
e5 5.Lc4 h6 6.O-O c6 7.a4 Le7
8.b3 Dc7 (Remco vd Meer: Volgens
mij is Dc7 hier onnauwkeurig. Mijn
ervaring tot nu toe is, dat het direct
verdedigen van de e5-pion op den
duur niet vol te houden is, mede
gezien de variant na Pf8 die
gegeven wordt. Je kunt proberen
het aanvallende paard op f3 aan te
tasten met g5-g4 of Ph7-g5 of op d4
te slaan, gevolgd door Pe5, maar ik
heb het vermoeden dat wit bij
correct spel wel beter blijft staan.
Martin van Essen: Even in de groep
gooien: 8. ..., Da5!? met de
bedoeling 9. Ld2, Dc7 en de loper
kan niet meer naar b2. Pi e5 is
gedekt en ideeen met d6-d5
(activeert ook Le7) komen erin.
Maar het openen van de stelling is
wel erg riskant, wit is er veel beter
voor geoutilleerd. Jan Jaap Janse:
Zeker interessant! Da5 is geen
standaard Leeuwzet, maar kan de
witte
opzet
misschien
wat
ontregelen. De ,...d5 motiefjes zat ik
in de partij ook naar te kijken, maar
werken niet door de trage opbouw
van zwart. Ze leiden steeds tot
opening van de stelling en daar zit
je met zwart niet op te wachten.
Overigens is 8,... Dc7 misschien
niet de handigste. Als zwart wil
aanvallen moet ie het meteen doen
met ,...g5, wil zwart gewoon gaan
staan kan je beter direct rokeren.
Pc3-e2-g3-f5 is een manier om in
de weg te gaan lopen, maar da´s
meestal niet dramatisch. Overigens

vind ik de stelling na 9,... 0-0 (of
andersom, dus 8,... 0-0 en 9,... Dc7)
zeker speelbaar. Bart Karstens:
9.Lb2 gewoon? en dan? Martin van
Essen: Da5 is zeker geen
'weerlegging' van het witte spel,
misschien is het gewoon slecht.
Uiteraard is 9. Lb2 de voor de hand
liggende test, maar ik dacht dat Da5
zwart wellicht wat meer mogelijk–
heden bood dan Dc7 (dekt d5 en
e5, beetje spel op zwarte
damevleugelvelden) zonder dat ik
directe nadelen zie tov Dc7. Bekijk
voor zwart 9. ..., exd4, 9. ..., Pb6, 9.
..., Pxe4 (en d5), 9. ..., d5 en 9. ...,
o-o. Een aantal hiervan zal direct
met een handig variantje kunnen
worden afgeschreven, ik heb er
verder nog niet naar gekeken. Dus
Utrechtschakers, schiet maar raak!
Martin van Essen) 9.Lb2 (Eelke
Heidinga: 9. ...Pf8 gaat niet wegens
10. dxe5 dxe5 11. Pxe5 Dxe5 12.
Pd5 Dxb2 13. Pc7 mat. Bart
Karstens: Correct. Niet zonder
belang is overigens ook: 12...Db8
13.Pxe7 Kxe7 14.La3 Ke8 15.Ld6)
9. .. Tg8 10.Pe2 Pxe4 11.dxe5
Pxe5 12.Pxe5 dxe5 13.Pg3 Pxg3
14.fxg3 Tf8 15.Dh5 ..

Red: Het gaat nu heel snel. 15. ..
14

voor
de
verstokte
Leeuwaanhangers. Tg8 is niet voor
herhaling vatbaar maar met 0-0
kunnen de Leeuw-principes nog
hardnekkig verdedigd worden.

g6 16.Dxh6 Ld7 17.Lxf7+ Txf7
18.Dxg6 Lc5+ 19.Kh1 Lc8 20.Tae1
Kf8 21.Lxe5 De7 22.Lg7+ Kg8
23.Lf6+ (1-0). Bart Karstens: Is de
Leeuw nu nog speelbaar? Deze
partij doet het ergste vermoeden

EINDSTANDEN EXTERNE COMPETITIE 2003-2004
PK1 (KNSB 1e klasse A)
MP
1 Hotels.nl
18
2 Stukkenjagers
12
3 Philidor 1847
12
4 LSG 2
10
5 BSG
10
6 Paul Keres
9
7 Unitas
7
8 Purmerend
7
9 Euwe
5
10 Tal/DCG
0
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MP
1 Voerendaal
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14
3 Veldhoven
13
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9
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6
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5
9 SMB 2
4
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4
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1
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40½ D
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2 Paul Keres 5
12
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12
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10
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9
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7
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7
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6
10 Moira Domtoren 3 2
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31½
34
35
33½
31 D
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PK3 (SGS Promotieklasse)
MP BP
1 Ons Genoegen 1
15 43
2 Paul Keres 3
14 42½ P
3 HSG 3
13 40
4 En Passant 1
10 41
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6 Utrecht 4
9 35
7 BSG 2
6 31
8 Rode Loper 1
5 30½
9 Rode Loper 2
5 27 D
10 Databalk SGA 3
4 31 D

PK5 (SGS 4e klasse A)
MP
1 HSG 7
15
2 Paul Keres 6
14
3 Denk en Zet 2
10
4 Hoogland 3
7
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7
6 De Pion Voga 2
7
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5
8 VOG 1
4
9 Moira Domtoren 5 3
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42½
35½
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26½ D
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44 P
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34
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26 D

BP
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32
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31½
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meeste partijen gaan verder met
10.d5, een enkele met 10.Pe5 (?)
of 10.Ph2. Er is eigenlijk geen partij
bij waarin wit duidelijk beter komt te
staan en de resultaten zijn erg wisselend.) 10.a3!?N (Een nieuwtje!
De tactische rechtvaardiging is
10…Lxc3 11.Dxc3 gxf 12.d5 en dit
is veel beter dan 10.d5. Na Le7 was
ik ook d5 van plan en na La5 komt
de actie b4 Lb6 en c5 in de stelling
met loperopsluiting Dat hij kiest
voor de partijvoortzetting is zo
vreemd niet maar dat lijkt toch ook
erg goed voor wit.) 10…gxf 11.axb
Pxd4 12.De4 fxg (12…Df6 13.Pd5!
Pc2!? 14.Kd1! Db2 15.Tc1 en zwart
is uitgepraat.) 13.Lxg2 Pc6 14.b5
Pe7 15.Dd4 Pg6

Partij:PK1-Philidor Leeuwarden 1
Bart Karstens
-----Original Message----From: Bart Karstens
Sent: Monday, March 29, 2004
To: spelers PK1
Heren!
Xanders malheurige stemming na
de 3-7 tegen Leeuwarden die het
degradatiespook zelfs weer opriep
blijkt toch niet terecht (Hij kan zich
beter verheugen over zijn fantastische score van 6 uit 7!). Degradatie lijkt me toch echt uitgesloten
gezien
het
programma
van
Purmerend en Euwe. Verder hebben wij aan een 5-5 tegen Unitas
genoeg mocht het toch nog op die
wedstrijd aankomen. We hebben
het dus ook nog in eigen hand. Dan
moeten we niet zoveel kansen om
zeep helpen als tegen Leeuwarden.
Bijgevoegd mijn partij, een duidelijk
voorbeeld hiervan. Al met al een
zeer interessant geheel waarin ik
nog meer boven tafel gekregen heb
dan in de post mortem in
Leeuwarden.
Groet, Bart

(Het probleem met deze stelling is
dat hij te goed is. Wit kan zich ten
eerste schadeloos stellen op a7
(met behoud van een goeie
stelling). Ten tweede kan wit de hpion gaan veroveren met doorbraak
naar de zwarte koning. Ten derde
kan wit b6!? spelen om na het
gedwongen
cxb
met
een
paardsprong op de velden c7,d6 en
f6 te gaan spelen. Ten vierde is Le4
interessant (dreigt torenwinst en
lokt verdere verzwakkingen uit).

Wit: Bart Karstens
Zwart: E.J. Wagenmakers
Philidor Leeuwarden - Paul Keres,
bord 5, 27 maart 2004
1.d4 Pf6 2.c4 Pc6 3.Pf3 e6 4.Pc3
Lb4 5.Lg5 h6 6.Lh4 g5 7.Lg3 Pe4
8.Dc2!? Pxg3 9.hxg g4 (Ik dacht
dat deze actie niks voorstelde. Hij
speelde het echter a tempo. Deze
stelling blijkt nog aardig vaak in de
database voor te komen. De
16

Ten vijfde is er nog het plan met
Pe4-c5
teneinde
de
gehele
damevleugel te gaan kaal snacken.
Ten zesde… wat ik nog vergeten
ben. Ik heb al deze ideeen gezien
maar kon ze niet samengevoegd
krijgen tot een coherent optreden.
Het blijkt dat als wit begint met
16.Le4! alle ideeen aan bod komen.
Bijvoorbeeld
16…f5
(16…Tg8
17.Txh6, 16…Th7 17.Lxg6 fxg
18.Pe4 Kf7 (of Kf8) 19.Ta3! Deze
zet had ik gemist. Tf3 gevolgd door
Pf6 is nu dodelijk.) 17.Dg7 (Lxf5!?)
17…Dg5 18.Lf3 h5 19.b6! cxb
20.Pb5 (De zwarte dame is nu
overbelast) 20…Kd8 21.Pd6 en uit.)
16.Pe4?! Kf8 (Voor mij het startsein
voor een doorbraak via de h-lijn en
dus liet ik Pc5 voor wat het was.)
17.Th5 d6 18.0-0-0 f5 19.Tdh1!?
(Het rustige Pc5 is nog steeds
goed.) 19…e5 20.Dd2 fxe 21.Txh6
Df6 22.Lxe4 Tg8 23.Dd3 Dg5 (Tot
zover geforceerd. Ik had nu aanvankelijk 24.f4! gepland met de
variant 24…exf 25.Txg6 Txg6
26.Lxg6 fxg 27.Kb1 g2 28.Df3 en op
koningszetten loopt zwart nu mat.
Hij heeft echter nog 28…Lf5! wat de
bordjes direct verhangt! Na 28.Tg1
wordt het ook allemaal wat troebel
omdat zwart sterk 28…Df6 heeft.
De partijvoortzetting is een beetje
een paniekreactie. Had ik maar de
kalmte bewaard dan had ik
misschien wel gezien dat na
25…Txg6 de tussenzet 26.gxf! in de
stelling zit. Na 26…Dxf4 27.e3
gevolg door Lxg6 staat het
materieel gelijk maar de zwarte
koning is erg kwetsbaar en de

zwarte stukken op c8 en a8 zijn nog
steeds niet ontwikkeld ergo: wit
staat erg goed.) 24.Kb1? Pe7
25.T1h5 Dg4 26.Tf6 Ke8 27.Th7
Tf8 28.Txf8 Kxf8 29.Ka1 Le6
30.De3 c6? (Zwart heeft twee
ongeveer gelijkwaardige mogelijkheden: 30…Lg8 31.Th4 De6
32.Lxb7 Td8 33.Dxa7 of 30…Ke8
31.Th8 Lg8 32.Lxb7 Td8 33.Th4
De6 34.Dxa7 waarna wit in beide
gevallen 3 pionnen voor het stuk
heeft maar waarna zwart met d6d5! erg goed spel krijgt. Na 30…c6
staat wit weer gewonnen.) 31.bxc
bxc 32.Dh6 Ke8 33.f3?! (33.Df6! is
meteen uit) 33…Dxg3

34.Dxe6? (Gooit de winst weg die
nog te halen viel met 34.Lxc6! Ld7
(na andere zetten is het snel mat)
35.Th8 Pg8 (35…Kf7 36.Txa8 Lxc6
37.Tf8 mat) 36.De6 Kf8 37.Dxd7 en
het is uit, dameschaaks houden
snel op.) 34…De1 35.Ka2 Da5
36.Kb1 De1 37.Ka2 Da5 38.Kb1
(38.Kb3 Tb8 39.Kc2 Txb2!! maakt
remise. Wat wel fraai is is dat
39…Da4
nog
zou
verliezen
vanwege het studieachtige: 40.b3!!
(voorgesteld door Frans maar niet
geheel
door
hem
doorzien)
40…Da2 41.Kd1 Da1 42.Kd2 Da5
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43.b4!! (hier kwam ik pas thuis
achter, een prachtig vervolg op
40.b3) 43…Dxb4 44.Kd1 Da4
45.Ke1 en wit is weg!) 38...De1
Deze zet ging vergezeld met een
remiseaanbod. Ik keek nog heel
even naar Kc2 en tak! Vlag! Ik weet
zeker dat me dit met een
Fischerklok niet was gebeurd maar
het is natuurlijk evident dat Kc2
geen verliesgevaar oplevert en dat
ik zeer weinig tijd had dat was wel
doorgedrongen. Meteen zetten dus!
Ik baal toch eigenlijk helemaal niet

van deze partij. Met 10.a3 een
nieuwe en een sterke zet gespeeld,
kunnen genieten van een zeer
breed palet aan mogelijkheden iets
verderop (heerlijk zo'n open a-lijn
en zo'n open h-lijn) en het
middelpunt geweest van een
dramatische ontknoping. Dat is ook
allemaal winst! Verder een gezellig
dagje uit en op internet gezien dat
we toch niet meer kunnen
degraderen. Maar goed, ik beloof u
de volgende keer doortastender op
te treden!

PK2: DE LAATSTE STROHALM

met
elkaar
tegensprekende
routeplanners en een fout kaartje
op de Schaakmaatsite nog niet zo
gemakkelijk was. Dan nog 6 man
per trein. Op een gegeven moment
waren 2 man kaartjes aan het
kopen, stond een ander op de
uitkijk naar een missend teamlid en
schreeuwde de rest dat de trein nú
ging vertrekken. Uiteindelijk zaten
maar 5 man in de coupé, en bleef
6e man Eric zoek. JB’s mobieltje
bood uitkomst: Eric zat wel in de
trein, maar in een andere coupé en
zonder kaartje. De verloren zoon
bleek op het laatste moment naar
binnen gesprongen te zijn. Jan
Jaap had echter een kaartje teveel
gekocht, waardoor alles toch nog
goed kwam. En toen moesten we
nog gaan schaken…

Jan Jaap Janse
Als een kat met zeven levens
weigert Paul Keres II het licht uit te
doen. 5 keer achter elkaar
ongelukkig verliezen, en nog steeds
kans op lijfsbehoud in de 2e klasse.
Na het jammerlijke verlies tegen
koploper Voerendaal (5-3, had ook
2-6 kunnen zijn) en het pak slaag
van ’t Pionneke (2½-5½, waarmee
we nog goed wegkwamen) wachtte
nu een directe concurrent voor de
rode lantaarn: De Schaakmaat.
Traditiegetrouw ging het team per
trein op pad. Teamcaptain Simon
zat echter in een hutje op de hei, en
zocht een andere reisleider om het
team van Utrecht naar Apeldoorn te
krijgen. Klinkt niet moeilijk, is het
ook niet, maar de routine van
Simon werd erg gemist. Allereerst
moest Andreas vanuit Münster naar
Apeldoorn worden geloodsd, wat

In het denksportcentrum van
Apeldoorn was het een gezellige
drukte. De Schaakmaat is een
jeugdig team met veel elo aan de
hoge, en heel weinig aan de lage
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borden. De volgorde van de partijen
in dit verslag is daarom zowel de
bordvolgorde als (OK, bijna dan) de
chronologische. We kwamen dan
ook snel op voorsprong: zowel Eric
als Simon hadden weinig moeite
met hun tegenstandsters:

erg verdacht. 9. Pf3 c5 10. Pe5 c4?
En dit gaat echt niet.

Henriët Springelkamp (1779) –
Simon Kronemeijer, bord 8
1. e4 Pf6 2. Pc3 d5 3. exd5 Pxd5
4. Pxd5 Dxd5 5. Pf3 Lg4 6. Le2
Pc6 7. O-O e5 8. d3 O-O-O

11. Lf5! Lb7 12. Pxd7 Pxd7 13.
Lxh7+ Kh8 14. Lxe7 Dxe7 15. Lf5
Pf6 16. De2 g6 17. Lc2 Kg7 18. OO Th8 19. f3 Dd6 Ja, ja? 20. g3
Nee. Dit soort stellingen kan je aan
Eric wel overlaten. Hij tikt het netjes
uit: 20,.. Tae8 21. Df2 a6 22. Tae1
Dd7 23. b3 Tc8 24. Tc1 b5 25.
bxc4 Txc4 26. Lb3 Tc7 27. Pe2
Thc8 28. Txc7 Txc7 29. Tc1 Txc1+
30. Pxc1 Df5 31. Lc2 Dc8 32. Pd3
Dc3 33. Lb1 Lc8 34. Dc2 Dxc2 35.
Lxc2 Lf5 36. g4 Lc8 37. Lb3 1-0.
Misschien wat vroeg opgegeven in
een teamwedstrijd, maar het
voordeel is onmiskenbaar.

Simon laat er geen gras over
groeien. Wit reageert met nietsdoen
en dat kan niet goed zijn. 9. Le3 f5
10. h3 Lh5 11. Pe1 Lf7 12. Lf3 De6
13. Lxc6 Dxc6 14. Df3 Df6 15. De2
g5 16. Ld2 Ld6 17. De3 Thg8 18.
Dxa7 Heeft wit hier wel tijd voor?
18,… Ld5 19. Lb4 Rommelpoging.
Simon slaat toe: 19,… g4 20. hxg4
Lxb4 21. Da8+ Kd7 22. Da4+ Dc6
23. Dxb4 Txg4 24. Dc3 Lxg2 25. f3
25,… Db6+ 26. Kh2 Dh6+ 27. Kg1
Dh1+ 28. Kf2 Dxf1+ 0-1 Wit wordt
kaalgeplukt.

Jan-Bart pakte het een stuk rustiger
aan. Zwart ging maximaal krom
staan tegen de ‘Jantje Beton’
variant van de Tromp. Dit kostte JB,
toch al in supervorm de laatste tijd,
geen enkele moeite:
Jan-Bart Abcouwer – Rob Duin
(1923), bord 5
1. d4 Pf6 2. Lg5 e6 3. Pd2 d5 4. e3
c5 5. c3 Pc6 6. Pgf3 Le7 7. Ld3
Db6 Tipje van de sluier: dit is in de
Tromp vaker niet dan wel een
zinnige zet. 8. Tb1 Ld7 9. O-O h6

Eric Jacobs – Marijn Visschedijk
(1952), bord 7
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Pc3 Pf6 4.
cxd5 exd5 5. Lg5 Le7 6. e3 O-O 7.
Dc2 Pbd7 8. Ld3 b6?! Dit oogt al
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10. Lh4 O-O 11. Pe5 Le8 Zwart
gaat in de heg liggen. 12. De2 c4
13. Lc2 Dd8 14. f4 Pxe5 15. fxe5
Ph7 16. Lxe7 Dxe7 17. e4 b5 18.
exd5 exd5 19. Tf2 Ld7 20. Pf1 Le6
21. Pe3 a5 22. Df3 Pg5 23. Df4
Tad8 24. h4 Ph7 25. Tf3 Kh8 26.
Tbf1 g5

h5 Tac8 16. Ld3 Tfd8 17. Kb1?

17,… Txc2! Knal. -3,5 volgens het
beest. 18. h6+ Kg8?? Afschuwelijk.
18,… Kf8 en zelfs 18,… Kf6 leidt tot
een vlot zwart punt. 19. Da5 b6 20.
De5 Txb2+ 21. Kxb2 Dxf2+ 22.
Kb1 1-0. Dramatisch.
Dan uw verslaggever, bezig met
zijn slechtste seizoen ooit. Ook nu
hield het niet over:
Sjef Rijnaarts (2169) – Jan Jaap
Janse, bord 4
1. e4 d6 2. d4 Pf6 3. Pc3 Pbd7 4.
Lg5 Dit heeft geen goede reputatie.
4,… c6 5. Dd2 e5 6. Pf3 Le7 7. Le2
Dc7 8. a4 h6 9. Lh4 a5 10. 0-0-0
Pf8 11. dxe5 dxe5 12. Lg3 Pg6 13.
Pd4

27. Pf5! En het zwarte kaartenhuis
valt in elkaar. JB heeft geen moeite
met de afwerking: 27,… gxf4 28.
Pxe7 Tfe8 29. Pf5 Lxf5 30. Lxf5
Pf8 31. Txf4 Te7 32. Lg4 Kg7 33.
Tf6 Tb8 34. Ta6 a4 35. a3 Pe6 36.
Lxe6 Txe6 37. Ta7 Kg6 38. Taxf7
Kh5 39. g3 Tg8 40. Kg2 Teg6 (1-0)
Ook bij Kees rekenden we op een
snel punt. In zijn favoriete (snel)draak ging het crescendo. Dat zag
je ook aan het tijdverbruik: op een
gegeven moment stond hij meer
dan een uur voor. Dan moet je wel
blijven opletten:
Martin van Dommelen (2029) –
Kees Vreeken, bord 6
1.e4 c5 2.Pe2 Pc6 3.Pbc3 g6 4.d4
cxd4 5.Pxd4 Lg7 6.Le3 Pf6 7.Le2
0-0 8.Dd2 d5 9.exd5 Pxd5 10.Pxd5
Pxd4 11. Lxd4 Dxd5 12. Lxg7
Dxg2 13. 0-0-0 Kxg7 14. h4 Lf5 15.

