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REDACTIONEEL
Arnoud van Vliet
Er zal weer een stukje bos tegen de vlakte moeten voor dit PKB. De
oplage is verhoogd van 90 naar 100 exemplaren, en alhoewel de 72 pp van
de vorige PKB net niet worden gehaald (68 pp deze keer), is dat alleen
maar wegens intensief schuifwerk van bovengetekende.
Er zijn stokjes opgenomen cq overgegeven aangaande de verslaggeving
van de externe teams. Terwijl Rolf en Jeroen dit gelukkig blijven doen voor
PK3 en PK6, hebben Dirk Floor en Kees Vreeken de verslaggeving van
PK1 en PK2 opgepakt. Ook zijn er verschillende spelers van de diverse
teams die hun partij geannoteerd hebben; van PK1 staan alle (!) partijen
van de eerste twee ronden KNSB-competitie in dit nummer, voorzien van
aantekeningen van Dirk of van de spelers zelf. Hulde!
Verder in dit nummer een gevarieerd aanbod: een verslag van het zeer
geslaagde Hans Sandbrink Memorial, dat begin september is gespeeld; het
SGS-snelschaken; Ierse Mysteries, wonderen in het eindspel, en een
interview met Anton Rosmuller. En natuurlijk de notulen van de ALV en de
agenda.
Het is de bedoeling het volgende PKB uit te brengen voor de Kerst. Blijf
dus kopij insturen, dan wordt ook dat weer mooi leesvoer voor de donkere
dagen!
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foto voorzijde: Geen 100%-scorende dames, en een speler te weinig, en
dus ook geen vrije rondes om op adem te komen. Het maakte PK3 bij het
SGS Snelschaakkampioenschap voor Clubteams in Bunschoten niet uit:
ondanks de verplichte voorgift van een punt wist men toch heel knap de
derde plaats in de tweede klasse te bereiken, en daarmee voor het tweede
jaar op rij de promotie af te dwingen!
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zowel in de kop als in de staart
voldoende tegenstand voor elk
niveau. Het zou prettig zijn als
sommige PK1-spelers nog wat
vaker komen, want koploper
Frans Konings mag het niet te
makkelijk krijgen. Voorlopig is de
grootste zorg echter hoe we de
grote opkomst elke week weer in
de Sjuut krijgen gepropt, maar tot
nu toe loopt dat prima. Leo,
houwen zo die interne!

VAN DE VOORZITTER
Jan Jaap Janse
Help! Een lap tekst op de eerste
pagina van het PKB. Wees gerust,
ik ga hier geen gewoonte van
maken. Sommige clubbladen
beginnen standaard met een soort
"G.B.J. Hilterman-achtig" relaas
over de toestanden in de
schaakwereld, maar niet het onze.
Het is echter niet verkeerd om af
en toe eens even te kijken hoe het
met de club ervoor staat.

Over de externe valt voorlopig
weinig te melden, want de KNSBteams staan allemaal op 50% en
de SGS-teams zijn nog maar net
begonnen. Wel is het prettig om te
zien dat alle teams goed bezet
zijn, met nog veel reserves achter
de hand. Vooral bij Paul Keres VI
is dat fijn, en daaruit blijkt maar
weer wat je met een beetje
enthousiasme kan doen. Simon
gaat op deze manier een rustig
jaar als extern wedstrijdleider
tegemoet. Eveneens: houwen zo!

Laat ik beginnen met vast te
stellen dat het goed gaat met Paul
Keres! Waarom vind ik dat?
Allereerst staat het ledenaantal op
een fikse piek, zo om en nabij de
85. We hebben er aardig wat
nieuwe leden bij, die ook nog
eens trouw komen. Rolf heeft het
maar druk met de ledenlijst!
Bovendien is de wens van één
van onze vrouwelijke leden
("Nieuwe leden moeten bij
voorkeur studeren en strakke
kontjes hebben", of iets dergelijks)
grotendeels vervuld, al moet dit
niet gelezen worden als een
toelatingseis☺! Ook op deze plek
nog eens een hartelijk welkom
aan alle nieuwelingen, en veel
succes en plezier toegewenst.
Jammer genoeg zijn we wel
clubkampioen en omnivoor Bart
Karstens kwijtgeraakt, hopelijk
tijdelijk.

Financieel staat de club er ook erg
goed voor, zo goed zelfs dat wij
als één van de weinige clubs de
contributie niet verhoogd hebben.
Sterker nog, voor dubbelleden en
studenten zijn de tarieven nog
eens gereduceerd. Dankzij het
solide beleid van Poppie en het
hoge ledenaantal zijn we een
gezonde club waar schaken niet
veel kost. In deze voor sommigen
moeilijke tijden kan dat net het
duwtje zijn om te blijven spelen.

De interne competitie loopt erg
lekker. Wekelijks worden er
diverse degens gekruist en is er

Verder is Paul Keres erg actief
wat evenementen betreft. In het
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wij erg goed. Enkele vriendelijke
doch dringende verzoeken: zet de
DGT's uit als je klaar bent en help
's avonds ook mee met opruimen.
Ook hier maken vele handen licht
werk. Laat niet steeds dezelfde
mensen sjouwen! Hebben jullie
trouwens
ook
de
nieuwe
notatieboekjes (á €1,50) gezien?
Hiervoor veel dank aan Ger!

laatste half jaar hebben wij de
massakamp Euwe-Keres, het
OKU en het Hans Sandbrink
Memorial georganiseerd, stuk
voor
stuk
zeer
geslaagde
evenementen. Vooral het laatste
ligt mij dicht aan het hart, en het
was prachtig om te zien hoe
schakers uit Hans' verleden elkaar
ontmoetten achter het bord. Het
kost alleen altijd wel wat moeite
om de organisatie van dergelijke
zaken rond te krijgen. Help Jeroen
Bollaart, die fantastisch werk voor
het OKU verricht, uit de nood en
meld je bij hem aan. Organiseren
kost wel wat tijd, maar vele
handen maken licht werk en het is
erg gezellig en bevredigend.
Overigens lijkt het er op dit
moment op dat het OKU 2005
weer een succes gaat worden,
want sponsoring en locatie gaan
voorspoedig (afkloppen).

Het wordt eentonig, maar ook de
publiciteit loopt lekker. Voor het
PKB doet Arnoud prima werk,
waardoor de dikke PKB's uit de
"Martin-tijd"
gewoon
worden
voortgezet. Op www.paulkeres.nl
houden Simon en Leo de boel
steeds actueel, en rumoer heeft
het dat webmaster Rolf binnenkort
de site een nieuw verfje gaat
geven. Aan het aantal hits (al dan
niet via www.utrechtschaak.nl) is
te zien dat veel mensen op die
manier met SV Paul Keres in
aanraking komen.

Qua materiaal is er even weinig
nieuws (behalve dat PK1 in
Bunschoten géén klok gewonnen
heeft, foei heren ☺!). Onze
materiaalman is trouwens weer
vader geworden. Gefeliciteerd,
Dimitri! In Bunschoten zag ik
trouwens met wat voor spullen
andere clubs spelen, en dan zitten

Al met al gaat het dus goed met
ons clubje, mede dankzij veel
mensen die hun schouders
eronder zetten! Natuurlijk zijn
ideeën en initiatieven nog steeds
erg welkom bij één van de
bestuursleden. Tot schaaks!
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INTERNE COMPETITIE
Leo van Houwelingen
Wij zijn 9 ronden onderweg in de interne competitie. De opkomst is tot nu
toe uitstekend te noemen met een gemiddelde van 16,55 partijen per
avond. Er zijn in totaal 149 partijen gespeeld door 68 verschillende
personen waaronder veel nieuwelingen.
Frans Konings heeft de leiding vanaf ronde 1 ferm in handen genomen.
Nu Bart Karstens dit seizoen niet meespeelt, is de vraag wie Frans van het
kampioenschap kan afhouden. Het jaar is echter nog lang, 34 ronden staan
er voor dit seizoen op de planning. Frans wordt gevolgd door Jan Jaap
Janse die zijn vormcrises van afgelopen seizoen kennelijk te boven is. Op
de derde plaats staat David van Eekhout. David scoorde tot nu toe 5 uit 5
en wist als enige Frans te verslaan.
Van de nieuwelingen doet Maarten Buter met een tiende plaats het zeer
verdienstelijk. Als we verder in de top 15 kijken is vooral de hoge positie
van Jan Bettman opvallend. Het afgelopen jaar speelde Jan continu in de
laagste regionen. Met zijn creatieve spel heeft hij dit jaar duidelijk meer
succes. Op de laatste plaats treffen we aan Elias Wientjes. Zeven
nederlagen in evenveel partijen hebben gelukkig zijn plezier in het spel niet
aangetast.
Stand interne competie seizoen 2004-2005 na 9 ronden
##

Naam

1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:

Frans Konings
Jan Jaap Janse
David van Eekhout
Paul van der Kooij
Wan Fokkink
Mark Smits
Jaap van Oosten
Lukas Boutens
Willem van de Fliert
Maarten Buter
Anton Rosmuller
Jan Bettman
Dirk de Beer
Rijk Schipper
Frank Heinen
Paul van der Klein
Jan Teuben
Jan-Bart Abcouwer
Dirk Floor
Andreas Weiermann

Pntn Npar Sal Kls Afg
116
91
78
66
66
63
52
48
47
40
37
35
35
33
31
30
29
29
28
27

9
7
5
8
7
8
8
6
7
7
4
7
3
5
8
2
5
5
2
2
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6
5
5
3
3
2
1
2
2
2
2
1
2
1
1
2
1
1
2
2

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

+

=

-

7
5
5
5
4
5
3
3
4
3
2
3
2
3
4
2
3
3
2
2

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

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

21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
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:
67:
68:

Robbert van Vossen
Evert van Heel
Conrad Kiers
Ed Verstraete
Hein Piet v/d Spek
Simon Kronemeijer
Luc Martens
Leo van Houwelingen
Jaap van der Tuuk
Ger Hageman
Willem Bor
Maartje de Jonge
Bas Peeters
Thijs Dam
Mark Uildriks
Wout van Veen
Bert Both
Kees Vreeken
Michiel Bouwhuis
Colijn Wakkee
Gertjan Thomassen
Serdar Calinalti
Willem van Dam
Rolf Dijksterhuis
Lennart de Vos
Frank Wiendels
Jeroen Bollaart
Jan Schepers
Arnoud van Vliet
Laurens Winkelhagen
Jeroen van Meerwijk
Erik Verlinde
Nicolien de Jong
Veselin Aleksic
Rutger van Merkerk
Eric Jacobs
Dimitri Hendriks
Pieter Hofstede
Harry Appelo
Michiel van Hasselt
Harro Teuben
Cili Kocsis
David van der Vloed
Mart Renders
Chris van Meer
Paul van Oordt
Jan van Eck
Elias Wientjes

25
23
22
20
20
20
19
18
16
15
15
12
11
10
8
7
6
4
4
3
3
1
1
-2
-2
-3
-4
-4
-6
-6
-7
-7
-7
-8
-8
-9
-10
-10
-11
-12
-12
-15
-16
-20
-23
-24
-25
-68

4
8
4
3
2
7
2
7
4
6
1
3
4
2
8
2
2
7
1
7
4
3
1
8
2
3
5
3
3
8
2
1
1
1
1
8
4
1
1
4
1
2
2
7
7
5
4
7

7

1
0
1
1
1
-1
1
0
0
0
1
0
0
0
-1
0
0
-1
0
-1
-1
-1
0
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-1
-2
-2
-1
-1
-2
-1
-2
-2
-3
-3
-3
-3
-7

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

2
4
2
2
1
3
1
3
1
3
1
1
2
1
3
1
1
2
0
3
1
1
0
2
0
1
2
1
0
2
0
0
0
0
0
2
0
0
0
1
0
0
0
1
2
1
0
0

1
0
1
0
1
0
1
1
2
0
0
1
0
0
1
0
0
2
1
0
1
0
1
2
1
0
0
0
2
2
1
0
0
0
0
2
2
0
0
0
0
0
0
2
0
0
1
0

1
4
1
1
0
4
0
3
1
3
0
1
2
1
4
1
1
3
0
4
2
2
0
4
1
2
3
2
1
4
1
1
1
1
1
4
2
1
1
3
1
2
2
4
5
4
3
7

RATINGOVERZICHT TOT EN MET RONDE 9
Leo van Houwelingen
##
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
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43

Naam
Rating
Andreas Weiermann
2264
Willem Bor
2228
David van Eekhout
2213
Dirk Floor
2208
Frans Konings
2202
Dirk de Beer
2188
Mark Smits
2158
Willem van de Fliert 2151
Bert Both
2117
Wan Fokkink
2116
Paul van der Klein
2115
Maartje de Jonge
2099
Jan Jaap Janse
2093
Jan-Bart Abcouwer
2084
Robbert van Vossen
2072
Anton Rosmuller
2064
Hein Piet v/d Spek
2056
Jaap van der Tuuk
2056
Lukas Boutens
2038
Evert van Heel
2020
Paul van der Kooij
2011
Thijs Dam
1993
Rijk Schipper
1982
Kees Vreeken
1960
Conrad Kiers
1955
Bas Peeters
1949
Simon Kronemeijer
1947
Leo van Houwelingen 1931
Eric Jacobs
1925
Rolf Dijksterhuis
1913
Wout van Veen
1892
Michiel Bouwhuis
1884
Ger Hageman
1882
Jaap van Oosten
1873
Arnoud van Vliet
1860
Luc Martens
1854
Maarten Buter
1844
Dimitri Hendriks
1839
Ed Verstraete
1833
Mark Uildriks
1832
Gertjan Thomassen
1830
Jan Bettman
1819
Jan Teuben
1816

KNSB
2256
2219
2169
2198
2171
2184
2179
2178
2130
2087
2106
2111
2029
2076
2076
2052
2045
2075
2033
2061
1977
1998
1973
2018
1958
1950
1956
1934
2013
1959
1883
1886
1867
1825
1865
1840
1827
1862
1801
1836
1824
1782
1809

8

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

Erik Verlinde
Colijn Wakkee
Jan Schepers
Jeroen Bollaart
Frank Heinen
Serdar Calinalti
Lennart de Vos
Mart Renders
Paul van Oordt
Veselin Aleksic
Pieter Hofstede
Michiel van Hasselt
David van der Vloed
Willem van Dam
Laurens Winkelhagen
Chris van Meer
Jeroen van Meerwijk
Jan van Eck
Frank Wiendels
Nicolien de Jong
Rutger van Merkerk
Elias Wientjes
Cili Kocsis
Harry Appelo
Harro Teuben

1812
1800
1799
1783
1782
1776
1748
1739
1729
1719
1713
1699
1688
1685
1676
1630
1608
1588
1567
1543
1505
1451
1450
1375
1344

1819
1802
1793
1801
1743
1767
1755
1759
1750
1732
0
1691
0
1674
0
1649
1600
1590
1550
1548
0
1483
1457
0
0

Toelichting op de kolommen:
1e kolom: de berekende rating, uitgaande van de KNSB-rating per 1-11-2004
gecorrigeerd met de interne competitie als toernooi.
2e kolom: de KNSB-rating per 1-11-2004

geven, zodat het leuke te zien is
en er niets wordt weggegeven.
Eens zien of deze oproep helpt.

PARTIJEN UIT DE INTERNE
Arnoud van Vliet
Heeft de gemiddelde PK-speler
last van valse bescheidenheid, en
denkt men dat de eigen partijen
ontoonbaar zijn? Of is het
openingsrepertoire
een
goed
bewaard geheim?

In dit partijenblok een fragment
die in de laatste ronde voor de
deadline werd gespeeld, en bijna
niet door het publiek werd
opgemerkt. De partij werd door
Jaap van Oosten op het
Utrechtschaak forum gezet met de
titel "One Queen Ain't Enough".

Het eerste is zeker niet waar, van
tijd tot tijd zie ik echt vuurwerk op
het bord. In geval van het tweede,
men kan toch alleen de stelling
waarin wat interessants gebeurde

Jaap van Oosten - Jan Bettman
PK Intern 04-05, r9
9

Stelling na 41.Lc5-f8 ..

Echter, winnend was hier het
verrassende 49...Le8!! De zwarte
koning kan nu wel naar h6, want
na 50.Txe8+ Kh7 51.Te7 Kh6
blokkeert de toren de diagonaal
naar f8. Na 52.Tf7 volgt Dxg1+ en
uit. 50.Tc7+ Ke8 Laatste kans
(maar
in
de
uitvluggerfase
natuurlijk niet te berekenen): 50. ..
Ld7! 51.Txd7+ Ke8 52.Te7+ Kf8
53.Tc7+ Dxc5! 54.Txc1 Te1+
55.Txe1 Dxc7 56.Lxg6 Dg7
57.Lxh5 Dxg3 en de loper gaat
vallen. 51.Tc8+ Kf7 52.Tc7+ (½½).

De nu volgende opmerkingen zijn
gemaakt na wat adviezen van
ChessTiger.
Alhoewel
het
materieel niet zo erg is voor wit
(2T+2L tegen D+T+L), is de
doorgebroken c-pion beslissend,
zeker in samenwerking met de
dreigingen tegen de witte koning.
Alleen moet zwart zijn eigen
koning in de gaten houden, de
aftrekschaakjes
zien
er
beangstigend uit. Er volgde 45. ..
Kg8. Makkelijker was 41...Ld1
42.Txg7+ Kh8 en wit heeft niets
meer. 42.Tb8 c2 43.Lc5+ Kh7
44.Lh3! Df7 45.Tf8?? .. Volgens
ChessTiger is 45.b5 sterker 45. ..
Dc4? Het snelst won 45...Db3! De
dreiging D(x)f3 mat beslist, want
dit kan alleen door 46.Lg2 worden
verhinderd. Niet 45...Dxf8 46.Lxf8
Td2 47.b5 en de zwartveldige
loper is op tijd op a3. 46.Tc8 c1D
47.Lf5+ g6 48.Tc7+ Kg8 49.Tc8+

You win some, you lose some
En dat kun je ook in remises
uitdrukken!
Rolf Dijksterhuis - Arnoud van
Vliet, PK Intern 04-05, r6

(zie diagram)
49. .. Kf7? Inderdaad kan zwart
niet gelijk naar h6 lopen wegens
Lf8 mat.
Stelling na 22.c4-c5 ..
10

dreigt Lf3 mat, dus moet wit 27.h3
of 27.h4 spelen. Bijvoorbeeld
27.h4 Tg2+ 28.Kh3 Txf2 29.Tg1
h5 en er dreigt al vernietigend
Lg4+. Gemiste kans dus...

De witte pionnenstelling is veel
beter en als zwart niets doet, dan
zal de witte damevleugel zeer
gevaarlijk worden. Maar ook staan
de zwarte stukken actief en de
witte koning op de tocht. 22. .. f4!
23.Pe2 Te4 24.Pc3 Te5 25.Tc1?
.. Hier was 25.Kh1 de enige zet.
Nu was ik al een tijdlang
ontevreden over mijn stelling, en
ik had al toegespeeld naar het
eeuwig schaak. Dus ik was
tevreden met afdwingen van
remise, en bood dat ook aan na
25. .. Tg5+. Rolf nam het direct
aan; weigeren had trouwens geen
zin, want met 26.Kh1 Lg2+
27.Kg1 Lh3+ dwingt zwart het af.

Maar een paar weken later was
het andersom:
Dimitri Hendriks - Arnoud van
Vliet, PK Intern 04-05, r9

Stelling na 35. .. Pf6-d5
Wat wil wit nog meer? Pluspion,
sterk loperpaar, vrije h-pion,
betere opstelling van de stukken,
en meer tijd. Plus de kans om af
te wikkelen naar een eindspel dat
toch redelijk makkelijk te winnen
moet zijn: 36.Lxc6 Pxe3 37.Lxa4
Pxf1
38.Kxf1.
Ondanks
de
ongelijke lopers zijn de beide
zwarte pionnen zwak. Gelukkig
(voor mij) dorst Dimitri het niet aan
en er volgde 36.Lg5 Pb4 37.Le3
Ta7 38.Lc8 Pd5 39.Tc1? .. Beter
39.Tb1 of 39.Lf5. Nu is het
geforceerd remise: 39. .. Pxe3
40.Txc3 .. want na 40.fxe3 Ld2
staat wit niet beter meer. Nu is het
echter gelijk remise: 40. .. Ta1+
41.Kh2 Pf1+ 42.Kg1 Pg3+ ½-½
Misschien
tijd
voor
een
(on)terechte winst?

In de analyse keken we naar
26.Kh1 Lg2+ 27.Kg1 Lf3+ 28.Kf1
Tg2 en zwart kan winnen, maar
moet erg op de witte damevleugel
letten. Na de analyse kreeg ik op
mijn kop van Leo ("hoe gewonnen
moet jij staan om te winnen") en
van Rijk ("je hebt toch wel
gewonnen?"). Thuis gekomen
bleek het allemaal veel makkelijker te kunnen, want Rolf en ik
zaten beiden op het verkeerde
spoor. Na 26.Kh1 moet zwart niet
Lg2+ doen, maar 26. .. Lg4! Zwart
11

MINIATUURTJES
Jan Jaap Janse
Sommige spelers moeten het van
de opening hebben, anderen juist
niet. Normaliter hoor ik in de
tweede
groep
thuis.
Waar
anderen gretig openingsboeken
verslinden, de laatste nieuwtjes uit
toptoernooien verslinden en ook
achter het bord onophoudelijk
zitten te genieten, is de opening
voor mij een kwelling. Vaak ben ik
al blij als ik de eerste 15 zetten
overleef met slechts een pion in
de min, wat in het eindspel soms
wel weer goed te maken is. Vaker
echter is de schade minder
beperkt en kan ik weer snel
richting bar.
Daarom begrijp ik niet goed wat er
deze competitie met mij aan de
hand is. Na 4 partijen had ik er al
2
gewonnen
door
een
openingsgrapje! Snel vastleggen
voor het nageslacht voordat het
oude patroon weer begint:

7. Lc4 e6 8. Lb5+ Ke7 9. Db3 en
wit won vlot, al rommelde Mark in
het vervolg nog aardig terug.
Jan Jaap Janse – Jan Teuben,
7e ronde intern
1. d4 Pf6 2. Lg5 e6 3. e4 .. Zoals
de opmerkzame lezer al ziet speel
ik iets aanvallender dan vroeger.
3. .. Le7 4. Pc3 d5! O nee! Het
Frans, geen pretje voor een d4speler. Improviseren maar: 5. e5
Pfd7 6. h4!? .. Achter het bord
bedacht, maar van Aljechin, zo
begreep ik later van Bart.
Overigens is het goed mogelijk
dat de partij Karstens – Nederlof
uit het OKU 2004 (zie vorig PKB)
ergens is blijven hangen, en dan
moet “bedacht” dus “herinnerd”
zijn. 6. .. a6 7. Dg4 f6 7...c5
schijnt de bedoeling te zijn. 8. Lf4
fxe5 9. dxe5 Pf8? Maar dat kan
het niet zijn. 9...Kf7 lijkt me
speelbaar. 10. Dxg7 Pg6 11. Ld3
En schlüss. Ook hier werd nog
een zetje of 10 doorgerommeld
zonder dat de uitslag ter discussie
stond.

Jan Jaap Janse – Mark Uildriks,
2e ronde intern
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Pf3 Lg4? Een
fout op de 3e zet! Dat kan dus
ook. Het gaat verrassend snel: 4.
Pe5 Lf5? 5. cxd5 cxd5 6. e4! ..
(zie diagram)
Kaboem! 6. .. dxe4 Na 6...Lxe4
7.Lb5+ gaan er handenvol
materiaal de doos in.
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valse
melding
van
nonontvoering).
Er waren deze keer auto's
genoeg; we moesten de fraaie
busreis
missen
maar
het
eindeloze gesjok langs buitenwijken en industrieterreinen bleef
ons bespaard. (Met mijn spataderpoten kan ik me enigszins in de
heer Wientjes verplaatsen. Verplaatsen dient beperkt te worden.)
Op de heenweg kregen we van
onze chauffeur W.B. de goede
raad om de eventueel ontbrekende speler op bord een te zetten,
dan konden we in de staart beter
scoren. Het was overigens
verbluffend wat die man zoal
paraat had. Na de constatering
dat we in onze groep maar negen
deelnemers hadden, wist hij
meteen in welke ronde we vrijaf
hadden. Het goede resultaat van
het derde is mede te danken aan
de adviezen tussen-neus-enlippen
van
een
kennelijk
geroutineerde automobilist/snelschaker. Hij verontschuldigde zich
nog dat hij geen CD van A.R. bij
zich had, maar die speelde niet
eens mee. Mogelijk was A.R.
inspiratie opdoen voor een nieuw
lied tijdens een lange wandeling.
W.B. wil wel in een nieuw lied
voorkomen, maar liever niet als hij
daarvoor eerst ruzie moet maken
of als het lied gaat over dikke
mannen. In de loop van de
middag is overigens herhaaldelijk
het spannende effect besproken
van de overhemdknoopjes van
L.B., een andere genomineerde

SGS SNELSCHAKEN 2004
Jeroen van Meerwijk, Simon
Kronemeijer, Jan Jaap Janse
Bezien vanuit PK3
Jeroen
In principe was het snelschaken
gedegen dichtgetimmerd, voorzover mogelijk. Na het fantastische resultaat van vorig jaar (alle
drie de teams kampioen; met de
drie meiden als de honderdprocenters; dat zie je in geen
honderd jaar nog een keer!)
wisten we dat het nu ietsje minder
zou moeten. Een topprestatie
evenaren zat er domweg niet in
(alleen al omdat onze meiden
alledrie niet mee konden).
Het werd zorgelijk met de
afmeldingen in de laatste dagen
(er is een sekte van de Heiligen
van de Laatste Dagen. Bekeert u
zich niet, svp, dat scheelt
teamgenoten en vooral onze
onvolprezen regelaar een hoop
kopzorgen). Uiteindelijk viel het
mee. Het eerste en tweede
konden hun borden vullen; de
reserve van het derde moest alles
spelen terwijl er goddorie een
bord leeg moest blijven.
Koortsachtig gebel met een
geleend mobieltje vanuit het Ledig
Erf; zelfs een arrestatieronde door
Meneer Oom Kees en Rolf
leverde niks op (een speelgerechtigd Kereslid was waarschijnlijk zonder pardon in de auto
gesleurd; we hadden dolgraag het
landelijke nieuws gehaald met een
13

binnen met 3½. Dat had ruimer
gekund, maar binnen is binnen.
We
speelden
gelijk
tegen
IJsselstein, want ik kon het niet
over mijn hart verkrijgen om ze op
het laatste bord een oor aan te
naaien (Dat is mijn oude kluppie;
en ik werd er overigens afgemaaid, meen ik me te herinneren).
We
verloren
onnodig
van
Woerden. Niet alleen mijn schuld
op het laatste bord. We verloren
van Amersfoort (Ger verknoeide
een straal gewonnen stand,
anders hadden we van de
toenmalige koploper en latere
kampioen gewonnen. Ger scoorde
overigens vrij lekker, als een trein
zonder vierkante wielen). We
wonnen in de laatste ronde van
koploper
Huizen.
Daardoor
werden die geen kampioen maar
promoveerden wel. En wij ook.
We hadden die laatste ronde
overigens straal moeten verliezen,
maar dankzij 'Utregse hardheid'
werden er twee door hun klok
geklopt. De meerderheid van het
team had zich er al bij neergelegd
dat het mis ging en dat de
bordpuntjes nauwlettend moesten
worden geteld. Nou ben ik van
mijn leven al vaak met een stuk of
een pionnenplukje in de plus door
mijn klok gegaan; maar deze keer
was het erg leuk om met een pion
minder fijntjes te wijzen: 'vlag'.
Kortom: voor hetzelfde geld
waren we gedegradeerd. Voetballen en schaken is meestal gewoon
een geluksspelletje. Men kan wel
beter zijn, maar men moet het ook

voor het nog te schrijven lied
(Hans Sandbrink was ooit zo trots
dat hij er zo verschrikkelijk veel
kilo's van af had weten te krijgen.
Bij Hans was altijd alles enorm
groot en enorm veel. Zijn
afslankresultaat had niet eens in
mijn fietstassen gepast. Hij kwam
notulen te voet bezorgen vanuit
Lunetten. Wat kon die man met
grote
passen
zijn
gewicht
afstappen.
Vriendelijk
en
behulpzaam voor iedereen, en
vastberaden en keihard voor
zichzelf.) De overhemddrager
wenste wel op het onderwerp in te
gaan;
eventueel
was
het
overhemd zelfs nog te leasen, als
ik het goed begrepen heb. Dat
haalt het deze keer niet tegen de
klokklap van Ger Hageman,
waarbij het knopje aan de kant
van zijn tegenstander eraf floepte.
Die hoefde zijn vingertoppen niet
lang meer te kwellen met het
overblijvende scherpe puntje,
want het was in een paar zetten
beslist.

Het derde deed het heel
verdienstelijk met een leeg bord.
Diverse wedstrijden haalden we
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gekregen. Maar ze vluggerden
onverstoorbaar door. Nou kloppen
we onszelf maar op de borst. Hard
gevochten, met een ongedacht
resultaat.

waar zien te maken. En het derde
was deze dag fantastisch in het
maken van rommelgoaltjes. “Je
moet knoeie, anders ken je niet
score”. Maar dat is ook maar tot
op zekere hoogte waar. Wijselijk
lieten we het merendeel van het
echte knoeien aan de tegenstanders over. Erik speelde
bijvoorbeeld onverstoorbaar door,
gezien de krappe klok, met enkele
armzalige pionnetjes tegen een
ontketende rauzende dame. En
dat verschrikkelijke mens ging
gewoon ergens staan waar een
Alice-in-Wonderland pionnetje met
een schattig opwaaiend rokje haar
simpel van het bord af kiepte. En
daarna stapte Alice dapper door.
Erik was namelijk buiten even
gaan kijken hoe dat moet.

PK2 vangt bot in Bunschoten
Simon
Paul Keres 2 is bij het SGS
snelschaken het ultieme jojoteam.
Vorig jaar was het kampioen
geworden van de promotieklasse,
dus dit jaar zou het weer lastig
worden. Toch waren de vooruitzichten niet slecht, want Soest
was niet op komen dagen en werd
daardoor alvast een degradant.
Bovendien zag Utrecht 2 er erg
zwak uit, en ook SG Amersfoort 2
(met de complete familie Flohr)
leek een degradatiekandidaat.

Er was een samenzwering aan
de gang. Bij de prijsuitreiking werd
in onze groep een verkeerde
stand voorgelezen. Dat gaf enkele
lieden van een andere club reden
tot een flauw en onverdiend
applausje. Was er correct vermeld
dat het derde gepromoveerd was,
dan hadden onze mannen van I
en II de handen nog wel op elkaar

Er waren dus wel kansen, maar
de vorm ontbrak geheel en nadat
in ronde 5 zelfs van Utrecht 2 niet
was gewonnen zonk de moed het
team al in de schoenen. Rolf aan
bord 1 had sterke tegenstand, wat
zijn slechte score enigszins
verzachtte; Kees, Jan Willem en
Leo (op bord 3, 4 en 5) hadden
15

Gezellig was het echter wel.

dat excuus niet eens. Dit viertal
haalde samen 5 uit 32... Toch
bleef lijfsbehoud tot de laatste
ronde mogelijk, want tegen
Utrecht 2 en SGA 2 speelden we
gelijk en deze teams haalden
verder ook nauwelijks punten.
Ook Zeist was in de laatste ronde
nog in te halen geweest. Dat team
maakte echter korte metten met
ons in diezelfde laatste ronde (51) en de laatste plaats was ons
terechte deel.

(woord vooraf: nu ik dit verslag
overlees komt het vrij depri over.
Het zou te maken kunnen hebben
met het weer, de stemming in het
land of het feit dat ik de 30 nader.
Gelooft u me echter als ik zeg dat
het gezellig was)
De
SCU
was
dit
jaar
pragmatischer
ingesteld
dan
voorheen. Deze keer geen team
“jong” en een team “oud”, maar
een keurig 3 (of 4?)-generatiegezelschap,
variërend
van
Willemze
(begin
20)
tot
Duistermaat
(een
veelvoud
daarvan). Omdat veel jeugdig
geweld in Hoogeveen zat te
schaken was de hoop dat PK1 ze
aan zou kunnen. Weliswaar
stroomden afmeldingen binnen
van Frans en Erik O. (niet de
militair!), is Bart geen lid meer en
bleken grootheden als Dirk, Dirk
en Andreas niet te vermurwen,
maar met een team van Xander
Wemmers – Willem Bor – Wim v/d
Fliert – Mark Smits – Bert Both en
Jan Jaap Janse moest er toch iets
mogelijk zijn.

Twee spelers onttrokken zich
aan de misère: Serdar Calinalti
haalde bij zijn debuut in de
externe erg goed begonnen aan
bord 6, hoewel een paar
nederlagen aan het eind hem
terug wierpen naar 50 procent.
Zelf raakte ik na een start van 0
uit 2 goed op dreef aan bord 2:
5½ uit 8 met onder meer een
overwinning op meester-klasser
Thomas Willemze. Goed voor een
nutteloze TPR van rond de 2180.
Volgend jaar dus maar weer
kampioen van de promotieklasse
worden. (He, het voelt net alsof ik
dit al eerder heb geschreven.)
Een blik vanuit PK1

De eerste 2 wedstrijden leken
echter nergens op. Ze werden wel
gewonnen, vrij ruim zelfs, maar
het spel was vrij moeizaam. De
swing ontbrak, de sfeer was mat,
het leek wel alsof we een “1” op
onze stropdas hadden geborduurd. Tegen de SCU was het
alles of niets. Bij de stand 2-2 ging
het mis: kopman Xander W. bleek

Jan Jaap
Na 2 jaar op rij juichen moest
Paul Keres I deze keer de stadsgenoten van de SC Utrecht voor
laten gaan. Er werden weinig
tranen om gelaten. DGT’s hebben
we al genoeg, de verhouding met
de buren houden we graag goed
en de vorm ontbrak een beetje.
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van het toernooi: 1 d4 d5 2 Lg5
e6?? 3 Lxd8, 1-0, alsmede de
sloomste matvoering: een mat in 3
werd kreunend en steunend in
een mat in 13 omgezet, met nog
één seconde over. Tja... Mark wist
zich
in
andere
zaken
te
onderscheiden:

te traag, staartman Jan Jaap J.
moest toen wel door maar kreeg
ruzie met de klok, want een vlag
die om 13:58 valt is moeilijk uit te
leggen. Enig gestamp leidde
uiteindelijk alleen tot een koning in
het schaak (terecht gezien de
partij Calinalti – Janse uit ronde
1), en dus 4-2 voor de SCU.
Overigens vind ik het vrij idioot dat
er nog met analoge klokken
gespeeld wordt op een officieel
kampioenschap. Paul Keres heeft
36 DGT’s, zullen we die volgend
jaar maar uitlenen om de brakke
analoogjes
te
vervangen?
SGS-ers zijn net volk, ongetwijfeld
komen ze weer heel terug.
Enigszins gedeprimeerd mochten we meteen weer achter de
borden tegen Amersfoort. En dan
merk je pas hoe prettig het is om
met zijn zevenen te zijn, zodat er
af en toe iemand lekker rond kan
gaan kuieren en met een fris
hoofd weer terugkomt. In plaats
daarvan werden we opnieuw
verslagen. Kampioenschap weg,
maar een last van de schouders.
Mental coach X.W. ging nog eens
rond met oppeppende woorden,
een ander met biertjes, kortom:
iets te laat kwam de vaart er
alsnog in. De wedstrijden daarna
werden over het algemeen vrij
soepel gewonnen, nu het nergens
meer om ging. De grote man was
Willem met 7½ uit 8, terwijl de rest
weinig opzienbarende scores
neerzette (hooguit Bert met maar
liefst 4 remises!). Jan Jaap haalde
nog wel de snelste overwinning

U moet hem zelf maar even
vragen wat hij nu precies aan het
doen was.
Na
een
wat
rommelige
prijsuitreiking waarin PK III een
applaus werd onthouden kon er
nog lang worden nagebard met de
Regiohakkers, de locale bevolking
(uut Spiek’nbarg), de winnaars
(snel weg) en natuurlijk het
treurende tweede en dansende
derde. Samen met wat verse vis
en
blije
voetballiefhebbers
(Spakenburg – IJsselmeervogels
2-3) werd de stemming vrij
uitgelaten. Zullen we volgend jaar
eens proberen om met 4 teams te
komen, waarin pauzeliefhebbers
als Jeroen en Jan Jaap ook aan
hun trekken komen? We zullen
zien.
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beuken onder omstandigheden
zelfs toegestaan, maar vooral toch
ook grappen, opmerkingen maken
tussendoor, niet te moeilijk doen,
biertje ernaast. Hans was in zijn
element vluggerend of analyserend zolang hij maar de ene
kwinkslag na de andere erin kon
gooien, er altijd oplettend dat de
drankvoorraad op peil bleef.
Het 47-koppig deelnemersveld
bestond
hoofdzakelijk
uit
Keresianen maar er was ook een
aantal deelnemers dat in geen
jaren een stuk had aangeraakt
zoals Hans’ broer Rob Sandbrink,
Joop Smits, Reinier van Olderen,
Niek van Diepen en Jos Peek. Het
kostte enige moeite om ze over de
drempel heen te helpen om de
stukken weer eens aan te raken.
De vrees alles te verliezen was
nergens op gebaseerd want ze
deden het vooral voor de pauze
heel erg goed.

MEMORIAL GESLAAGD!
Bart Karstens
Tweeeneenhalf jaar geleden is
het alweer dat we de schok van
Hans’overlijden
te
verwerken
kregen. Het gemis van deze
sfeermaker pur sang kan je nog
steeds goed merken. Op een
aantal manieren hebben we uiting
gegeven aan ons verdriet en het
een plek gegeven. Het meest
springt hierbij in het oog het
speciale PKB dat geheel aan ons
erelid was gewijd. Dit alles had
uiteraard een plechtig karakter.
Het leek het bestuur een goede
gedachte de herinnering aan
Hans ook levend te houden op
een positieve manier nl. door het
houden van een rapidtoernooi in
‘zijn stijl’. De reacties van Hans'
familie, naaste vrienden en
schaakvrienden
waren
zeer
positief en zo’n toernooi moest er
dus komen. We wilden naast
Keresianen en Kanaleneilanders
(Hans oude club) ook speciaal
Hans’ oude schaakvrienden (over
het
algemeen
ook
OudKanaleneilanders) en familie in
gelegenheid stellen om mee te
doen.
De respons was overweldigend
en op 11 september zat de Sjuut
tjokkievol voor de start van het
toernooi.
Voorzitter
Jan-Jaap
heette Jojanne, Hans’ moeder en
Hans’ broer speciaal welkom en
legde nog even uit wat nou die
Sandbrinkstijl precies inhield:
zeker fanatiek, door de vlag

Jos Peek en Niek van Diepen. Te
vroeg aan de Duvel?

Aangezien het deelnemersaantal oneven was ging Jan Jaap
ruimhartig aan de zijnlijn staan
(later door Cili). Hij benutte deze
vrijheid om even snel op en neer
18

De sfeer in hele toernooi was
precies zoals het bedoeld was.
Kennelijk voelde iedereen precies
aan waar het om ging. Niet in de
laatste plaats kwam dit door het
uitstekende wedstrijdleiderschap
van Marc Jongerius en de lekkere
hapjes en drankjes die bij
bardame Dieuwke tegen een
zacht prijsje verkrijgbaar waren.
Zoals Jojanne opmerkte: “Het is
een heel gezellig toernooi waar
eigenlijk maar een ding aan
ontbreekt nl. Hans is er niet.”

naar huis te fietsen om zijn
fotocamera op te halen. Dankzij
deze strakke actie vind je hierbij
nog een paar leuke foto’s.
Paul Keres rapidkampioen Eric
Oosterom had lange tijd de beste
papieren in handen, na een hard
bevochten
overwinning
op
ondergetekende in ronde vier
stond hij nog op 100 procent. Ook
Willem vd Fliert, ooit nog eens
verantwoordelijk geweest voor de
intoductie van Hans bij s.v.
Kanaleneiland!, had nog 100
procent na 4 ronden. De
onderlinge strijd in ronde 5
remiseerden ze snel. In de zesde
ronde gingen beide heren echter
onderuit, Oosterom tegen Xander
Wemmers en vd Fliert tegen
Lucas Boutens. De partij om de in
de laatste ronde om de toernooioverwinning tussen Wemmers en
Pieter
Nieuwenhuis
eindigde
onbeslist zodat Wemmers alleen
nog in te halen viel door Boutens.
Deze verloor echter kansloos van
Jaap vd Tuuk die hiermee als
laatste het podium besteeg.

De wedstrijdleiding.

Tegen zessen werd het tijd voor
de
prijsuitreiking.
De
prijscommissie had zich even
teruggetrokken boven om te
bepalen wie wat zou krijgen. Het
sprak vanzelf dat de leden zelf
niet in de prijzen konden vallen.
Het prijsbeleid was op de leest
geschoeid van de ZomerAvondKompetitie en in bijna elke prijs
viel een relatie met Hans te
ontdekken.
Jan van Eck kreeg een fles
Duvel voor de Meest Tochtige
Stelling.
Duvel
was
Hans’
favoriete drank.

De beslissende ronde!
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aanspraak te maken op deze prijs,
maar we kunnen helaas niet
iedereen in de prijzen laten vallen!
Eric Jacobs ontving Mens Erger
Je Niet omdat hij de speler was
die zich het meest zat te ergeren,
aan zijn eigen spel wel te
verstaan!
De prijzentafel, met onder andere een
geheimzinnige enveloppe met inhoud.

Willem vd Fliert kreeg de prijs
voor de beste Oud Kanaleneilander, een knuffelbeer. Hans
was voor velen een grote
leunbeer en bij het zaalvoetbal
stond hij altijd ‘als een beer in het
doel’. Twee andere knuffels
gingen naar Antonio Carretero
(Beste Andere Vereniging dan
Paul Keres of Kanaleneiland) en
Jos Peek (Beste Huisschaker).

Enthousiasme
prijsuitreiking.

bij

de

De winnaars van de spellen in beeld.

Harry Thorig ontving een boekje
met schaakgedichten omdat hij de
beste huidige Kanaleneilander
was. Colijn Wakkee kreeg de prijs
voor de Moeilijkst In Te Voeren
Naam. Hij stond er eerst in als
Colijn Wannee. “K ipv. N riep
iemand”. Dat werd dus het
lugubere Colijk Wannee. Colijn
kwam er zelf aan te pas om het
recht te zetten. Niet de eerste
keer dat er wat ophef over zijn
aparte naam ontstond maar nu
hield hij er een mooi boekje met
een aantal klassieke toppartijen
aan over.
De eerste 3 prijzen stonden
weer geheel in het teken van
Hans. Allereerst waren er een
gouden,zilveren
en
bronzen
medaille. Een beetje geinspireerd
door de Olympische Spelen in
Athene maar Griekenland was

ludieke

Het bierspel voor ervaren
bierdrinkers van 18 jaar en ouder
ging naar Lukas Boutens, die naar
de mening van de jury zichtbaar
het meest had geoefend de avond
ervoor. Vele anderen meenden
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van de H.S.M. wordt als het ware
een jaartje erelid van de club!