Wit opent na veel gepieker het bal.
Op mijn beurt verzonk ik in een diep
gepeins, want ik had iets moois
gezien: 13,… Ph5? Mooi maar
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onzin, als een omhaal zonder bal.
13,… Lb4 was prima. 14. Lxh5 Lg5
15. f4 Pxf4 16. Pf3 Die had ik niet
naar waarde geschat. 16,… Pd3+
17. cxd3 Lxd2+ 18. Txd2 Le6? Met
18,… De7 houdt de zwarte stelling
nog enige structuur. Nu speelt het
gemakkelijk voor wit: geen zwakke
punten, en de lichte stukken werden
uitstekend samen. In wederzijdse
lichte tijdnood gebeurde nog: 19.
Lxe5 Db6 20. Lxg7 Tg8 21. Lf6
Dc5 22. Pe5 De3 23. Pf3 Dc5 24.
e5 Lg4 25. Lxg4 Txg4 26. d4 Dc4
27. Kb1 Kf8 28. h3 Tf4 29. d5 cxd5
30. Txd5 Kg8 31. Thd1 Kh7 32.
T5d4 Txd4 33. Txd4 De6 34. g4
Tc8 35. Kc2 Dc6 36. Pd2 Dg2 37.
h4 h5 38. gxh5 Kh6 39. Kb3 Kxh5
40. Pc4 Df1 41. Pxa5 Df2 42. Tb4
b6 43. Pc4 Tc6 44. Ld8 Tg6 45.
Txb6 Tg2 46. Lf6 Dc2+ 47. Ka3
Tg4 48. Pe3 Df2 49. Pcd1 Df3 50.
Lg5 En opgegeven. Ik keek nog
eventjes naar 50,… Df6?!, met als
idee 51 Txf6? Txa4+ en mogelijk
een dolle toren. Ook ‘Spike’ Ernst
kwam dit na afloop nog even
melden, maar het spreekt voor zich
dat wit uit de schaakjes kan lopen.

maakt het weinig uit welke kant
zwart op rokeert. Ook in deze
stelling werkt het standaardplan om
f-, g- en h-pion op te spelen. De
komende zetten gebeurt er op het
oog niet veel, maar let op: 14. f4
Le6 15. Pf3 The8 16. a3 Lg8 17.
Ld2 Pg6 18. Pe1 Kb8 19. b3 Ka8
20. Df2 Pb8 21. h4 Pa6 22. f5 Ph8
23. g4 h6 24. g5 hxg5 25. hxg5
fxg5 26. Lxg5 Td7 27. Pf3 g6 28.
f6 Le6 29. Dg3 Pf7 30. Tf2 Tg8 31.
Taf1 Pc7 32. Lh1 Tdd8 33. Pxe5
Th8 34. Lf4

34,… Th3?? Zwart heeft na 34,…
g5! voldoende compensatie, zo lijkt
het. 35 Pxf7 gxf4 36 Pxd6 fxg3 37
Tg2 Txd6 38 Txg3 is niet slecht. 35.
Dxh3 Lxh3 36. Pxf7 Dd7 37. Pxd8
Lxf1 38. Kxf1 Dxd8 39. Lxc7 Dxc7
40. f7 1-0

Andreas had een lange autorit
achter de rug, maar kwam gelukkig
niet voor niets. Van zijn partijen
begrijp ik nooit veel. Daarom zonder
al te veel commentaar:
Andreas Weiermann – Maarten
Beekhuis (1975), bord 3
1. d3 d5 2. Pf3 c5 3. g3 Pc6 4. Lg2
e5 5. O-O Ld6 6. e4 d4 7. Pbd2
Lg4 8. h3 Lh5 9. Pc4 f6 10. Pxd6+
Dxd6 11. De1 Pge7 12. Ph2 Lf7
13. De2 O-O-O Volgens Andreas

Evert heeft geen goed seizoen.
Lang rekenden we op een punt, met
een halfje waren we tevreden
geweest, maar we kregen een nul.
Erik Smit (2057) – Evert van Heel,
bord 2
1. d4 Pf6 2. Pf3 g6 3. c4 c5 4. d5
b5 5. Lg5 Pe4 6. Pbd2 Pxg5 7.
Pxg5 b4 Evert staat nu al prima. 8.
e3 Lh6?! Dit is misschien wat
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slecht staat. Evert verdedigt zich
taai, maar ’t mag niet baten: 39.
Dc7 Ke8 40. Dc6+ Kf8 41. Dxc5
Dxb2 42. Dc7 Dxa2+ 43. Kb5 a6+
44. Kb6 Df2+ 45. c5 Te8 46. De5
Df6 47. Dxf6+ exf6 48. Lf5 b3 49.
d6 Td8 50. Kc7 Ta8 51. c6 b2 52.
Kb7 Td8 53. c7 Td7 54. Kc6 1-0

onnodig. Wit wil toch al gaan
stormen. 9. h4 d6 10. Df3 O-O 11.
Ld3 Pd7 12. Dg3 Pe5 13. Lc2 f5
14. f4 Pg4 15. h5 Tf6 16. O-O-O
Df8 17.hxg6 Txg6 18. Pdf3 (?) Df6

Dan hebben we kopman Erik nog
over. Tegen de veruit sterkste
Schaakmater, Christian Richter,
verdedigde hij zich uitermate taai. In
de laatste minuut gaat het alsnog
mis:
Nu komt het deels gedwongen
vuurwerk. Evert komt er prima uit
en grabbelt zelfs een stuk mee.
19.e4 Lg7 20.e5 dxe5 21.Pxh7
Dd6 22.Ph4 exf4 23.Df3 Th6
24.Pxf5 Lxf5 25.Lxf5 De5 26.Pf6+
Dxf6 27.Le6+ Kf8 28.De2 Pe5
29.Tde1 Txh1 30.Txh1 Lh6
31.Txh6 Dxh6 32.Dxe5

Erik Oosterom – Christian Richter
(2292), bord 1
1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4. e4
d6 5. Ld3 Pc6 6. Pge2 e5 7. d5
Pd4 8. Pxd4 exd4 Een bekende
wending in de Modern. 9. Pb5 O-O
10. O-O Te8 11. Te1 a6 12. Pxd4
Pxd5 13. cxd5 Lxd4 14. Db3 c5
15. dxc6 bxc6 16. Le3 Le5 17. f4
Lg7 18. Dc2 Ld7 19. Tad1 a5 20.
b3 Db8 Erik zat hier al in hevige
tijdnood, maar blijft bewonderings–
waardig goed op de been: 21. Kh1
Db4 22. Lc4 Lg4 23. Tc1 Tad8 24.
h3 Lc8 25. Ld3 Lb7 26. Te2 c5 27.
Ld2 Db6 28. Lc3 Te7 29. Lxg7
Kxg7 30. Dc3+ f6

32,… Dh1+? 32,… f3+ lijkt uit! 33.
Kc2 Dxg2+ 34. Kb3 Dg3+ 35. Ka4
Dg7 36. Dxf4+ Ke8 37. Dc7 Td8
38. Dc6+ Kf8 Zwart wordt
langzaam de afgrond in gespeeld.
Fritz8 (bedankt Arnoud!) begrijpt
helemaal niets van deze stellingen,
en pas bij de 49e zet begint hem te
dagen dat zwart misschien wel heel
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beslissende fout, en was het anders
remise geweest. Het is niet
helemaal duidelijk of 59 a7 nu de
fout is of bijvoorbeeld 61 De8. Of is
de diagramstelling al verloren? .
Oordeel zelf: 59,… Ta2 60. Kg1 h5
61. De8 Txa7 62. Dxh5 Tf7 63. h4
Df2+ 64. Kh1 De1+ 65. Kg2 Tf2+
66. Kh3 Dh1+ 67. Kg4 De4+ 68.
Kh3 Dg2+ 69. Kg4 De4+ 70. Kh3
Dxe2 71. Dxg5+ Kh7 0-1

31. e5 Misschien iets te vroeg, al is
bijvoorbeeld 31 Tce1 Db4 ook niet
erg prettig voor wit. 31,… dxe5 32.
fxe5 Td4 33. exf6+ Dxf6 34. Txe7+
Dxe7 35. Dxc5 De3 36. Dc7+ Kh6
37. Lf1 Th4 38. Dxb7 Dxc1 Een
kwal achter, maar het materiaal is
sterk uitgedund. Het stond hier 4-1
voor ons, dus een remise was erg
welkom. Richter speelt het vervolg
echter sterk: 39. Db5 Tf4 40. Kg1
De3+ 41. Kh2 Df2 42. Lc4 Td4 43.
De5 Td2 44. De4 Txa2 45. b4 Td2
46. bxa5 Td4 47. De2 Df4+ 48. g3
Dc1 49. Ld3 Tb4 50. De7 Tb2+ 51.
Le2 Df1 52. De3+ Kg7 53. De7+
Df7 54. De5+ Df6 55. De3 Ta2 56.
a6 g5 57. Kg1 Ta1+ 58. Kg2 Ta5

4-4, wat wel een domper was na de
4-1 tussenstand. Het zit dit seizoen
toch echt in het ontbreken van de
Utrechtse hardheid. Suggesties
voor
trainingskampen
onder
barbaarse omstandigheden zijn
welkom.

59. a7 Volgens Erik was dit de

handhaven moest Paul Keres 2 niet
alleen met minsten 5½-2½ winnen,
het moest ook nog eens 5
bordpunten inlopen op ZZICT 2, dat
tegen het laag aangeslagen
Schaakmaat speelde. Een kansloze
missie dus. Tegenstander SMB 2
was vooraf als kampioenskandidaat
bestempeld, maar was door
personele problemen (ook van SMB
1) op de negende plaats beland, en

TWEEDE WINT TE LAAT
Simon Kronemeijer
Op 15 mei vertrok Paul Keres 2
voor de laatste competitieronde
naar Nijmegen, net als vorig jaar.
Alleen deze keer heette de
tegenstander SMB 2 in plaats van
UVS, en was er geen kans op
promotie maar juist een bijna
zekere degradatie. Om zich nog te
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het moest winnen om zeker te zijn
van handhaving.
Bij wijze van verrassingsopstelling
had de teamleider de mensen in
vorm, Andreas en Jan-Bart, op 1 en
2 gezet en Erik Oosterom en Evert
naar 3 en 4 geschoven. Dat bleek
een voltreffer die de voorbereiding
van Carl Wüstefeld (op bord 1)
totaal onderuit haalde. Zijn middag
werd er daarna niet beter op, want
Andreas schoof hem in zijn
bekende rustige stijl van het bord.
Na een rustige opening creeerde
Andreas een sterk veld op e5,
wikkelde af naar een eindspel met
een goede tegen een slechte loper
en zwart zag geen kans meer om
alle gaten tijdig te stoppen.

En wint, al spartelt Wit nog een tijd
verder. 21. Pa1 Pe2+ 22. Kh1 Lxb2
23. Lxb2 O-O 24. Ta3 a5 25. Pf3 f4
26. Pe1 Dg6! Van hier oefent de
dame op beide vleugels druk uit.
27. Pf3 Tc6 28. Td3 Lxd3 29. cxd3
b5 30. Dxe2 .. Eindelijk heeft wit het
paard kunnen elimineren. Zijn
stukken staan echter hopeloos. 30.
… b4 31. Dd1 Tfc8 32. Kh2 Dg4
33. e6 Txe6 34. Pc2 Tg6 35. Pce1
Te8 36. Da4 Te2 37. Lc1 Tge6
Direct 37. … Txf2 38. De8+ Kh7 39.
Pg5+ Txg5 40. hxg5 Tf1 was ook
erg effectief geweest. 38. Dxa5
Txe1 39. Pxe1 Txe1 40. Dd8+ Kh7
41. Ld2 Te2 42. Lxb4 f3 43. Dg5
Txf2 44. Kh1 Tf1+ 45. Kh2 0-1

Het succes van de veranderde
opstelling beperkte zich niet tot bord
1. Topscorer Jan-Bart Abcouwer (5
uit 8) maakte aan bord 2 gehakt van
Bram van der Berg. Met zwart nog
wel.
1. e4 e6 2. Pf3 d5 3. e5 Pe7 4.
b4?! .. Wit wil Frans spelen zonder
…c5 toe te laten. De damevleugel
wordt echter wel verzwakt. 4. … Pf5
5. a3 Pd7 6. d4 Pb6 Valt direct de
zwakke velden aan. 7. Pbd2 Ld7 8.
Ld3 Le7 9. Pb3 Pa4 10. h4 b6 11.
b5 c6 12. bxc6 Lxc6 De witte opzet
is totaal mislukt: c3 en c2 zijn
dodelijk zwak. Gezien zijn volgende
zet weet Wit het helemaal niet
meer. 13. Kf1 Tc8 14. Dd2 h5 15.
Pg5 Dd7 16. Lxf5 exf5 17. Th3 ..
Zelfs zo is c3 niet te verdedigen.
Zwart gaat planmatig verder. 17. …
Lb5+ 18. Kg1 Dc6 19. Ta2 Pc3 20.
Tb2 Lxa3

Ook Erik Oosterom speelde een
goede partij, zij het iets minder
spectaculair. In een Konings-Indiër
kreeg zwart nooit gelijk spel en
verloor vervolgens tamelijk simpel
een pion. Dat moet je niet doen
tegen Erik, want hij wikkelde met
vaste hand af naar een damelopereindspel, ontweek alle eeuwigschaakmotieven en bracht zijn
pluspion veilig naar de overkant.
Het duurde nog veertig zetten en
vier uur, maar zwart kreeg geen
schijn van kans meer.
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beslissend tempo. Wit kon zijn
zwaktes elimineren en haalde nog
net remise.

Dat betekende 3-0 aan de hoogste
drie borden, een ongekende situatie
voor het tweede. De overige
partijen gaven ook voldoende
aanleiding voor optimisme. Evert
van Heel had een klassieke Wolga
op het bord gebracht, waarin hij
voldoende spel kreeg voor de
minuspion. Hij kwam heel dicht bij
de winst, maar belandde in een
heftige
tijdnoodfase
in
een
toreneindspel dat wel erg goed was,
maar te moeilijk was om zo snel te
winnen. Het liep dan ook remise.

Ondergetekende (met wit aan bord
7) had geen moeilijke dag;
tegenstander
Hylke
Veenstra
speelde weliswaar vlot tien zetten
Richter-Rauzer theorie, maar ging
onmiddellijk in de fout toen het op
zelfstandig denkwerk aankwam.
Rond zet 20 zat hij met een slechte
loper tegen een moordend paard en
een afschuwelijke zwakte op d5,
zonder dat daar iets tegenover
stond. De witte torens vielen binnen
via pion d6, de zwarte damevleugel
werd opgeveegd en toen zwart
uiteindelijk opgaf stond hij vier
pionnen achter.

Kees Vreeken (wit aan bord 5) had
zijn eigen lijfopening, de versnelde
Draak, tegenover zich gekregen.
Een ongebruikelijke variant leverde
al snel dameruil op, waarna zwart
volgens
goed
gebruik
een
kwaliteitsoffer op c3 pleegde. Hij
sloeg er weliswaar een loper in
plaats van het meer gebruikelijke
paard, maar het effect was er niet
minder om. De witte toren en
resterende loper hadden geen
enkel aanknopingspunt meer en
wachtten machteloos de opmars
van een een dynamisch pionnenfront met steun van een loperpaar
af. Dat kon niet goed aflopen, en
inderdaad werd het witte leger
langzaam van het bord af geduwd.

Onderaan was de opstelling ook
anders dan anders. Jan Jaap wou
graag zwart onder het motto "in
mijn huidige vorm maakt dat toch
niet uit", en kreeg bord 8
toebedeeld. Het is merkwaardig wat
gebrek aan zelfvertrouwen met een
mens kan doen. In dit geval leidde
het tot een blunder op zet 8 na
geruime bedenktijd. De SMB-er
dacht voor de zekerheid nog maar
eens een half uurtje na, offerde een
loper op f7 en kon twee zetten later
juichend het punt noteren wegens
onvermijdelijk mat of dameverlies.

Eric Jacobs (bord 6) kwam niet
verder dan remise; tegen zijn
voorzichtig opererende tegenstan–
der kreeg hij beslissend voordeel,
maar net toen het moment daar
was om een pion te veroveren
kostte een klein onhandigheidje een

Zo werd het 5-3 voor Paul Keres 2,
wat net niet genoeg was om de
laatste plaats te verlaten. Gelukkig
bleef de schande van een seizoen
zonder overwinning het team
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bespaard. Ook SMB 2 degra–
deerde, net als SMB 1, 3 en 4
overigens. Treurnis in Nijmegen.
Wel maakten de teamleiders een
PK4:
KLEINE
KANS
OP
KAMPIOENSCHAP VERKEKEN

afspraak om elkaar over twee jaar
weer in de tweede klasse te
ontmoeten. Ambitieus, maar wie
weet.
De wedstrijd zelf heb ik nauwelijks
gevolgd. Het ging behoorlijk gelijk
op. Na ongeveer 90 minuten heb ik
een vluchtige blik op de borden
geworpen. Over het algemeen
waren er kansen voor beide
partijen. Alleen bij Ed was het
duidelijk (verloren stelling na een
m.i. gunstige opening) en bij Luc
(vet gewonnen met een kwaliteit in
de plus in combinatie met een
zwarte loper die ingesloten was
door pionnen op d7 en b7).
3J (niet J3, dat betekent J tot de
macht drie. Eén 3J is goed;
overdaad schaadt.) vertelde me dat
mijn jonge tegenstander (ca 14 jaar)
kampioen van Nederland was.
Gelukkig in de leeftijdscategorie van
heel jong. En van niet al te lang
geleden. De knul begon enigszins
wijfelend. Ik behaalde al snel een
voordeeltje en pakte het loperpaar.
Dit voordeel kon ik niet vasthouden.
Gelukkig meende mijn tegenstander
dat het goed was om zijn pionnen
op de koningsvleugel en voor de
zekerheid ook op de damevleugel
naar voren te sturen.

Ger Hageman
Inleiding: het 4e team was na een
gunstig begin met drie vette
overwinningen in moeilijk vaarwater
terechtgekomen.
In
de
drie
volgende wedstrijden werd twee
maal verloren en één maal gelijk
gespeeld.
Al
met
al
vijf
verliespunten dus.
De concurrentie stond drie (ZZC
1) en twee wedstrijdpunten (Houten
1) los. Tegen ZZC ( de Zuilichem
Zaltbommel Combinatie) moest
absoluut de volle winst gehaald
worden. Dan hadden we nog
kansen, omdat ZZC nog tegen
tegenstanders moet die ons ook
punten hebben afgenomen.
Over de wedstrijd: we hadden
geen invallers. De tegenstander
kwam
tegen
achten.
Jeroen
Bollaart, teamcaptain en wedstrijdleider, had 5 minuten eerder de klok
aangezet; dat voordeeltje hadden
we in de zak. Jeroen had de
volgorde aangepast aan de resultaten
van
afgelopen
keren:
daardoor speelde ik weer aan mijn
vertrouwde bord, het 8e.
Wat me direct opviel aan ZZC was
dat het gemengd samengesteld
was qua leeftijd. Ed Verstraete en
ikzelf speelden tegen jeugdspelers,
de rest tegen mensen van
middelbare (+) leeftijd.
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Er volgde 21. a4. De witspeler was
een zet eerder zich niet bewust van
de regel dat een pion twee hokjes
vooruit mag, mits die nog niet van
zijn plaats is geweest. 21. ; b4. 22.
Pa2; om 22. a5 af te dwingen. 23.
Lb5 (de druk op c6 neemt toe); Pf6
(op weg naar e4). 24. De2 (de afruil
op c6 werkt nu nog niet, omdat pion
a4 hangt. En ik wil niet b3 spelen,
omdat mijn paard daar naar toe
moet); Pe7. 25. Txc8; Txc8. 26.
Tc1 (afruilen en met de dame de clijn veroveren is het plan); e5
(tegenaanval). 27. Txc8; Pxc8. 28.
Dc2; Pe7. 29. Pc1; e4. 30. Dc5;
Dd8 (afruilen verliest direct).
Volgens plan 31. Pb3; h6. 32. Lf1;
Pd7. Wat nu te doen? Gewoon de
pion pakken of het stuk winnen? De
eerste
mogelijkheid
wint
moeiteloos. Maar de verleiding is te
groot: dus 33. Dd6; De8. 34. Lb5!;
Dh5. Intussen was Jeroen van
Meerwijk komen vertellen dat we
3,5 tegen 3,5 stonden. O, ja? Ik
denken: dat is gunstig. Ik hoop te
winnen. Oh, verkeerd verstaan: 3,5
tegen 0,5 achter; balen. Gelukkig
staan de onbesliste partijen gunstig
voor ons.

Nu
wint
Dxd7
direct.
Na
Dd1(schaak) en Lf1 blijft wit een
stuk voor. Ik dacht dat mijn
oplossing wel zo elegant was: 35.
Pd2; Dd1+. 36. Pf1; Pf6. 37. Dxe7;
Dc2. 38. Dc5; Dxb2. 39. Dc8+,
Kh7. 40. Dxf5+; Kh8.
Mijn tegenstander had de 1e
tijdnoodfase met moeite doorstaan.
Moest ik nu eeuwig schaak geven
op c8 en f5 met een stuk meer?
Nooit, dus 41. f3. Vervolg: 41; exf3.
42. Dxf3; Pe4. Jeroen van Meerwijk
komt daarna nog eens informeren:
4-2. Voor mij maakt dat niet veel uit.
Ik ga zijn dame insluiten. 43. De2;
Dc1. 44. Da2; Pc3. 45. Dd2; Da3.
46. Dc2; Pe4. (verliest direct) 47.
Dc8+; Kh7. 48. Dxf5+; Kh8. 49.
Dxd5; Pc3. 50. Dd8+; Kh7. 51.
Ld3+; g6. 52. De7+; Kg8. 53. De8+
en mat op de volgende zet; opgave.
De andere partijen in mijn bezit heb
ik nagespeeld. Menno (wit) verovert
al snel het loperpaar. Zijn
tegenstander
heeft
een
ontwikkelingsvoorsprong. In de
partij krijgt Menno zwaktes op d3 en
a4. Na een prachtige, thematische
doorbraak in het centrum vinden
wits stukken en pionnen geen
goede plekken meer. Na een
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blunder op de 25e zet is het direct
afgelopen (0-1).
De partij van Wout van Veen is
onvolledig genoteerd. Hij staat de
hele
tijd
beter
dan
zijn
tegenstander. Op een leuke manier
weet hij de spanning vast te houden
en een gewonnen stelling te
verkrijgen.
Nadat
hij
enkele
makkelijke winstwegen links heeft
laten liggen wint hij terwijl beide
partijen direct na elkaar een pion tot
dame laten promoveren. Dit terwijl
ze volgens het notatieformulier nog
op twee velden afstand van het
promotieveld
staan
(zijn
tegenstander promoveert nota bene
als eerste). Vreemd genoeg geeft
de tegenstander gelijk op terwijl hij
een toren achterstaat! Weet hij dan
niet dat in verschillende partijen van
Wout in het laatste jaar, degene
met een toren meer, aan het kortste
eind trekt?