Hans’ favoriete land en het kwam
door hem dat we altijd op KNSBzaterdagen bij Rhodos gingen
eten na de wedstrijd. Het brons
ging naar Jaap vd Tuuk. Hij had
weliswaar evenveel punten als
Pieter Nieuwenhuis alleen wat
minder weerstandspunten. Voor
Jaap was er ook een CD van Pink
Floyd getiteld ‘Greatest Dance
Songs’. Het dansen was een
hobby van Hans en Pink Floyd
een van zijn favoriete bands. Het
zilver ging dus naar Pieter
Nieuwenhuis (in feite ook de beste
Oud Kanaleneilander maar omdat
hij al in de prijzen viel ging die
prijs naar Willem vd Fliert!). Pieter
kreeg ook nog een singeltje van
Wim Kan omdat de 2e plaats vaak
de moeilijkste is die er is. Xander
Wemmers mocht het goud om zijn
nek hangen. Hij mocht tevens de
hoofdprijs openen: de mysterieuze
enveloppe met inhoud. Hier bleek
een jaar lang gratis lidmaatschap
voor Paul Keres in te zitten. Hans
was als erelid nl. geen contributie
meer verschuldigd. De winnaar

Het podium.

Ik spreek de hoop uit dat met
deze zeer geslaagde eerste Hans
Sandbrink Memorial de basis is
gelegd voor een mooie traditie.
Begin september aan het begin
van een nieuw seizoen lijkt me
een mooi tijdstip. Kan iedereen op
een ontspannen manier weer
feeling met de stukken krijgen.
Wellicht kan ook dit onderdeel van
de traditie worden. Jos Peek heeft
al aangeboden Paul Keres te
willen helpen met de organisatie
dus dat gaat zeker goed komen!

Volledige eindstand Hans Sandbrink Memorial
1.Xander Wemmers
6
PK
2.Pieter Nieuwenhuis
5½
KanOud (SCU)
2.Jaap vd Tuuk
5½
PK
4.Erik Oosterom
5
PK
4.Willem vd Fliert
5
KanOud (PK)
4.Lukas Boutens
5
PK
4.Bart Karstens
5
Huis
4.Bert Both
5
PK
4.Simon Kronemeijer
5
PK
10.Antonio Carrettero
4½
DRL
10.Jan Jaap Janse
4½
PK
10.Eric de Haan
4½
Soest
10.Frans Konings
4½
PK

21

14.Jan Poppelaars
14.Jan Prins
14.Albertus ten Hertog
14.Eric Jacobs
14.Kees Vreeken
14.Anton Rosmuller
14.Maartje de Jonge
14.Jeroen Bollaart
22.Colijn Wakkee
22.Jan Bart Abcouwer
22.Rene Olthof
22.Arie Luca
26.Leo van Houwelingen
26.Jos Peek
26.Frank Heinen
26.Frits Agterdenbos
26.Frank Wiendels
26.Rob Sandbrink
26.Rene vd Heijden
26.Jeroen Makkinje
34.Arnoud van Vliet
34.Lennart de Vos
34.Rijk Schipper
34.Niek van Diepen
34.Harry Thorig
34.Vincent Verstege
34.Pascal Boittin
41.Jan van Eck
41.Kees Volkers
41.David Cohen
44.Reinier van Olderen
44.Joop Smits
46.Jurien Bijholt
47.Cili Kocsis

4
4
4
4
4
4
4
4
3½
3½
3½
3½
3
3
3
3
3
3
3
3
2½
2½
2½
2½
2½
2½
2½
2
2
2
1½
1½
1
½

PK
DRL
Moira
PK
PK
PK
PK
PK
PK
PK
HMC
PK
PK
KanOud/Huis
PK
KanOud/Huis
PK
Huis
Nieuw Amelisweerd
Huizen
PK
PK
PK
KanOud
Kan
Houten
Loper te Paard
PK
DRL
Moira
PK
Huis
Huis
PK

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
22

Vreeken er jaren geleden mee
begon, opnieuw in het leven
geroepen. Het betreft een analyse
van de gespeelde partijen. Dat het
een goede stimulans voor de
teamgeest moge zijn.
De eerste wedstrijd speelde we
tegen RSR De Ivoren Toren te
Rotterdam, een van de zwakkere
broeders. Eric Jacobs was invaller
voor Andreas en Dirk de Beer, die
kwam niet. Hij was nog op
vakantie…
(Dirk
trok
het
boetekleed aan, natuurlijk dien
jezelf in de gaten te houden
wanneer
je
moet
spelen.
Teamleider Xander vraagt nu,
wijselijk, om een bevestiging van
ontvangst van de “oproepmail”).
Het lukte niet een invaller te
regelen,besloten werd het tweede
bord open te laten.Zo begonnen
we met een 1-0 achterstand.
Aanvankelijk zag het er op de
borden best goed uit, doch er
heerste malaise op het achterschip waar
goede stellingen
slechts resulteerden in een
schamel halfje. Tezamen met vier
uit vier voorin leverde dit een 5½4½ nederlaag op.
Een tegenvaller de ’s avonds in
Utrecht in restaurant Rhodos goed
werd verwerkt.

WEDSTRIJDVERSLAGEN PK1
Dirk Floor
RSR IVOREN TOREN - PK1
Ten opzichte van vorig jaar zijn
er twee nieuwe spelers bijgekomen. Wan Fokkink, die al
eerder een seizoen in het eerste
speelde,en Andreas Weiermann,
beiden afkomstig uit het tweede.
Bart Karstens en Erik Nikolai
vertrokken. Bart gaf te kennen
een jaar te willen stoppen met
schaken terwijl Erik voor "De
stukkenjagers" is gaan spelen,in
zijn woonplaats Tilburg. We zullen
hem nog tegen komen, dit team is
een van de sterkere in de poule.
Deze wijzigingen houden een
lichte verzwakking in, doch de
nieuwkomers kunnen het niveau
zeker aan en in de breedte blijven
we sterk. Al onze spelers hebben
een rating boven de 2100, daar
waar andere aan de laagste
borden nogal eens 2000-spelers
hebben zitten.
Het moet gezegd dat Paul Keres
vorig jaar geen eenheid was. Daar
een en ander mij niet lekker zat
besloot ik om een vergadering te
verzoeken. Deze heeft mijns
inziens de lucht doen opklaren.
Verzuchtingen als “we spelen
nergens meer voor” en “kunnen
we deze wedstrijd niet schriftelijk
afdoen” zullen dit seizoen gelukkig
uitblijven. We spelen elke wedstijd
voor een zo goed mogelijk
resultaat!
Bovendien heb ik "de nieuwsbrief", zo geheten sinds Kees

(1) X. Wemmers - O. van Veen
(Analyse Xander Wemmers)
1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4.
e4 O-O 5. Pf3 d6 6. Le2 e5 7. Le3
h6 8. O-O Pg4 9. Lc1 Pc6 10. d5
Pe7 11. Pe1 f5 12. Lxg4 fxg4
Deze variant speelt prettig voor
wit, omdat zwart weinig aankno23

pingspunten heeft op de koningsvleugel, terwijl wit wel spel op de
damevleugel heeft. Het zwarte
loperpaar komt in de partij nooit
tot activiteit en de witte paarden
vinden prachtige velden. 13. Le3
c5 14. dxc6 bxc6 15. Dd2 La6
16. b3 d5 Hier is ook 17.Lxh6
mogelijk:
dxc4
18.b4
Lxh6
19.Dxh6 Dd4 20.Tc1 en wit kan
zich langzaam loswerken met
Dh4-Dg3 gevolgd door Pc2. 17.
Lc5 d4 18. Pa4 Tf4 19. Pd3 Tf7
20. De2 Lc8 21. Lb4 g5 22. Lxe7
.. Een mooi moment om wits
laatste loper tegen het zwarte
paard te ruilen. Door ...g5 blijven
beide zwarte lopers voor de rest
van de partij passieve toeschouwers. 22. .. Dxe7 23. b4 Tb8 24.
Tab1 Lf8 25. Tfc1 Df6 26. Pac5
h5 27. a4 h4 28. Tf1 .. Verhindert
het eventuele zwarte tegenspel
met ...g3. 28. .. Ld6 29. b5 cxb5
30. cxb5 .. Ergens in de
afgelopen zetten had zwart even
...a6 moeten inlassen om ook de
a-pionnen te kunnen ruilen. Later
wordt a7 zwak. 30. .. h3 31. g3
Df3 32. Dxf3 Txf3 33. Tfc1

38. Ta6 Tb7 39. Tc1 Ke7 40.
Tcc6 Td7 41. a5 Tf7 42. Txd6

Na 42...Txd6 43.Txa7 Ke8 44.Txf7
Kxf7 45.b6 lopen de witte pionnen
door. 1–0
(3) W.van de Fliert - R.v.d.Plas
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Lb4 4.
Pe2 Pc6 een aanbeveling van
Watson in "play the French". Idee
is dat het paard op e2 de witte
ontwikkeling belemmert. 5. a3 La5
6. e5 f6 7. exf6 Dxf6 8. Le3 Pge7
9. Dd3 O-O 10. O-O-O e5? een
blunder,Pf5 met optie op het
loperpaar middels Pxe3 had zwart
een goede stelling opgeleverd 11.
Pxd5! ..

de weerlegging,met pionwinst. 11.
..
Pxd5 12. dxe5 Dxe5 13.
Dxd5+ Dxd5 14. Txd5 Le6 15.
Td1 Tae8 Een dergelijk eindspel

33. .. Kf7 34. Kf1 Ke7 35. Ke2
Ld7 36. Pxd7 Kxd7 37. Tc6 Tff8
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viel hier op het dame-offer
middels 12...Pxe5 13.Pf5 Pxf5
14.Txa4 Lxa4 interessant, en
verleidelijk. Toch maar niet
gespeeld daar ik het onduidelijk
vond. 13. Txd4 Dc6 14. Dg4 Pf5
15. Tb4 Dc7 16. f4?! beter is Df4,
waarop g5!? er goed uit ziet 16. ..
O-O 17. Tab1 b6 18. Ld3 f6

is een kolfje naar Wim's hand.De
tegenstander op de massagetafel,daar geniet hij van! 16. h3
Lb6 17. Lxb6 axb6 18. f3 Pe5 19.
Pd4 Lf7 20. Ld3 c5 21. Pb5
Pxd3+ 22. cxd3 Te2 23. Td2 ..
De zwarte aktiviteit wordt gemakkelijk geneutraliseerd 23. .. Tfe8
24. Pc3 T2e7 25. Kc2 Lg6 26. b3
Td7 27. a4 Td4 28. Pb5 .. 28.Pe4
is een goed alternatief 28. .. Td7
29. Thd1 Te3 30. Pa3 Lf7 31.
Kc3 Tde7 32. Pc2 Te2 33. Pa3
Te1 34. Txe1 Txe1 35. Kb2 Te7
36. Pb5 Le8 37. Pc3 Lg6 38. Pd5
Te6 39. Pf4 Td6 40. Pxg6 Txg6
41. Te2 Kf7 42. Kc3 Td6 43. Te4
h5 44. Kc4 Kf6 45. h4 g6 46. d4
cxd4 47. Txd4 Tc6+ 48. Kd3 Ke5
49. Te4+ Kf5 50. g4+ Kf6 51. Tb4
Td6+ 52. Ke3 hxg4 53. fxg4
Te6+ 54. Kf3 Td6 55. Ke4 Te6+
56. Kd5 Tc6 57. Tc4 Te6 58. Tf4+
1-0
Goede partij, goede techniek.

19. De2 fxe5 20. fxe5 Tf7 21. Tg4
Taf8 22. Tbb4 Dc5 23. Kd1 a5
24. Tb3 .. Optisch heel goed voor
zwart maar nog niet gemakkelijk
om door de witte verdediging
heen te komen 24. .. d4 te
voortvarend,in tijdnood van wit.
25.
cxd4 Pxd4
26.
De4
Natuurlijk,wit is helemaal terug in
de partij 26. .. Pf5 27. Tc3 .. met
remise-aanbod 27. .. Dg1+ na
ampel beraad;gezien de witte
tijdnood en de situatie in de
match. 28. De1 Dh2 29. Tf4 .. ik
vreesde hier 29 Lf4 Dxh5 30 Le2
en terecht; zwart staat dan
verloren; bijv Lb5 31 Txg7+Pxg7
32 Lxh5 Pxh5 33 g3 Pxf4 34 gf3
Txf4 35 Dg3+ en wit staat
gewonnen,denk ik 29. .. Pe3+ 30.
Lxe3 Txf4 31. Lxf4 Txf4 32. Tc7
inmiddels was ik ook in hoge

(4) D.Meijer - D.Floor
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Lb4 4.
e5 c5 5. a3 Lxc3+ 6. bxc3 Pe7 7.
h4 .. aggressief,eventueel nadeel
is dat de witte koning nu op de
koningsvleugel
geen
veilig
heenkomen zal vinden 7. .. Pbc6
8. h5 Da5 ik streefde naar een
scherpe partij,...h6 levert rustiger
spel op.Ik vreesde h5-h6 niet daar
het na gh6 de G-lijn voor de
zwarte toren opent. 9. Ld2 Da4
wordt
niet
gegeven
in
"Watson",die ..cd4 aangeeft. 10.
Pf3 cxd4 11. Th4 .. Zo komt de
toren in het spel,erg is het niet 11.
.. Ld7 12. Pxd4 Pxd4 Mijn oog
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tijdnood 32. .. Dxh5+ 33. Kc1 Dg5
34. Dd2? .. beter is Kb2 34. ..
Dxe5 35. Lxh7+ Kxh7 36. Dd3+
Tf5? Kg8 wint 37. g4 (Txd7) 37. ..
Dxc7 38. gxf5 Df4+ 39. Kb1 Le8
40. fxe6+ Lg6 Ik was hier over
mijn toeren en eendrachtig bleven
we nog zes zetten doorvluggeren
41. Dh3+ Dh6 42. Db3 Dh1+ 43.
Kb2 De1 44. Dh3+ Kg8 45. Db3
De5+ 46. Kb1 .. weer tot rust
gekomen speelde ik 46. .. b5 en
wit gaf op.Eind goed al goed. 0-1

25. .. Pf8? Zwart knakt. Na een
zet als 25...Tcd8 staat wit beter,
maar zwart kan zich verdedigen.
26. Lxf6 gxf6 27. Dxd5 .. De rest
is techniek 27. .. Tcd8 28. Df7
Pd7 29. Thd1 Tf8 30. De6 Tfe8
31. Dc4 .. 31.Dd6! 31. .. Dxc4 32.
Lxc4 Pe5 33. Ld5 Tc8 34. f4
Txc1+ 35. Kxc1 Pd7 36. Lc6 Tc8
37. Txd7 Txc6+ 38. Kd1 Tc2 39.
Td2 Tc7 40. Td3 Tb7 41. Kd2 a5
42. a4 g5 43. fxg5 fxg5 44. Td5
Tc7 45. Txg5 Tc2+ 46. Kd3 Txb2
47. Txa5 Ta2 48. Kc3 Te2 49.
Kxb3 Txe3+ 50. Kb4 Txh3 51.
Tc5 Th1 52. Kb5 Tb1+ 53. Ka5
Kg7 54. Tb5 Te1 55. g5 Ta1 56.
Kb4 Kf7 57. Te5 h6 58. gxh6 Th1
59. a5 Txh6 60. Kb5 Kf6 61. Te3
Th1 62. Tb3 Ta1 63. Kb6 Ke6 64.
a6 Kd5 65. Kb7 Kc4 66. Tb6 Th1
67. a7 Th7+ 68. Ka6 Th8 69. Tb8
Th6+ 70. Ka5 Th5+ 71. Ka4 Th1
72. Tc8+ . 1–0

(5) F. Konings- J. v Ruitenberg
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Pc3 Pf6 4.
cxd5 exd5 5. Lg5 Le7 6. e3 0–0
7. Dc2 c6 8. Ld3 Kh8 9. Pf3 Lg4
10. Pe5 Lh5 11. h3 Pbd7 12. g4 ..
Nog sterker is het door Frans na
de partij aangegeven 12.Pxd7
Dxd7 13.Lxf6 Lxf6 14.Lxh7 en op
...g6 kan altijd g2-g4 volgen. 12. ..
Lg6 13. Pxg6+ fxg6 14. 0–0–0 b5
Een ander idee is Dc7 of Db6 om
de torens op de e- en f-lijn te
posteren. (XW) 15.Lf4 .. 15.Kb1
Pe4?! 16.Lxe7 Pxc3+ 17.Dxc3
Dxe7 18.Dxc6 +- 15. .. b4 16. Pa4
Da5 17. Kb1 Tac8 18.Tc1 Tfe8
19.f3 c5 20. Pxc5 Lxc5 21. dxc5
Pxc5 22. Dd2 Da4 23. Le2 b3 24.
a3 .. Wit houdt na de zwarte
uitbraak met c5 de stelling onder
controle en heeft een overwicht
vanwege het mooie loperpaar en
de geisoleerde d-pion. 24. .. Pe6
25. Le5

(6) P. van Ginkel - W. Bor
(analyse Willem Bor)
1. d4 .. Aanvankelijk zou ik aan
bord 2 spelen, maar omdat we na
een misverstand niet compleet
waren verhuisde ik tijdens de
treinreis naar het lagere open
bord. Waar ik, om de uitslag van

(zie diagram)
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seizoen raffelden Joost Mellegers
en ik er binnen de kortste keren
ruim 20 zetten theorie mee af), of
8… c6 (in opkomst), of ook nog
9… Pc6 (ooit bijna uitsluitend
gespeeld). Deze keer koos ik voor
mijn voorbereiding voor Leningrader System. Van Stefan
Kindermann, iemand die zelf de
opening speelt (heel belangrijk),
eigen ideeën geeft (ook belangrijk,
maar je moet daarbij als lezer wel
blijven opletten), en gewoon
prettig schrijft. 2. Lg5 .. Bah! Eén
van de diverse niet ongevaarlijke
afwijkingen. Met voor mij als
meest afschrikwekkende herinnering een partij uit het Barcelona
open 2002 tegen GM Narciso
Dublan waarin ik na 1.d4 f5 2.c4
Pf6 3.Pc3 g6 4.h4!? d6 5.h5
Pxh5 6.Txh5 gxh5 7.e4 snel aan
de druk ten onder ging. Hoewel ik
vooraf een hoofdlijn verwachtte
had ik uit hetzelfde boek, zonder
bord erbij, ook nog snel even de
afwijkende systemen doorgelezen. En besloten in het geval
van 2.Lg5 voor de verandering de
door Kindermann aanbevolen lijn
te proberen. Omdat hij er zo
enthousiast
over
schreef.
Volgende keer pak ik er misschien
weer eens Understanding the
Leningrader Dutch van Beim bij
(over 2.Lg5 g6: “I think this leads
to difficulties for Black”). Of The
Dutch Leningrader van McDonald.
Of Pinski. Of nog iets anders. 2.
.. g6 Alternatieven zijn:
a) 2… h6 3.Lh4 g5 4.e3 Pf6
5.Lg3 d6
6.h4 Tg8 met licht

deze partij vast te verklappen,
verloor. En het team met 4½-5½
verloor. Waarvoor ik me dus
behoorlijk mede-verantwoordelijk
voel. Deze analyse maak ik als
boetedoening. En ook omdat mijn
teamgenoten weinig tot niets van
mijn partij begrepen. Ikzelf ook
niet, trouwens. De voorafgaande
avond had ik mij geprepareerd op
de te verwachten 1.d4-opening
van mijn te verwachten tegenstander. Die ging echter aan bord
4 zitten en opende met 1.e4. Ook
de speler die wel aan bord 2 zat
opende met 1.e4. 1. .. f5 Het
Hollands wordt de laatste tijd weer
vaker gespeeld. Onder meer door
Friso Nijboer, die er goed mee
scoort. Jan en alleman brengt er
ook ineens een boek over uit. Zelf
heb ik er nu al meer dan 10 in
huis. Waardoor ik als ik het
Hollands wil bekijken steeds zit te
dubben welk boek ik daarvoor
eens zal gebruiken. Niet alle
boeken behandelen alle varianten.
Dat kan bij de steeds verder
uitgedijde informatie erover ook
niet meer. Sommige behandelen
alleen
afwijkende
systemen.
Andere beperken zich tot de
hoofdvarianten.
Of
maken
daarbinnen keuzes (wat niet altijd
vooraf blijkt uit de titel of het
voorwoord …). Bijv. alleen Stonewall of Klassiek/Iljin-Genewski, of
alleen de Leningrader. En binnen
die laatste tegenwoordig dan
steeds vaker nog alleen 8… De8
(de afgelopen jaren heel populair;
in mijn partij tegen LSG-2 vorig
27

Pd7 9.Le2 Pgf6 10.Dc1 met
gelijk spel geeft. 8. h4 Pf7

voordeel voor wit; als wit niet wil
zijn de zwarte winstkansen heel
klein (zoals ik al een paar keer in
de praktijk mocht ervaren)
b) 2… Pf6?! 3.Lxf6 exf6 geeft
een structuur waar types als onze
voorzitter steeds zo op azen; na
een keer d5 van zwart krijgt wit
met c4 een mooie plus.
c) 2… d5?! 3.e3 gevolgd door c4
met prettig spel voor wit.
3. Pc3 Lg7 Hier komt 3… d5 al
meer in aanmerking, bijv. 4.e3
Lg7 5.h4 Pf6 6.Pge1 Le6 7.Pf4
Lf7 8.h5 Dd7. Je moet er wel van
houden. 4. e4 fxe4 5. Pxe4 d5
6. Pc5 .. Ik had toch ook wel een
beetje pech. Mijn tegenstander
kreeg de avond ervoor op zijn
clubavond ook deze variant tegen
en speelde toen onwetend het
logische 6.Pg3. Dat is na 6… Pf6
(6… c5!?) 7.Pf3 (7.h4!?) 7… 0-0
minder gevaarlijk. In de tussentijd
had hij het nagekeken. 6. .. b6
7. Pb3 .. Het gambiet 7.Pd3!?
Lxd4 8.Pf3 Lg7 9.Pde5 Dd6
10.Lf4 Pc6 pakte in Komarov-Glek
1993 goed voor zwart uit. 7. .. Ph6
Met een !? van Kindermann. De
bedoeling is om dit paard naar f7
door te spelen en daarna een keer
tot e5 te komen. Na 7… Pf6 8.Pf3
0-0 9.Le2 Dd6 10.0-0 Pbd7
11.c4 of 9… Pe4 10.Le3 Pc6
11.0-0 Dd6
12.c4 zijn de
ervaringen
niet
onverdeeld
gunstig voor zwart. In de door
DirkF onder applaus nieuw leven
ingeblazen PK1-nieuwsbrief lees
ik (Kindermann zegt er niets over)
dat Nunn’s NCO 7… Dd6 8.Pf3

9. Le3 .. Ik herinnerde mij tijdens
de partij van Kindermann alleen
9.Ph3, waarna hij 9… Dd6
aanbeveelt (een verbetering t.o.v.
een partij Nalbandian-Topalov).
Dat kan kloppen, want het is de
enige zet die hij behandelt.
Achteraf vind ik in Chessbase met
9.Le3 twee partijen (tegen 6x
9.Ph3 en 3x 9.Pf3). Het is dus
geen nieuwtje. 9. .. Pd7?! Mijn
eerste zet op eigen kracht en
geen gelukkige. Ik wilde dit paard
zo snel mogelijk naar f6
overbrengen. Achteraf lijkt me 9…
0-0 de beste (in aanmerking komt
ook 9… c5 10.c3 cxd4 11.cxd4
0-0 of 9… e5 10.h5 e4 c.q.
10.dxe5 Pxe5
11.h5 Pbc6 of
misschien zelfs 9… a5 of 9…
Dd6)
bijv. 10.h5 (10.Pf3 e5
11.Pxe5 Pxe5
12.dxe5 Lxe5
13.Dd2 Lxb2 14.Td1 Lf6 15.c4 is
Nguyen Ngoc-Grafl, Boedapest
first Saturday 2004)
10… g5
11.h6 Lf6 12.Pf3 a5 13.Pc1 c5
14.c3 Dd6 met ongeveer gelijke
kansen, Bergez-Bricard, Frankrijk
2004. Hm, die Bergez kan ik in de
Belgische
clubcompetitie
bij
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Charlerois tegenkomen, vorig
seizoen verloor hij daarin nog een
wonderbaarlijke pot van Xander.
10. h5 gxh5 Hier, en ook al de
afgelopen paar zetten, had ik last
van remmende voorsprong. Ik
herinnerde mij namelijk van
Kindermann dat hij oprukkende
witte h-pion meestal doodleuk
sloeg. Dat zou hier dan ook
moeten kunnen, dacht ik. Beter
hoewel ook niet geweldig is
achteraf gezien 10… e5 11.hxg6
hxg6 12.Txh8+ Lxh8 13.Dd3 Pf8.
11. Lb5! .. Compleet over het
hoofd gezien. Ik had niet verder
gekeken dan 11.Dxh5 Pf6 waarna
mijn stelling wel gaat. Nu moet ik
vanwege het dreigende 12.Lc6
mijn witveldige loper begraven.
11. .. Lb7 12. Dxh5 c6 13. Dg4?
De beurt aan de witspeler om in
de fout te gaan. Hij miste totaal
mijn antwoord. Rustig en goed
was 13.Ld3, bijv. 13… e5 (of 13…
Pf6 14.De2 Dd6 15.0-0-0 0-0-0
16.Pf3 en nu bijv. 16… e5
17.dxe5 Pxe5
18.Lf5 Pfd7
19.Ld4 Tde8
20.Pxe5 Lxe5
21.Lxe5 Txe5 22.Df3) 14.dxe5
(14.Lf5 Lc8) 14… Pdxe5 15.0-00 Dd6 (15… Pxd3+ 16.Txd3 c5
17.Pxc5!?) 16.Lf5. 13. .. Pf6 Wit
is hierna verplicht om zijn dame te
offeren. 14. Dxg7 Tg8 15. Dxg8+
Pxg8 16. Ld3 ..

Stellings-geluk (van wit) noemen
ze dat. Voor een typering van de
stelling weet ik geen betere
woorden te vinden dan die van
DirkF in zijn nieuwsbrief. Ik citeer
daarom: “In ruil voor de dame
heeft wit goede positionele
compensatie; een sterk loperpaar,
een sterk veld op e5, een zwakke
zwarte h-pion en een goede
coördinatie van de stukken. Zwart
dient zijn troepen nog te
organiseren.
Wit
heeft
gemakkelijker spel. Doel van
zwart is stukkenruil zodat de
dame meer bewegingsvrijheid
krijgt. Tevens ook het onschadelijk
maken van het loperpaar; vooral
ruil van de witveldige lopers is in
dit verband wenselijk; 16… Pf6 als
dan 17.Lxh7 Pxh7 19.Txh7 Dd7
met het idee Df5, heeft zwart
bovenstaande doelen verwezenlijkt.“. 16. ..
h6?! Na lang
nadenken gespeeld. De zet zorgt
dat ik die pion voorlopig behoud,
maar ook dat ik met een
verkrampte koningsvleugel blijf
zitten. DirkF’s 16… Pf6 was
achteraf gezien inderdaad de
beste. Beter ook dan 16… e5
17.dxe5 Pxe5 en nu 18.Lxh7 of

(Zie diagram)
Tijdens de partij dacht ik nu dat
winst een kwestie van techniek
zou zijn. In de praktijk is het
volkomen onduidelijk.
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ook 18.Txh7. 17. Pf3 .. Ik hoopte
op 17.Lg6 Dd6 18.Lxf7+ Kxf7
19.Pf3 Tf8 waarna er weinig aan
de hand is. 17. .. Dd6 18. 0-0-0 00-0 Op 18… e5? komt 19.dxe5
Pxe5 20.Pxe5 Dxe5 21.Lxb6. 19.
g3 Df6 Opnieuw gaat 19… e5
niet, nu wegens 20.Lf5+ Kb8
21.Pxe5. 20. Pbd2 Tf8 Actiever is
20… c5 (of ook het door DirkF in
de nieuwsbrief voorgestelde 20…
Kb8
21.Lf4+ Ka8 plan Lc8 en
Lf5)
21.Lf4 (21.dxc5? d4;
21.The1 c4; 21.c3 e5) 21… c4
22.Lf1 Lc6 en zwart doet gewoon
mee. 21. Th5 Dg7 Hier mis ik mijn
laatste serieuze kans. Ik had
alsnog met 21… c5 ruimte moeten
pakken (22.dxc5?! e5). 22. Ph4
Pd6 Volgens Fritz moet ik
ombouwen met 22… Te8 23.Pf5
Df8, maar omdat ik na 24.Pf3
geen 24… e5 kan spelen
vanwege 25.Pxe5 Pxe5 26.dxe5
Txe5 27.Lf4 Te6 28.Lf5+ is ook
dat geen pretje. 23. Pg6 Tf6
24. Pe5 Kc7 25. Tdh1 Lc8 26. g4
Df8 27. f4

32. Pxf3 Dxf3 33. Ld2 c5 34. Th7
c4 35. Lg6 Lg4 36. Te1 Lf5 37.
Tf7 c3 38. bxc3 En opgegeven
(1-0)
Terugkijkend heb ik veel te
passief gespeeld. En heel veel
slechte en maar heel weinig
goede zetten gespeeld. Voor mijn
tegenstander
geldt
het
omgekeerde.
(7) M. Smits - H. van Buitenen
1. e4 d6 2. d4 Pf6 3. f3!? g6 4. c4
Lg7 5. Pc3 0–0 6. Le3 c6 7.Pge2
.. of Ld3!? 7. .. a6 Aangewezen is
hier mijn inziens 8 c5 om de
zwarte opzet,het doorzetten van
b7-b5 waar aan reeds twee zetten
zijn gespendeerd,te frustreren. Zo
speelde Peter Hendrickx tegen mij
in snelschaakpartijtjes in het Ledig
Erf. Dd2 is natuurlijk ook mogelijk.
De manoeuvre Pg1–e2-c1 doet
mij wat omslachtig aan. 8. Pc1 b5
9. cxb5 cxb5 axb5 ziet er
natuurlijker uit .cb5 maakt de
diagonaal dan wel vrij voor
Lb7,doch deze hikt tegen e4-f3
struktuur aan. 10. Le2 Pc6 11.
Pb3 Pa5 12. Pxa5 Dxa5 13. 0–0 ..
a3!? 13. .. Ld7?! kennelijk met het
idee b5-b4 om Pc3-a4 eruit te
halen.Belangrijk nadeel is echter
dat veld d7 nu aan het paard
ontnomen
is.
14.
e5!
..
uiteraard,zet de aanval in 14. ..
Pe8 15. f4 b4 16. Pe4 Pd5!;
16..Dxd5 17.Lf3 Db5 18.Tc1. 16. ..
Lc6 17. Lf3 Td8 18. De1 Pc7 19.
Dh4 Pd5 20. Lf2 f6

Vanaf hier gaat het, nog geholpen
door opkomende tijdnood, hard.
27. .. Pf7 28. Pf3 Kb7 29. g5
hxg5 30. fxg5 Pxe5 31. Pxe5 Tf3
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dat openen van de stelling het
risico in zich draagt de zwarte
lopers mooie diagonalen te bieden
13. .. Lxf6 14. d5 Pe7 15. c4 g6
flexibele wachtstrategie,ook met
het oog op een later f7-f5 16.Ph2
Tc7 17. f4?! .. Daar heb je het
al.Verschaft
de
loper
een
prachtige diagonaal. 17. .. Lc8
wat omslachtig; liever..ef4 18. g4
verdere verzwakking van de
koningsstelling 18. .. exf4 19. exf4
Ld4+ 20. Kh1 f5 direkt..b5! 21.
Tae1 Kh7 22. Pdf3 Lg7 23.Ph4?!
g5!
om
de
koningsvleugel
gesloten te houden, met = nu
zwart zijn kans niet gegrepen
heeft. 23. .. b5! in de herkansing,
met voordeel 24. b3 bxc4 25.
bxc4 Tb7 26. Teb1 Pxd5 Fritz
vindt Txb1 27.Txb1 Da5 beter 27.
Pxf5? .. inslag op het verkeerde
veld; Pxg6! met = 27...Txb1 28.
Txb1 Pxf4 29. Pxg7 Pxd3 nog
beter is Kxg7 30. Dxd3 Kxg7
31.Pf3 Df6 32. Pd2 h5 33. Pe4 ..

21. e6?! .. Helpt de goede
aanvalsopbouw om zeep, goed
was 21 ed6 ed6 22 f5! 21. .. Pc7
22. Tad1 Ld5 23. Tfe1 Da2 24. f5
gxf5 het droge Dxb2 was beter,–+
25. Pg3 .. En wit doet weer volop
mee 25. .. Lxf3 26. gxf3?! 26
Pxf5! als dan Lxd1 27 Pxe7 en
Pg6+ met remise 26. .. Dd5 27.
Dh5 Kh8 28. Dxf5 Lh6 29. Ta1?!
.. Helaas; Dxd5 was geboden;
Pxd5 30 Pf5 + Ta1met idee Ta5
was nog in orde.Mark had
duidelijk zijn dag niet. 29. .. Db3
30. Dh5 Ld2 31. Te2 Lg5 32.
Tae1 Pd5 33. Te4 Tg8 34. h4 Pf4
35. Dg4 f5 36. Pxf5 Lf6 37. Txf4
h5 38. Dxg8+ Txg8+ 39. Kh1
Dxb2 40. Lg3 a5 41. Tg1 b3 42.
Ph6 Txg3 0–1
(8) K. Lui - B. Both
1. d4 Pf6 2. c3 b6 is er hier al een
beste zet? Hoe dan ook ,..b6 is 1
van de goede mogelijkheden 3.
Lg5 Lb7 4. Pd2 c5 5. e3 e6 6.
Pgf3 Le7 7. Ld3 0–0 8. 0–0 d6 9.
Dc2 h6 10. Lh4 Pc6 11. h3 Tc8
12. a3 e5 ..Ph5 met Lxe7 Pxe7
(Dxe7)was hier de gelijkmaker 13.
Lxf6 .. Speelt zwart vrijwillig het
loperpaar in handen.Legt het witte
spel een beperking op in die zin

33. .. Df3+?! ..De5 is veel
beter;als Pxd6 Tf2 34. Dxf3 Txf3
35. Pxd6 Txh3+ 36. Kg2 Lxg4
37.Tb7+ Kf6 38.Txa7 Td3?! ..hier
wint ..Te3 nog. haalt paardschaakjes eruit 39. Pe4+ Ke5 40.
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Pxc5 Tc3 41. Te7+ Kd4 42. Pe6+
Kxc4 43. Tc7+ Kb3 44. Txc3+
Kxc3 45. Pf8 Lf5 46. Ph7 Kb3 47.
Kg3 Kxa3 48. Kh4 Le4 49. Pg5
Ld5 50. Ph3 Kb4 51. Pf4 Lf7 52.
Pd3+ Kc3 53. Pe5 Le8 54. Pf3
Kd3 55. Pg5 Ke3 56. Ph7 Kf4 57.
Pg5 Lc6 58. Pe6+ Ke5 59. Pg5
Ld7 60. Pf3+ Kf6 61. Pg5 Kg7
½–½

(10) V. Berg - E. Jacobs
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4.
Ld3 Pc6 5. c3 Pf6 6. Lf4 Lg4
7.Db3 Dc8 Nauwkeuriger dan
..Dd7,daar een eventueel Pf3-e5
nu niet gepaard gaat met een
aanval op de dame. 8. Pd2 e6 9.
Pgf3 Lh5 10. Pe5 Ld6!? of ..Le7
11. Lb5 .. Pxf7?! Lxf4 12 Pxh8 Kf8
is goed voor zwart 11. .. Dc7 12.
0–0 0–0 13. Tfe1 Lxe5 .. Pg4!?
14. dxe5 Pd7 15. Lg3 a6 16. Ld3
Pc5 17.Dc2

(9) W. Fokkink - B. Gijswijk
1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3
Pc6 5. Pf3 Ld7 6. Le2 Pge7 7. 0–
0 Pg6 8. g3 Le7 9. h4 0–0 10. h5
Ph8 Alles bekend; is in orde voor
zwart; met ..f6(f5)+Pf7 komt het
paard weer in het spel. 11.dxc5 ..
een partij Timman-Nikolic ging
hier verder met 11.h6 g6 11. ..
Lxc5 12. Pbd2 f5 .. f6 lijkt me
beter 13. Pb3 Le7 14. c4 dxc4
15. Lxc4 Pf7 16. De2 .. of Lf4 16.
.. Dc7

Zwart heeft de opening goed
gespeeld en heeft reeds enig
voordeel 17. .. Pxd3 of Lg6 18
Lxg6
fg6
met
een
mooi
paardenspan 18. Dxd3 .. In het
middenspel wat volgt hinkt Erik
kennelijk
op
verschillende
gedachten 18. .. Tfd8 19. Kh1 b5
.. d4!? lijkt nu consequent,met de
toren op d8 20. Tac1 Da5!? 21.
a3 Db6 22. Lh4 Td7 23. f4 Lg6
24. De2 Pa5 25. Lf2 Db7 26. Pf1
Tc8 27. Tcd1 Tc4 Minder
gelukkig. Hier lijkt me Pc4 voor de
hand liggend 28. Ld4 Pb3 29. Pe3
Pxd4 30. cxd4 Tc6 31. Tf1 Le4
32. f5 .. wit heeft het iniatief
kunnen nemen en staat wat beter
inmiddels 32. .. exf5 33. Pxf5

17. Td1 .. 17.Lf4!? g5 18.hxg6
hxg6 19.De3! 17. .. Tfd8 18. Pbd4
.. Lf4!? + Tac1 18. .. Pcxe5 19.
Lxe6 Lxe6 20. Pxe6 Pxf3+ 21.
Dxf3 Dc6 22. Txd8+ Txd8 23.
Dxc6 Td1+ 24. Kg2 bxc6 25. f4
Lb4 26. a3 Ld2 27. Lxd2 Txa1
28. Lc3 Tc1 29. Pd4 Pd6 30.
Pxc6 Pb5 0–1
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hierna
te
verduren
kreeg
bekwaam gepareerd, waarna de
aanval werd overgenomen en 0-1.
Ik meen dat het Willem Bor was,
die na een weinig ondernemende
opening,een afruilvariant in het
Frans, een potentieel sterk
loperpaar in bedwang wist te
houden, het matchwinnende halfje
binnenbracht. Xander overspeelde
zijn tegenstander weer eens.
Frans won door slordig spel in het
eindspel zijn gewonnen stelling
niet terwijl ik mijn betere
(gewonnen!?)
stelling,
een
toreneindspel met een pion meer
niet wist te winnen.
En zo zitten we weer op het
goede spoor, er kan nog wat
verwacht worden van het eerste!

Tg6?! liever..Tc2 34. Pg3 Xander
stelt hier de noodrem met Txg3
voor 34. .. f6 35. Pxe4 dxe4 36.
e6 Td5 37. Dxe4 Kf8 38. e7+ Ke8
39. Tfe1 Dd7 40. Tc1 f5 41. Dxd5
1–0
PK1 - DSC1
De tweede wedstrijd stonden we
op scherp. Tegenstander was
DSC, die na de eerste wedstrijd
gewonnen te hebben met ruime
cijfers koploper was. We kwamen
gemakkelijk op een geruststellende tussenstand van 5-1. Mark
won wel heel gemakkelijk, vanuit
de opening, tegen iemand de het
opgeven wel erg lang uitstelde.
Wan speelde de opening ,de
afruilvariant van de Caro-Kann
ongelukkig en verloor. Een meevaller bij Bert, die slecht had
gestaan, na een blunder van zijn
tegenstander een remisestelling
had verkregen en tenslotte won
omdat zijn tegenstander bij het
uitvoeren van zijn veerstigste zet
door de vlag ging. Andreas,
debuterend, miste een combinatie
wat niet erg was daar de pion die
verloren ging met een tegencombinatie subiet werd terugveroverd.
Resteerde een iets mindere
stelling die remise werd gehouden. Dirk had met wit in een
Grunfeld een zeer goede stelling
gekregen waarin hij echter remise
door zetherhaling accepteerde.
Wim speelde weer een goede
partij. In een Siciliaan, met zwart,
won hij een pion, de aanval die hij

Partijen
(1) M. Wortel- X. Wemmers
(analyse Xander Wemmers)
1. Pc3 d5 2. e4 e6 3. d3 Pf6 4. e5
Pfd7 5. f4 c5 6. Pf3 Pc6 7. Le2 ..
Dit komt wat vreemd op mij over;
gevoelsmatig hoort de loper meer
op g2 thuis. Wit heeft kennelijk het
plan opgevat om met De1–h4 en
Pg5 mat te zetten. 7. .. g6 Een
ideetje van Bareev, die dit wel
vaker zo in het Frans speelt.
Zwart vervolgt met Lg7, 0–0 en f6.
Wit kan nauwelijks gebruik maken
van de verzwakking van de zwarte
velden, vooral omdat de pion op
f4 een blokkerende werking heeft.
8. 0–0 Lg7 9. De1 0–0 10. Dg3 f6
11. exf6 Pxf6 12. Pg5?! .. Dit
presteert weinig. Ph5 wordt verhinderd, maar verliest controle
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27.Tf2 Pxc2 28.Kh1 en het leek
me wel dat zwart moet kunnen
winnen, al zag ik tijdens de partij
nog niet precies hoe. 28...Lc6
29.Pc3 Ld4 30.Txe2 en 28...Ld4
29.Tf3 Lc6 30.Tg3+ gaan nog net
voor wit. Achteraf bleek 28...Lg4
sterk te zijn en er zijn ongetwijfeld
andere methoden. Op zijn minst
zou wit 25.f5 kunnen doen, want
hij heeft maar weinig plezier van
het ding. 25. Lg3 Tf5 With a bind.
26. Dg4 h5 27. Dh4 .. Vanaf hier
ligt wit op de pijnbank en zwart
kan zelf de hoek uitkiezen waar hij
gaat scoren. 27. .. e2 28. Te1 b5
29. Pg5 Dg6 30. Tbc1 b4 31.Pb1
Lf6 Een andere manier is 31...Tff8
32.c3 Pf5 33.Dh3 Te3 en wit krijgt
geen lucht meer. 32. c3 Txg5 33.
fxg5 .. 33.cxd4 Tg4 34.Dh3 Te3!.
33. .. Lxg5 34. Dxg5 Dxg5 35.
cxd4 h4 36. Lf2 Lh3 37. g3 Df5
38. Pd2 Dxd3 39. Txc5 Dxd2 40.
Txd5 Tc8 Of ook 40...Tf8 en
41...Dxe1+ (Jaap van der Truuk)
41.Te5 Tc1 0–1

over veld d4. Langzaamaan
begint zwart al voordeel te krijgen.
Het plan ingezet met De1, komt
niet uit de verf. 12. .. Pd4 13. Ld1
Ld7 14. Ld2 Db6 15.Tab1 Tae8
Zwart heeft nu al zijn stukken
mooi en soepel kunnen ontwikkelen en staat beter. De
bevrijdende opstoot e6-e5 ligt op
de loer en zwart kan ook spelen
tegen de zwakte van pion f4. 16.
Pf3 Ph5 17. Dh4 Dd6 18.Pg5? ..
Opnieuw Pg5 en opnieuw is het
niet goed. Wit wordt ver
teruggedrongen. Beter is stukkenruil: 18. Pxd4 Lxd4+ 19.Kh1,
waarna
zwart
een
(klein)
voordeeltje houdt. 18. .. h6 19.
Ph3 .. Misschien 19.Lxh5 hxg5
gemist? 19. .. Pf5 20. De1 e5 21.
Lxh5 gxh5 22. Dd1 .. Hoopt dat
zwart h5 gaat dekken, waarna
wit's stukken lucht krijgen door de
ruil fxe5. Echt belangrijk is h5 niet;
belangrijker is dat f4 de witte
stelling blokkeert: de helft van
wit's stukken staat passief, de
andere helft kijkt tegen f4 aan.