Stelling na de 51e zet van wit
(De5): Gertjan deed 51 ;Te6 en de
partij liep remise. Winnend is 51.
;Tf3+. Het vervolg: 52. gxf3; Lxe5+.
53. f4; Pf7 en wint eenvoudig. Het
enige wat als zwartspeler fout zou
kunnen doen is de loper te redden.
Omdat de loper van de verkeerde
kleur is, loopt het nog remise.
Omdat de overige partijen minder
punten opleveren dan gehoopt,
verliezen we met 4,5 tegen 3,5.
Goodbye kampioenschap of 2e
plek. Weg promotie en dat met zo'n
homogeen team met weinig verval.
Waar ging het nu fout?
Je kunt uiteraard alleen naar déze
wedstrijd kijken en daar de fout
leggen. Luc had moeten winnen en
ook Gert-Jan, onze topscorer, had
kunnen winnen. Als je het zo
bekijkt, hadden we deze wedstrijd
kunnen/moeten winnen. Echter, in
deze wedstrijd waren er drie nullen
aan onze kant en slechts twee aan
hun kant. Dat is het verschil.
Nulletjes pakken is gewoon een
verkeerde tactiek. Ik heb de indruk
dat onze spelers vaak optimistisch
naar een stelling kijken. En te laat
beseffen dat ze beter een half ei
kunnen nemen dan een lege dop. Ik

Topscorer Gertjan de Pender
(zwart) komt in een bizarre stelling:
hij heeft toren en twee lichte
stukken tegen een dame en enkele
losse pionnen. Uiteraard betere
kansen voor hem. Probleem: zwart
heeft weinig pionnen. Na een
moeilijk middenspel en harde strijd
kan GJ afwikkelen naar een
gewonnen eindspel.
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vind dat je in je eigen partij moet
proberen niet te verliezen. Een
remise is immers nooit echt erg.
Een verliespartij wel.

9. h3 Pc6 Daar moet het
damepaard dus naartoe. 10. Pxc6
Met 9. h3 leek wit 10. Le3 voor te
bereiden (h3 voorkomt Pg4). 10...
bxc6 11. Te1

En ik denk dat het 4e de race naar
het kampioenschap al in een eerder
stadium heeft verspeeld, dan wel
moeilijk heeft gemaakt. Ik was
behoorlijk teleurgesteld in de
verloren wedstrijden tegen Houten
en Culemborg. Een belangrijke
factor is misschien nog het begin
van de competitie geweest. Door de
beginserie
van
drie
grote
overwinningen is er een zekere
gemakzucht in het team geslopen.
Zoiets als: "We worden met gemak
kampioen". En dan is het moeilijk
om te schakelen wanneer het niet
meer zo makkelijk loopt.

Wat moet zwart hier spelen? Fritz
geeft de tekstzet, 0-0, maar je
voorkomt daarmee e5 niet en na e5
krijg
je
toch
een
mindere
pionnenstructuur. De tweede zet
van Fritz is 11. ...,De6. Dat lijkt me
beter, je kan dan op de volgende
zet rokeren. 11... O-O 12. e5 dxe5
13. Txe5 Tfd8 Wellicht was het
beter om hier af te ruilen: 13...
Dxd1+ 14. Pxd1 Tfd8 15. Te1 e6. Ik
dacht dat wit dan op de lange
termijn betere kansen zou hebben
i.v.m. mijn geïsoleerde pionnen. 14.
Te1 Pd5 15. Pe4 Dc7 16. De2
Tab8 17. c3 a5 Het plan is duidelijk,
zwart wil de diagonaal h8-a1 geheel
voor zichzelf hebben. 18. Dc4 Pb6
19. De2 a4 20. Dc2 20... Td5 20...
a3 faalt voorlopig op: 21. b4 21.
Tb1 c5 Idee: b4 voorkomen 22. Le3
Pc4 23. Dxa4 Pxb2?

Resumerend: we hebben kansen
laten liggen. Jammer. Ik heb toch
weinig "fighting spirit" of "Utrechtse
hardheid" gezien. Het was vaak wel
leuk. Volgend jaar beter?
Tot slot de partij van Jeroen.
Wit: J. Dzakulic, ZZC 1 (1875)
Zwart: Jeroen Bollaart (1821)
Commentaar: JBO
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4.
Pxd4 Pf6 5. Pc3 g6 6. Lb5+ Ld7 7.
Lxd7+ Dxd7 Beter dan terugnemen
met het paard, zie bijvoorbeeld
Kortchnoi-Moiseyev, USSR 1950:
7...Pbxd7 8. O-O Lg7 9. Le3 O-O
10. f4 Tc8 11. Df3, "en wit heeft wat
meer ruimte en meer controle over
het centrum" (Levy, The Sicilian
Dragon, Batsford 1973). 8. O-O Lg7
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28. Txe3

24. Da3 Ik kwam goed weg! Ziet u
het vreselijke mat (of stukverlies)
dat beide spelers over het hoofd
zagen?(maar dat Fritz binnen de
seconde gaf): 24. Txb2 Txb2 25.
De8+ (Ik had alleen gekeken naar
25. Da8+ Td8) 25... Lf8 26. Pf6+
exf6 27. Dxf8+ Kxf8 28. Lh6+ Kg8
29. Te8#. 24... Pc4 25. Txb8+
Dxb8 26. Db3 Dxb3 27. axb3 Pxe3

28... Le5 Hier mis ik een grote
winstkans: 28... f5! 29. Pg5 f4
{paard en toren staan in} 29. g3 h6
30. f4 Ld6 31. Kg2 Kf8 32. Kf3 f5
33. Pxd6 exd6 34. Ke2 Kf7 35. Td3
Ke6 36. Txd5 Kxd5 37. Kd3 Kc6
38. b4 d5 39. g4 h5 40. gxh5 gxh5
41. bxc5 Kxc5 42. h4 Kc6 43. Kd4
Kd6 44. Ke3 Kc6 (½-½)
verslaggever in elkaar geslagen.
Hevige
protesten
van
zijn
temagenoten maar de Ve(ch)gt–
lusters riepen om het hardst dat dit
hun normale manier van doen was.
Dit zou al snel blijken. Maar wij
gingen de strijd met open vizier
aan.
Ritsaert
Pel
speelde
een
Slavische partij. Hij verloor in het
begin een tempo maar kwam kwam
sterk terug met een paard op d6 en
één op g5. De Ve(ch)tlusters
haalden de bokshandschoenen al.
Toen Ritsaert ook nog met een
dame op h5 kwam was het hek van
de dam. Er werd een boksring
geplaatst in de speelzaal, in dit
geval
een
middelbare
schoolkantine, en daar ging het
gevecht verder. Ritsaert had zijn
tegenstander snel knock out. Toen

PK5: EXTERNE WEDSTRIJD OP
SNELWEG BESLIST
Frank Heinen
De afgelopen maanden heeft P.K.
V zich buitengewoon sportief opge–
steld t.o.v haar tegenstanders.
Stond het achttal begin dit jaar nog
fier bovenaan in de poule en
twijfelde niemand aan de hoge
kampioens- en promotiekansen, in
de tussentijd heeft het achttal zich
coulant terug laten zakken naar de
tweede plek, zowel om de spanning
terug te brengen als om anderen
ook eens een kans te geven.
Maandagavond 19 april speelde
P.K. V extern uit tegen Vegtlugt (ja
inderdaad,
Vegtlust
hoeveel
eigenlijk?) in Maarssenbroek. Direct
bij
binnenkomst
werd
uw
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mocht uw arme verslaggever, die al
vanaf de opening miserabel stond
en tevergeefs probeerde links of
rechts met een schwindeltje weg te
komen, de ring nog even in. En snel
er weer uit. 1-1.
Toen was de beurt aan John van
Rooy. Deze verslikte zich in een
constructie met een loper op f7 en
een dekkende dame op b3. Die
werd aangevallen en de loper werd
verslonden door de losgeslagen
Ve(ch)gtlusters. 1-2
Toen kwam Leo Prins de boksring
in. In een Nimzo-Indisch met zwart
plaatste hij sterk een paard op d4.
Hij kwam een kleine kwaliteit voor.
In een spannend slot met weinig tijd
trok Leo in een stelling waarin het
afwisselend verdedigen en aanval–
len werd aan het langste eind. 2-2
Leo maakte in de boksring plaats
voor Veselin. Deze kwam vanuit
een Siciliaanse opening in een
eindspel met
ongelijke lopers.
Veselin had een pion minder, maar
hij had er wel één op a7. Die
speelde
hij
naar
a8.
De
tegenstander, in tijdnood, sloeg met
zijn koning snel ergens een pion.
Veselin speelde de pion van a8
naar a3 en verving deze vervolgens
door een dame. Nu begon de
tegenstander te zeggen dat dat
onreglementair was en dat je met
een pion geen vijf velden mag
gaan. Ik wilde eigenlijk zeggen:
wanneer jij niet ziet dat er een
dame staat op a8 dan hoef je voor
mij de partij niet te winnen. Maar
niemad bemoeide zich met het
incident en uw verslaggever ook

niet en zo komt het dat er voor mijn
ogen geregeld werd dat a7-a8
opnieuw uitgevoerd moest worden
waarna Veselin constateerde dat de
stelling verloren was en opgaf. Wat
moet ik daar nu nog over zeggen?
"Lang leve de mobiele telefoon" (O
nee, dat was een andere wedstrijd.
Toen ik daar trouwens over vertelde
aan mijn oudste dochter sugge–
reerde ze dat we een mobieltje
moesten stoppen in de binnenzak
van het jasje van de tegenstander
dat over zijn stoel hangt en daar
vervolgens vanaf de gang naar toe
moeten gaan bellen en vervolgens
iets claimen).
En dit dus allemaal in die boksring
hè? Volgende klant was Chris van
Meer. In het Frans met zwart kreeg
hij op een gegeven moment een
aanval met dame en paard tegen.
2-4
Alex Veltman speelde met zwart
een Weense partij. Hij kwam actief
te staan en kwam een pion voor
maar wilde maar niet geloven dat
het al gewonnen was. Voor zijn
tegenstander had hij de zet Ld2
bedacht die de boel zou redden
maar tot Alex' verbazing was ook
die zet voor wit niet afdoende. "Ik
stond beter dan ik zelf dacht"
verklaarde hij achteraf. 3-4
Alleen de partij van Johan Bosman
was nog bezig. Nu er een mogelijk
4-4 in het verschiet lag waren de
Ve(ch)gtlusters
buiten–gewoon
furieus geworden. Elke linkse
directe die ze tot nu toe op Johan
geprobeerd hadden was op niets
uitgelopen. Johans verdediging was
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waterdicht met vanuit het KoningsIndisch een pionnenharmonica op
de lijnen a,b,d,e,f,g en h. Enkele
malen kon de tegenstander remise
maken door de boel hermetisch af
te sluiten maar deze versmaadde
dat. Toen kon Johan drie zware
stukken op de enige open c-lijn
neerzetten. Vervolgens barstte de
strijd los. Johan kwam uiteindelijk
met een paard de boksring in. De
wedstrijd–leider oordeelde toen dat
paarden in de ring niet zijn
toegestaan.
Dus
de
strijd
verplaatste zich naar buiten. Het
paard walste door alle tuinen heen;
de Fazantenkamp, Pauwenkamp,
Ooievaarskamp: de Ve(ch)gtlust–
speler kreeg alle hoeken van zijn
woonplaats te zien want het
ontketende
paard
kwam
nu
werkelijk overal. Toen ging het in
galop naar (de) A2. Daar werd door
de politie een rijstrook afgezet en
ontstond er een lange file. Toen het
paard tot kalmeren was gebracht en
de rookwolken boven het schaak–
bord waren opgetrokken bleek dat
er niets anders over was dan twee
koningen, de in elkaar geschoven
pionnenketens en dat paard. 4-4
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na 5...De5+ 6.De2 Pg4 7.Pf3 Dxe2+
8.Lxe2 wederom erg goed staat.
Jan kwam weer met een verrassing:
5. ... Dc6! Valt de toren op h1 aan
en daarom levert een actie als
6.gxf6 Dxh1 7.Dh5 Kd8 niets op
voor wit. Ik moet er iets tussen
zetten. 6.Df3 Pg4 7.Lg2 Pe5
Waarschijnlijk was 7...Dxf3 iets
beter geweest, maar ook dan staat
wit na 8.Pxf3 erg goed: betere
ontwikkeling, meer activiteit en
allerlei leuke dreigingen zoals h3 en
Pb5. Nu gaat het echter nog harder.
8.Dg3 Dc7

PK5: ANALYSE
Johan Bosman
Voor de wedstrijd van Nieuw
Amelisweerd tegen Paul Keres 5
had teamleider Chris mij op bord 1
neergezet. Dat kwam er in de
praktijk op neer dat ik de eer had
tegen mede-Keresiaan Jan Bettman
te spelen. Van een partij tegen Jan
word je altijd bewust van het feit dat
er meer in een stelling zit dan je
denkt, hij weet echt alles eruit te
halen wat er niet in zit. En
aangezien wij beiden doorgaans
een alternatieve doch scherpe
opzet kiezen, was het gevolg dan
ook een partij vol humor en
spektakel, die, zoals ook de vorige
partij die ik tegen Jan speelde, weer
de moeite van het publiceren waard
is:
Johan Bosman - Jan Bettman
Nieuw Amelisweerd - Paul Keres 5,
SGS klasse 2C, bord 1.

Tegen een speler als Jan Bettman
is het noodzaak om geen zetten te
verliezen. Daarom voerde ik de
volgende tempoversnelling door:
9.d4!! cxd4 10.Pd5 Het idee achter
9.d4 is dat zwart nu na 10...Dd6
11.Lf4 Pbc6 12.0-0-0 compleet
vastgespijkerd in de wurggreep
komt te zitten en op geen enkele
zinnige manier los kan komen,
bijvoorbeeld 12...e6 13.Te1 exd5
14.Pf3! of 12...Db8 13.Pxe7! Lxe7
14.Lxc6 Ld6 15.Ld5 Pd3+ 16.Dxd3+
Lxf4+ 17.Kb1 De5 18.Ph3 en de
witte aanval blijft doorgaan. Jan
wilde dit allemaal niet zien
gebeuren en besloot, om toch nog

1.e4 c5 2.Pc3 f5?!? Geweldig! Hoe
verzint-ie het! Ik liet me niet
afschrikken door deze blufzet en
sloeg de pion gewoon van het bord.
3.exf5 Pf6 4.g4! Dekt de pion op f5
en dreigt tevens g5 gevolgd door
Dh5+. Ik had nu iets als 4...h6 of
4...h5 verwacht. Na 4...h6 komt wit
wel lekker te staan met 5.Lg2 d5
6.h4 en op 4...h5 volgt 5.g5 Pg4
6.Le2 gevolgd door h3, waarna er
helemaal niets meer van de zwarte
stelling overblijft. Jan Bettman deed
echter geen van deze twee zetten
en verraste mij met 4. ... Dc7! 5.g5
Ik schoof door met het idee dat wit
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wat tegenspel te houden, het paard
te offeren. 10. ... Dxc2 11.Dxe5 e6
Nu moet ik oppassen voor een
eventuele dreiging met Lb4+. Het
kan gevaarlijk zijn me in te laten op
de verleiding om de toren op a8 via
Pc7+ te pakken, omdat dat zwart
alleen maar tegenkansen geeft. Het
paard moet in het spel blijven. De
beste voortzetting is daarom
12.fxe6! Gewoon slaan! Er dreigt
nu van alles, bijvoorbeeld e7 of
exd7+. Zwart kan daarom geen
12...Pc6 spelen: 13.exd7+ Kxd7
14.Lh3+ Kd8 15.Dc7+ Ke8 16.Lxc8!
De5+ 17.Kf1 Dxd5 18.Lxb7 Db5+
19 Kg2 en zwart heeft niets zinnigs
meer te melden. Ook 12...d6 is
geen optie want dat blokkeert de

loper op f8; wit kan dan gaan
afwikkelen met 13.De2. Er blijft
eigenlijk maar 1 zet over: 12. ...
dxe6 13.Pc7+ Kd8 Ook na 13...Kf7
14.Df4+ Kg8 15.Pf3 zijn de zwarte
kansen verkeken, de dreiging Lb4+
stelt dan niets meer voor. 14.Dxd4+
Ld7 Uiteraard faalt 14...Kxc7 op
15.Lf4+. 15. Pxe6+! Nog steeds
leek het mij beter om het paard in
het spel te houden dan om de toren
te pakken, te meer daar de tekstzet
mij in staat stelt af te wikkelen met
Le4 gevolgd door dameruil op a4.
Er volgde 15. ... Ke7 16.Le4 Pc6
En terwijl ik mijn loper aan het
beetpakken was stak Jan zijn hand
uit. (1-0)

PK VI - TRIO II

nacht) daalden sprookjes neer.
Het zesde speelde gewoon thuis.
Het bezoek was gewoon op tijd,
behalve de tegenstander van
Willem van Dam. Daar werd
gewoon met een natte vinger een
oplossing voor in mekaar geplakt.
Op een gegeven moment was die
laatkomer er gewoon ook, en
hadden ze na een tijdje spelen
ongeveer even veel tijd op de klok.
Soms heb je dingen gewoon niet in
de gaten. Er is gewoon zoveel
gewoon, dat je het gewoon niet ziet.
Behalve als er gewoon zo
waanzinnig veel zo waanzinnig
gewoon is, dat het eindelijk begint
op te vallen.
Jan van Eck had gewoon zijn
typische spel (ontregeling nastreven
vanuit de opening met c4 en Pf3).

Jeroen van Meerwijk
woensdag 25 februari 2004
Op dagen dat het voor de
doorsneemens wat somber uitziet
kan het natuurlijk gek uitpakken.
Dat is het prettigste houvast: jeweet-maar-nooit. 'Geef me een vast
punt en ik zal de wereld uit haar
voegen lichten'. En soms gaat de
hefboom niet alleen in de klassieke
mechanica als een donderslag
tekeer. Miezerige regen, stralende
zonneschijn, kletterende hagel–
buien. Het leek de hele dag wel
maart met de buien, maar het was
pas februari (met nog een 29ste als
geschenk van hogerhand in het
vooruitzicht). En na het vallen van
de duisternis (blijf bij mij, het wordt
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Dat leek te vervlakken, maar Jan
weigerde een kwal te pakken op a8,
want dan zou hij zijn eigen torens
niet snel genoeg in het spel kunnen
krijgen. Eerst snaaide hij een
pionnetje in het midden. Het werd
verder gewoon woest geknok,
gewoon Jan dus. Uiteindelijk
resteerde
een
merkwaardige
pionnenstructuur: drie-tegen-een op
beide vleugels, met allebei nog een
toren. Jan snaaide gewoon gehaaid
door. Toen hij drie-tegen-een
pionnen over had, gaf hij gewoon
de toren weg. Dat kon hij misschien
alsnog winnen, drie vergevorderde
pionnen tegen toren. Fritz had het
gewoon anders gedaan, maar Jan
dee zelf gewoon iets en zag z'n
koning op de h-lijn afgeklemd met
z'n eigen pluspion. Gewoon draw
(helaas geen notatie verworven).
Voordat bovengenoemd spekta–
kelstuk was afgelopen hadden de
staartborden al gescoord. Jeroen
pakte aangeboden pionnen gewoon
aan. Dat was nog niet afgerond
toen Leo (had zichzelf op 8 gezet,
met wit) het eerste puntje mocht
aantekenen. Een lekker intikkertje:
1 d4 d5 2 Pf3 e6 3 e3 Pf6 4 Ld3 a6
5 0-0 Ld6 6 Pbd2 0-0 7 c4 c6 dat
a6 was al wat slapjes, maar hier
had c5 gemoeten, want nu dee ik
het lekker zelluf 8 c5 Lc7 9 b4
Pbd7 10 Lb2 Te8 en nu zwarts e5
voorkomen door het zelluf lekker
dicht te plempen 11 Pe5! Pxe5? 12
dxe5 Pd7 13 f4 f6? het laatste
zwakke zesje; beetje flink f5 had
gekund 14 Dh5 g6 dit zesje kon niet
meer

Leo kon zijn gnuiven haast niet
maskeren toen hij op zo'n vol bord
(slechts
een
enkel
paardje
uitgewisseld) op g6 mocht ploffen:
15 Lxg6 hxg6 16 Dxg6+ Kf8 17
exf6 Pxf6 18 Lxf6 en hier had Te7
het lijden voor zwart kunnen rekken
(al was er niet veel meer na Tf3),
maar na zwarts wanhoop .. Dxf6 19
Dxf6+ was het sneller uit. Kent u
die legendarische omschrijving van
cabaretier Wim Kan, over de
glibberige
politicus
Norbert
Schmelzer: 'Ik vind 't net een gladde
tekkel, met een kluif in z'n bek'?
De partij van Nicolien is wel
overgepend, maar zowel haar eigen
notatie als het kopie-schrijfsel lieten
geen
geloofwaardige
partij
reconstrueren. Ze ging deze keer
wel bikkelhard door en schuwde
geen tijdnood; haalde de 40 nog
makkelijk met een vette minuut, en
bijgehouden notatie. Van de
zenuwen stopte ze een pink in haar
mond, zelfs tussen haar tanden,
maar de nagel bleef heel. Haar
tegenstander moest erop gewezen
worden dat hij nog wel notatieplicht
had, met nog ruim tien minuten. Hij
was van mening dat zulks
afgelopen was als een van beide
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spelers minder dan vijf had! Nou
had hij met zwart ook wel moeite
met noteren, want hij telde telkens
vingertikkend van rechts naar links
af a-b-c-d-e-f (mogelijk wist hij de gen h-lijn wel uit zijn hoofd).
Toegegeven, al die pionnen lijken
ook zo op elkaar. Tegen een
teamgenoot gaf hij nog een
tenenkrommend antwoord op de
vraag hoe het was om tegen een
vrouw te spelen. Het was allemaal
te erg voor woorden, maar Nicolien
droeg bij aan onze daverende
overwinning.
Voor Michiel (op het eerste bord)
was het een beetje zuur; hij was de
enige die verloor. Hij verdedigde
lang, hardnekkig en inventief. Zo
vlocht
hij
paardvorkjes
en
penninkjes, voor het geval zijn
tegenstander te snel binnen wou
komen daveren. Maar die pakte zijn
egelstelling geduldig en voorzichtig
in, tot er geen redden meer aan
was.
Bij Willem van van Dam was het
net omgekeerd; hij pakte het
kalmpjes en vastberaden aan.
Helemaal z'n eigen stijl. Innerlijk
verscheurd door twijfels, uiterlijk
relaxt en oplettend. Schaatscoach
Henk Gemser legde weleens uit dat
men 'in gesprek met het ijs' moet
komen, maar als Willem in gesprek
met het bord komt is het punt in
feite al binnen. Voordien weet hij
zijn nagelbijten op onnavolgbare
wijze te maskeren.
Peter Burghout (op twee, met wit)
was een kwal kwijtgeraakt, maar
ging hardnekkig 'in de heg liggen'.