(2) W. Bor - J. Michielsen
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Pf6 4.
Lg5 Le7 5. exd5 exd5 Geeft de
kans op openingvoordeel op. 6.
Ld3 Pc6 7. Pge2 Pb4 Verovert
het loperpaar. 8. 0–0 0–0 9. Pg3
Pxd3 10. Dxd3 h6 11. Lf4 c6 Het
zwarte spel verdient de voorkeur
daar hij kan spelen op het openen
van de stelling om zo het
loperpaar te gelde te maken. Wit
dient de stelling voldoende
gesloten te houden en slaagt
daarin.

22. .. e4! 23. Dxh5 e3 24. Le1
Pd4!? Het laatste moment voor
wit om tegen te strubbelen:
25.Dxd5+ Dxd5 26.Pxd5 e2
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Lc7 21. Lh4 Ld8 de lopers
pendelen heen en weer, wit wil
geen remise en zet de zaak op
scherp 22. g4 Pxe4 wint een
pion,maar wit heeft aanval ter
compensatie

12. Tfe1 Tfe8 13. h3 Le6 14. Te2
Dd7 15. Tae1 b6 16. Le5 Tad8
17. Pb1 c5 18. c3 Dc6 19. Pd2
Pd7 20. Pf5 Lf8 21. Pf3 Pxe5 22.
Txe5 Dd7 23. Pg3 f6 24. T5e2
Lf7 25. a3 Txe2 26. Txe2 c4 27.
Df5 Dxf5 28. Pxf5 g6 29. Pe3 a5
30. Pd2 b5 31. f4 b4 32. axb4
axb4 33. cxb4 Lxb4 34. Pb1 La5
35. Pc3 Lb6 36. Td2 Lc7 37. g3
h5 38. h4 g5 39. Tf2 gxh4 40.
gxh4 Kf8 41. Kg2 Le6 42. Kf3
Lb6 43. Td2 Ke7 44. f5 Lf7 45.
Pg2 Kd6 46. Td1 Tg8 47. Pe3
Kc6 48. Pe2 Lc7 49.Tc1 Tb8 50.
Tc2 Ta8 51. b3 Ta3 52. bxc4
dxc4 53. Ke4 Ta4 54. d5+ Kc5
55. Pd4 Le5 56. Pe6+ Kb5 57.
Pd4+ Kc5 58.Pe6+ Kb5 59.Pd4+
Kc5 De stelling is remise. ½–½

23. Lxd8 Pxc3 24. Txc3 Tfxd8
25. g5 hxg5 26. fxg5 Pe5 27. g6
27. Pg4!? biedt betere praktische
kansen, maar zwart kan de aanval
overleven en blijft beter staan. In
de partij neemt Wim vlot de
aanval over. 27. .. fxg6 28. Pg4
Tf8 29. Pxe5 dxe5 30. Lxg6 Dd6
Nu de dame er zich mee gaat
bemoeien is het gauw bekeken
31. Th3 Dd4+ 32. De3 Txf1+ 33.
Kxf1 Dd1+ 34. Kf2 Tf8+ 35. Kg3
Tf3+ Goed gespeeld. 0–1
(4) D. Floor - T. Barendse
1. Pf3 d5 2. d4 Pf6 3. c4 dxc4 4.
e3 e6 5. Lxc4 c5 6. 0–0 a6 7.
dxc5 Weinig ondernemend. Na
vier thuiswedsrijden op rij verloren
te hebben wilde ik ieder geval een
remise laten aantekenen. 7. ..
Dxd1 8. Txd1 Lxc5 9. b3 Pbd7
10. Lb2 0–0 11. Pbd2 b6 12. Le2
Lb7 13. Pc4 Alles al eens eerder
gespeeld. Beste was.. b5, op de
standaardreactie Pa5 komt dan
Ld5. 13. .. Tfd8 14. Tac1 Pe4 Met

(3) M. van Wissen - W. vd Fliert
1. e4 c5 2. Pf3 e6 3. d4 cxd4 4.
Pxd4 a6 5. c4 Pf6 6. Pc3 Dc7 of
..Lb4 7. a3 b6 scherp is hier
..Pxe4!? 8 Pxe4 De5 8. Ld3 Lb7
9. Lg5 Lc5 10. Pc2 Le7 11. 0–0
d6 12. b4 Pbd7 13. Pe3 h6 14.
Lf4 0–0 15. Tac1 Tac8 16. Lg3
Db8 zwart heeft een drie
rijensysteem gekozen, en wacht
op wat komen gaat 17. f4 Ld8 18.
De2 Lc7 19. Lh4 Ld8 20. Lg3
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Echter, met 46..g5! ontneemt de
koning
veld
f4
en
het
profylactische ..Tb3! voorkomt f4
waarna zwart het kan houden.
[42.h3 Txb4 43.Kf3 Tb2 44.g4
hxg4+ 45.hxg4 Kf7 46.Tb6 g5
47.Kg3 Tb3] 42. .. Txb4 43. Te4
Tb1 44. Tf4 g5 De pionnen in
combinatie met de toren zijn nu te
lastig. 45. Tf3 Tg1 46. Tg3 Kf6
47. e4 h4 48. Tg4 Tf1 49. Ke2
Tb1 50. f4 Tb2+ 51. Ke3 gxf4+
52. Txf4+ Ke6 53. Txh4 Txg2 54.
Th6+ Ke5 55. Th5+ Ke6 56. h4
Th2 57. Th8 Kf7 58. Kf4 b4 59.
e5 b3 60. Kf5 Tf2+ 61. Ke4 b2
62. Tb8 Th2 63. Tb7+ Ke6 64.
Tb6+ Ke7 65. Kf5 Txh4 66. Tb7+
Ke8 67. Txb2 Th6 68. Tg2 Ta6
69. Tg7 Tb6 70. Th7 ½–½

remise-aanbod, intussen meende
ik echter "iets" te hebben. 15.
Pfe5 Pxe5 16. Pxe5 Ld5 17. Pd3
Ld6 18. Ld4 La3 19. Tc7 Tdc8
20. Txc8+ Txc8 21. Pf4 b5
..Tc2!? 22. Pxd5 exd5 23. Ld3
Pc5 24. Lf5 Met loperpaar en
winstkansen 24. .. Pe6 25. Le5 g6
Gaat lopers ruilen; goed plan. 26.
Lb1 Lf8 27. Kf1 Lg7 28. Lxg7
Kxg7 29. Ke2 Tc5 30. b4 Tc4 31.
a3 Wit nog wel wat. 31. .. Tc3
[31...d4] 32. Td3 Tc1 33. La2
Tc2+ 34. Td2 Tc3 35. Td3 Tc2+
36. Td2 Tc3 37. Lxd5 Txa3 38.
Ta2 Hier dacht ik te gaan winnen.
38. .. Tc3! Zwart mag niet ruilen.
Wit wint nu een pion maar het
toreneindspel biedt remisekansen
[38...Txa2+ 39.Lxa2 Pc7 40.Kd3
Kf6 41.Kd4 Ke7 42.Kc5] 39. Lxe6
[39.Txa6 Pc7 40.Td6 Tc2+ 41.Kf3
Td2 42.e4 Td4; 39.Kd2 Tc8
40.Txa6 Td8 41.e4 Pf4] 39. .. fxe6
40. Txa6 Tc4 41. Txe6 h5! Is dit
te winnen? Ik meen van niet.

(5) G. Legemaat – F. Konings
(analyse Frans Konings)
1. e4 d6 2. d4 Pf6 3. Pc3 g6 4.
Pf3 Lg7 5. Le2 0–0 6. 0–0 Pa6 7.
Lg5 c5 8. Dd2 cxd4 9. Pxd4 Pc5
10. f3 Het is nu een draak waarin
wit korte rochade met 10.f3 heeft
gecombineerd, leek me niks 10. ..
Pe6 11. Le3 Pxd4 12. Lxd4 Le6
13. De3 Pd7 14. Lxg7 Kxg7 15.
Dd4+ Kg8 16. Pa4 Dc7 17. c4
Pc5 18. Pc3 Db6 19. b3 Pa4 20.
Pb5 Dxd4+ 21. Pxd4 Pb6 22. f4
Ld7 23. Tad1 Tad8 24. Td2 e5
Op weg naar een thematisch
eindspelletje. 25. Pc2 Lc6 26. Ld3
Leek me slecht, beter Lf3 om d6
onder schot te houden. 26. .. exf4
27. Txf4 Pd7 28. Pb4 Pe5 29.
Lc2 f6 30. Tf1 Kf7 31. h3 Ke7 32.
Kf2 a5 33. Pd5+ Lxd5 34. Txd5
b6 35. Tb5 Tb8 36. Ke3 Tfc8 37.

42.Kd3 Ik dacht met de e-pion te
kunnen winnen, zwart staat echter
goed georganiseerd met de
koning in de verdediging en de
toren hinderlijk aktief. Na de partij
dacht ik dat 42 h3 winnend was.
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(6) D. de Beer - A van Dop
1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 d5 4.
cxd5 Pxd5 5. e4 Pxc3 6. bxc3
Lg7 7. Pf3 c5 8. Tb1 0–0 9. Le2
b6 10. 0–0 Lb7 11. Dd3 La6 12.
Dc2 De3 is een betere zet om op
voordeel te spelen 12. .. e6 13.
Td1 Lxa6!? 13. .. Lxe2 14. Dxe2
cxd4 15. cxd4 Dd7 "d4-d5, wel of
niet?" is hier het grote vraagstuk
16. Lf4 d5!? ziet er hier goed uit.
16. .. Da4 17. Tbc1 Fritz opteert
hier voor Ld6, gevolgd door e4-e5.
17. .. Pd7 18. Tc4 Tc7!? 18. ..
Da6 19. Kf1 Tfe8 20. Tc7 Da4 21.
Tc4 Da6 22. Tc7 Da4 En remise
gegeven.

Ld3 Tc5 38. Tc1 Pd7 39. a4 Tbc8
40. Tb1 Txb5 41. cxb5 Pc5 42.
Tc1 Kd8 42...Kd7? dan Lc4 en nu
faalt op b3 pakken op Le6+. 43.
Tc3 Tc7 44. Lc2 Te7 45. Kf3
Slecht, 45.Kd4 is stukken beter.
45. .. Kd7 46. Tc4 Ke6 47. Td4
Tc7 48. b4 axb4 49. Txb4 Ke5
50. Ke3 Pe6 51. Tb2 Tc3+ 52.
Kf2 Ta3 53. Kg1 Pc5

Dit leek me tijdens de partij een
winststelling. En dat is het ook.
54. Tb4 Tc3 Ik zag niks na Ta2
Tc4 maar het door X aangegeven
54...d5 wint dan voor zwart. 55.
Tb2 Tc4 Ik dacht dat ik wit's
laatste wanhoopsactie met a5
goed had doorgerekend, maar het
valt toch een beetje tegen
achteraf. 56. a5 bxa5 57. b6 a4
58. Tb5 Kd4 59. Lxa4 Txa4 60.
b7 Pd7?? Daar heb je dan uren
voor lopen ploeteren. Gewoon op
b7 pakken, dan op e4, en proberen met de d-pion te winnen was
aangewezen. Maar als je bedenkt
hoe goed zwart stond zetten
geleden, moet de conclusie zijn
dat ik a5 toch niet toe had moeten
laten. 61. Td5+ Gemist. Kxe4 62.
Txd6 Pb8 63. Td8 Tb4 64. Txb8
Kf4 65. Tf8 Txb7 66. Txf6+ ½–½

Wit staat hier echter duidelijk
beter, vooral vanwege het bezit
van de c-lijn. Bijv: 23.Tdc1 Tad8
24.e5. De breekzet f6 leidt nu tot
zwakke velden op e5 en e6,
alwaar een pion staat (dwz een
zwakke); 24...f6 25.exf6 Lxf6
26.Ld6 en zwart is in de
problemen. ½–½
(7) R. Oranje - M. Smits
1. e4 Pf6 2. Pc3 e5 3. Pf3 Pc6 4.
d4 Lb4 5.dxe5?! Zwak, beter
Pxe5 of d5. 5. .. Pxe4 6. Ld2
Lxc3 7. bxc3 De7 8. Ld3 Pxd2 9.
Kxd2
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b6 19. Kh2 Tf8 20. Tbb1 Ld7 21.
Lg2 f4 22. Lxc5 fxg3+ Bert
verklaarde deze zet gemist te
hebben. 23. fxg3 Dxc5 24. Dd3
Tac8 Lh6!,in hoger zin staat wit
verloren. 25. Pb5 Lxb5?! Het valt
me zwaar tijdnood hier als excuus
te aanvaarden. In plaats van het
loperpaar te koesteren levert hij
het in! 26. cxb5 Tf2? 27. Tbc1
Dxc1 28. Txc1 Txc1 29. De3 Met
materiaalwinst (zie diagram).

Na de opening mishandeld te
hebben staat wit reeds verloren.
9. .. Pxe5 10. Te1 d6 11. Pxe5
Dg5+ 12. f4 Dxf4+ De witspeler
gaat nog pijnlijk lang door. Was hij
buiten zinnen? 13. Te3 dxe5 14.
Dh5 g6 15. De2 Le6 16. Tf1 Dxh2
17. Df3 0–0–0 18. Tee1 Dh6+ 19.
Kd1 Dg5 20. Te4 Ld5 21. Df2
Lxe4 22. Dxa7 f5 23. Da8+ Kd7
24. Da4+ Lc6 25. Da5 e4 26. Tf2
exd3 27. Td2 Ke6 28. cxd3 Df4
29. Dc5 Kf7 0–1

Weer een voorbeeld van dame en
paard die goed samen werken.
29. .. Txe1 30. Dxf2 Tc1 31. h4
Pf6 Maar is het gewonnen? 32.
Lh3 Slordig, liever Kh3. Zwart had
nu op e4 kunnen nemen. 32. .. h5
33. Le6+ Kh7 34. a4 Tc7
34...Pxe4 35. Df3 Tc4 36. a5
bxa5 37. Da3 Pxe4 38. Dxa5
Tc2+ 39. Kg1 Tb2 40. Ld7 Vlag,
in een stelling die goed is voor
remise: 40...Pxg3 of Tb1+. Een
meevaller! (XW: de zwartspeler
streek de vlag tijdens het
uitvoeren van 40...Pd2) 1–0

(8) B. Both - K. van der Meer
1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 Lg7 4.
e4 d6 5. Le2 0–0 6. Pf3 Pbd7 7.
0–0 e5 8. Dc2 c6 9. Td1 Dc7 10.
b4 Te8 11. d5 c5 12. Tb1?! Geeft
veld c5 uit handen en nog erger,
het iniatief op de damevleugel.
Zwart kan nu in alle rust werken
aan
zijn
initiatief
op
de
koningsvleugel. In strategisch
opzicht is hier een"?" meer op zijn
plaats. a3 was aangewezen. 12. ..
cxb4 13. Txb4 Pc5 14. h3 Een
verzwakking die wit parten kan
gaan spelen. Zonder plan zijnde,
kan
wit
slechts
gelaten
afwachten. 14. .. Ph5 15. Pe1 Pf4
16. Lf1 f5 17. g3 Verdere
verzwakking. 17. .. Ph5 18. Le3

(9) W. Anema - W. Fokkink
1. e4 c6 2. d4 d5 3. exd5 cxd5 4.
Ld3 Pc6 5. c3 g6 Mijns inziens is
de wijze waarop Eric Jacobs het
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voor paard en pion geven werkt
niet: 44...Txe5 45.dxe5+ Kxe5
46.Td1 gevolgd door Te1–e6 44.
.. Tg7 45. Td1 Tf6 46. Ke2 Lh4
47. Pd3 Te7+ 48. Kf3 Lg5 49.
Pc1 Tf8 50. Pe2 Tf6 51. Pc3 Kd7
52. Lb7 Td6 53. Pb5 Te6 54. c5
Goed gespeelde partij van de
witspeler. 1–0

in de eerste ronde speelde een
betere manier om tot gelijk spel te
komen 6.Lf4 Lg7 7. h3 Pf6 8. Pf3
0–0 9. 0–0 Ph5 10. Lh2 Lh6 11.
Te1 Pf4 Alles vaker gespeeld, Lf4
is hier het alternatief. 12. Lf1 Dd6
13. Pbd2 g5?! Verzwakt de
koningsstelling zonder dat er wat
tegenover staat. 14. Pe5 De
tegenactie door het centrum. 14. ..
Pxe5 15. Txe5 Kh8 Mijn suggestie f6 beantwoordt Xander met
Txd5! 16. Lxf4 gxf4 17. Dh5

(10) A.Weiermann - B.Voogt
1. d3 e5 2. e4 Pf6 3. Pf3 Pc6 4.
g3 Lc5 5. Lg2 d6 6. 0–0 0–0 7. c3
Lb6 8. Pbd2 a6 9. Pc4 La7 10. a4
Le6 Zwart heeft een degelijke
opstelling gekozen tegen de
rustige witte opzet. 11. Dc2?!
Andreas, nog in de "positionele
sluimerstand", miste de volgende
zet. 11. .. Pxe4

Zwart moet een pion inboeten,
met pion f4 op de nominatie. 17. ..
Lg7 18. Txd5 Dg6 19. Df3 Lf5 20.
Dxf4 e6 21. Txf5 Noodzaak daar
Lh6 dreigde, resulterend in een
technisch
gewonnen
stelling.
Zwart is gedoemd tot passiviteit.
Wit schuift het in alle rust uit. Zie
het paard naar hartelust springen.
21. .. Dxf5 22. Dxf5 exf5 23. Ld3
f4 24. Le4 f5 25. Lf3 Tac8 26.
Pb3 b6 27. Pc1 Tfe8 28. Pd3 Lh6
29. a4 a5 30. Ta3 Kg7 31. Tb3
Tc4 32. Ta3 Kf6 33. Pe5 Tc7 34.
Tb3 Te6 35. Kf1 Lf8 36. Pd3 Lh6
37. Ld5 Td6 38. c4 Ke7 39. Pe5
Lg5 40. Tf3 Tf6 41. b3 Kd6 42.
Ke2 Te7 43. Td3 Tf8 44.Kf3 Ook
zwart's enige hoop, een toren

12. Pfxe5 Doch, er is geen man
over boord. Zo wint wit de pion
terug, met vrije diagonaal voor de
loper.
Zwart
staat
wat
gemakkelijker
maar
tastbaar
voordeel wordt het niet. 12. ..
Pxe5 13. Lxe4 c6 14. Pxe5 dxe5
15. De2 Dd7 16. Le3 Lxe3 17.
Dxe3 Tfe8 18. Tfe1 Tad8 18...a5
19. a5 Verzekert de remise 19. ..
Ld5 20. Dc5 Lxe4 21. dxe4 De7
22. De3 ½–½
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gelijke stelling. Onder druk van de
tijd volgde echter 36. Dd8?? ..,
waarna Michiel hem mooi uittelde
met 36. .. Tc2+ 37. Kh3 h5! (even
een stille) 38. Lxf7+ Kh7 39.
Lxh5 Lxh5 40. g4 Th1+ en
opgegeven. Het gaat mat: 41.Kg3
Tg1+ 42.Kh3 Lxg4# 0-1.

PK 2 MOET ER NOG INKOMEN
Kees Vreeken
Het tweede team is het nieuwe
seizoen matig van start gegaan.
Na een Volendams uitstapje naar
de Tweede Klas, stond in de
eerste ronde gewoon weer
Sliedrecht op het programma.
Maar ondanks een ratingoverwicht
van 61 punten lukte het deze keer
niet om Het Hol Van De Leeuw
ongeschonden te verlaten: een
bedroevende 5-3 nederlaag.

Wie in die beginfase de andere
borden langs ging voor compensatiehoop zag weinig aanknopingspunten voor optimisme. Op
de meeste borden stond het
ongeveer gelijk behalve bij
mijzelve. Een schijnbaar mooie
stelling stortte plots geheel in en
dus
moesten
er
wonderen
gebeuren. Helaas De Heer was
deze dag niet met ons. Of
misschien een heel klein beetje,
want kopman Anton Rosmüller
kreeg in de tijdnoodfase nog een
vol punt cadeau. Het omgekeerde
gebeurde echter bij Evert van
Heel tegen Jerry van Rekom, de
schrijver van het standaardwerk
De Leeuw, hét zwarte wapen. In
1997 werd De Leeuw in Sliedrecht
nog gevoelig met 4-0 op de
klauwen getikt. Dit keer bleef hij in
z’n hol.

Het begin van de wedstrijd was
niet florissant, want aan de drie
staartborden ging het vanaf de
opening al mis. Jan Jaap Janse
en invaller Jaap van Oosten
kwamen er niet meer bovenop.
Debutantinvaller Michiel Bouwhuis
blunderde in een Morragambiet al
op zet 14, maar kreeg een
herkansing dankzij de genade van
z’n tegenstander en het loperpaar.
In de diagramstelling is al sprake
van voldoende compensatie.

En omdat het bij Jan Bart
Abcouwer tegen de veertigste zet
ook mis ging, was het aan onze
kersverse drs. in de wiskunde
Maartje de Jonge om de stand
nog enigszins dragelijk te maken.
Dat lukte mede dank zij goede
voorbereiding
op
het
altijd
gevaarlijke Spaanse Jänisch.