(We hebben niet de hele partij, want
alweer de notatie in de soep.) Als
z'n tegenstander vond dat-ie
gewonnen stond, mocht-ie het
komen bewijzen. Eerst zien of
doorbraakpogingen wel kunnen
slagen. Alle witte pionnekes keurig
op de kleur van de witte loper,
ongeveer op de veertigste zet.

1 .. h5 2 Le4 hxg4 3 hxg4 b5 4
axb5 cxb5 5 cxb5 Kxb5 6 Ld3+
Kc5 7 Lc2 Kd5 8 Ld3 e4?! 9 Lxe4
Txd4 10 fxe4+ Kxe4 11 Kc4 Kf4
12 Kb5 Kxg4 13 Kxa5 Kh3 14 b4
g4 15 b5 g3 16 b6 g2 17 b7 g1D
18 b8D Da1+ 19 Kb6 en remise.
Kortom, zwart had een andere
doorbraak moeten kiezen, if any.
Ask Fritz. Wel een duidelijk geval
van klein-metaal-sector (dubbeltjeop-z'n-kant of oog-van-de-naald).
Verreweg de wonderlijkste partij
was bij Cili te zien. Ze was volstrekt
gammel door een zeurend inwendig
ongemak, in de buurt van de blinde
darm. Ze was van-ze-leven-niet
door de dopingcontrole gekomen,
want dan hang je al met een
hoestdrankje
of
de
normale
koffiedosis. Er wordt beweerd dat je
met lijmsnuiven ook de sterren van
de hemel kan spelen, maar volgens
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anderen ben je dan niet in staat om
ze na te tellen of om whatever
begrijpelijk
na
te
vertellen.
Ondertussen daalden buiten de
prachtigste stervormige ijskristallen
in samengevlokte toestand neer,
zonder dat iemand het in de gaten
had (ooit met een vergrootglas een
sneeuwvlok bekeken?). Cili had
zwart: 1 e4 b6 2 d3 Lb7 3 Pc3 e6 4
Le2 Lb4 5 Ld2 c5 6 Pf3 d6 7 a3
Lxc3 8 Lxc3 e5 9 b3 Pf6 10 h3 0-0
11 0-0 Pc6 met geregelde zetten is
toch
een
ongeregeld
zootje
ontstaan 12 Ld2 Dc7 13 Lg5 Pd7 14
Le3 Pe7 wit weet niet wat hij wil, en
zwart kan hergroeperen 15 Ph2 f5
16 exf5 Pxf5 17 Ld2 Pd4 18 c3
Pxe2 19 Dxe2 Tae8 zwart staat
best wel efficiënt 20 f3 d5 21 Dd1
Pf6

Lh4 Lc8 24 Pg4 Dd6 25 Dd2 Pf4
26 Tae1 Dg6 27 Te3 Pxh3 wit durft
niet op e5 te slaan, zwart grijpt wel
de kans om op de 3e rij te ploffen
28 gxh3 h5 29 Kh2 hxg4 30 Tg1
Dh6 stuk weer terug met twee
houtjes rente; als een dame effetjes
niks beters te doen heeft kan ze
altijd nog breien, haken of pennen
(en miezerige lopertjes de stuipen
op het lijf jagen) 31 De1 Txf3 dat is
wel een fiks plofje 32 Txf3 gxf3 33
Dg3 Tf8 34 Tf1 Df4 35 Tf2 Dxg3 36
Lxg3 e4

Het
materiaal
is
behoorlijk
uitgedund. Wit klampt zich nog
steeds krampachtig aan de derde rij
vast; zwart is ondertussen vrolijk
uitgewaaierd.
37 dxe4 dxe4 38 h4 e3 39 Tf1
Lg4 40 c4 Td8 de 40 gehaald; tijd
voor ademhalen en een slokje
halen. Cili behoefde geen aanmoe–
diging,
maar
beaamde
de
opmerking "Ik vind het net Jip en
Janneke, die twee zo parmantig
samen op stap. Het zou eigenlijk
zonde zijn om ze op te spelen;
lekker brutaal op de derde rij." Zeg
nu zelf, dit is een malle colourswap; en bovendien kwam de epion oorspronkelijk van de d-lijn en

Wit
heeft
een
eenvoudige
overzichtelijke
pionnenstructuur,
alleen de g-pion staat niet in de
verdedigingswal op de 3e rij; de
zwarte
structuur
heeft
ontegenzeggelijk een esthetisch
waaierende spanningsboog. Na
enkele subtiele verfijningen kan
onze amazone doeltreffende pijlen
gaan afschieten. Zo ging het
zachtjes naar Zoefff: 22 Lg5 Ph5 23
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de f-pion van de g-lijn; je moet wel
een hart van steen hebben als je
dat niet ontroerend vindt 41 Le1?
Td1! 42 Kg3 f2 43 Txf2 exf2 44
Lxf2 Le6 toch een beetje sneu dat
ze weg zijn; en een torenplus kan je
zomaar weggeven, nietwaar? 45
Kf4 Td3 46 Ke5 Kf7 47 b4 Lxc4 48
bxc5 Td5+ 49 Ke4 bxc5 50 a4 a6
51 a5 Ke6 52 Lg3 Ld3+ 53 Ke3 g6
54 Lf4 c4 55 Kd2 Txa5 56 Lc7 Tb5
57 Lf4 a5 wit zag dat dit bekwaam
werd uitgeschoven en gaf eindelijk
op.
We
bleven
nog
lang
de
overwinning
vieren
tot
we
genoodzaakt
werden
het
speellokaal te verlaten. Buiten bleek
verse sneeuw te liggen, die
verrukkelijk kraakte onder de
voetstappen.
Het
merendeel
spoedde zich naar Het Erf; twee
dwazen bewogen trager want om
de beurt rolden ze een balletje of
liepen met twee fietsen aan de
hand. Op het Erf was balletje nog
niet overdonderend maar wel
acceptabel van omvang. Het
neologisme van Bert Both (de
sneeuwbalgreep) kreeg hier een
nieuwe dimensie: met z'n tweeën
tellen tot drie en Hup! Zoef! of Plof!
lag de bal op de picknicktafel.
Mogelijk is deze basis de volgende
dag uitgebouwd tot complete
sneeuwpop.
Tenslotte sloot Het Erf en
iedereen verspreidde zich in de
witte nacht. Sommige sporen in de
sneeuw vertelden hun verhaal aan
de oplettende lezertjes; zo was
eenvoudig te zien waar een

sneeuwbal gerold had of vanuit
welke voordeur een bepaalde
vuilniszak was buitengezet. Het is
op het eerste oog bepaald lastiger
om de rijrichting van een fiets te
bepalen, maar met iets dieper
gaande
studie
(het
voorwiel
zwabbert een beetje bij het sturen
vanwege het evenwicht, het
achterwiel slingert ten opzichte van
dat spoor verder uit en hangt
samen met trapfrequentie) is
eigenlijk
verrassend
simpel.
Gelijktijdigheid van voetstappen is
niet met zekerheid vast te stellen;
hebben hier toevallig twee mensen
vlak na elkaar gelopen en zijn ze na
oriëntatie elk een andere richting uit
gegaan of liepen ze samen en
hebben ze hier niet apart staan
rondkijken maar elkaar staan
zoenen zoals Cili's Jip en Janneke?
Sneeuw
is
een
schitterende
metafoor van de akasha-kroniek;
daarin is alles te lezen wat er ooit
gebeurd is. Een soort collectief
karma. Karma is eenvoudiger: dat is
alles wat je op deze aardbol hebt
opgelopen door hier in de sneeuw
te lopen (vorige levens worden
bijgehouden op een soort airmileskaart
voor
aanhangers
van
reïncarnatie).
Aanhangers van Internet geloven
dat op den duur alles beschikbaar
komt. Er is al veel, en er komt nog
veel meer. Maar alles? Een
natuurkundige theorie 'vanalles' en
een complete akasha-kroniek, in
geannoteerde uitgave door de
samenwerking
van
Wereld–
bibliotheek en Every Man's Library?
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Maak ik dat nog mee? Er is al een
website
waar
iemand
alle
Limburgse carnavalsliedjes verza–
melt, maar mijn favoriet 'Witste nog
wie sjoon 't waas, bie Meneerkens
in 't graas' staat er niet op (als
iemand dit verhaal op Internet zet
moet er wel een link naar die site
op). Een andere deun die ik niet uit
m'n kop krijg, heb ik niet
nagegekeken:
'Longtemps,
longtemps, après les poètes sont
disparues,
entends-on
leurs
chansons, dans la rue'. Kortom, als
we niet kunnen downloaden hoe je
na een schaakavondje neuriënd
naar huis fietst door de sneeuw,
dan kunnen we wel uitleggen dat
niet alles uit sporen (of notaties van

schaakpartijen) reconstrueerbaar is.
In het zesde gebeuren gewone
dingen:
schaken,
nagelbijten,
miskleunen, bierdrinken, neuriën,
ouwehoeren. En gewoon is soms
gewoon zo leuk. Met een DNAprofiel krijg je het nog niet boven
water. Soms zie je het in een flits,
fietsend door de sneeuw. Een
database is gewoon een hoop
opgerold verdund karma, eventueel
opgesierd tot sneeuw- of palingpop.
(Het lijkt wel Leo Prins in
slowmotion). En de volgende keer
doe je weer de verkeerde zet, die je
in eerste instantie intuïtief had
afgekeurd. We leren het nooit, en
dat is een bemoedigend idee. Pompom-pomde-pompom.

HET ZESDE NAAR DOORN EN
DRIEBERGEN

Karstens, die wel eens met eigen
ogen wilde zien of er überhaupt iets
klopte van de opgeklopte zesdeverhalen. En toen dee Bart zelluf un
stukkie, dat un daggie laoter al op
Internet stong. Daar hoeft weinig
aan toegevoegd.
Wel moet er wat aan vooraf
gevoegd. Het was op maandag, dus
Nico was er weer eens bij, en had
meteen een volle bak. Sjoerd kwam
invallen, en kreeg ook een volle bak.
De voortekenen waren onduidelijk.
Onverwacht vroeg in het voorjaar
hoorde ik die middag zwaluw–
gekwetter. Verbaasd keek ik
omhoog in de blauwe lucht, maar
niks zwaluwen. In het zonnetje zat
een spreeuw op een schoorsteen,
en die gaf een uitstekende imitatie.
(Ook heb ik een spreeuw weleens

Jeroen van Meerwijk
Gewoon de raarste dingen
Trouwe telefonist Leo had met
enige moeite een volle bezetting bij
mekaar gekregen. Als een volleerde
dominee ging hij op zondagmiddag
bij de moeilijkste gevallen op
huisbezoek om ze over te halen. Dat
kostte hem zoveel energie, dat hij
zichzelf prompt ziek meldde, toen
een oververmoeide Willem van Dam
weer puf genoeg had om zichzelf
weer speelklaar te achten. Helaas
dus zonder Leo op stap, en dus ook
geen onnavolgbare onbegrijpelijk–
heid deze keer. Dat werd prompt
gecompenseerd door zelfbenoemde
fan en non-playing captain Bart
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een buizerd horen nadoen, en zelfs
een piepende deur.) Moesten we
voorbereid
zijn
op
geniepige
verrassingen (we moesten naar de
Engweg)? Op de fiets richting Ledig
Erf zag ik een vleermuisje in de
namiddagzon boven de razende
auto's op het Westplein, en ook op
de
Oudegracht
nog
eentje.
Wanhopige hongerlappen aan het
eind van de winterslaap, en 's nachts
was er nog niks te vangen, dus ze
moesten wel. Only mad dogs and
Englishman go out in the afternoon
sun; en uitgeslapen vleermuizen
dus.
Kortom, het leek wel lente, maar er
gebeurden gewoon de raarste
dingen.
Voor Sjoerd moest het bekend
terrein zijn. Hij had als student ooit
daar ergens in het bos in een dure
flat gewoond (duizend piek per
maand in de jaren tachtig was vast
geen studentenflat), maar de weg
wist hij niet meer. Toch reden we er
perfect naar toe, al zagen we eerst
de jeugdsoos (met de prachtige
naam Nix) voor de Immanuelkerk
aan. Dat ging heel anders op de
terugweg. Wegomlegging, afslag
gemist, we waren al bijna door naar
Amsterdam.
Soms
gebeuren
gewoon de raarste dingen, ook al
heb je het niet in de gaten.
Maar
voordien
hadden
we
geschaakt. We speelden tegen hun
vierde; hun tweede had Barneveld
op bezoek. Zijn wij ooit in Barneveld
geweest? Hun interne zat in een
ander zaaltje; dat was vrijwel leeg.
Het scoreverloop stond ook op

Internet dus dat hoeft hier eigenlijk
niet. Bij Nico ging het deze keer in
de opening helaas nogal mis. Ikzelf
slaagde erin een geheide remise te
verprutsen, al werd het daardoor
nog spannend. Dat was de schuld
van hun nieuwe rookbeleid; de
gedoog-asbak was afgeschaft en de
hardleersen moesten naar buiten.
Sjoerd niet, die was net enkele
dagen gestopt en had de vreselijkste
afkickselen, maar daar had-ie geen
buitenlucht bij nodig. Ondertussen
harkten de anderen de volle punten
aan de lopende band binnen.
Sjoerd schaakte zoals hij reed;
aanvankelijk op de heenweg als een
speer, en naderhand op de
terugweg nodeloze dwaalwegen
ingeslagen. Maar het kwam toch te
Trecht.
Peter Burghout verklaarde vooraf
dat hij woest en snel ging spelen
want zijn arm moest flink bewegen.
Hij had namelijk voor zijn nieuwe
werk flink prikkies gehad (zo'n nette
jongen moet werken met een
smeerboel, dat wil je niet weten) en
hoe meer hij ermee zou zwaaien des
te eerder was-tie van z'n lamme poot
af.
Jan van Eck had een breed–
sprakige tegenstander, die hij
vriendelijk doch beslist de mond
snoerde. Nicolien besprak het type
na afloop: hoe pak je dat aan, als ze
zes keer aan je billen zitten. Ook
vriendelijk doch beslist afserveren.
Nicolien pakte z'n opdringerigheid
vakkundig-degelijk in en veegde
hem in een partijtje in de bar er
grondig af.
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gemeen prikje in haar kont te krijgen

Cili had weer d'r fototoestel mee.
Enkele plaatjes stonden ook prompt
op Internet. De teksten waren soms
niet geheel juist; zo ging het er niet
om de huiskamersfeer vast te
leggen maar mij te betrappen met
een kapotte spijkerbroek (ik was
bijna van de trap gesodemieterd,
geen poot verstuikt, maar wel m'n
rits verrekt), doch ik hield bijtijds mijn
pakje shag op strategische hoogte.
Het eigenlijke bijschrift had dus
moeten zijn: Hier is nèt geen open
gulp te zien. Maar vertel het svp niet
door. Soms gebeuren gewoon de
raarste dingen.
Bijvoorbeeld Peter Burghout met
wit: 1 e4 c5 2 Pf3 d6 3 Lc4 Pf6 4 d3
Pc6 5 0-0 g6 6 Te1 Lg7 7 h3 0-0 8
Le3 a6 9 a4 Pd7 10 c3 Pe5 voor de
beloofde agressieve aanpak is het
toch vrij kalm; alles nog op het bord
en zwart biedt iets te ruil aan 11
Pxe5 Pxe5 12 Ld5 e6 13 Lb3 Ld7
maar na een beetje zuigen en
trekken in de hoop verzwakkingen
uit te lokken gaat er iets gebeuren
14 f4 Pc6 15 Pd2 Dc7 16 e5!? Pe7
Peter gaat toch armpje zwaaien,
zwart durft geen armpje drukken aan
op e5 17 exd6 Dxd6 18 Pe4 Dxc7
en Peter kan armpje drukken op c5
19 Pxc5 Pf5 20 Pxd7 Dxd7 zwart
komt niet aan tegendrukje op f4,
want Peter doet nu loperdrukjes 21
Lc5 Te8 22 a5 Dc7 23 Lb6 Dxf4
eindelijk heeft zwart een pietje terug,
maar nu geen loper- maar een
torendrukje 24 Ta4 Dd6 25 Df3 Le5
26 Tc4 Lh2+ 27 Kf1 Lg3 daar staat
hij even veilig gedekt door het paard,
want de dame-batterij dreigt een

28 Lc7 Dxc7?! zwart pakt dan
maar wat stukken voor de dame 29
Txc7 Lxc7 30 La4 Td8 31 b4 Lg3
Peter is niet van plan kleinigheden
weg te geven 32 Te4 Lh4 33 Tc4
Lg3 34 Ke2 Lh4 zwart dreutelt
besluiteloos, nu kan Peter met een
armzwaai 35 Tc7 Tac8 36 Txc8
Txc8 37 d4 Tc7 38 Kd2 Lg5 39 Kd3
Le7 zwart dacht een onneembare
vesting te kunnen bouwen 40 g4
Pd6 41 Df4 g5 42 Df3 f6 43 Lb3
Pb5 44 Lxe6+ Kf8 45 c4 Lxb4??
zwart loerde alleen maar naar cxb5
Tc3+, maar eenvoudig Dxf6+ was
einde oefening. Bijtijds opgeven is
een kunst; als je die niet beheerst
laat je dan ook maar mat zetten, zou
men haast zeggen.
Willem van Dam kende na zijn
aarzelende opkomst een daverende
doorstart met zwart: 1 e4 e5 2 Pf3
Pf6 3 d3 Pc6 4 Pc3 d5 5 exd5 Pxd5
6 Pxd5 Dxd5 7 c4 Da5+ 8 Ld2 Lb4
9 a3 Lxd2+ 10 Dxd2 Dxd2+ 11
Pxd2 12 Pd4 wie zegt er dat je
hetzelfde stuk in de opening liever
niet twee keer moet spelen? Willem
heeft strikt genomen twee paardzetten en een pionzet gedaan; wit twee
pionzetten en een paardehupsje; in
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de soberheid van deze stelling is
klassieke schoonheid te ontwaren

om de loper naar d2 te jennen, dan
slaat b3 lekker nergens op 7 Dd2
Ld7 8 Ld3 cxd4 9 exd4 Tc8 10 Lb2
a6 11 0-0 Ld6 12 Te1 0-0 wit heeft
toch z'n zin met Lb2, maar mag
voorlopig tegen d4 aan koekeloeren
13 Pb1??? Dc7 als je niks zinnigs
met een knol kan, kan-jum-beterlate-staan; maar een sur-place blijkt
altijd lastig voor ongeduldjes 14 Pe5
Le8 15 Te3 Pe7 16 De2 Pg6 17
Df3?? Pd7 eindelijk weet Nicolien
ongeveer welk stuk ze eventueel
ongeveer tegen Pe5 wil ruilen 18
Dh5 f5 maar nog even niet meteen
19 Th3 Pf6 20 De2 Pf4 na de
smadelijke terugtocht is er iets
leukers dan Pe5 21 Df3 Pxh3+ 22
Dxh3 Pe4 la dame blanche was al
twee keer op f3, toen het fout was,
maar nu zou het nog iets kunnen
wezen. Nicolien staat hier al erg
mooi, niet zozeer vanwege de
kwaliteit, maar meer omdat wit
zichzelf zo heeft ingeknoopt met die
knol en vooral de loperbatterij met
afgezaagde loop

"Eenvoud is het kenmerk van je
ware." De symmetrie is echter
bepaald niet volmaakt, en "white
sucks" 12 0-0-0 0-0 13 g3 Lg4 14
Te1 f6 15 Lg2 Tb8 16 h3 Le2 17
Lf1
Lh5
wit
had
remise
aangeboden; Willem was echter
zeer tevreden, niet alleen over het
dappere paardje Deevir (vernoemd
naar het mythologische Wodansros
Sleipnir), maar ook over de
diagonaal a8-h1 zonder witte loper
18 g4 Lg6 19 Pe4 b5 20 Pc5 Tfd8
21 Td1 Tb6 22 Lg2?! bxc4 het
tussenschaakje Ld5 gaat eventjes
niet, en Lf1 of Le4 had nog even
tegen kunnen spartelen; maar wit
had compleet overzien dat 23
cxb4??
Pe2
een
dangerous
dansros was; het dressuurpaardje
Eetweetje, weetjewel. Huppeldepup,
hoppelepop, en fraai mat. (Willem
heeft nog steeds 100 % extern).
Nicolien schrijft altijd heel keurig;
maar als ik het uittik stuit ik op
zetfouten, of de zetten stuiteren van
de tikfouten. Maar vlotweg (nôtre
dame en noir): 1 d4 Pf6 2 Pf3 d5 3
e3 e6 4 a3 c5 5 b3 Pc6 6 Pc3 Da5

doch 23 f3???? Lxe5 en hier had
fxe4 nog troebel viswater kunnen
laten opborrelen, maar 24 cxe4
Dc5+ en finito. Het paard Beejeen
verhindert helaas een stikmat, maar
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gewoon mat kan ook.
Dat ging allemaal lekker vlot. Cili
was iets langer bezig, ook al had ze
wit. 1 c4 Pf6 2 Pc3 e6 3 e3 b6 4 d4
Lb7 5 Pf3 Pe4 6 Dc2 Lb4 7 Le2 c5
8 0-0 Lxc3 9 bxc3 d6 het kan een
probleem worden om Lc1 aan de
praat te krijgen; Cili voelde zich al in
de prut zakken 10 a4 Pd7 11 Ld3
Pg5 12 Pxg5 Dxg5 13 Le4 Lxe4 14
Dxe4 0-0 15 Dc6 De7 weliswaar
moest e4 ontruimd, maar of zo'n
gewaagd avontuur wel een plan is
voor zo'n meiske? Gelukkig gaat die
zwarte meid meteen van nabij loeren
wat er kan gebeuren 16 a5 Tfc8 17
Df3 Tab8 18 d5 Df6 19 Dxf6 Pxf6
20 axb5 axb5 na het geduw en
getouwtrek
is de boel wat
overzichtelijker
en
zou
Cili
pionverlies misschien net kunnen
keepen maar dan nog steeds het
potlood c1 niet geslepen krijgen

c4 Pc7 27 Tb1 Ta8 28 g4 Ta6 29 e4
f6 30 Lf4 Pe8 zwart gaat zelf
achteruit verdedigen, ook tegen
spoken 31 h4 Kf7 32 Kg2 Ta4 33
Txb6 Txc4 34 f3 Ke6 35 Kg3 g6 36
Tb8 Kf7 dit wordt een duidelijk geval
van onjuiste levenswandel, een
koning zonder stappenplan 37 Tb7+
Kf8 38 Txh7 Kg8 daar had-ie
meteen heen gekund, en Cili heeft
d'r houtje terug 39 Td7 Td4 40 Lh6
Td1

De man van DD blij dat de klok
gehaald was, maar zag niet dat zijn
eens gewonnen stelling nu louter
rampspoed beduidde, met de
hopeloze spreidstand (een spagaat
kan heel knap maar ook heel pijnlijk
zijn); al legde hij meteen het hoofd
ook nog in de schoot: 41 Te7 Kh8
42 Txe8+ Kh7 43 Lf4 d5 44 exd5
Txd5 45 Te7+ Kg8 46 Lh6 Td6 47
Tg7+ Kh8 48 Te7 f5 49 Txc5 fxg4
50 Kxg4 Td1 51 Tc7 Td5 52 Lg5
Tf5 53 f4 Kg8 54 h5 gxh5+ waarom
hij niet al eerder opgegeven had
begrijp ik niet, maar hij begreep dat
hij echt wel mocht opgeven na Kxf5.

Dus vooruit met flinke pas 21 Ta7
Ta8 22 Te7 exd5 hier had ik eerst
genoteerd dat de notatie de soep in
was, maar er volgen gewoon enkele
onbegrijpelijke zetten, begrijpt u wel?
23 Ld2 Te8 24 Txe8 Txe8 25 cxd5
Pxd5 zwart heeft z'n pion te pakken
ondanks slap spel; nu gaat een
wilde kat nauwe sprongen maken 26

Sjoerd, ook wit, was als laatste nog
bezig, nog langer dan Cili dus. Zijn
tegenstander (had een leren pet op;
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hij had de klep kennelijk talloze
malen vastgepakt; mag je dat een
vreselijke vetklep noemen?) bood
herhaaldelijk remise aan. Kijk, als ik
zonder licht over de Oudegracht
fiets, dan weet ik dat ik in principe
strafbaar ben. Maar soms kom ik
dan midden in de nacht een groepje
personen tegen (meestal jongvolwassenen
ofwel
juveniele
adulten), en die lopen dan met
enorme
zonnebrillen
op.
De
dressing-codes (ook voor salades)
zijn veranderd. Tenue-de-ville, black
tie, wandelkostuum. Verdwenen.
Maar er zijn grenzen aan remise
aanbieden.

Sjoerd lijkt goed gestructureerd,
oppermachtig in het centrum en
bovendien een pion voor; bij zwart
floddert van alles (zo'n toren op a6 is
toch geen gezicht, en waar gaat die
koning heen wandelen?); maar
achteroverleunen mag pas in de
rookstoel thuis, ook al heb je die net
de deur uit gedaan 22 Ph3 Pe4 23
Td1 Pxc5 24 dxc5 Kc7 25 Lc1 De6
26 Df4+ Kb7 27 Dxh6 Tf7 28 Pg5
Dc4 29 Pxf7 Dxf7 dus niks geen
dubbele torens op de c-lijn, maar
kwal kwijt, twee pionnen d'rvoor, en
toch kwal terug 30 Dg5 Lc4 31 Dd8
Ld5

1 d4 f5 2 c4 d5 3 cxd5 Dxd5 4
Pc3 Dd8 kan een voorbereid
variantje zijn; nooit te lichtvaardig
denken dat het wel een makkie zal
worden onderin de onderbond; al
kan het een spreeuw zijn met
nepgekwetter 5 Pf3 Pf6 6 e3 c6 7
Lc4 b5 8 Lb3 e6 9 0-0 Ld6 10 Te1
b4 11 Pa4 a5 12 Ld2 La6??
Ondanks z'n rare zetten leek zwart
op weg naar een fatsoenlijke
stelling; maar een pion weggeven is
erg vriendelijk 13 Lxe6 g6 14 Tc1
Lb5 15 Pc5 Lxc5 16 Txc5 Pbd7 17
Tc1 Ta6 18 Pg5 Tf8 19 Lxd7 Dxd7
20 Tc5 Kd8 21 Df3 h6

De dame lijkt wat verdwaald, maar
Ta6 moet nu b6 bewaken. Sjoerd
moet, net als Cili, die loper van c1
aan de praat krijgen 32 b3 De6 33
Td4 Df7 het begint warempel een
beetje op zetdwang te lijken, alleen
de dame kan nog een beetje uit de
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voeten 34 Th4 Dc7 35 Dxc7 Kxc7
36 Th7+ Kb8 37 Lb2 a4 38 Le5+
Kc8 39 Tc7+ Kd8 40 Tb7 axb3 de
tijdcontrole gehaald; zwart begint te
hopen dat hij wat houtjes terugkrijgt
41 axb3 Ta3 42 Txb4 Ta2 43 Tb8+
Kd7 44 h4 Td2 45 Tb7+ Ke6 46
Ld6 Td1+ 47 Kh2 Td2 48 Kg3 Td1
49 Lf4 Tg1 50 f3 Kf6 51 Lg5+ Ke5
52 Te7+ Ld6 53 b4 Tb1 54 Lf4+

sommige mensen moet je drie keer
onder de grond stampen, maar deze
keer bleef de goede man rustig
kijken naar de beperkte keuze–
mogelijkheden, trok eens aan zijn
beduimelde klep en ging eindelijk
door z'n vlag. Maar wat er zoal
verder in Doorn gebeurd is; ik zou
het niet weten.

HET ZESDE VOOR HET LAATST
IN DE VIERDE

bespreken. Voor wie het verhaal nog
niet kent: van een bezoekend team
was de eerste auto (met 5 spelers)
een beetje verdwaald; de klokken
waren stipt op tijd aangezet. De
tweede auto was erger verdwaald;
ze kwamen meer dan een uur te
laat. Deze drie partijen werden
reglementair
geclaimd;
en
vervolgens de hele wedstrijd met 80, omdat men niet met minstens zes
spelers was komen opdagen. Het is
helemaal volgens het boekie, maar
hep dat nou nodig helemaal onderin
de onderbond? We besloten om dit
gedrag niet na te volgen, mede
omdat iemand wist te melden dat
Hoogland prompt een ander tot
wedstrijdleider had benoemd. We
weten niet of het echt waar is; maar
er is veel verborgen leed in de
provincie.

Jeroen van Meerwijk
vertraging & versnelling
We hadden voor de tweede keer
dit seizoen twee thuiswedstrijden
tegelijk, dus zo erg goed had de
SGS de signalen niet doorgekregen.
Het
zou
krap
worden.
De
tafelschikkers hadden hun best
gedaan; wij zaten achterin rechts
voor de piano (vanaf de bar gezien);
onze andere thuisvechters daar
weer voor, helemaal tot aan dat
onduidelijke grote geval waar de
'interne laptop' altijd op gezet wordt
(wat is dat eigenlijk? een poolbiljart?
tafelvoetbal?); en de interne spelers
mochten zich behelpen met een
resterende smalle linkerstrook vlak
voor de bar. Het pleit voor de
clubgeest dat er weinig werd
gemord.

nog meer vertraging
Vanwege het oneven aantal in
onze poule en enige vertraging bij
de SGS wisten we absoluut niet
meer waar we aan toe waren.
Stonden we weer op kop? Waren er
ineens weer andere kanshebbers op

vertraging
Wij mochten het seizoen afronden
tegen Hoogland. De tegenstanders
waren er nog niet meteen, dus was
er ruim tijd om hun misdragingen te
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steken en de bordindeling op te
lezen. 'Klok staat nog uit, mobieltjes
nu uit, analyseren alleen boven,
roken alleen aan de bar, hier
consumptiebonnen, en kop dicht, in
de zaal wordt al gespeeld!'

de eerste twee plaatsen?
De vierde onderbondsklasse zou
sowieso worden opgeheven en
iedereen moest naar de derde
klasse; maar wij wilden nog steeds
onze promotie gewoon eerlijk
VERDIENEN. (Nou ja, eerlijk? Met
invallers als Sjoerd Calbo, Lennart
de Vos en Jan Schepers?) En we
lagen vrij aardig op koers: de
allereerste wedstrijd verloren en de
rest gewonnen.

versnelling
Door dit straffe gekaffer duurde het
even voordat duidelijk werd dat hun
achtste man er nog niet was. Jan
Schepers ging in arren moede maar
een beetje bellen; naar het thuisfront
van zijn tegenstander, of men
misschien wist waar-ie uithing of
verdwaald was. Had meneer
misschien een mobieltje, dan
konden we 'm de goeie kant op
coachen? Meneer was niksnieverdwaald, zat gewoon thuis boven
op z'n hobbykamer en wist niet
dattie moest spelen. Met Jan samen
bedacht wat we met de klok zouden
doen:
aanzetten
en
een
reglementaire nul als-ie niet op tijd
aangeraced was? Of allebei een
kwakje eraf, zodat de zaal op tijd
dicht kon? We hebben iets
beschaafds verzonnen, ook al weet
ik niet meer precies wat-of-hoe. Jan
won de partij vrij vlot, al was iemand
hem voorgegaan (onze hoogsteigen
teamtrommelaar-telefoonmaniak Leo
Prins mocht op de 17de zet een
dame snaaien in ruil voor een loper).
Maar zonder het startverschil was
Jan waarschijnlijk de eerste geweest
die avond. Helaas de partij niet
ontfutseld, of alweer kwijtgeraakt.
Daar kan een filosofische opmerking
over worden gemaakt, maar dat doe
we hier niet. Wel mag er op worden

gewone vertraging
Vanuit Verweggistan kwam ik op
Utrecht CS. In mijn reisschema had
ik anderhalf uur speling om mijn
troep thuis te dumpen en onder de
douche te jumpen, maar dat was
tussen Amsterdam en Utrecht
opgesoupeerd door het openbaar
vervoer. dus gelijk door naar de
Sjuut. Bij de bus trof ik Peter
Burghout. We gingen ervan uit dat er
plenty Uithofbussen zouden rijden
(tijd genoeg om te horen dattie
onderdak had in Rotterdam en ons
helaas moest verlaten, en wat voor
vreselijke dingen mensen mekaar
zoal doorbellen in de trein), maar we
kwamen nog maar nipt op tijd aan.
Geen nood, Hoogland was ruim te
laat.
vertwijfeling bij vertraging
Het andere team en de interne
waren al geruime tijd gaan spelen;
wij twijfelden nog om de klokken aan
te zetten. Eindelijk kwam er
verdwaasd volk binnenwaaien. We
vingen ze maar in het halletje op, om
de gebruikelijke welkombabbel af te
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nemen. Het is vaak verbluffend
hoeveel hooi drukbezette mensen er
nog wel effe bij kunnen nemen.
Gewoon een vorkje meeprikken.
Lennart de Vos (met zwart) kreeg
de wilde woeste orang-oetan voor–
geworpen: 1 b4 Pf6 2 c4 d6 3 Lb2
g6 4 h4 h5 5 e3 Lg7 hier had
Lennart al 16 minuten gebruikt, zijn
tegenstander nog geen 10 6 Db3 c5
7 b5 b6 8 Pc3 Lb7 9 Pd5 0-0 10
Le2 e6 tijdverbruik wit 34, zwart al
48 11 Pxf6+ Lxf6 12 Lf3 Lxf3 13
gxf3?? Pd7 14 Lxf6 Dxf6 15 Tc1
d5 tijd: 0.44 tegen 1.02 (die
vraagtekentjes zijn van mij; ik snap
niet goed wat er gaande was, maar
ik vind het een stomme zet JvM) 16
cxd5 exd5 17 f4?? c4! 18 Dc3
Dxc3 19 dxc3?? Pc5 20 Ke2 a6 tijd:
0.52 tegen 1.13; maar vanaf nu kon
Lennart het vlot spelen 21 Tb1 Pe4
22 Tc1 axb5 23 f3 Txa2+ 24 Ke1
Pf2 25 Pe2 Pxh1 die toren heeft de
hele partij niks gedaan; dus waarom
zou je 'm ophalen? het staat wel
Lekker Puh, zo'n paardje op h1, dus
toch maar een diagrammetje

gewezen
dat
in
elementaire
natuurkunde een vertraging precies
hetzelfde is als een versnelling; het
is gewoon een kwestie van effe
uitrekenen, net als bij gedwongen
zetten.
overdrive
De rest was ook lekker op dreef.
Hoogland zat er niet zo mee, en ze
betoonden zich sportieve verliezers
en aangenaam gezellige barklanten.
(Het mag ook weleens ronduit
gezegd: Waar vind je zo'n
wereldmeid met natuurtalent?) We
kregen aangenaam veel stukken en
aangenaam veel bier aangeboden.
Peter Burghout (met zwart) werd
op de proef gesteld met een
ouderwets koningsgambiet. 1 e4 e5
2 f4 Pc6 3 Pf3 d6 4 Lc4 exf4 5 d4
g5 dat schijnt al heel lang niet goed
te zijn, of nogal omstreden; maar je
moet het wel een beetje weten 6 0-0
Df5 7 Pc3 Pe7 wij-nie-wete-welkepaardje 8 e5 dxe5 9 dxe5 Pxe5 thiz
iz the clue for the horse-riddle 10
Pe4 Db6+ 11 Pd4 Pxc4 12 Pxg5
Pf5 13 Txf4 Pxd5 14 Txf4 ?? hier
ging de notatie de mist in; mogelijk
Tf3 of Tf1 Lc5 15 De2+ Le6 16 Lf4
Lxd4+ 17 Kh1 0-0-0 18 c3 Le3 19
Tf1 geen idee welleke Lxf4 20 Txf4
Pe3 en met twee stukken achter gaf
wit maar op. So long, Peter, it's been
good to know you. Mogelijk vind je
een club in Rotterdam waar je je
thuis kan voelen. Het is nog niet
vermeld, geloof ik, maar Peter was
tijdens z'n promotie-aanloop niet te
beroerd om een jaartje als vliegende
keep het secretariaat op zich te

nu was het natuurlijk gauw
bekeken 26 Td1 Te8 27 Txd5 Txe3
28 Te5 Taxe2+ het tijdsverschil was
al bijna verdwenen; maar na deze
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verwoestende uithaal gaf wit maar
op. Ik dacht altijd dat die b4-grappen
bedoeld waren om snel te
ontwikkelen en woest aan te vallen,
maar als je je eigen veters aan
mekaar knoopt is het te verwachten
dat je op je bek gaat. Lennart zei
nog zoiets van dattie-ut-eerder-afhad-moete-make en het zichzelf
onnodig moeilijk had gemaakt (een
thematisch uitstekend passende
vertraging), maar eerlijk gezegd zie
ik het niet meteen. Heerlijk potje
toch?

12 Pxd4 exd4 13 Pa2? 0-0 14 b4
Pd7 15 bxc5 dxc5 dat ziet er
logisch uit, maar Pxc5 had ik meer
eckerig gevonden; b7 dekken en
een stomme dubbelpion uitbouwen
tot rots in de branding en
toekomstige stormram 16 Txb7 f5
17 exf5 Lxf5 18 0-0 Dc8 19 Tb1?
Ta7 20 Lf3? Lxd3 21 Te1 Lxb1 22
Dxb1
Pf6
Jan
was
ietwat
verbouwereerd; hij kreeg z'n pion
zomaar terug en nog een kwal erbij
ook; en zelden zo'n suf paardje
gezien als a2. Maar dat gaat nu op
stap 23 Pc1 Kh8 24 Pd3 g4 25
hxg4 Pxg4 26 Pf4! Txf4? ineens
leek die knol heel wat, en Jan geeft
pardoes de kwal terug 27 Lxf4 Pf6
en hier mis ik een zet van wit; maar
na 28 .. Tf7 29 Dg6 was het ineens
uit. U mag zelf puzzelen.
Nicolien vond dat ze het een beetje
tuttig remise had laten lopen; haar
tegenstander gaf echter te kennen
blij te zijn dat hij er een halfje uit had
kunnen slepen. Maar de partij kreeg
ik niet.
Mijn eigen partij leek een beetje op
die van Jan van Eck, althans qua
pionnenstructuur. Toen ik straal
gewonnen stond maakte ik nog een
blunder die alles weggaf, maar mijn

traag op gang
Jan van Eck verloor als enige die
avond, maar dat kon hem niks
schelen, want hij vond het een
lekker partijtje. Het begon vrij rustig,
maar daar kon hij niks aan doen,
want hij had zwart. 1 e4 c5 2 c4 Pc6
3 Pf3 e5 4 Pc3 Pf6 5 d3 h6 Jan
verstoorde de symmetrie een beetje,
doch op de hem eigen uiterst
bescheiden wijze 6 b3 d6 en zo leek
het weer rustig en tamelijk
symmetrisch 7 Le2 g5 8 h3 Lg7 Jan
dee helemaal niet woest, hij wou
alleen maar fianchetteren 9 Tb1 Le6
10 Ld2 a6 11 a3 Pd4 na het
voorzichtig geschuifel begint het nu
een beetje eckerig te lijken. De hele
zooi staat nog steeds op het bord!
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tegenstander zag het niet. En
daarna maakte ik het mezelf nog
onnodig moeilijk en had verreweg de
langste partij, maar dat kwam ook
doordat de opponent nog twintig
zetten lang niet wou inzien dat er
echt geen redden meer aan was. Of
hoopte hij op nog een nieuwe
blunder?

een mislukte kasteelrestauratie.
Aldus ging ik (met zwart) met m'n
grote bek langs het randje van de
afgrond: 1 c4 e5 2 e4 Pf6 3 d3 d6 4
h3 Le7 5 g3 0-0 6 Lg2 Pc6 7 Pc3
Pd4 8 Pge2 c5 9 0-0 Ld7 10 b3 a6

hollen of stilstaan
Mensen kunnen niet in een
eenparige beweging doorhollen; ze
moeten blijven versnellen om
hetzelfde gangetje aan te houden
ten opzichte van het aardoppervlak;
en als je stilstaat blijk je ineens met
een noodgang rond te tollen,
tienduizenden kilometers per etmaal.
Gelukkig maakt het geen fuck uit als
je het van iets verder af bekijkt; de
relativiteitsfactor (zo'n wortelgeval in
de noemer van een belachelijke
breuk) stelde niks voor. In mijn tijd
rekenden we op de middelbare
school uit hoe hard je met je
opgevoerde brommer naar een
stoplicht toe moest rijden om op
erewoord tegen de rechter te
kunnen zeggen: 'Edelachtbare, het
licht kan wel rood zijn geweest, maar
door het Doppler-effect zag het er
nogal groen uit.' Dat soort
pedanterie was me tegen Hoogland
bijna vreselijk opgebroken. Moraal
van het verhaal: er zijn een hele
hoop boekjes in de trant van 'Bluff
your way in antiquities' en 'Bluff your
way in art history', maar het is pijnlijk
om door de mand te vallen. Bij
schaken is die kans groter dan bij
het beoordelen van een valse Dali of

er staat een hoop troep en nou
gaan we pas echt beginnen,
nietwaar? 11 Pxd4 cxd4 12 Pd5
Pxd5 13 cxd5 de verwantschap met
Jan van Eck's partij moge duidelijk
zijn; de wurggreep kwam elders te
liggen 13 .. f5 14 f3 Tc8 15 Kh2 f4?
g5 was consequenter geweest maar
dat vond ik wel erg woest, en voor
de gerokeerde koning had ik graag
nog wat hout voor de deur; maar
was dat wel zo nodig? Een
wandelkoning kan ik nog wel volgen,
maar de vooruitgegooide pionnen–
wals? Te scheiterig, I'm afraid. Te
belazerd om iets door te rekenen.
No vision.
16 La3? fxg3+ 17 Kxg3 Lh4+ 18
Kh2 Df6 dekt mooi d6, dus ik zat
tevreden te snuiven 19 De2 Df4+ 20
Kh1 Tf6 bijtrekken van zwaar
geschut 21 Lc1 Dg3 22 f4 Lxh3 die
had ik nog, want met 23 Tf3 meende
deze Hooglander m'n dame in een
val gelokt te hebben. Dat kon vrij
eenvoudig afgewikkeld: 23 .. Lxg2+
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24 Dxg2 Dxg2+ 25 Kxg2 Tc2+ en
hier dus het gekluns met een straal
gewonnen stelling: effe netjes
afhandelen. Mooi niet.

niet weggaf (de partij bedoel ik) 41
Ke6 axb5 42 Ke7? Txe5+ hij
meende het hier pas definitief
weggegeven te hebben; het was
natuurlijk wel prettig om niet meer
twee verbonden vrijpionnen af te
moeten stoppen 43 Kd7 g6 44 a4
Tf5 45 Txb5? Txb5 46 axb5 Kf7 na
die torenruil meende de goede man
nog kansen te hebben door b7 op
te gaan halen 47 Kc8 Kd6 48 Kxb7
Ld8 en vanaf hier is de notatie in de
soep gelopen of door bier
weggespoeld. Hij meende nog iets
te moeten proberen met z'n koning
op c6, de pionnen naar b6 en d7;
maar simpel Ke7 en de loper geven
en zelf gaan sjokken met mijn gstring. Gelukkig was ik de enige niet
die het zichzelf onnodig moeilijk
maakte. Machtig mooi seizoen
gehad.