Van den Bergh - Bouwhuis
Stelling na 35. .. Kg8
Wit moet hier zelfs oppassen en
even 36. h5 doen met ongeveer
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reidingstijd had ze wellicht ook
nog
het
subtielere
16.b3!
gevonden. Er volgt 16…Td8
17.Lb2 Lg7 en nu 18.La3!!, een
fraaie zet van de Engelse
grootmeester Murray Chandler.
Zwart moet wel c5 doen, zodat het
paard mooi kan blijven staan op
b5. Op die manier ontstaat een
veel gunstiger versie dan in de
partij, die verder ging met
16…Td8 17.b3 Lg7 18.La3 Dd7
19.Dxd8 Dxd8. Desondanks wist
Maartje de druk vast te houden,
hoewel Wessels pas na de
tijdnoodfase (onnodig) bezweek.

De Jonge - Wessels
Stelling na 15. .. Pf6
Deze stelling had Maartje (en uw
verslaggever!) thuis nog op het
bord gehad. Hier speelde ze
16. Pc3? .. Met iets meer voorbeSliedrecht
1. Breedveld
2. Van de Donk
3. Wessels
4. Van Rekom
5. Boer
6. Vos
7. Terlouw
8. Van den Bergh

(1933)
(1953)
(1999)
(2020)
(1955)
(1942)
(1989)
(1812)
(1794)

-

Paul Keres 2
Rosmüller
Abcouwer
De Jonge
Van Heel
Vreeken
Janse
Van Oosten
Bouwhuis

(1994)
(2070)
(2068)
(2034)
(2078)
(2018)
(1985)
(1815)
(1886)

5-3
0-1
1-0
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1

afwikkelen naar een
totaal
gewonnen stand. Zwart had nog
een troef, een opgerukte pion en
die liet JJ geheel ten onrechte in
leven. En dus stond het op een
gegeven moment zo (na 27. bxc3)

Een maandje later revancheerde
het tweede zich tegen Delft 2, een
ploeg die op papier tot de
sterkeren behoort, maar nogal
verzwakt naar Utrecht was
gekomen. Aanvankelijk leken we
dus op een soepele overwinning
af te steven. Het had echter ook
nog heel anders af kunnen lopen,
als onze voorzitter het opperwezen zelf niet had ingehuurd of
in elk geval niet een van z’n
secondanten op z’n schouder had
gezeten. Jan Jaap bestreed het
Hollands origineel en kon op zet
13 al op h7 inhakken en keurig

Janse – Tamerus
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Zwart moet hier 37…c5 doen,
waarna 38.Txe5 faalt op Tg1+ (of
38.Dxc5 Tbc8) 39.Te1 Dd4 met
voordeel. Hij speelde tegen de
zon in 37. .. Tgd8? Daarop volgde
(met de zon mee!) 38. Txe5! ..
gevolgd door de blunders 38. ..
Dd4?? (38…fxe5 39.Dxe5 is geen
mat, maar remise door eeuwig
schaak) 39. Dxd4? (39.Te8+ wint
op slag) en wit won.

Zwart – met nog heel weinig tijd –
speelde hier gelukkig 27. .. Lc4+?
in plaats van het vernietigende
27…Pd3!, waarna de toren geen
veld meer heeft (28.Ta1 Lxa2 -+).
Na de tekstzet stond zwart nog
steeds beter, maar raakte van
slag, waardoor JJ nog afwikkelen
naar het volgende eindspel dat hij
keurig
won.
Opluchting
en
dankzeggingen alom.

Gelukkig beschikten we deze
middag wel weer over Erik
Oosterom en de debuterende
Hein Piet van der Spek, die
beiden een punt binnen brachten.
De
voormalig
Nederlands
kampioen correspondentieschaak
deed dat als volgt:
Janse-Tamerus, na 35. Txa7
Aan de anderen borden ging het
min of meer regelmatig. Anton
had slecht zich op veld e5,
waarop hij twee keer werd
aangepakt. De eerste aanslag op
zet 14 overleefde hij, maar in
tijdnood was hij even niet alert.
Buzing - Van der Spek
stelling na 40. Pe6?
40. .. c3 41. bxc3 dxc3 42. Pd4
Kc5 43.Pe2 c2 44. f4 a5 45. Kg6
b4 46. axb4 axb4 47. Kxg7 b3
48. f5 b2 49. f6 b1D 50. f7 Db7
en wint.
Het eerste winstpunt bracht ik zelf
in door een mooie lopervangst.
Beltz – Rosmüller
Stelling na 37.Dxc3
42

Verwer – Vreeken
Stelling na 20.Lc8?
De loper staat op de tocht en gaat
verloren na 20. .. Ld4 21. Tc7
Le3+ 22. Kc2 Lb3+ 23. Kb1 Lf4
en zwart sloeg maar op a7, omdat
Tc5 op Ld6 faalt.

Paul Keres 2
1. Rosmüller
2. Oosterom
3. De Jonge
4. Abcouwer
5. Van der Spek
6. Van Heel
7. Vreeken
8. Janse

(2045)
(2070)
(2066)
(2034)
(2068)
(2039)
(2078)
(2018)
(1985)

HET DERDE VERRAST
EERSTE RONDE!

-

DSC Delft 2
Beltz
Meulenbroek
Op den Kelder
Wiersma
Buzing
Weenink
Verwer
Tamerus

(1978)
(2078)
(2063)
(2043)
(1902)
(2003)
(1943)
(1956)
(1847)

5-3
0-1
1-0
1/2
0-1
1-0
1/2
1-0
1-0

Kronemeijer en Gert-Jan de
Pender
hebben
stuivertje
gewisseld met Maartje de Jonge
(PK2) en Jaap van Oosten (PK4).
Na eerst koffie gedronken te
hebben in het Ledig Erf vertrokken
we dan met de auto richting
Zaandam. Via een kleine omweg
langs Purmerend (ietwat te ver
doorgerreden) arriveerden we dan
toch nog ruim op tijd bij de
speelzaal. De spelers van Utrecht
3 waren er ook en zij speelden in
dezelfde zaal tegen Het Witte
Paard uit Zaanstad. Eén wedstrijd
was al vooruit gespeeld Bas
Peeters had al zeer knap
gewonnen van Jesper de Boer en
de wedstrijd begonnen we dus
met een voorprong. Op papier is
ZSC Saende veel sterker, bijna
150 elopunten per bord meer

IN

Rolf Dijksterhuis
Op 18 september is het dan zo
ver, de start van de KNSBcompetitie. Het derde team is
weer teruggepromoveerd naar de
3e klasse KNSB en mag gelijk
beginnen tegen de op papier
sterkste tegenstander uit de
poule, ZSC Saende uit Zaandam
dat gedegradeerd is uit de 2e
klasse KNSB.
Het derde heeft in vergelijking
met vorig jaar vier nieuwe spelers
erbij gekregen. Rijk Schipper en
Martin van Essen zijn weer terug
van weggeweest en komen voor
Wan Fokkink (PK1) en Bas
Peeters (kan niet op zaterdag
spelen) in de plaats. Simon
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de blunder is ook wel begrijpelijk.

maar daar lieten we ons niet van
af schrikken.
Paul v.d. Kooij nam plaats op
bord 1, op een gegeven moment
lijkt hij minder te staan (kwaliteit
achter) maar schijn bedriegt. Paul
houdt knap de druk erop en aan
het
einde
bezwijkt
zijn
tegenstander.

Op bord 3 een zeer spectaculaire
partij van Simon Kronemeijer.
S. Kronemeijer - E. Bark
(Commentaar Simon Kronemeijer)
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Pc3 g6 Een
variant die ik nauwelijks ken 4.
exd5 cxd5 5. Lf4 Lg7 6. Pb5 Pa6
7. Ld3 .. Met een kleine dreiging,
die zwart niet opmerkt of negeert}
7. .. f6 8. De2! .. en zwart moet de
rokade opgeven omdat Pd6+
dreigt. Hij speelt consequent
verder op het doorzetten van e7e5. 8. .. Ph6 9. Pd6+ Kf8 10.
Pxc8 Txc8 11. c3 Db6 12. Pf3
Pf7 13. O-O Pc7 14. Tfe1 Te8 15.
Lxc7 Dxc7 16. c4 .. e7-e5 is niet
meer te voorkomen, dus actief
tegenspel is nodig 16... e5 17.
cxd5 e4 18. Lb5 Te7 19. Tac1! ..
Wint een tempo, want 19. . exf3
20. Txc7 fxe2 21. Tc8+ Pd8 22.
d6 wint eenvoudig, terwijl 20. .
Txe2 21. Lxe2 fxe2 22. Txb7
teveel pionnen kost. 19. .. Dd8 20.
Pd2 f5 21. Pb3?! .. Laat a7-a6
toe, waarna wit een stuk zou
moeten
offeren
voor
twee
verbonden vrijpionnen met Lc6.
Zwart speelt positioneel verder.
21... Pd6 22. La4 b6

P. vd Kooij - C. van Dongen
(Commentaar Paul van der Kooij)
1. d4 c5 2. c3 e6 3. Pf3 b6 4. Lg5
f6 5. Lh4 Lb7 6. e3 Le7 7. Lg3 f5
8. Pbd2 Pf6 9. Pc4 Pe4 10. dxc5
bxc5 11. Ld6 Pxd6 12. Pxd6+
Lxd6 13. Dxd6 Db6 14. O-O-O ..
Een beetje dubieus 14... Dxd6 15.
Txd6 Ld5 16. Lb5 .. beter is La6
16... Ke7 17. Txd5 exd5 18. Td1
d6 19. Txd5 g6?! 20. Pd2 Tf8 21.
e4 a6 22. La4 Ta7 23. e5 ..

23. .. dxe5 24. Txe5+ Kf6 25.
Txc5 Td8 26. Pf3 Te7 27. Ld1
Td6 28. Pd4 Pd7 29. Ta5 Pe5?!
30. Le2 Pg4 31. f3 Pe3 32. g4
Te5?? 33. g5+ 1-0
Het leuke van de partij is dat zwart
nog geeneens zulke slechte
zetten doet en toch steeds verder
in de problemen komt. Na 32. g4
is het natuurlijk nog niet uit, maar
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mogelijkheid is 6. Pf3 d6 7. O-O?!
.. misschien is 7.Lb3 beter;
7.Pd5?! c6! is ok voor zwart 7. ..
Lg4 Logisch, maar ik weet niet of
het een top-gelukkige zet is 8.
Pd5 Pxc4 9. dxc4 c6 10. Pc3?! ..
10. Pe3! (beter dan Pxf6+) met
wederzijdse kansen; ik dacht dat
de tekstzet pion e4 moest
verdedigen; mijn tegenstander
was het vooral om Lc5 te doen 10.
.. h6 11. Lh4 g5!? gretig...
normale zetten geven zwart een
klein plusje 12. Lg3 Ph5?!

Voorkomt Pc5 en blokkeert de
witte stukken... toch? 23. Pc5!! ..
Hetzelfde thema als eerder: de
pionnen die wit krijgt zijn zeker
een stuk waard. Bovendien
worden de laatste zetten van
zwart hiermee nutteloos gemaakt,
en hij is nog steeds niet
ontwikkeld. 23. .. bxc5 24. dxc5
Pf7 25. d6 Te6 26. Dc4 Tf6 27.
Dd5 Lh6 28. Tc3 Kg7 29. d7?! ..
Aantrekkelijk, maar waarschijnlijk
te snel. Zwart kan de pionnen nu
blokkeren. 29. .. Lf4 30. c6 Dc7
31. h3 .. Tijdnoodgerommel. Na
31. g3 zouden alle zwarte stukken
elkaar weer in de weg gaan lopen.
31. .. Td6 32. Dc5 Ld2 33. Td1
Lxc3 34. Dxc3+? .. 34. Txd6
Dxd6 35. Dxc3+ was handiger,
want de c-pion loopt dan meteen
door. 34. .. Tf6 35. Td5 Tb8 36.
b4 Tb6? Zwart bezwijkt onder de
druk. 37. d8D! Pxd8 38. Td7+
Dxd7 39. cxd7 f4 Zwart is het
helemaal kwijt. De rest is een
slachting. 40. Dc7 Tf8 41. De5+
Tbf6 42. Dxe4 Te6 43. Dd4+ Kh6
44. Dxa7 Te1+ 45. Kh2 f3 46. g4
Pe6 47. Lb3 En zwart gaf het op.
1-0

met een gemeen plannetje, maar
een stap naar de 'afgrond' 13. Pa4
Df6? Met de bedoeling op f3 te
ruilen en zo Lg3 voorgoed
buitenspel te houden 14. Pxc5! ..
Oei, 14....dxc5 15.Lxe5! gaat toch
niet goed voor zwart, er hangt te
veel 14. .. Lxf3 de remise
noodrem 15. Dxf3 Dxf3 16. gxf3
Pxg3 17. fxg3 dxc5 remise, op
mijn voorstel ½-½

De lagere borden hielden de boel
keurig droog, hier een remise van
Martin van Essen
E. Janssen - M. van Essen
(Commentaar Martin van Essen)
1. e4 e5 2. Lc4 Pf6 3. d3 Pc6
ondernemender is 3... c6 maar dat
moet je kennen 4. Pc3 Lc5 5. Lg5
Pa5 Ziet er goedkoop uit maar ik
denk dat het zwarts beste
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ZSC Saende 1
Cor van Dongen
Albert Toby
Erik Bark
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Paul Keres 3
Paul v.d. Kooij(w)
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3-5
0-1
1-0
0-1
rem
rem
rem
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stukoffer geconfronteerd, maar
kon er niet meer van maken dan
remise. De hoop was gevestigd
op Leo van Houwelingen, die met
twee torens en loper tegen een
dame zijn tegenstander bijna mat
had gezet. Ook hier was de
tijdnood beslissend: de dame
drong binnen en toen Leo eeuwig
schaak probeerde te ontwijken
kostte een dubbelaanval hem een
toren. Dus 3½-4½ verlies. Paul
Keres 3 staat weer met beide
benen op de grond.”

PK3 - KIJK UIT 1
Simon Kronemeijer
Paul Keres 3 was ook dicht bij de
zege op Kijk Uit uit IJmuiden,
maar tijdnoodproblemen deden
het team de das om. Aan bord 1
verloor Paul van der Kooij door in
moeilijke
stelling
in
kleine
combinatie te missen, maar Rijk
Schipper won op bord 2 een
uitstekende partij waarin zijn
zware stukken uitstekend aanval
met
verdediging
wisten
te
combineren. Op bord drie won
Simon Kronemeijer door de eenna-laatste fout te maken in de
opening en daarna een einspel
met kwaliteit tegen vrijpion
probleemloos te winnen. Ook Rolf
Dijksterhuis won in een wild
tactische partij, waarin het halve
bord leek in te staan. De
IJmuidenaar raakte de kluts
geheel kwijt en verloor handenvol
hout. Met 3-1 op de topborden
was er reden voor optimisme.
Conrad Kiers en Martin van Essen
kwamen echter in zware tijdnood,
en hun stelling waren beslist te
moeilijk om zo snel gespeeld te
worden. Jan Willem Jansen was
al snel met een optimistisch

Op bord 4 een leuke overwinning
van teamcaptain Rolf Dijksterhuis
in zijn lijfvariant van het Siciliaans:
R. Dijksterhuis - A. Kunst
(Commentaar Rolf Dijksterhuis)
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4.
Pxd4 Pf6 5. Pc3 a6 6. Lc4 e6 7.
Lb3 Dc7?! 8. Le3 .. normaal is
hier 8.O-O gevolgd door f4 8. ..
Pbd7 9. f3 b5 10. Dd2 Pb6 11.
O-O-O .. Deze opstelling met f3
en lange rokade speel ik graag
met wit en vaak met succes. Het
plan voor wit is met de g en h pion
naar voren te stormen en als
beide pionnen op de 5e rij staan
g5-g6 te spelen en zo pion e6 en
zwarts koning te ondermijnen. De
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pion op f3 geeft extra ondersteuning aan e4. Het grappige is
dat bijna ongeacht het zwarte spel
wit dit plan kan doorzetten. 11...
Le7 12. g4 Pc4 13. Lxc4 bxc4
14. h4 Tb8 Na deze zet moest ik
voor het eerst goed nadenken.
Zwarts plan is duidelijk, b2
aanvallen. 15. h5 .. wit doet net
alsof zijn neus bloed 15. .. Db7
16. b3 .. enige zet maar afdoende
16. .. Pd7 zwart probeert zijn
paard bij de aanval te betrekken
17. Lg5! .. De zwarte loper op e7
kan gevaarlijk worden (loert naar
veld a3) zwart kan de loper niet
ruilen, Lxg5 Dxg5 staat g7
ongedekt en na Lxe7 Kxe7 komt
zwarts koning te veel in de
vuurlinie te staan 17. .. cxb3 18.
axb3 Pf6! Mijns inziens een
uitstekende zet, na 18... Lf8 blijft
de koning in het midden en 18...
f6 verzwakt de boel te veel. 19.
Le3 .. terug maar, ruimte maken
voor g4-g5 19. .. Pd7 20. Lg5 ..
Hier liep de zwartspeler naar zijn
teamcaptain of hij remise mocht
maken door herhaling van zetten,
de zwartspeler kreeg echter de
opdracht om door te spelen. Het
alternatief voor wit is 20. g4 20. ..
Lf8? Dit lijkt een handige zet
(loper kijkt nog steeds naar veld
a3) maar de koning blijft nu in het
midden en dat wordt zwart fataal
21. The1! Pe5 22. f4! .. noar
veuren! 22. .. Pxg4

22... Pc4 23.Dd3 is ook niets voor
zwart 23. Pf5! .. deze zet had ik al
gezien toen ik f4 speelde, het
paard mag niet geslagen worden
... exf5 exf5+ Kd7 De3 Dc6 Pd5 +23. .. Db4 nog een taaie verdedigingszet 24. Kb1 .. Eigenlijk een
hele mooie stille zet! Zwart kan
toch niets ondernemen. Natuurlijk
niet dames ruilen met Pxd6+.
24.e5 is nog te vroeg vanwege op
een gegeven moment Da3+ en
Txb3+ (remisecombinatie). Nu is
Da3+ eruit gehaald. 24. .. f6 Deze
had ik verwacht maar wit hoeft
zich in het geheel geen zorgen te
maken. 25. h6! gxh6 26. Lh4
Le7? Ook onder tijdsdruk bezwijkt
zwart, nu is het helemaal uit.
Zwart had nog even kunnen
proberen het paard te slaan, dan
is het nog best lastig voor wit, als
voorbeeld de volgende exotische
variant: 26.. . exf5 exf5+ Kd7 Dd5!
Dxc3 Td3 Db4 Te4 Db7 Df7+ Kc6
Tc3+ Kb6 Tb4+ Ka7 Txb7+ Lxb7
Tg3 h5 Txg4 hxg4 Dxf6 +- 27. e5
.. natuurlijk! 27. .. dxe5 28. fxe5
O-O? dit werkt ook niet maar
zwart heeft niets meer, op Pxe5
komt Txe5 29. Te4 Dxe4 30.
Pxe7+ 1-0

(zie diagram)
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Paul Keres 3
Paul vd Kooij (z)
Rijk Schipper
Simon Kronemeijer
Rolf Dijksterhuis
Conrad Kiers
Martin van Essen
Leo v Houwelingen
Jan Willem Jansen

1999
1973
1942
1959
1959
1915
1873
1924

–
-

Kijk Uit 1
Colleen Otten
Arent v Nieukerken
Peter v Nieuwenhuizen
Andre Kunst
Martin de Koning
Sinclair Koelemij
Sebastiaan v Westerop
Jaap Kramer

3½-4½
2048 0-1
2106 1-0
2063 1-0
1902 1-0
1895 0-1
1901 0-1
1909 0-1
1876 rem

HET ZESDE IS MISSCHIEN IETS VAN PLAN
Jeroen van Meerwijk
Dus ook niet de koninklijke partij
van Nicoline. Zij mag namelijk
tijdelijk in de pluralis majestatis
spreken ("Wij hadden wel een leuk
partijtje"); en als de jongste
generatie erin slaagt een toren van
het hoekje te kicken, geldt niet de
regel "aanraken is zetten". Vinden
wij tenminste. We zouden het wel
kicken vinden als er zo'n
hoekschop genomen zou worden.

Deze keer een kort stukje over
het zesde. Voor sommigen is dat
een teleurstelling, voor anderen
een opluchting. De seizoenstart
was indrukwekkend. Het bezoek
uit Zeist mocht met één schamel
puntje afdruipen. En die meneer
mocht er in zijn eigen vervoer over
nagniffelen, want hij moest met
een apart busje heen en terug.
Enkele mensen die in de interne
hadden gespeeld, vonden het wel
rustgevend, zo'n beademingsondersteuning, die van tijd tot tijd
aansloeg en dan beschaafd ronkte.
De beademde heer en zijn
begeleidster bleken overigens wel
geestige gesprekspartners na
afloop. Zij zat onder de partij een
kruiswoordpuzzel in een dovenblaadje in te vullen, terwijl ze zelf
bepaald niet doof was. Maar de
schaaknotatie had ze nog steeds
niet onder de knie. Alles moest
gedicteerd. Het was overigens een
lekker rommelpotje, typisch Jan.
Maar deze keer geen partijen,
helaas.