26 Kh3 Th6 27 fxe5 Lg5+ wit had
gehoopt een kwalletje te snaaien,
maar het werd alleen maar erger 28
Kg4 Lxc1 nou bennik un stuk plus
29 exd6? Txd6 e6 had misschien
nog troebel water kunnen opleveren
30 Tf5 Tg6+ 31 Kf3 Tgg2? het zag
er wel leuk uit, meteen mat dreigen
midden op het bord, maar zo bleek
ik achter zijn koning en achter de
feiten aan te moeten sukkelen 32
e5 Tgf2+ feilloos pak ik weer de
verkeerde toren; na Tcf2+ was het
niet tot het pijnlijk langzame wurgen
gekomen 33 Kg4 Txf5 34 Kxf5
Tf2+ 35 Ke6 Tc1 ineens zag ik
spoken en dacht zo die toren op a1
mooi klemvast te houden; ter
verontschuldiging:
ik
was
in
overwinningsroes al ruim aan het
bier 36 d6 Tc6 37 Kd5 La3 heb ik
dat verdomde plusstuk toch nodig
en komt die rottoren los 38 Tb1 Lc5
39 b4 Lb6 40 b5 Tc5+ tegenstan–
der zeer tevreden: de veertig
gehaald en hij meende nog kansen
te hebben; ik mocht van mezelf wel
aan het bier blijven als ik het maar

versnelling: op tijd naar huis
Alles bijeen mocht het bezoek blij
zijn dat ze nog zeer bijtijds konden
vertrekken met anderhalf puntje.
Daar dronken we met z'n allen nog
een biertje op, behalve hun chauffeurs natuurlijk. We moesten tot stilte
worden gemaand, want in het
andere team en in de interne was
men nog druk bezig. Maar eigenlijk
hebben we ons keurig gedragen,
want we hadden ook 8-0 kunnen
claimen. Dan waren we misschien
nog in aanmerking gekomen voor de
Verlinde-taart, die een week tevoren
al was opgegeten. We zijn gewoon
te netjes, en we zijn netjes
gepromoveerd. Dus dan maar BIER.
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nul – daar doe ik dus niet aan.
Opgemerkt moet worden dat mijn
commentaar bij de zetten niet altijd
berust op inzicht tijdens de partij,
maar ook het resultaat is van
overpeinzingen achteraf. Reken–
kundig zal het niet veel voorstellen,
omdat ik de stellingen meestal niet
heb geFritzt.
Mijn eerste partij betrof een
Franse opening waarbij mijn
tegenstander het voordeel van een
voorwaartse
ontwikkelingsvoor–
sprong
plus
ruimteoverschot
omzette in een achterwaartse
ontwikkelingsvoorsprong
dat
gepaard ging met een toenemende
nabijheidsliefde van zijn stukken
jegens de onderste rij. Na winst van
een kwaliteit en afwikkeling naar
een toren-tegen-paard eindspel
behaalde ik op de 38e zet de winst.
In mijn tweede partij kreeg ik met de
witte stukken een Siciliaan te
verwerken:

VERSLAG VAN EEN EXTERNIST
Willem van Dam
Aangezien ik al geruime tijd geen
artikel meer in het Paul Keres
Bulletin had geplaatst, kreeg ik
afgelopen jaar meermaals het
verzoek van enkele (inmiddels
oud-)leden van de Redactie om hun
weer eens een schrijfsel van mijn
hand te doen toekomen. Naar mate
het seizoen vorderde, werd duidelijk
dat het vooral een artikel over mijn
onderbondse verrichtingen zou
moeten worden, omdat ik alleen
beschik over notatiebriefjes van
eigen partijen en voor mij in De
Interne een zeer laag opkomst–
percentage (en scorepercentage,
maar dat is uiteraard niet de
reden…) geldt – van welke ik mij
aan het begin van elk seizoen
voorneem deze 100 procent te laten
zijn, maar waarin ik keer op keer
ernstig tekort schiet, ja zelfs
jammerlijk faal, maar dit terzijde.
Derhalve een artikel over mijn
extern seizoen. Er waren leuke
partijen, rare partijen, spannende
partijen, et cetera, en misschien wel
een of twee goede partijen, maar
dat laatste laat ik aan het oordeel
van de Lezer over, hopende dat hij
of zij met inachtneming van het
verschil in rating enige clementie wil
betrachten. Tien partijen: zeven
voor Het Zesde en drie invalbeurten
voor Het Vijfde. Resultaat: Wit
tegen Zwart, 5 tegen 5, met een
remisepercentage van nul komma

1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 c:d4
4.P:d4 d6 Als zwart Pf6 uitstelt
komt c4 in aanmerking. Mijn
tegenstander dacht dat dat niet
goed was vanwege verzwakking
van d4, maar dit veld is niet zwak
omdat zwart geen open d-lijn heeft
en wit wel; mede daarom heeft wit
meer controle op d4 met zijn
stukken. Als zwart e5 speelt kan d4
eventueel zwak worden, maar dan
is d5 voor zwart veel zwakker 5.c4
a6 6.Pc3 Db6 Zwart heeft nu vier
zetten gedaan die alle in het
Siciliaans voorkomen, maar om met
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de combinatie van deze vier te
beginnen lijkt mij niet goed. Zwart
loopt
vertraging
op
in
de
ontwikkeling van de K-vleugel en
moet oppassen dat hij nog op tijd
kan rokeren 7.Pb3 Pf6 8.Le3 Dc7
Hier staat de dame kwetsbaar, wit
kan direct of later de c-lijn openen
en deze gaan controleren 9.Le2
Pe5 Ernstig tempoverlies: de pion
c4 staat aangevallen door dame en
paard maar beide stukken worden
weggejaagd 10.Pd5 P:d5 11.c:d5
e6 op g6 komt 12.f4 Pd7 13.Ld4
Tg8 14.Tc1 en op b5 komt 12.Tc1
Dd8 13.0-0 met de dreiging f4 en
Pd4-c6 12.Tc1 Dd8 13.0-0 Le7
14.f4 Pg6 Misschien is Pd7 beter:
dan kan het later naar f6 of c5,
maar nu lijkt het buitenspel te staan
15.d:e6 f:e6 Op L:e6 komt 16.f5
L:b3 17.D:b3 Pe5 18.D:b7 16.Lc4 Ik
wilde d6-d5 tegenhouden en druk
uitoefenen op e6 en indirect op g8.
Dit kan worden tegengegaan door
16…b5 maar na 17.Ld3 is …d5 niet
aantrekkelijk en is Pb3-d4-c6
mogelijk 16…Pf8 0-0 is hier een
natuurlijke zet, dan heeft wit het nog
niet heel gemakkelijk: op 17.Dg4 d5
18.Tfd1 komt …P:f4 en wit lijkt geen
voordeel te krijgen in de soms wilde
varianten. Rustiger is om een
aanval met a4 en g3 voor te
bereiden: na 16…0-0 is 17…d5
18.e:d5 b5 19.Ld3 D:d5 20.Dc2 Lb7
wel mogelijk omdat wit nu niet met
schaak op g6 kan slaan. De
tekstzet maakt de zwarte stelling
echter wel bijzonder triest, vanaf nu
gaat het bergafwaarts 17.a4 Lf6
18.Tf2 Die b-pion is niet zo erg,

maar nu kan de toren naar c2 of d2
gaan, zodat de stelling qua
speelplan nog flexibeler wordt
18…Dd7 19.a5 De7 20.Lb6 Pd7
21.Lc7 d5 22.e:d5 Pc5 23.d6 Nu
is het ijzer met handen breken,
zwart doet één poging 23…P:b3
24.d:e7 L:e7 25.D:b3 opgave
In deze partij zijn alle zetten
(behalve 7.Pb3) zetten naar voren
geweest. Na de zevende zet was
het de hele partij eenrichtings–
verkeer. Ook de volgende partij is
een voorbeeld van deze binnen–
stadstrategie. Geen enkel vijandelijk
stuk kwam gedurende de partij op
mijn speelhelft en bij mij ging alles
richting de koning van mijn
tegenstander:
1.e4 c5 2. Pf3 d6 3.d4 Pc6
4.Lb5 Da5+ 5.Pc3 Ld7 6.d5 Pe5
7.L:d7+ P:d7 8.0-0 e6 De Kvleugel van zwart is nul komma nul
ontwikkeld. Deze zet is eigenlijk ook
geen ontwikkeling, maar een
voorbereiding. Pf6 is beter, dat
schept
in
ieder
geval
de
broodnodige activiteit. In deze
stelling is g6 beter dan e6, want de
diagonaal a2-g8 wordt nu heel zwak
en het gat op f7 is niet prettig als
alle stukken van de K-vleugel nog
op hun aanvangspositie staan
9.d:e6 f:e6
10.Pg5 Ke7 Tja
11.Dg4 Tja…de rest van de partij is
voor zwart een maximaal tranendal
11…Pe5 12.D:e6+ Kd8 13.f4 Kc7
14.Pd5+ Kc6 15.f:e5 Td8 16.Pf7
Le7 17.P:d8+ D:d8 18.Tf7 h5
19.P:e7+ P:e7 20.T:e7 Kb6 21.
Db3+ opgave In de analyse van
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deze partij bleek een bepaalde (niet
de beste) variant vanaf de twintigste
zet tot de volgende stelling te
leiden:

11. 0-0 Een nieuwtje: in mijn vijfde
externe partij had ik voor het eerst
een tegenstander die rokeerde…
Alleen te vroeg! Hij verpest hiermee
onnodig zijn structuur en laat een
paard
op
d3
binnenkomen
11…L:e5 12.d:e5 In dit soort
stellingen zijn paarden doorgaans
sterker dan lopers, dus had wit
beter met de loper kunnen slaan,
zodat zwart een paard tegen de
loper had moeten ruilen. Nu heeft
wit een eeuwig slechte loper
12…Pd7 13.Pf3 Pc5 14.Pd4 Pd3
15.Lg3 Na 15.P:c6 b:c6 16.b3 0-0
17.b:c4 d:c4 speelt zwart met een
stuk meer op de damevleugel. Als
via de b-lijn dame en torens geruild
worden, dan valt de damevleugel
van wit. Probeert wit dit te
vermijden, dan kan zwart actief
worden over de open lijn. Na de
tekstzet kon ik een pion winnen,
maar ik geef de voorkeur aan een
goed paard tegen een slechte loper
…0-0 16.f4 Dd7 Dit lijkt misschien
een vreemde zet. Zwart speelt met
een stuk meer op de D-vleugel, dus
mijn plan was het openen van een
lijn op deze vleugel om deze te
controleren en met mijn stukken
binnen te dringen. Om dit te

Na 24.Dc4+ b5 wordt de partij
beslist door een schitterend enpassent-dubbel-aftrek-schaak:
25.a:b6 ep ++ K:b6 26. Ta6 mat.
Mijn vierde externe partij was de
eerste in een reeks van vijf met
zwart. Een witte K-vleugel met Ke1
Tg1 Pf1 Pf2 en pionnen e3 f3 g2 h2
als gevolg van een mislukte
Slavische ruilvariant was aanleiding
om op winst te gaan spelen en dat
lukte op de 25e zet, mede doordat
wit niet doorhad dat men in een
stelling met alleen de c-lijn
geopend, over die lijn actief moet
worden. De partij daarna speelde ik
als invaller in de wedstrijd die in een
4-3 nederlaag eindigde. Na tien
zetten zag het er zo uit:
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bereiken moet ik b5 en/of a5
spelen, maar na a5 kan wit via b5
tegenspel krijgen: Pd4-b5-d6 of in
een enkele variant b2-b4-b5 (De
paardmanoeuvre kan ook verkomen
worden door op d4 te ruilen, maar
Pc6 kan eventueel de opmars b5b4 ondersteunen). Als de D-vleugel
geheel gesloten wordt, dan moet
zwart de K-vleugel openen, maar
dan doet de witte loper weer mee.
Daarom kan wit zelf proberen om
via f5 tegenspel te krijgen. Wit heeft
dus twee essentiële velden: b5 en
f5, en dit is de gedachte achter
Dd7. Het belemmert de verdediging
van
de
D-vleugel
en
een
tegenaanval op de K-vleugel.
Tevens zijn met deze zet de zwarte
torens verbonden 17.b4 P:d4 Het
paard kan niet veel anders meer
doen en helpt zo een lijn te openen
18.e:d4 a5 19.a3 Ta6 20.Ta2 Tfa8
21.Tfa1 b5 22.Dd2 Om Lg3 zonder
pionverlies te kunnen verplaatsen
22…Da7 23.b:a5 T:a5 24.Le1
Tb1 is beter, dat had zwarts
volgende zet voorkomen. Nu is de
witte weerstand op de damevleugel
gebroken 24…Ta4
25.De3
Er
dreigde 25…b4 26.c:b4 P:b4
25…De7 26.Ld2 T:a3 27.T:a3
T:a3 28.Tb1 Denkt b4 te kunnen
voorkomen, maar gelukkig staat
Ta3 gedekt door De7 zodat na c:b4
P:b4 eerst de witte dame moet
wijken voor de zwarte toren
28….b4 ?? Na 28 zetten blijk je dan
toch een supersukkel te zijn… Het
vervolg viel wel mee 29.c:b4 Da7
30.b5 Ta1 Hierop trok wit zijn toren
terug naar f1, want 31.T:a1 D:a1+

wint de loper. De partij werd
vervolgd met wat ingewikkeld en
soms onhandig geschuif heen en
weer, een dameruil en promotie van
de zwarte vrijpion, waarna wit
opgaf.
Zonder geluk vaart niemand wel.
In mijn zesde partij beoordeelde ik
met zwart een stelling met een
kleine plus verkeerd en zo ging mijn
damevleugel naar de Filistijnen. In
een alles-of-niets poging hakte mijn
paard als een stier van Bazan in op
de
koningsstelling
en
mijn
tegenstander durfde dit offer niet
aan te nemen uit angst voor eeuwig
schaak, wat in de analyse
ongegrond bleek, en ruilde een
aantal stukken om het gevaar te
bezweren. Zo ontstond de volgende
stelling:

Zwart heeft moeten vechten voor
remise en zowaar: 38…Pf3 maakt
remise: op elke torenzet volgt Pf3h2-f3 met eeuwig schaak, tenzij wit
Kh1??? speelt. Maar zoals ik al zei:
aan remise doe ik niet (ik zag het
ook niet, maar dat doet natuurlijk
niet ter zake), dus speelde ik
38…Pb3 in de veronderstelling dat
ik de voortgang van de vrijpionnen
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zou vertragen. Uitstel bleek afstel:
39.Pe3 ???
Pd2 + en mijn
tegenstander gaf als door donder
en bliksem getroffen op.
De partij daarop kwam mijn
tegenstander 70 minuten te laat
opdagen. Omdat hij voor aanvang
van de wedstrijd dit via zijn
teamleider aan ons had laten
weten, besloot ik met goedkeuring
van onze Teamleider en Externe
Wedstrijdleider enige clementie te
betrachten. Ik liet de klok pas na
driekwartier zijn functie vervullen
met een aftrek van 20 minuten voor
beide
kleuren,
zodat
mijn
tegenstander ruim op tijd was om
zijn nederlaag niet te hoeven
claimen. In ruil hiervoor had ik mijn
Teamgenoten moeten beloven de
partij te winnen en ik werd daarbij
geholpen door mijn tegenstander:
hij
offerde
als
vorm
van
dankbetuiging in de opening een
pion zonder de daarvoor verkregen
ontwikkelingsvoorsprong
te
handhaven. Dat is tenminste mijn
interpretatie van 7.a3 0-0 8.b4 d6
9.h3 Lf5 (en deze loper stond dus
niet op g4). Nadat ik een D+L
eindspel nog twee pluspionnen had
vergaard, eeuwig schaak had
voorkomen en promotie van mijn dpion onwederstandelijk bleek te zijn,
gaf mijn tegenstander op.
In de uitwedstrijd tegen Doorn
Driebergen Vier beëindigde ik deze
mijn serie van vijf partijen met
zwart. Dat ging als volgt:
1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.d3 Pc6
4.Pc3 d5 5.e:d5 P:d5 6.P:d5 D:d5
7.c4 Toch weggejaagd. De vorige

zet
werd
de
dame
gratis
geactiveerd omdat zij moeilijk door
een stuk kon worden aangevallen.
Maar deze zet is natuurlijk niet
goed: veld d4 wordt zwak en zwart
lijdt geen tempoverlies omdat c4 (in
dit geval) geen ontwikkelingszet is
7…Da5+
8.Ld2 Lb4
9.a3
Overbodig, dus tempoverlies: Lb4
kan niet weg, dus er wordt toch wel
een keer geruild. Wit heeft nu drie
pionzetten meer gedaan dan zwart
9…L:d2+ 10.D:d2 D:d2+ 11.P:d2
Geeft zwart een eeuwig sterk paard
op d4, wit krijgt nu problemen met
zijn ontwikkeling. Slaan met de
koning is ook niet leuk: Lf5 gevolgd
door Td8 ziet er goed uit, wit moet
rekening houden met de dreiging
Pc6-d4/a5-b3 plus c7-c5 en ook
Lg4 stelt hem voor problemen
11…Pd4 12.0-0-0 Schreeuwt om
een koningsaanval, de witte
koningsstelling
is
maximale
gatenkaas. Toch is deze zet
misschien beter dan bijvoorbeeld
Tc1: aangezien beide kleuren dame
plus twee lichte stukken missen, is
matzetten moeilijker. Na Tc1 komt
Lg4 en nu is zowel f3 Lf5 als h3
Lh5, g4 Lg6 lastig voor de witte
ontwikkeling (op g3 plus Lg2 volgt
Le2) 12…0-0 13.g3 Lg4 Alvorens
op de D-vleugel te gaan aanvallen,
vertraagt zwart de ontwikkeling van
de witte K-vleugel; de witspeler zal
voor die ontwikkeling concessies
moeten doen 14.Te1 f6 15.Lg2
Tb8
Na 15…Le2 16.L:b7 Tb8
17.Lg2 L:d3 18.Le4 krijgt wit meer
lucht. De toren moet echter toch op
b8 staan, want zwart wil in de
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toekomst
met
b7-b5
de
damevleugel
openen;
c6
is
nutteloos: op Ld5+ komt Kh8 en te
zijner tijd c6 met tempowinst 16.h3
Als wit het bevrijdende Tf1 plus f4
wil spelen, dan moet Le2 worden
voorkomen. Op 16.f3 Lh5 17.Tf1
speelt zwart Tfe8 of Tfd8 en nu gaat
f4 niet wegens e:f4 en het
binnendringen van een van de
zwarte stukken op e2. Na 16.f3 Lh5
17.g4 Lg6 18.Pe4 Pe6 staat zwart
positioneel erg goed. Met f2-f3
wordt de diagonaal voor de witte
loper dus afgesloten; Wil wit de
zwarte loper van diens diagonaal
wegjagen, dan is het alternatief h2h3. Dit lost de witte problemen
echter niet op: de loper moet terug
naar f1
16…Le2
17.Lf1 Lh5
18.g4 Lg6 19.Pe4 Vergeleken met
zijvariant 13…Lf5 14.Pe4 heeft
zwart een tempo gewonnen met de
toren op b8, en dat komt goed van
pas: 19….b5 eindelijk! Nu dreigt
20…b:c4 21.d:c4 Pb3+ 22.Kc2 Tfd8
met sterke aanval 20.Pc5 Tfd8
21.Td1
Te3 lijkt een actievere
verdediging van d3, en na
eventuele ruil op c4 kan de toren
naar de damevleugel
21…Tb6
Deze zet verhindert eventueel de
toekomstige manoeuvre Pc5-a6-c7b5 en geeft de mogelijkheid van
torenverdubbeling naar keuze op
een van de open lijnen. De meest
concrete dreiging is echter 22…Tc6
met na ruil op c4 slaan op c5
gevolgd door Pb3 mat. Na 23.Pe4
b:c4 ziet het er niet goed uit voor wit
en op 23.b2-b4 komt na ruil op c4
een kwaliteitsschijnoffer op c5,

gevolgd door Pb3+ en zwart wint na
T:d1 en Lg6-e4-d3 een stuk. Een
belangrijk punt is dat wit geen
goede zetten heeft voor zijn
stukken, zodat zwart eerst zijn
opstelling kan versterken alvorens
een
doorbraak
te
plaatsen,
aangezien een directe doorbraak
nog geen groot voordeel oplevert.
Deze zet is daarin heel flexibel qua
speelplan en wit moet met alle
mogelijkheden rekening houden.
Tevens bevat het een leuke truc die
mijn tegenstander over het hoofd
zag (maar die wel onderdeel was
van mijn strategische dreiging Tc6)
22.Lg2 b:c4 23.d:c4 Pe2 mat Mijn
tegenstander keek verbaasd op
toen ik mat constateerde, maar na
een kortstondige blik op het bord
schudde hij mij de hand. Ook na
23.Le4 Tb5 gaat het niet goed,
bijvoorbeeld: 24.Pa6 Pe2+ 25.Kc2
c:d3+ 26.L:d3 T:d3 27.T:d3 Pd4+
28. Kd2 T:b2+ en zwart wint een
stuk vanwege 29.Ke3 Te2 mat; of
24.Pa4 en na dezelfde zetten volgt
27..Pf4 28.Thd1 met kwaliteitswinst
op d3; of 24.L:g6 T:c5 25.Le4 c:d3+
26.Kb1 Tc2 met twee pluspionnen.
Wit had beter 22.b4 kunnen spelen,
na 22…a5 23.b:a5 Tc6 24.Pb7 Tb8
25.Lg2 T:b7 kan wit nog lastig
worden met bijvoorbeeld 26.a6 Tb8
(geen Tb6 vanwege 27.a7 Ta6 met
ruil op c6 en slaan op b5) 27.a7 Td8
28.L:c6 P:c6 29.c:b5 P:a7 Hoewel
zwart een gewonnen eindspel heeft,
moet er nauwkeurig gespeeld
worden.
Misschien
zijn
er
verbeteringen voor wit, er moet in
elk geval goed gerekend worden.
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Naar
aanleiding
van
deze
overwinning een bewerking van W.
Kloos:
Ik ga dan stil, tevreden en gedwee
En neem geen partijen uit het
verleden mee
Dan deze stelling, gonzende in mij
om:
Men moet niet van het lieve kneuszijn ijzen.
De vele nullen keren niet weerom,
Maar ik zal heerlijk in mijn mat
herrijzen!