Vraagje
voor
regelfreaks:
waarmee mag je de stukken zoal
ongestraft beroeren? Mag je met
lange blonde haren bijvoorbeeld
het halve bord aanvegen? Geldt
dat ook voor brunettes en
punkjochies? Mag je je bril van je
neus laten glijden en dan
blindelings dat onmisbare hulpstuk
achterna
graaien,
terwijl
je
"j'adoube" stottert? Of is daar al
een draadje over? Is er in voorzien
dat je soms vreselijk moet niezen
en dan enige stukken moet
ontdoen van onsmakelijke flodders
of klodders?
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Het parkeerprobleem van de
meneer met zijn platligkar en
bijbehorende machines was ook
wel grappig. Chris was er niet
bepaald op voorbereid en werd er
een beetje zenuwachtig van. Maar
het werd vrij snel opgelost en de
concentratie van Chris had er niet
onder te lijden gehad, geloof ik.
Zeist bracht meerdere handicaps
mee. Zo speelde ik tegen een
meisje met vrij beperkt zicht. Bij het
noteren van de zetten raakte ze
het biljet bijna aan met haar lieve
neusje. Ze had me volkomen
aangekrant in de opening, maar na
een zet of twaalf mocht ik
beginnen
met
stofwolken
opwerpen. (Een beetje wapperen
met mijn toupet. Altijd handig, een
geheim
wapen.)
Dat
bleek
effectief. Ze was ook wel sportief;
ze zag er althans wel de lol van in
dat ik haar zwarte koning helemaal
naar de overkant wou heuen en
pas op c1 matzetten.
Ondertussen was Leo Prins
allang klaar. Geen idee hoe hij dat
flikte, en of hij een beetje kon
volgen wat er verder gebeurde.
Volgende keer moeten we de
vroegste vogel op de vanzelfsprekende plichten wijzen. Want ik
had het zelf te druk met mijn partij
en mijn charmante tegenstandster;
bovendien Jan van Eck naast me
met vreemde gebeurtenissen; en ik
werd erop aangesproken dat ik
email
verstopte
(niet
zoals
paaseieren, maar zoals The
Constipation Blues. Ik heb dat
nummer trouwens nog niet

De PK6-arena. Leo Prins was toen
al klaar, vandaar het lege bord
links vooraan (red).
De grappigste taferelen speelden
zich aan het begin af. JJJ wilde
een staatsieportret van het zesde
maken, maar hij had zijn digi nog
niet helemaal onder de knie. Dus
moest het wel vijf keer over.
Eigenlijk een bevestiging van wat
we hier al jaren beweren: het
zesde is niet te beschrijven,
hooguit kan je herhaalde pogingen
doen. Na verloop van tijd kan je
een idee krijgen.

Het zesde in vol ornaat. Jeroen
weigert stil te staan, al is de hand
van de cameraman ook niet erg
vast (red)
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Maar over de Utrechtse horeca
rijzen twijfels. Zullen we die tent
opkopen als clublokaal?

gevonden op internet) Kortom: wie
het eerste klaar is kan een beetje
bijhouden wat er gebeurt.
Enkele mensen van het zesde
zijn meegeweest naar het Ledig
Erf. Hoe zal dat in de toekomst
moeten? Met een magnetisch
zakspelletje in een lawaaiige
kroeg? Het zesde ziet het
komende seizoen wel zonnig in.
Degraderen kunnen we niet,
hooguit weer per ongeluk promoveren. Niet te hard zeggen. We
kunnen ook gaan feestvieren om
de ellende van een net-misgelopen
promotie weg te spoelen. Aan het
begin van een seizoen moet men
zich flexibel opstellen.

Na een winst is het goed
vertoeven aan de bar. In beeld 4
uit 4, een heel matchpunt dus!
(red)

Laatst heb ik een elementaire
eindspeltruc op een schitterende
wijze verwerkt gezien in een
eindspelstudie. Het gaat om de
volgende overbekende wending:

de omtrekkende beweging die de
witte toren maakt. Het trucje werkt
ook met de zwarte koning op e7 of
d7. Daarmee is meteen duidelijk
wat zwart in dit eindspel dient na
te streven: koning op g7 of h7, en
de witte toren kan niet meer
achterlangs.

Wit wint met 1. Th8!, Txa7 2.
Th7+ en 3. Txa7. Ik weet niet hoe
dit grapje heet, ik noem het maar
even de ‘torenomloop’, vanwege

Het maakt niet uit wie aan zet is:
remise. Zwart pendelt met zijn
koning heen en weer tussen g7 en
h7 en met zijn toren de a-lijn op

DE TORENOMLOOP
Martin van Essen

50

en neer. Zodra de witte koning
zich richting a-pion begeeft, gaat
de zwarte toren van achteren
schaak bieden. Gaat de witte
koning weer bij de pion vandaan,
dan gaat de zwarte toren terug
naar de a-lijn. Wit kan geen
vorderingen maken. Met een
zwarte koning in de buurt van g7
doet wit er verstandig aan zijn
pion niet verder dan a6 te laten
oprukken, zodat de witte koning
op a7 kan schuilen voor de
schaakgevende zwarte toren.
Maar dat terzijde.

Wit aan zet. Na 1. g6+ volgt
natuurlijk niet 1. …, Kxg6??
wegens 2. Tg8+ en 3. a8D, maar
1. …, Kg7! en wit kan zwart niks
maken, ondanks twee pionnen
meer. Maar omdat de zwarte
koning nog niet op g7 staat, kan
wit de omloop proberen: 1. Th8.
Maar in dit concrete geval (wK op
g4) wint dat ook niet: 1. …, Txa7
2. Th7+, Kg6! 3. Txa7 pat!.

In Ojanen – Ridala, Helsinki 1959,
was zwart er nog niet in geslaagd
zijn koning op g7 te krijgen:

Tot zover de elementaire kost.
Dan nu de studie:

De
meester
kende
zijn
pappenheimers en aarzelde niet:
1. Th8. Maar dat had hier een
klein bezwaar: 1. …., Th2+
Oeps…

Shuki Nashoni, Prijs Israel Ring
toernooi 1997. Wit speelt en wint

Slaagt de zwarte koning erin tijdig
g7 of h7 te bereiken, dan is zelfs
een extra g- of h- pion niet
voldoende voor de winst, zoals
gemakkelijk valt in te zien. Een
grappig stellinkje is dit:

De eerste zetten zijn natuurlijk 1.
c6, Tc2 (anders 2. c7) maar nu
komt al een belangrijk moment: 2.
Txb7+! Waarom 2. cxb7, Tb2 niet
wint, blijkt pas veel later in de
studie. 2. …, Kf6 3. Tc7, Ke6 4.
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betoogd is een vrije h-pion
nutteloos. Dus moet de f-pion
worden vrijgemaakt. Ondertussen
krijgt zwart wel twee verbonden
vrijpionnen. Het wordt heel erg
spannend. 9. …, gxh5 10. f5, h4
11. f6+, Kf7 11. …, Kxf6 12. Tf8+
en 13, c8D weet u nog… of 11.
…, Kh7 12. f7. 12. Th8! Daar is hij
dan: de torenomloop. Nu is de
volgende stelling ontstaan:

Tc8! Met de dreiging 5. c7 en een
torenschaak op de 8e rij, gevolgd
door promotie. Na 4. …, Kd6 5.
Tg8! stort zwart in. Witte
torenschaaks op de achtste rij zijn
tegen te gaan door de koning naar
f7 terug te trekken (zwart moet
ook pion g6 in de gaten houden)
maar dan wint de torenomloop.
De zwarte koning moet als de
wiedeweerga terug naar g7. 4. …,
Kf6 5. c7, Kg7 Zo, hehe. Wit heeft
nu een probleem. Om verder te
komen
moet
hij
op
de
koningsvleugel proberen door te
breken, maar dat gaat pionnen
kosten. 6. g4, fxg4+ Dat moet
wel. Als de zwarte toren de
tweede rij verlaat ruilt wit en kruipt
met zijn koning tevoorschijn. Op 6.
… Kh7 volgt 7. gxf5, gxf5 8. Tf8!,
Txc7 9. Txf5 met een gewonnen
toreneindspel. 6. …, hxg4+
tenslotte maakt geen wezenlijk
verschil. 7. fxg4, Tc3+ Een
tweede belangrijk moment:

Plaats in gedachten (of op een
schaakbord) nu de witte koning
eens op g2, de opmerking bij wits
achtste zet indachtig. In dit geval
laat zwart met tempowinst zijn hpion oprukken: 12. …, h3+ 13.
Kh2, Tc2+ 14. Kg3, h2!! en nu
gaat 15. c8D?, Txc8 16 Txc8 niet
wegens 16. …, h1D. Dus 15.
Txh2, met het idee 15. …, Txc7?
16. Th7+. Maar zwart komt met
15. …, Tc3+! 16. Kxg4, Kxf6! en
zwart wint in enkele zetten ook de
c-pion:
remise.
In
de
diagramstand, met de witte koning
op h2, gaat deze variant niet op.
Zwart moet zijn tegenspel anders
organiseren: 12. …, Tc2+ 12. …,
g3+ 13. Kh3 is natuurlijk niks voor
zwart. 13. Kg1, Tc1+ 14. Kf2, g3+
15. Kg2, Tc2+ 16. Kh3! 16. Kf3?,

8. Kh2!! Het luistert allemaal
akelig precies. 8. Kg2 zal blijken
niet te winnen. 8. …, hxg4 9. h5!
Wit moet een tweede vrijpion
creëren. Dat kan op twee
manieren, maar zoals reeds
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18. …, g1D 19. Tf8+! Wit moet
aan slag blijven. 19. c8D? is
natuurlijk slecht want dan neemt
zwart de aanval over. 19. Th7+?,
Kg8! is ook slecht. Indien dan 20.
Tg7+?, Dxg7 21. fxg7, Tc2 en
zwart wint zelfs. 19. …, Kxf8 20.
c8D+, Kf7 21. De6+! Zie nu de
opmerking bij wits tweede (!!) zet.
Om dit cruciale schaak te kunnen
geven
moest
wit
op
c8
promoveren, niet op b8, zoals na
2. cxb7? het geval zou zijn
geweest. 21. …, Kf8 22. De7+,
Kg8 23. f7+ wit heeft het zo
gespeeld dat hij met schaak een
tweede dame haalt: 1-0.
Een enorme prestatie, deze
compositie!

g2! = 16. …, Th2+ 16. …, g2 17.
Kh2 is niet interessant voor zwart.
17. Kg4, g2 Dit lijkt zeker wel
ergens op. Zwart dreigt promotie
met schaak.

18. Kf5! Wit gaat aan een
mataanval beginnen. 18. Tf8+?
beoogt wit met schaak te laten
promoveren,
maar
zwart
antwoordt koelbloedig 18. …, Kg6!

EEN WERELDZET
(Ierse Mysteries, deel 2)

c5 5.cxd5 Pxd5 6.e4 Pxc3
7.bxc3 cxd4 8.cxd4 Pc6 9.Lc4
b5 10.Le2 Lb4+ 11.Ld2 Da5
12.Lxb4 Dxb4+ 13.Dd2 Lb7
14.a3 Dxd2+ 15.Kxd2 a6 16.a4
b4 17.a5 Td8 18.Ke3 f5 19.exf5
exf5 20.Lc4 Ke7 21.d5

Evert van Heel
In het vorige PKB stonden een
aantal vragen over het eerste
diagram. In de Irish Post was die
afgedrukt met een verkeerde tekst
eronder. Enkele van die vragen
heb ik, weer thuisgekomen, snel
kunnen
oplossen.
In
een
partijendatabase vond ik namelijk
om welke partij het gaat. Nu was
natuurlijk interessant of mijn Ierse
analyses hout snijden.
Portisch,L - Pinter,J
HUN-ch HUN (4), 1984
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 d5 4.Pc3
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De stelling uit de Irish Post. Wat
het onderschrift had moeten zijn is
nog
steeds
onduidelijk.
Ik
vermoed slechts zoiets als “Black
to move”. 21...Kf6(!) Dit is een
kansrijke, maar volgens mij niet
winnende, voortzetting. Na 21...
Pa7 kan zwart op een passievere
manier proberen remise te
behalen. 21 …,The8(!) kan ook,
dit komt meestal op hetzelfde neer
als de tekstvoortzetting. 22.dxc6
The8+ 23.Kf4 Te4+(?)

27.Pe5? Verliest. Ik weet niet of
wit bezwijkt (bijvoorbeeld in
tijdnood)
onder
de
zware
matdreigingen, of dat dit toch juist
een weloverwogen winstpoging is
geweest. Dat zou succesvol
hebben kunnen uitpakken na
27...Kxe5? 28.The1+ Kf6 29.Le6!

Dit is de zet die had moeten
verliezen. In Ierland had ik heel
lang op 23 …Te4+ zitten wroeten
en was er nog niet uit, maar het
leek me dat de vooruitgeschoven
toren zou worden afgesneden.
Zwart mist hier zijn laatste kans
op remise met 23...g5+! 24.Kg3
(24.Pxg5 Td4+ 25.Kg3 Tg4+
26.Kh3 Lxc6 27.f3 Kxg5 28.Tac1
Te3 29.Thf1 f4 30.g3 fxg3–+)
24...f4+ 25.Kh3 Lxc6 26.Thd1
h5=. 24.Kg3 Lc8 25.Tac1 Tg4+
26.Kh3 f4

analysediagram
Helaas voor Portisch bleek zwart
beter te hebben. Als hij met wit
remise had willen afdwingen, dan
was het simpele 27. Lxa6 goed
genoeg geweest zijn, waarna
zwart niet beter heeft dan met de
toren eeuwig schaak geven op g3
en g4. Wit kon echter ook nog
magistraal winnen: 27.c7! Te8
(27...Td6 28.Thd1) 28.Le6!!
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(28 …Lxe6), maar zwart staat
daardoor net zoveel uit positie dat
wit een verwoestende links-rechts
combinatie kan uitvoeren (links:
29.Tc6, rechts: .. Te1), waarna de
scheidsrechter moet ingrijpen en
zwart heeft verloren. Want twee
keer slaan op e6 gaat zwart niet
overleven door de dame die op c8
wacht. Zij maakt het verschil.

analysediagram

Nu maar terug naar de echt
gespeelde partij. Portisch had
vanuit het derde diagram:

Een wereldzet! Een zet van een
bijna niet te begrijpen schoonheid.
De lezer mag deze zet nooit
meer vergeten!
28...Lxe6 29.Tc6! Tg3+ 30.Kh4
Txg2 (30...Tg6 31.Txe6+ Kxe6
32.Te1+) 31.Te1 g5+ 32.Kh5

analysediagram

27.Pe5? gespeeld, maar Pinter
trapt er niet in en grijpt zijn kans
met 27...Kg5! Terwijl hij deze
kans grijpt (want het wint) mist hij
er echter ook één. Veel mooier is
27...Tg3+! 28.Kh4 h5!!

Hier dan een poging om toch te
begrijpen wat er gebeurt. Het is
een bokswedstrijd. Na een aantal
zeer zware rondes zijn beide
spelers aangeslagen, maar wit
helemaal; zwart is de knock out
aan het voorbereiden. Dan komt
wit met een geniale list. Met
28.Le6!! toont hij zijn tegenstander
de andere wang. Dit levert
weliswaar een gebroken neus op

analysediagram
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Wit kan niet veel meer doen aan
het mat dat begint met … g5+. De
partij wordt verder wel mooi
uitgemaakt door Pinter. 28.Pf7+
Kh5 29.Le2

nooit had gebokst zou Euwe
vast langer wereldkampioen
zijn geweest.
P.S.
Ik denk niet dat J.J. Walsh. ( Irish
Times) de wereldzet 28. Le6!!
heeft ontdekt. In dat geval had hij
immers die stelling wel afgedrukt.
Ook op de Kibitzer-site:
http://www.chessgames.com/perl/
chessgame?gid=1063968
en
de
Franse
site
http://echecs.meyreuil.free.fr/curio
sites/partie_roiairs.html
is de zet onbekend. Ik zou hem
overigens ook niet gevonden
hebben als de stelling met de
juiste tekst was afgedrukt, of
zonder de hulp van Chessbase en
Fritz

29...Td3+! 30.g3 f3! 31.Tc5+
[31.Lxf3 Txf3 32.Kg2 Txf7–+]
31...Tg5+ 32.g4+ Lxg4+ 33.Kg3
fxe2+ 0–1
Tot slot nog een waarschuwing:
Ga toch niet boksen! Boksen is
slecht voor het brein. Als hij

IS MARTIN VAN ESSEN IN DE
ZAAL?
(Ierse Mysteries, deel 3)

moves fall into place. However the
mating position is hard too foresee
from the initial position. So how
does white fulfill the task?

Evert van Heel

The
key-move
is
1,Rb3
(threatening 2,Rb8 mate), axb3;
2,Rb4, which renews the threat
2...axb4;3, Nb5 (threatening 4,
Nc7 mate),axb5; 4, Nb6+ axb6; 5
Qa1 mate. White has managed an
unlikely clearance of the a1-a8 file
and the a1-h8 diagonal to achieve
the desired mating position.”

Door al het geweld zou men haast
vergeten dat er nog een ander
Iers mysterie was. Welke stelling
zou er bij het volgende stukje
tekst horen:
“Don’t be discouraged by this
artificial-looking position. White’s
task is to deliver mate in five
moves against any defense but it
is not too difficult when the solver
cracks the correct idea all the
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Na een heleboel passen en meten
kwam ik tot deze stelling.

Het gaat hierbij vermoedelijk om
een compositie van ene Z. Pigits
uit 1957; dit was namelijk het
onderschrift bij de verkeerd
afgedrukte stelling in de Irish
Times.

Maar hoe kom ik er nu achter of
dit de echte compositie is? Op
Internet kon ik niets vinden over Z.
Pigits,
en
niet
veel
over
probleemschaak in het algemeen.
Bestaan er databases voor
schaakcomposities? Wie weet
dat? Is Martin van Essen in de
zaal? Of Guus Rol? Of Gijs van
Breukelen? En waarom gaan de
componisten altijd te vroeg weg bij
Paul Keres?

(Overgenomen met toestemming uit het Utrechts Nieuwsblad van 11-9-2004)

NOOIT VAN DE DOM GESPRONGEN
Martin Donker
Naam: Anton Rosmüller. Leeftijd:
57.
Woonplaats:
Utrecht.
Opleiding: klein-seminarie, staatsexamen gymnasium, acht jaar
psychologie. Is: dichter/zanger en
steuntrekker. In eigen beheer
uitgegeven:
zeven
poëziebundels, drie cd’s. Was: winnaar
open schaak-kampioenschap in
Parijs (....) en Utrecht (....);
Nederlands kampioen denktriatlon
(1988).

Tekening: Kees Wennekendonk
(www.keeswennekendonk.nl)

schaakmeester worden. Maar
nee. Nu is hij dichter/zanger met
een uitke-ring. ,,Ik wandel en ik
zing.
En
soms
beleef
ik

Anton Rosmüller zat op het kleinseminarie en studeerde psychologie. Hij leefde zes jaar van de
wind op Ibiza en zou daarna
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volslagen onbekend iemand, is bij
elkaar wel een half jaar ongevraagd met me bezig geweest.
Wroeten in mijn ziel. Dat heb ik
emotioneel als zeer belastend
ervaren. Ik werd er hondmoe van.

waarachtig een geluksmoment.’’
Anton Rosmüller, dichter, zanger,
schaker
,,Ik geniet van mooie uitzichtjes,
daar niet van, maar het is de
bedoeling dat ik met wandelen
condities schep om creatief te
worden. Wandelen als middel. Dat
is de opzet. Maar sinds de sociale
dienst mij in de geest kijkt, komt er
vrijwel geen versje meer uit.
Normaliter loop ik één op drie.
Drie dagen wandelen, één liedje.
Meestal
in
vierkwartsmaat.
Bombombombom... Marstempo.
Het ritme van m’n pasfrequentie.
De teksten hebben een hoog
ketelbinkiegehalte,
heel
erg
Nederlands.
Nu liep ik van de zomer drie
dagen het Graafschappad, twee
dagen in de buurt van Doetinchem
en nog eens drie dagen het
Hanzenpad – dat is dus acht
dagen
wandelen.
Resultaat?
Geen enkel liedje!

De conclusie stelt me weer wel
gerust. Ik heb het rapport zojuist
met de post ontvangen. Ze vinden
me wel een aardige intellectueel,
daar komt het althans op neer, en
er staat ook: ‘cliënt moet verder
maar met rust gelaten worden’.
Ik heb wel gewerkt, heel vroeger
voor een uitzendbureau, maar
daar is niemand vrolijk van
geworden. Ik onttrek me per
definitie aan groepsnormen en ik
huiver al bij het woord autoriteit Ik
houd ook niet van competitie. In
1981 was ik via het uitzendbureau
beland bij de Spoorwegen. Ik
spoot machines schoon. Er is toen
een
bedrijfsongeluk
gebeurd
waarvoor ik me verantwoordelijk
voelde. Dat brak me totaal.
Zenuwinzinking. Ik heb jaren
geprocedeerd om me te laten
afkeuren, maar dat is nooit gelukt.

Dat komt, ik weet het bijna
zeker, door die mallemolen. De
sociale dienst gaf een extern
bureau opdracht mij te beoordelen
op arbeidsgeschiktheid. Ik ben 57.
Ik werk niet, ik heb nooit
gesolliciteerd. Dan ben je een
maatschappelijke
outcast
en
tegenwoordig laten ze het er niet
meer bij zitten. Herintegreren zul
je.
Ik voelde me als Saddam
Hoessein in die onderzoekskamer
nadat ze hem hadden opgepakt.
De arbeidspsycholoog, een mij

Nee, een vetpot is het op deze
manier niet: 760 euro in de
maand. Aan huur ben ik al 193
euro kwijt; ná aftrek van
huursubsidie, die nu ook nog eens
omlaag is gegaan. Dan heb je nog
de boodschappen bij Albert Heijn
en de kroeg. Ik kom gewoon niet
meer uit. Er moet iets gebeuren.
Ik
zal
op
dat
dagelijkse
cafébezoek moeten bezuinigen. Ik
zou niet weten hoe het anders
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belangrijk dat je gevoelens een
uitweg vinden. Ik kan dat met taal
bewerkstelligen.

moet.
Kleren koop ik al nooit. Die krijg
ik van vrienden en kennissen.
Boeken leen ik bij de bibliotheek.
Een telefoonaansluiting wil ik niet
eens. Ik heb nu wel zo’n
tweedehands mobieltje voor als ik
doodziek op de bank mocht
vallen. Eenzaam sterven lijkt me
niks, en je weet maar nooit. Nu
kan ik in elk geval alarm slaan.