stelling op het bord - het
notatiebriefje heb ik in de chaos van
mijn verzameldoos niet kunnen
vinden, dus misschien klopt een
van de pionnen niet - de opstelling
van
de
stukken
is
correct
weergegeven, en ik moest de loper
slaan, want een koningszet was
naar ik mij herinner niet goed:
Mijn grootste fout was dat ik in
deze stelling ging nadenken. Het
paard staat gepend maar als zwart
de kwaliteit teruggeeft en zijn
gepende paard kwijtraakt, is veel
van het voordeel verdwenen. Dus:
Df4+ gevolgd door P:c6 .... Dan
maar J.C. Bloem:
En wat rest den machtelozen
Tussen straks en nu en toen?
Het onaanvaardbare te aanvaarden
En het zwijgen ertoe te doen.

Bovenstaande schreeuwt om
nuance. Na deze externe partij
speelde ik in De Interne met zwart
tegen Erik Verlinde.

Volgens mij kwam onderstaande

de praat raakte met Bart Karstens.
De overeenkomsten tussen beide
verenigingen vielen op (even groot,
even sterk, even gezellig), waarna
ergens in het voorjaar een
uitnodiging voor een massakamp in
mijn bus viel.
Voor zover na te gaan heeft Keres
nog nooit met een massakamp
meegedaan, dus het enthousiasme
om dit voor elkaar te krijgen was
groot. Euwe, als gastheer, had al

MASSALE MASSAKAMP GROOT
SUCCES!
Jan Jaap Janse
(Foto's: Jeroen van Meerwijk)
Euwe wint net: 16½-15½
De
massakamp
tegen
het
Amsterdamse Euwe is een groot
succes geworden. Het begon
allemaal in februari, toen Euwevoorzitter Gertjan v/d Hoeven aan
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volgende keer rekening houden met
de antiloophouding (mooi woord!)
van sommige spelers.
Uiteindelijk gingen om half 2 de
klokken aan en zaten 64 schakers
(mooi aantal!) te schuiven. Op
www.paulkeres.nl en www.utrecht–
schaak.nl heeft u al van alles over
het partijverloop kunnen vernemen,
maar toch even in het kort: het was
erg spannend. Euwe opende de
score: zowel nieuweling Kees
Greben als zelden-aanwezig-lid
Arie Luca bokten een stuk weg.
Sowieso had het middenrif het erg
lastig. We kwamen echter weer
langszij en zelfs voor door
overwinningen aan kop en staart,
waarvan de volgende wel erg fraai
is. Kleine opmerking: Harry gaf aan
zijn laatste partij in 1976 (!)
gespeeld te hebben. Is dat te
merken?

snel een bordje of 30 bij elkaar,
voor ons was dat iets lastiger.
Uiteindelijk
verzamelden
32
Keresianen zich, waarbij we een
klein beetje gesmokkeld hadden.
Oud-leden (Martin en Rijk), PKvrienden (Harry) en net-nieuwe
leden (Michiel, Kees, Colijn) gingen
namelijk ook mee. Wel was dit
natuurlijk een prachtige gelegen–
heid om de banden met hen aan te
halen, en dan scoorden ze ook nog
lekker (zie verderop).

De voorbereiding op het station.
Nicolien en Jan hebben al voorpret,
terwijl Bert staat te mediteren.
Omdat de NS zo nodig 2 treinen
bovenop elkaar moest parkeren
was de heenreis wat moeizaam.
Een rustiek stoptreintje over
plaatsen als Hollandsche Rading en
Diemen-Zuid bracht ons uiteindelijk
bij Amsterdam RAI, waarna een
frisse wandeling de rest deed. Was
dit nu de handigste route? Tja,
misschien niet, maar wel eentje
zonder
afhankelijkheden
als
overstappen.
We
zullen
de

Peter Hoving (Euwe) – Harry
Appelo (PK), bord 30
Analyses Harry Appelo
1 d4 e6 2 c4 Pf6 3 Pc3 Lb4 4 Lg5
h6 5 Lh4 d5 6 Pf3 o-o 7 e3 c5 8 a3
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Pxd5 6. e4 f6?! 7. Lh4?! Suggestie
van de zwartspeler: 7 Lc1! 7. ... Pe3
8. Dd3 Pxf1 9. exf5 Pc5!? 10.
Db5+? 10 dxc5 is een iets beter
eindspel. 10. ..., c6 11. Dxc5, Pe3
12. Ke2, e5 13. Dc3 Pxf5 14. Lf2
exd4? 14... Pxd4! 15. Dd3 De7+?
16. Kf1 Dc5 17. Te1+ Le7 18. g4
Pe3+.18. Lxe3 dxe3 19. Txe3 Td8
20. De4 Td4 21. De6

cxd4 9 exd4 Lxc3 (9 axb4 is
volgens Jaap v/d Tuuk beter) 10
bxc3 Da5 11 Db3 g5 12 Lg3 Pc6
(is direct 12,… Pe4 beter? Ik liet
liever geen 13 Db4 toe. JJJ: 12,…
Pc6 is uitstekend). 13 Pd2? (JJJ: dit
is een grote fout, waarna zwart het
initiatief krijgt. Dat initiatief gaat
trouwens verrassend snel en hard)
13,… Pe4! 14 Pxe4 dxe4 15 Td1
Td8 (herstelt dreiging Pxd4) 16 Td2
f5 17 h4 f4 18 Lh2 e3 19 fxe3 fxe3
20 Td3 Pxd4 21 Lxc7?! (Hoving:
Lxc7 was een paniekzet) 21,…
Dxc7 (21,… Pxb3 gaat niet
vanwege 22 Txd8+) 22 cxd4 Dg3+
(het begin van het einde voor wit)
23 Kd1 Txd4+ (de toren staat
dubbel gepend i.v.m. e2+ en
dameverlies) 24 Kc2 Df2+ 25 Kc1
e5 (zwart wil de loper en toren op
a8 activeren) 26 c5+ Kg7 27 Txe3?
(hier gaat wit te ver, Db2 lijkt me
beter. JJJ: maar ook dan staat
zwart gewonnen) 27,… Dxd2+ 28
Kb1 Lf5+ 29 Ld3 (29 Ka1 loopt
mat) 29,… Txd3 30 Txd3 Dxd3+ 31
Dxd3 Lxd3+ (de partij is voorbij) 32
Kb2 Tc8 33 hxg5 hxg5 34 Kc3 Le4
35 Kb4 Kg6 36 a4 Td8 37 a5 a6 38
Te1 Td4+ 39 Kc3 g4 40 Te3 Kf5 41
g3 Ta4 42 Te1 Txa5 43 Kb4 Tb5+
44 Kc4 Lf3 45 Te3 Ke6 46 Td3
Le2. 0-1

21... Td6?? 21... Dc4+ levert een
heel behoorlijk eindspel op. 22
Dxe7#, 1-0.
Op 2/3e van de wedstrijd had PK
een comfortabele voorsprong van
11-7. Daarna bleef PK wel punten
scoren, maar kroop Euwe langzaam
dichterbij. Uiteindelijk brak de
laatste tijdnoodfase aan bij de stand
14-14, maar met gelijke stellingen
bij Colijn Wakkee en Willem Bor,
een iets betere bij Jan Jaap Janse
en een duidelijk mindere bij Jeroen
Bollaart. Jan Jaap had echter zijn
grootste kans al gemist:

Daartegenover
stond
het
volgende ongelukje van oud-lid
Martin van Essen:

Rob Bödicker (Euwe) - Jan Jaap
Janse (PK), bord 10.

René in 't Veld (Euwe) - Martin
van Essen (PK), bord 18.
1. d4 Pf6 2. Pc3 d5 3. Lg5 Lf5 4.
f3 Pbd7 4... c6 is beter 5. Pxd5!
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Hier is 49... h4 erg sterk, en ook
49... Pc4 geeft niets weg. 49...
Pd5? bleek erg onhandig na 50
Te5! Pf6 51 Te3 en ¾ van het
voordeel was weer weg.

Verhoef – Jan van Eck, bord 32
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4.
Pxd4 Pf6 5. Pc3 a6 6. Le3 b5 7.
Ld3 Lb7 8. Dd2 Pbd7 9. f3 e6 10.
O-O-O Le7 11. Kb1 Pc5 12. h4 b4
13. Pce2 Pxd3 14. Dxd3 d5 15. e5
Pd7 16. Lf4 Lxh4 17. g3 Pc5 18.
Dd2 Le7 19. Dxb4 Tb8 20. Dd2 a5
21. Th2 La8 22. b3 a4 23. Tdh1
axb3 24. cxb3 h6

Willem, Jan Jaap en Colijn
maakten remise, waarna alles van
Jeroen Bollaart afhing. Die stond
allang niet lekker meer. Zou de
enige oud-Keresiaan in Euwedienst,
Jan Lindeman, dan het winnende
punt voor Euwe gaan scoren? Dat
deed hij: tergend langzaam werd
Jeroen de vernieling in gespeeld.
16½ - 15½ voor Euwe!
(Uit Euwe-online, het digitale
clubblad van Euwe kwam het
onderstaande:)
Een andere leuke staartpot is
deze. Wit begint halverwege erg
gevaarlijk te worden, maar laat de
teugels even vieren (30 f4?) en
krijgt dan een paar onvervalste
Eckzetten tegen.

25. Lxh6 gxh6 26. Txh6 Txh6 27.
Txh6 Kd7 28. Th1 Db6 29. g4 Tc8
30. f4 Pe4 31. Db2 Lb4 32. Pc2
Pd2+ 33. Ka1 d4 34. Th7 d3 35.
Pxb4 dxe2 36. Dxd2+ Kc7 37.
Txf7+ Kb8 38. Pd3 Dd4+ 39. Kb1
Dxd3+ 40. Dxd3 e1D+ 41. Kb2
Dc1 mat 0-1
Gebroederlijk
nageanalyseerd,
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werd
gevluggerd

er
en

gedronken. Jonge Amsterdam–
mers hingen aan de lippen van
Anton Rosmüller, die hen duide–lijk
maakte hoe er geschaakt, maar ook
geleefd moet worden. Jan Bettman
zette in diverse vluggertjes het bord
in brand, terwijl voor serieuzere
analyse de partij Wemmers-Zult
uitvoerig werd ontleed. Onder–
tussen werd er druk heen en weer
gesleept met karren en potten, en
waarom werd even later duidelijk:
Indisch buffet!

Als de oude Galliërs werd er tot laat
gegeten, gedronken en gelachen.
Euwe werd als cadeau, maar zoals
nu bleek ook als prijs, nog 2 kratten
Domme Blondjes aangeboden.
Spontaan begonnen de Amster–
dammers typisch Mokumse biertjes
op te noemen, maar die moeten we
eerst verdienen: met een revanche!
IJs en weder dienende zal er dus
over een klein jaar in Utrecht
wederom een massakamp plaats–
vinden.
Doordat het blijkbaar lang duurt om
2 treinen van elkaar af te halen
duurde de terugreis even lang als
de heenreis. Na een vermoeiende
dag ging elk zijns weegs.
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De detailscores:
Max Euwe (Amsterdam)

Paul Keres (Utrecht)

1

D. Zult (2253)

Xander Wemmers (2311)

16½-15½

2

R. Witt (2227)

Bart Karstens (2241)

1-0

3

M.T. Spaan (2214)

Willem Bor (2227)

½-½

0-1

4

J. de Roda Husman (2208)

Wim vd Fliert (2208)

1-0

5

P. Doggers (2162)

Bert Both (2126)

½-½

6

J.M. Blanchard (2160)

Anton Rosmuller (2104)

1-0

7

A.H. Hovenga (2158)

Jaap vd Tuuk (2091)

0-1

8

M. Overeem (2145)

Erik Oosterom (2028)

1-0

9

F. Lesman (2112)

Lukas Boutens (2007)

1-0

10 R. Bödicker (2019)

Jan Jaap Janse (1994)

½-½

11 R. Salomons (2019)

Paul vd Kooij (1983)

0-1

12 H. vd Brekel (2013)

Rijk Schipper (...)

½-½

13 A.D.I. Willemsma (2006)

Willem Jan Pannekoek (1975)

1-0

14 J.C.B. Vuurboom (2004)

Simon Kronemeijer (1953)

0-1

15 O. van Keulen (1977)

Jon van Midde (1946)

1-0

16 R.A. Ritzema (1977)

Maartje de Jonge (1938)

1-0

17 W.J. Nijenhuis (1962)

Conrad Kiers (1938)

½-½

18 R. in 't Veld (2129)

Martin van Essen (1900)

1-0

19 J.B.N. Kalma (1877)

Kees Greben (...)

1-0

20 R. Bolhuis (1920)

Arie Luca (1920)

1-0

21 M. Ordodi (1857)

Michiel Bouwhuis (1886)

½-½

22 S. Buwalda (1857)

Jan Bettman (1837)

1-0

23 B.G.M. Oude Brunink (1758)

Jaap van Oosten (1836)

0-1

24 P. van Sonderen (1733)

Colijn Wakkee (1815)

½-½

25 J. Lindeman (1687)

Jeroen Bollaart (1821)

1-0

26 A. Spaargaren (1644)

Erik Verlinde (1794)

0-1

27 S.J. Janknegt (1620)

Ger Hageman (1722)

0-1

28 P.E. Groen in 't Wout (1618)

Jan Schepers (1784)

0-1

29 H. Winius (1584)

Nicolien de Jong (...)

0-1

30 P. Hoving (1582)

Harry Appelo (...)

0-1

31 F. Hoogendijk (1563)

Jeroen van Meerwijk (1611)

0-1

32 M. Verhoef (1383)

Jan van Eck (1578)

0-1
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Uitslagen Finalepoules Dick van Kooten-snelschaak-toernooi 2004
Groep 1
Xander Wemmers
Pieter Nieuwenhuis
Willem Bor
Tom de Jong
Frans Konings
Paul v/d Klein
Hein Piet v/d Spek
Jan Jaap Janse
Groep 2
Lukas Boutens
Jan Poppelaars
Rody Straat
Veselin Aleksic
Harry Appelo
Jaap v/d Tuuk
Maartje de Jonge
Pieter de Groot
Groep 3
Wim v/d Fliert
Anton Rosmüller
Jan Prins
Rolf Dijksterhuis
Simon Gribling
Jon van Midde
Erik Verlinde
Jan Bettman
Groep 4
Erik Onwezen
Ernst Jos
Ton van Ingen
Hans Koren
Lex Reurslag
Lau Willenborg
Bert v/d Grift
Julius Budwilowicz

XW
½
0
1
0
0
0
0
LB
0
0
0
0
0
0
0
WF
0
0
0
½
0
0
0
EO
0
1
0
0
1
0
0

PN
½
½
0
0
0
1
0
JP
1
0
0
1
0
0
1
AR
1
1
0
0
0
0
0
EJ
1
1
0
0
0
0
0

WB
1
½
0
0
0
0
1

TJ
0
1
1
1
½
0
0

RS
1
1

VA
1
1
1

0
1
0
0
0

0
½
0
0

JP
1
0

RD
1
1
½

½
½
0
0
1

0
1
0
0

TvI
0
0

HK
1
1
0

1
0
0
1
1

0
0
1
1
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FK
1
1
1
0
1
0
0
HA
1
0
0
1
1
½
0
SG
½
1
½
1
½
0
0
LR
1
1
1
1
0
0
0

PK
1
1
1
½
0

HP
1
0
1
1
1
1

0
1
JT
1
1
1
½
0
0
½
JM
1
1
1
0
½
1
0
LW
0
1
1
1
1
0
0

JJJ
1
1
0
1
1
0
1

0
MJ
1
1
1
1
½
1

PG
1
0
1
1
1
½
1

0
EV
1
1
1
1
1
0

JB
1
1
0
1
1
1
1

0
BG
1
1
0
0
1
1
0

JB
1
1
0
0
1
1
1

5½
5
4½
3½
3
2½
2
2

7
4
4
3½
3½
3
1½
1½

6½
5
4
3½
3½
2½
2
1

5
5
4
3
3
3
3
2

EERST ERVEN, DAN STERVEN
Jan Jaap Janse
Xander Wemmers onverbiddelijk
op het Dick van Kooten-snelschaaktoernooi
Op diverse plekken in Utrecht als
De Hommel en De Sjuut wordt veel
geschaakt, maar dat is niets
vergeleken met de dagelijkse
veldslagen in het Ledig Erf.
Aangezien het Ledig Erf geen Leo
tot zijn beschikking heeft is het
ongewis wie daar nu de sterkste is.
Om hoogoplopende discussies te
voorkomen wordt jaarlijks de
pikorde vastgesteld op tweede
pinksterdag middels een traditioneel
(sinds 1979? Jacob?) snelschaaktoernooi, sinds 1989 genoemd naar
wijlen Dick van Kooten. Onlangs
was
het
moment
weer
aangebroken.
De insiders kennen de formule: 32
spelers (allen op invitatie van
Anton,
waardoor
prijzenjagers
buiten de deur worden gehouden),
7 voorronden, 4 finalepoules, 12
flessen.
Aangezien
Antons
kennissenkring over het algemeen
aardig kan snelschaken zijn die
voorrondes vaak erg spannend. Om
salonremises te voorkomen wordt
bij gelijk eindigen naar het minste
aantal remises gekeken, maar dat
verhinderde laffe honden als
P.P.M.N., X.A.W. J.J.J. en F.P.A.K.
niet om in de laatste ronde snel
remise te schuiven. Eén van hen
had dat kunnen voorkomen door in
de 6e voorronde beter op te letten:

Een KNSB-bestuurder en één op
clubniveau hadden deze stelling na
lang manoeuvreren bereikt. Na 60
(of zo) Kc8 toonde de zwartspeler
zich erg blond door met een grote
knal 60,… Lxc7?? uit te voeren.
Tja…
Er zijn altijd meer favorieten dan
gegadigden voor de A-finale, en er
zijn dus ook altijd afvallers. Lukas
had in januari dat ándere Dick van
Kootentoernooi gewonnen, maar
deze keer miste hij een ½. Ook
werd de oude stomp uitgeschakeld:
Jaap v/d Tuuk, Anton Rosmüller en
Wim v/d Fliert moesten het lager
proberen, de laatste 2 zelfs in de C!
Daarentegen wist Harry Appelo zich
voor de B-groep te plaatsen, zeker
nicht schlecht. De finales konden
beginnen.

Gespannen blikken in de voorronde
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overeind. Opnieuw chapeau voor
Harry, die zich erg goed staande
hield. De transferbesprekingen zijn
inmiddels geopend.

In de A-groep kwam er lang geen
tekening in de strijd. Pieter
Nieuwenhuis leek de grootste
gegadigde, maar een nederlaag
tegen Hein-Piet v/d Spek bedierf de
pret. HP begon pas goed te spelen
toen zijn kleindochter fanatiek
begon te supporteren, waar 4
Nieuwenhuis-dochters niet tegen
opgewassen
waren.
Xander
Wemmers liep averij op tegen
titelverdediger Tom de Jong, maar
die sneuvelde weer tegen Willem
Bor, die op zijn beurt een fanatieke
JJJ tegenover zich vond. De
slotronden werden dus beslissend,
waarin Xander Wemmers zich de
koelste toonde. Zie stand!

Lukas: hoeft nog even niet naar
de slijter
Groep C zat vol met spelers die je
wel wat hoger verwacht. Wim v/d
Fliert toonde aan te laag te zitten
en haalde bijna Lukas’ score.
Organisator/initiator/inspirator Anton
Rosmüller en Rode Loper Jan Prins
(wat hebben die gasten toch met
derde prijzen?) haalden de overige
flessen op, dit ten spijt van Rolf.

De finaleronde! Aan de linkerkant
Xander (half zichtbaar) Frans, Tom
de Jong en Paul v/d Klein.De
opponenten zijn Jan Jaap
en
Willem (half zichtbaar), Pieter
Nieuwenhuis en Hein-Piet v/d Spek
In groep B zat een gefrustreerde
Lukas, die bijna voor de 2e keer in
3 dagen voortijdig naar huis was
gegaan. Hij richtte een ware ravage
aan in deze toch niet zwakke groep.
Jan Poppelaars en Rody Straat (De
Rode Loper) bleven nog het beste

Anton Rosmüller: geen
toernooi, wel lekker flesje
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lekker

In groepje 4 tenslotte kon het echt
alle kanten op. Het was uiteindelijk
Erik “DBC” Onwezen die de
sterkste eindsprint in huis had.
Reden tot hulde: deze groep deed
niet aan remises, maar vocht als
bezetenen om de punten.

Mireille met een flesje Baileys. Pa
Nieuwenhuis heeft andere zorgen

Groep D in actie, met vooraan
oud-leden Julius-Louis en Lex in
gevecht
Wie gezellig bij iemand een
glaasje geestrijk vocht wil nuttigen
weet dus voortaan waar hij/zij
terecht kan. Rest mij de dank uit te
spreken aan organisatoren Jacob &
Marjolein v/d Lagemaat, Mireille
Nieuwenhuis en fotografe Devianti
Handojo.

Xanders cooling down tegen de PKsnelschaakkampioen

tournooi en toucheerde een leuk
geldbedrag.
Anderhalve week later, in een
rapidtournooi te Wageningen (op 5
mei 2004), nam ik weer tegenover
haar plaats. Nu had ik wit en weer
won ik! Ik werd uiteindelijk gedeeld
derde in dit tournooi. Ik geef
hieronder beide partijen met licht
commentaar.
Zhaoqin Peng - Frans Konings
(Culemborg, r.5, 20 min rapid)

TWEE KEER PENG
Frans Konings
In het rapidtournooi te Culemborg
(op 24 april 2004) won ik met zwart
van
Zhaoqin
Peng.
Zij
is
meervoudig Nederlands dames–
kampioene en verloor onlangs een
barrage voor de EK-titel bij de
vrouwen van Alexandra Kosteniuk.
Mede door de winst op Peng
behaalde ik de tweede plek in het
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1. d4 d5 2. c4 dxc4 3. e4 Pc6 4.
Pf3 Lg4 5. Le3 e6 6. Lxc4 Pf6 7.
Pc3 Le7 (Lb4 schijnt hier beter te
zijn) 8. Lb5 (het is de vraag of dit de
juiste reactie is op zwart’s slappe
Le7) 0-0 9. Lxc6 bxc6 10. h3 Lh5
11. g4 Lg6 12. Pd2 Pd7 13. Da4
c5 14. d5 exd5 15. exd5 Pb6 16.
Dc6 Ld3 (een vervelend zetje voor
wit, de bekende “doorn in het
vlees”) 17. 0-0-0 c4 18. Pde4 Tb8
19. Pc5 Lxc5 20. Lxc5 Te8 21.
The1 Pd7 (een goede zet, zwart wil
geen zware stukken ruilen, maar
juist de aanval zoeken en de zaak
compliceren) 22. Ld4 (Lxa7 was
ook mogelijk, maar de pion op a7
doet er eigenlijk niet toe) Dg5+ 23.
Le3 De7 24. d6 (hier is Lxa7 wel
interessant, ik was Pe5 van plan.
De stelling blijft ingewikkeld)

1. d4 Pf6 2. Pf3 e6 3. e3 c5 4. Ld3
b6 5. 0-0 Lb7 6. c3 Le7 7. Pbd2 d5
8. De2 Pbd7 9. e4 cxd4 (dit lijkt me
een fout, dxe4 is de normale zet)
10. e5 Pe4 (na deze zet staat zwart
duidelijk minder, interessant was
Ph5. Misschien kan wit met Pb3
een pion offeren en op het slecht
staand paard spelen. Dit was een
voorstel van Xander in de analyse)
11. cxd4 Pxd2 12. Lxd2 0-0 13. g3
(wit zet een standaard aanvalsschema op met h4 en Ph2) Tc8 14.
h4 Te8 15. Ph2 Lf8 16. Dh5 h6 17.
Pg4 De7 18. a3 (een goede zet, ik
wil Lg5 dreigen, maar zwart heeft
dan altijd nog Db4. Afpakken dus,
dat veld) 18. .. f5 (She hits the
“panick-button”) 19. exf6 Pxf6 20.
Dg6 Pxg4 21. Dh7+ Kf7 (hier dacht
Peng volgens mij dat ik remise ging
houden middels Dh7-g6, maar ik
zag een geforceerde winst) 22.
Lg6+ Kf6

24. .. Df6! (dit is een goede zet,
zwart dreigt Dxc3 met eeuwig
schaak, Peng raakt in paniek na het
zien van deze truc en blundert) 25.
Txd3?? (verschrikkelijke blunder)
Pe5 (Uit!, wit verliest have en goed)
26. Dxe8+ Txe8 27. Tdd1 Pd3+
0-1

23. Lh5! (deze zet is dodelijk, veld
g6 valt niet te dekken) Dc7 24.
Dg6+ Ke7 25. Df7+ (Opgegeven
door zwart, na Kd6 volgt Lb4+ en
zwart wordt finaal kaalgeplukt en
uitgerookt. Merk op dat de koning
niet naar d8 kan omdat Te8 dan
hangt) 1-0

Frans Konings – Zhaoqin Peng
(Wageningen, r.7, 20 min rapid)
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Van een leien dakje, noemen ze
TWEE KANTTEKENINGEN NA
DRIE JAAR

dat.
31 Lxf8 c2 (het eenvoudigst) 32
Txa1 Kxd7 33 Lh6 g3 en niet zwart
maar wit kan opgeven!

Gijs van Breukelen

(2) Dat de club naar Paul Keres is
vernoemd wordt toegeschreven aan
Peter Monté (pagina 9). Op zichzelf
terecht, maar schrijver dezes heeft
als eerste de naam gesuggereerd.
In het clubblad voegde ik er nog
aan toe “Of worden we dan altijd
tweede?”
Waarom ik die naam suggereerde?
Ook om zijn prestaties, maar zeker
ook vanwege een aspect dat wat te
weinig
is
belicht
in
het
jubileumnummer. Paul Keres was
een toonbeeld van sportiviteit en
fatsoen. Ik bezit bijvoorbeeld het
toernooiboek van het kandidatentoernooi
Bled-Zagreb-Belgrado,
waarin hem op diverse plaatsen lof
wordt
toegezwaaid
voor
de
sportieve wijze waarop hij zijn
zoveelste tweede plaats verwerkte.
Om zijn kracht aan te geven: hij
scoorde daar tegen de wereldtop
18½ uit 28, met zwart zelfs 12 uit
14!

In april 2001 verscheen een
jubileumnummer van het Paul
Keres Bulletin vanwege het 25-jarig
bestaan van de club. Als lid (en
zelfs even voorzitter) van het eerste
uur heb ik dat met veel aandacht
gelezen. Op twee punten wil ik wat
kanttekeningen plaatsen:

(1) Op pagina 18-19 staat een
fascinerende partij tussen Guido
Jansen en Jaap van der Tuuk. Het
spektakel bereikt zijn hoogtepunt na
de 28e zet van wit. Bij het diagram
staat o.a. “… allen dachten dat
zwart gewoon de witte dame kon
nemen… Na 28,… Dxh8?? 29 Lg7
is het zwart die op kan geven”.

Nog een laatste opmerking. Relatief
veel aandacht wordt besteed aan
de periode 1939-1945. Beseft men
wel dat na die tijd er nog steeds
sprake was van een onderdrukt en
bezet Estland? Doodzonde dat Paul
Keres 1989 niet heeft mogen
beleven.

Nee Jaap, de stem van het volk had
gelijk! Zoals zo vaak in analyses
wordt de verdediging onderschat.
Na 29 Lg7 kan zwart spectaculair
terugofferen met 29,… Dh5+!? of
29,… Dh7+!?, maar dan lijkt remise
de meest logische uitslag. Veel
overtuigender is 29,… Df8! Wit
heeft nu niet beter dan 30 Ld7+ Kd8

Tenslotte wens ik Paul Keres nu en
in de toekomst veel succes!
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handelsmerk is geweest: het
eindspel. En niet zonder succes.
Een schitterend staaltje is hieronder
te bewonderen:

SUBTILITEIT EN SPECTAKEL
Martin van Essen
Sommige lezers zullen er misschien
iets van hebben meegekregen: Het
Cor de Feijter festival. In december
2003 werd aandacht besteed aan
de Nederlandse studiecomponist
wijlen Cor de Feijter. Te zijner
opluistering was de dag ingericht
met lezingen van Harold van der
Heijden en Yochanan Afek, een
eindspelstudiesimultaan en last but
not
least:
het
Nederlands
Kampioenschap
eindspelstudie
oplossen. De deelnemers kregen
acht eindspelstudies voorgescho–
teld die zij binnen twee uur dienden
te doorgronden. Daniël Stellwagen
leverde een unieke prestatie door
voor het eerst in de traditie van het
oploskampioenschap
de
volle
honderd procent te scoren, vóór
een gerenommeerde crack en
viervoudig winnaar Marcel van
Herck. Bovendien had hij als eerste
zijn blaadje ingeleverd. Naderhand
werden de andere aanwezigen
deelgenoot gemaakt van hetgeen
de deelnemers op hadden zitten
ploeteren. Twee prachtige studies
zijn de moeite van het uitlichten de
moeite meer dan waard. De eerste
is er een van Smyslov uit 2000. De
oud-wereldkampioen kwam in de
jaren ’80 nog zeer ver in het
gevecht om de mondiale titel van
het bordschaak, maar met het
verstrijken van jaren verdween ook
langzamerhand het licht uit zijn
ogen. Bijna blind legt hij zich toe op
wat zijn hele carrière toch wel zijn

Smyslov, Wit maakt remise
Kenmerkend
voor
Smyslov’s
studies is de natuurlijke en rustige
uitgangsstelling, geheel volgens de
harmonieuze stijl waarmee hij ook
zijn partijen speelde. In deze
stelling is de zwarte a-pion het
acute gevaar, maar dat lijkt
makkelijk bezworen.
1. Tg5—g1
La6—d3!
Daar heb je het eerste probleempje
al. Zwart dreigt 1. ..., Lb1. Wit lijkt
zich nu te moeten schikken in 2.
Ta1, Lb1 waarna het eindspel
onhoudbaar is: 3. Kd6, h6 4. Ke5,
Ke7 5. Kd4, Kf6 6. Ke3, e5 7. fxe5+,
Kxe5 en zwart wint de witte h-pion,
of 3. h6, Kg6 4. Kd6, Kf6! (het
eenvoudigst) 5. Kd7, e5! 6. fxe5+,
Kxe5 7. Ke7, Kd4! 8. Kf7, Kc3 9.
Kg7, Kb2 (net op tijd!) 10. Txa2+,
Kxa2 en zwart wint. Hij heeft de
goede loper. Wit moet naar andere
middelen grijpen.
2. h5—h6!
Met de pointe 2. ..., Lb1? 3. Tg7+,
Kf6 4. Ta7 en wit houdt makkelijk
remise.
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Kxh7. 10. f5, h5 11. Ke6, Kf8 12.
Ke5, Ke7 13. Kf4, Kf6 14. Kg3, Kxf5
15. Kh4, Kg6 en zwart wint. Een
mooie variant.
6. ...
Kf6—f5
Anders komt zwart niet verder. Na
6. ..., Kg6? 7. Kxe6, Kxh6 8. f5, Kg7
9. Ke7! is het meteen remise.
7. Kd6—e7!
Niet 7. Kd7?, e5! 8. fxe5, Kxe5 en
de zwarte koning bereikt weer net
op tijd b2.
7. ...
Kf5xf4
Nu is zwart met 7. ..,. e5 net te laat.
De witte koning valt h7 aan en offert
op a2 de toren.
8. Ke7xe6
Kf4—g5
Ogenschijnlijk winnend, maar wit
heeft een opmerkelijk reddingsplan.
9. Ke6—f7!
Kg5xh6
10. Kf7—g8! Kh6—g6
Anders Txa2.
11. Kg8—h8 h7—h5
12. Ta1xa2!
Lb1xa2 pat!

2. ...
Kf7—f6
Zwart kan een val zetten met 2. ...,
Lg6!? want 3. Ta1?, Lb1 4. Kd6,
Kf6! verliest weer. Echter 3. f5!,
Lxf5 (3. ..., exf5 4. Ta1) 4. Tg7+,
Kf6 5. Ta7, Lb1 6. Kd6 is een
houdbaar eindspel.
3. Tg1—a1
Ld3—b1
4. Kc5—d6!
Deze stelling hebben we al eerder
gezien, maar dan met wit aan zet.
Wit verliest dan, maar nu is zwart
aan zet! Hoe gaat dat uitpakken?
4. ...
Kf6—f7!
Een gemene val: 5. Ke5?, Ke7! en
wit wordt weggemanoeuvreerd.
5. Kd6—d7!
Kf7—f6

De volgende studie geeft een
spectaculair tactisch steekspel te
zien, waarin beide partijen elkaar
voortdurend proberen af te troeven.
6. Kd7—d6
Wit moet de stelling herhalen.
Achterlangs lopen verliest op het
nippertje: 6. Ke8?, Kg6! 7. Ke7,
Kxh6 8. Kxe6, Kg6! Zwart profiteert
van het feit dat 9. f5+, Lxf5+ MET
SCHAAK nu even niet gaat. (8. ...,
Kg7? 9. f5, h5 [9. …, Kf8 10. Kf6]
10. Ke7!, Lxf5 11. Txa2 =) 9. Ke5,
Kg7!! Zeer subtiel tempospel: 9. ...,
Kf7? 10. f5, h5 11. f6 en zwart is in
zetdwang, of 10. ..., Ke7 11. Kf4,
Kf6 12. Kg4, Lxf5+ 13. Kh5, Lb1 14.
Kh6 gevolgd door 15. Txa2 en 16.

Stavrietsky & Rjabinin, Wit wint
Materiaal is volkomen gelijk, beide
partijen hebben een sterke vrijpion.
Wit moet het hebben van een
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mataanval tegen de zwarte koning.
Na 1. Tb1, Te1! gaan de witte
aspiraties niet door. Getructer is al
1. d8D!?, Lxd8 2. Lxe4, d1D 3. Th7
mat.Maar zwart speelt sterker 1. ...,
Tf4+! tussendoor en maakt remise.
1. d7—d8P!
Dat lijkt er al meer op. 1. ..., Lxd8
kon niet en het torenschaak 1. ...,
Tf4+ is nu ook ontzenuwd: 2. Pf7+,
Txf7+ 3. Kxf7!, (3. Txf7?, Lb4+!)
d1D 4. Tb8 mat. Het komt ook uit
alle hoeken! Of 1. ..., d1D 2. Pf7+,
Kh7 3. Lxe4 mat, of 1. …, Lb4+ 2.
Txb4, Txb4 3. Pf7 mat.
1. …
Te4—e8+!
Dit heeft zwart nog net achter de
hand.
2. Kf8xe8
d2—d1D
3. Ke8—f8!
Hervat de matdreigigen (Pf7). Een
mooie pointe is 3. ..., Dxd3 4. Pf7+,
Kh7 5. Pe5+ met damewinst.
3. ...
La5—b4+!
4. Tb7xb4

4. ...
Dd1—f3+
Zwart mikt op 5. Pf7+, Dxf7+! 6.
Kxf7 pat! Leuke varianten zijn 4. ...,
Dxd3 5. Th4+, Dh7 6. Pf7 mat en 4.
..., Dh5 5. Th4!!, Dxh4 6. Pf7 mat.
5. Ld3—f5!!
Een prachtige riposte. Wit laat met
schaak zijn loper nemen. Zwart
moet erop ingaan.
5. ...
Df3xf5+
6. Pd8—f7+
Kh8—h7
6. ..., Dxf7+ 7. Kxf7 is nu geen pat
meer.
7. Tb4—h4+
Kh7—g6
8. Th4—h6 mat! Een ideale
matstelling.

ZONNEWERINGSBEDRIJF

“ZONNESCHIJN”
Verkoop en montage van o.a.:

-Zonneschermen
-Markiezen
-Screens
-Lamellen
-Rolgordijnen
-Rolluiken

C.Alexandar
Tiendstraat 22
3513 EB Utrecht
tel./fax.: 030-231 51 63
mob.: 06-15556275
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PREVIEW VERSLAG OKU2004
Arnoud van Vliet
Twee pagina's over, dus ruimte voor het OKU2004. Dit zal uitgebreid
worden behandeld in het volgende PKB, waar dagverslagen en partijen
zullen worden gebracht. Hierbij vast wat statistieken voor aan de
borreltafel.
Eindstand Groep 1:
plt
1
2
2
2
2
6
6
6
9
9
9
9
9
9
9
9
9

nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17

naam
score
Vladimir Epishin (GM)........ 5.5
Vyacheslav Ikonnikov (GM).... 5
Normunds Miezis (GM)......... 5
Matthew Tan.................. 5
Erwin l' Ami (IM)............ 5
Eelke Wiersma (IM)........... 4.5
Oscar Lemmers (IM)........... 4.5
Harmen Jonkman (GM).......... 4.5
Mark Smits................... 4
Gabriel Molinari............. 4
Leo Hovestadt................ 4
J.H.A. (Sander) van Eijk (CM) 4
Alexander van Beek........... 4
C.L. (Leo) van Houwelingen... 4
Said Becic................... 4
Jan Prins.................... 4
Hans Galje................... 4

rtng
2610F
2502N
2530F
2211N
2460N
2379N
2388N
2432N
2112N
2136N
1938N
2172N
2213N
1894N
1939N
2002N
2075N

lnd
RUS
RUS
LAT
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED

tpr
2639
2439
2541
2390
2495
2332
2285
2305
2400
2261
2346
2292
2298
2230
2251
2279
2104

Groep 1 – eindstand van de PK-ers
plts
9
9
18
18
30
30
30
42
42
42
42
55
55
65
73

nr
19
60
46
50
77
11
33
23
47
30
25
32
45
64
73

naam
score
Mark Smits..................... 4
C.L. (Leo) van Houwelingen..... 4
Eric Jacobs.................... 3.5
Maartje de Jonge............... 3.5
Bart Karstens (FM) ............ 3
Xander Wemmers (FM)............ 3
Jan Jaap Janse................. 3
Wim van de Fliert.............. 2.5
Simon Kronemeijer.............. 2.5
Evert van Heel................. 2.5
Anton Rosmuller................ 2.5
Jaap van der Tuuk (NM) ........ 2
Paul van der Kooij............. 2
R.D.A. (Dimitri) Hendriks...... 1.5
Jan Bettman.................... 0.5
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rtng
2112
1894
1980
1938
2241
2311
1994
2208
1953
2108
2104
2091
1983
1872
1837

TPR
2400
2230
2132
2154
2329
2008
2026
1905
2073
1930
1894
1839
1896
1769
1518

Eindstand Groep 2:
plt
1
2
2
4
4
4
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

naam
Cyriel C. Pex .............
Jesper de Groote ..........
Remco Sprangers............
Wijnand Groenen............
Leo Rietveld...............
Frank Heinen...............
Ger Hageman................
Caspar Kruijf..............
Louis Rutgers..............
Pim Gentenaar..............
Jan Peter Patist...........
Erik Verlinde..............
Manuel Smit................
Orgilbold Suhbat...........
Ashley Krishnasing.........
Jan Wiggerman..............
Talitha Munnik.............
Jarno Witkamp..............

score
5.5
5
5
4.5
4.5
4.5
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4
4

rtng
1889N
1776N
1898N
1756N
1877N
1708N
0E
1875N
1702N
1741N
0E
1794N
1759N
1717N
1794N
1806N
1567N
1816N

lnd
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED
NED

tpr
2086
2048
2045
1908
1901
1964
1904
1865
1644
1957
1884
1858
1860
1834
1799
1862
1935
1806

Groep 2 – eindstand van de PK-ers
plts
4
7
7
51
64

nr
27
63
13
50
49

naam
score
Frank Heinen................... 4.5
Ger Hageman.................... 4
Erik Verlinde.................. 4
Jan van Eck.................... 2
Frank Wiendels................. 1
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rtng
1708
0
1794
1578
1596

TPR
1964
1904
1858
1187
1509

Doe eens iets anders met je dame...
of je heer

leer de

Argentijnse Tango

gratis proefles, op vertoon van deze advertentie,
met of zonder partner
graag aanmelden via telefoon of e-mail

Argentijnse Tango
een verrassend samenspel voor schaker en dame
Carla Somer en schaker

Argentijnse Tango Carla Somer 030 231 21 51
www.carlasomer.nl
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