Mijn vader – groot-seminarist –
kon dat niet. Die heeft zich zijn
leven lang ondergewaardeerd
gevoeld. Hij was corrector bij een
katholieke drukkerij en dacht
directeur te kunnen worden. Maar
ja... Had hij zich nou maar eens
geuit. Nu deed hij net of hij dik
tevreden was, herlas op zijn
zeventigste nog maar eens de
hele bijbel en zei met regelmaat
tegen beter weten in: ‘Weet je, het
gaat met de wereld langzaam
maar zeker de goede kant op.’

Deze grote tv is al lang naar zijn
grootje en van dat kleintje doet
sinds tien dagen het geluid het
niet meer. De Olympische Spelen
heb ik zo in alle stilte kunnen
volgen. Het interessante is dat je
zonder geluid een beter idee van
iemand krijgt. Aan die kop van
Smeets zie ik bijvoorbeeld af dat
hij bijzonder met zichzelf is
ingenomen. Met geluid vond ik
hem al een kwal, maar nu is alle
twijfel weg.

Tot mijn vijftigste ben ik
helemaal niet met mijn vader
bezig geweest. Gek is dat. Dat is
pas van de laatste jaren. Mijn
moeder – ik moet zeggen mijn
moederbinding – beheerste de
eerste tien jaar van mijn poëzie.
Mijn eerste drie bundels gingen
allemaal over de vrouw. Over
binding en afwijzing. Stront ben je,
– en ik trap er steeds weer in.
Daarmee ben ik begonnen.

Ik ben nooit getrouwd geweest.
Mijn hemel, wat had ik graag een
gezin gehad. Ik hunker mijn hele
leven naar liefde en betekenis; ik
kan absoluut niet tegen eenzaamheid. Alleen zijn is zo nutteloos.
Maar het heeft niet zo mogen zijn.
Ik heb me vaak afgewezen
gevoeld. Een keer had ik zo’n
relatie dat ik dacht: en nú, ja nú
houd ik van haar. Toen maakte ze
het uit.

Mijn ouders zijn allebei op hun
79e
gestorven.
Als
goede
katholieken, zoals ze dat zeggen.
Dat was mijn milieu, en ik moet
zeggen: er zijn kinderen beroerder
opgegroeid. Op mijn tiende
hoorde ik in onze kerk zelfs de
stem Gods. Derde rij, naast de
pilaar. Ik zou priester worden, en
als het meezat paus. Mijn oudste
broer zat al op het seminarie, dus
het was geheel mijn eigen keuze.

Mijn enige geluk is dat ik op mijn
veertigste de poëzie heb ontdekt.
Anders was het nog slecht met
me afgelopen. Het is heel
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Er waren willige vrouwen en
iedereen maakte zijn eigen
muziek. Met een Jeep naar het
strand. Full-moon-party’s. Ik heb
daar leren trippen. De groep
beschermde mij. ‘Anton is heel
intelligent’, zeiden ze, ‘dus met lsd
zal er wel heel veel uit zijn hoofd
komen’.

Maar op mijn achttiende hield ik
het niet meer uit. Er werd gedacht
voor me. Mijn hersens werkten
niet meer. Ik had het geloof
verloren, maar ik neem niemand
iets kwalijk. Ik heb me nooit
afgezet, zal ik maar zeggen.
Iedereen was hoe dan ook
doodserieus; er was bovendien
liefde in het spel.

Nu, goed. Ik heb tijdens een trip
de snelheid van het licht ontdekt
door een seconde naar de maan
te kijken en zag, turend in het
kampvuur, opeens wat elektriciteit
was. Zo ver ging míjn extase.
Flauwekul. Ik ben blij dat ik nooit
afhankelijk ben geworden van
drugs. Zoals Herman Brood. Die
springt toch maar van het Hilton.
Nooit Van De Dom Gesprongen –
Aan Het Leven Te Veel Gehecht,
zing ik op mijn derde cd.

Wel moest ik twee jaar in
psychotherapie. De poëzie had ik
nog niet ontdekt. Ik wist niet om te
gaan met mijn ik, met alleen-zijn.
Dat is pas gekomen op Ibiza. Van
1974 tot 1980 heb ik op dat gekke
eiland wel genoten. Ik deed
vertaalwerk, ik keerde af en toe
terug naar Nederland om wat bij
te verdienen, maar het was toch
voornamelijk wandelen, schaken,
ouwehoeren, en in het zonnetje
zitten.

Op Ibiza raakte ik bevriend met
Jean Patrick Capdevielle, een
geflipte intellectueel die later
beroemd werd. Hij besloot op
zeker moment terug te keren naar
Frankrijk om rockster te worden.
Zijn eerste album leverde direct
drie ton op. Hij heeft nog vijf lp’s
gemaakt en is later bij de film en
de tv terecht gekomen. Ik zie Jean
Patrick nooit meer. Hij heeft me
ooit gekwetst. Ik kon bij hem
komen werken, dan kon hij tegen
me ‘aan praten’, maar dat is een
loze belofte gebleken.

Je plukte de dag.
In het derde jaar kwam ik
werkelijk in de scene terecht. De
flower power was op zijn retour
maar Ibiza was nog een bolwerk
van hippies. Kleinkunstenaars,
leeghoofden
ook
wel,
en
Bhagwan-volgelingen. Sommigen
waren stinkend rijk als gevolg van
erfenissen. Ik herinner me een
Amerikaan die vier miljoen aan
het potverteren was. Dat was
trouwens geen domme jongen. En
zijn vrouw was de mooiste van het
eiland.

Ik dacht: wat Capdevielle kan,
kan Rosmüller ook. Dat wil
zeggen: ik zou geen rockster
worden, maar schaakmeester. Ik

Ik huurde een klein eenvoudig
wit boerderijtje op het platteland.
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geen rare gedachte?
En als dat achter de rug bereid
ik me voor op mijn winterslaap.
Dan is het geen weer om te
wandelen. Ik ga dan lezen.
Literatuur. En boeken die mijn
geest scherpen. Ik heb hier mijn
drie
lijfboeken
liggen:
Geschiedenis
Der
Westerse
Filosofie van Bertrand Russell, De
Matriarch van Sonja Rüttner-Cova
en Eens Was God Als Vrouw
Belichaamd van Merlin Stone. Die
boeken herlees ik elk jaar weer.
Fantastisch.

had talent. Ik was veruit de beste
van de Balearen, ik won de open
kampioenschappen van Parijs en
Utrecht en ik heb nu nóg een
KNSB-rating van 2070. In 1980
gaf ik me vier jaar om de top te
bereiken. Dat is grandioos mislukt.
Te oud al, en toch net te weinig
talent.
Toen kwam de poëzie.
Ik heb zeven dichtbundels
gemaakt en drie cd’s. Allemaal in
eigen beheer uitgegeven. Ik heb
alweer dertien liedjes uit 2002 en
2003 op de plank voor cd nummer
vier. En wat die gedichten betreft,
hoop ik nu eindelijk op een
uitgever. Dan voel ik me ook eens
maatschappelijk
geaccepteerd.
De
sprookjesschrijver
Bert
Oosterhout doet zijn best voor me.
Ik heb hem 180 gedichten laten
lezen. Volgens hem komen er
veertig in aanmerking. In zijn ogen
ben ik al vijftien jaar de grootste
onbenul in de poëzie, maar dan
denk ik toch: waarom steekt Bert
dan een half jaar lang energie in
me?
Trouwens, op 25 september ben
ik uitgenodigd voor de Dag van
het Nederlandse Lied in ....... Ik
heb daar al eens opgetreden,
maar dat was in de foyer. Nu
wordt het de kleine zaal. Kort na
Joop
Visser,
vroeger
Jaap
Fischer. Geen kleine jongen. Ik
verdien er geen rooie cent mee,
maar strelen doet het me wel
degelijk. Het is een vorm van
erkenning. Dat vind ik vooral leuk
voor mijn overleden vader. Is dat

Om twee uur ‘s middags wandel
ik dan naar café Ledig Erf. Dat is
mijn tweede huis. Ik drink een pils
of vier, vijf, ik schaak, ik praat of zoals op Nieuwjaarsdag - ik treed
op. Om een uur of zeven wandel
ik door de stad weer naar huis.
Hoe dat volgend jaar moet?
Eigenaar Jaap van de Lagemaat
verkoopt te boel. Het is afwachten
of daarmee ook het karakter van
het café verandert. Op mijn
vijftigste verjaardag zaten daar
toch maar mooi tweehonderd
mensen om me heen.
Daarna is het beter gegaan. Ik
heb wandelen ontdekt. Sinds mijn
vijftigste wandel ik door heel
Nederland. Rugzakje, tentje. Dat
maakt zo veel inspiratie los. Er
vallen mij onderweg teksten én
melodieën te binnen.
Het is wel jammer dat ik geen
instrument
bespeel.
Jezelf
begeleiden op keyboard geeft
meerwaarde. De pianist Wout
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Bijma geeft me al een jaar les in
muzikale vorming. Ik leer van hem
luisteren en mijn stem beter
gebruiken. Maar een instrument?
Ik heb in Amelisweerd gewandeld
met een mondharmonica... Nee,
dat wordt nooit wat.
Ik heb door dat gedoe met die
ww-psychiater dit hele jaar maar
één versje gemaakt. Dat is erg.

Maar om te zeggen dat het mijn
wandeltochten heeft vergald?
Nee. Op dag twee van een tocht
langs de IJssel liep ik tussen
Dieren en Doesburg. Aan de
horizon een kerktoren. In het
weiland streken tweehonderd
ganzen neer. Dat geluid, die lucht.
Ik was helemaal alleen en toch
effe gelukkig.''

NOTULEN ALV 1 SEPT. 2004

2003-2004” moet zijn “seizoen
2004-2005”.
Het
agendapunt
“begroting 2004-2005” komt te
vervallen, dit punt is op de ALV
van 16 juni 2004 al aan de orde
geweest.
• Notulen ALV 16-06-2004,
Arnoud: teamverslagen externe
competities belangrijk voor het
PKB, vooral de oneven teams
lieten het afgelopen seizoen soms
afweten met het schrijven van
teamverslagen.
Verder
geen
opmerkingen, de notulen worden
goedgekeurd.

Rolf Dijksterhuis
Aanwezig:
Jan Jaap Janse (voorzitter), Jan
Poppelaars
(penningmeester),
Simon Kronemeijer (wedstrijdleider extern), Rolf Dijksterhuis
(secretaris, notulen), Leo van
Houwelingen,
Harry
Appelo,
Jeroen Bollaart, Bert Both, Serdar
Calinalti, Willem van Dam, Jan
van Eck, Willem van de Fliert,
Evert van Heel, Eric Jacobs,
Maartje de Jonge, Frans Konings,
Chris van Meer, Jaap van Oosten,
Anton Rosmuller, Jan Schepers,
Jan Teuben, Wout van Veen, Ed
Verstraete, Arnoud van Vliet,
Colijn Wakkee, Xander Wemmers,
Laurens Winkelhagen.
Afwezig met bericht:
Ger Hageman, Nicolien de Jong,
Paul van der Kooij, Cili Kocsis,
Mark Smits, Hein Piet van der
Spek.

2. Interne 2004-2005
De commissie van Houwelingen
“PHIVER” is bij elkaar geweest.
Deze commissie bestaande uit
Leo van Houwelingen, Simon
Kronemeijer, Erik Verlinde en
Arnoud van Vliet heeft:
A. een beschrijving gemaakt over
het indelingsprogramma van Paul
Keres
“PHIVER”.
Deze
beschrijving komt in het clubblad
en wordt op de website gezet (zie
ook bijlage e-mail en uitgedeeld
op de ALV).

1. Opening, goedkeuring notulen
• Jan Jaap opent de vergadering
• Agendapunt interne “seizoen
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zitten nemen we dit seizoen de
KNSB-rating van de 1 november
lijst. Hierdoor wordt niet 2 jaar
achter elkaar dezelfde uitgangswaarde voor het berekenen van
de clubratings gebruikt en wordt
voor desbetreffende schakers het
OKU-resultaat ook meegenomen
(deze was nog niet in de 1
augustus lijst verwerkt).
Het voorstel om bij het berekenen
van de clubratings de KNSB-lijst
van het begin van het seizoen als
uitgangswaarde te nemen wordt in
stemming gebracht: Voor 19,
tegen
2,
onthoudingen
3.
=> Het nieuwe voorstel berekenen
clubratings “PHIVER” is bij deze
aangenomen.
C. Compensatie externe teams
(zie bijlage Bart & Cili via e-mail
en uitgedeeld op de ALV). Het
voorstel van Bart en Cili is om
spelers die op woensdagavond
extern moeten spelen en daardoor
niet in de interne competitie mee
kunnen spelen, ongeacht het
externe resultaat 6 punten in de
interne competitie toe te kennen
als compensatie. De commissie
van
Houwelingen
heeft
dit
onderzocht en komt tot de
conclusie dat dit een goed idee is
maar dat zes punten aan de hoge
kant
is.
Vier
punten
als
compensatie zou een goede
waarde zijn.
Het voorstel van Bart & Cili met
het toekennen van 4 compensatiepunten voor spelers die op
woensdagavond extern spelen,
wordt in stemming gebracht met

B. Bekeken door de commissie
van Houwelingen is hoe de
interne clubratings opgehangen
aan
de
KNSB-rating
door
“PHIVER” worden berekend (zie
ook e-mail en bijlage uitgedeeld
op ALV). Belangrijkste conclusie
is dat de K-factor (uitgangswaarde
30) niet constant is maar per partij
met 1 afneemt tot een minimum
van 20. Dit dient in het
programma aangepast worden
zodat de K-factor gedurende het
hele seizoen constant is (waarde
30).
Verder is van belang welke
KNSB-rating je als uitgangswaarde neemt, die van het begin
van het seizoen of die aan het
einde van het seizoen. Afgelopen
jaren werd de meest recente
KNSB-rating (einde seizoen) als
uitgangswaarde genomen. Het is
echter logischer om de KNSBrating van het begin van het
seizoen als uitgangswaarde te
nemen omdat bij de berekening
van de clubratings de KNSBrating alleen als startwaarde wordt
gebruikt bij je eerste partij van de
interne competitie, dus aan het
begin van het seizoen. Een
bijkomend voordeel is dat er
hierdoor een grotere differentiatie
kan
ontstaan
tussen
de
clubratings (opgehangen aan
KNSB-rating begin seizoen) en de
KNSB-ratings aan het einde van
het seizoen op zich. De hoogste
van beide waarden telt voor je
plaatsing in de externe teams.
Omdat we in een overgangsjaar
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Dijksterhuis (PK3), Jeroen Bollaart
(PK4), Chris van Meer & Leo
Prins (PK6). Voor PK5 wordt nog
een teamcaptain gezocht, later is
Jan Schepers bereid gevonden
het teamleiderschap van het vijfde
team op zich te nemen.
• Tijdens de vergadering blijkt dat
Serdar Calinalti ook graag extern
wil spelen, hij wordt aan het vijfde
team toegevoegd.
• Colijn Wakkee: waarom heeft
bijvoorbeeld PK3 negen spelers
en sommige andere teams 8
spelers? Dit is gedaan omdat je
vooral bij de KNSB wedstrijden
vaak invallers nodig hebt. De
KNSB-teams (PK 1,2 en 3) spelen
tegelijkertijd op zaterdag en
kunnen dus nooit invallers aan
elkaar leveren. Om de marge wat
te verhogen wordt in PK 2 en/of
PK3 altijd een extra speler
opgesteld. Ook in de SGS-teams
is het vaak handig om een extra
speler bij de hand te hebben.
• Het nieuwe plaatsingsvoorstel
wordt in stemming gebracht: Voor
24, tegen 0, onthouding 1. Het
plaatsingsvoorstel
is
hierbij
aangenomen.
• Plaatsings-commissie dank!

als voorwaarde dat dit tijdig kan
worden
ingebouwd
in
het
indelingsprogramma van Paul
Keres “PHIVER”: Resultaat: voor
19, tegen 2, onthoudingen 3. Het
voorstel is hierbij aangenomen.
Dank gaat uit naar de commissie
“PHIVER” (applaus).
3. Externe competitie
• Simon Kronemeijer als lid van
de plaatsingsommissie (P-cie
verder bestaande uit: Leo van
Houwelingen, Frans Konings,
Jeroen Bollaart, Arnoud van Vliet
en Ger Hageman) en wedstrijdleider extern presenteert de
nieuwe teamindeling (uitgedeeld
op de ALV). Het OKU is nog niet
meegerekend in de KNSB-rating
lijst van 1 augustus. Daartoe is
nog een extra kolom aangebracht
waarbij het OKU ook doorberekend is in de plaatsingsratings.
De nieuwe teamindeling is vrij
duidelijk, ook dit seizoen gaan we
weer met zes achttallen spelen.
Uit
het
eerste
team
zijn
verdwenen Bart Karstens en Erik
Nicolai (beiden bedankt als lid).
Hiervoor in de plaats zijn
gekomen Wan Fokkink (speelde
vorig jaar in PK3 maar gaat nu
weer op zaterdag spelen) en
Andreas Weiermann. Nieuwe
leden zijn Hein Piet van der Spek
en Jan Teuben (beiden 40 punten
aftrek). Bas Peeters (geplaatst
voor PK3) zit in PK4 omdat hij niet
op zaterdag kan spelen. De
teamcaptains
zijn:
Xander
Wemmers (PK1), Kees Vreeken &
Jan Jaap Janse (PK2), Rolf

4. Financiën
• Eindafrekening 2003-2004, er is
niet
veel
veranderd,
de
sponsoring van het OKU moet
nog binnenkomen.
• Verslag kascommissie (Bert
Both & Jan van Eck), Bert Both
doet het woord. De afschrijvingen
en declaraties kloppen perfect.
Jan Poppelaars (penningmeester)
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heeft de boel netjes op orde, de
kas klopt. Applaus voor Jan.
• Studentenkorting, studenten zijn
een goede doelgroep voor het
werven van nieuwe leden. Extra
studentenkorting
kan
hierbij
helpen. Het voorstel is om
studenten de eerste 2 jaar dat ze
lid zijn van Paul Keres 20%
korting
te
geven
op
het
lidmaatschap. Het eerste jaar
krijgen ze en dat geldt voor alle
leden, ook nog eens 10,- euro
korting op het lidmaatschap. Het
eerste jaar betaalt een student
dan 75-10-15(20%) = 50,- euro
contributie, het tweede jaar 7515(20%) = 60,-euro en vanaf het
derde jaar 75,- euro contributie.
Het voorstel voor studentenkorting
wordt in stemming gebracht: Voor
23, tegen 1, onthouding 1,
voorstel studentenkorting hierbij
aangenomen.

helpen en het zijn vaak telkens
dezelfde mensen die de boel mee
helpen
opruimen.
Leo
van
Houwelingen gaat een inventarisatie maken en iedereen individueel benaderen omtrent het
opbouwen en opruimen van
materiaal.
• Het derde team is gepromoveerd naar de KNSB en dit
betekent wellicht minder dubbele
thuiswedstrijden in de SGScompetitie.
7. PKB
• Er liggen nieuwe krantjes
(speciaal OKU-nummer). Arnoud
van Vliet heeft weer een mooi
nummer
in
elkaar
gezet.
• Op zich zijn nieuwe redactieleden niet echt nodig, het
belangrijkste is het aanleveren
van copij van de externe teams.
De verwachting is dat dit het
komende seizoen iets minder
problemen gaat opleveren.
• Applaus voor Arnoud van Vliet.
Het PKB kan bij de nieuwe
drukker in Nieuwegein maximaal
100 bladzijden bevatten.

5. Materiaal
• Er is voldoende materiaal
aanwezig, we hoeven voorlopig
geen nieuw materiaal aan te
schaffen. Binnenkort moet het
materiaal geïnventariseerd/geteld
worden.

8. OKU
• Het instellen van de nieuwe
OKU-commissie. Bart Karstens
stopt en Jeroen Bollaart wil niet
alleen de kar trekken. Het
belangrijkste op dit moment is het
regelen van een speelzaal. We
kunnen weer bij sporthal Olympus
terecht maar hier is bij sommigen
weerstand tegen vanwege de
geluidsoverlast (hockeyfeest). Er
moet een begroting opgesteld

6. Sjuut
• Het opbouwen van tafels,
stoelen, materiaal gaat goed, elke
week zijn aan het begin van de
avond
voldoende
mensen
aanwezig om mee te helpen
opbouwen. Het opruimen echter
verloopt nog steeds problematisch. Elke week moeten mensen
echt gepushd worden om mee te
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kosten, de zaalhuur van Huis a/d
Werff is aan de hoge kant.
Waarschijnlijk zal de ZAK volgend
weer in Huis a/d Werff gehouden
worden, de Sjuut is te krap
bemeten
om
de
ZAK
te
organiseren en denksportcentrum
Den Hommel is qua locatie niet
centraal genoeg. De verwachting
is dan schaakclub Kanaleneiland
volgend jaar in het geheel niet
meer mee doet met de organisatie
van de ZAK.

worden en in maart moeten
folders en e-mails vestuurd
worden. Verder moet er iemand
zijn voor de publiciteit en iemand
voor de inschrijving. Het liefst
willen we een commissie instellen
van drie personen. Het OKU
draait om vrijwillgers, volgend jaar
wordt voor de 32e keer het OKU
gehouden en het zou jammer zijn
als dit geen doorgang kan vinden.
Arnoud
van
Vliet
wil
de
rondebulletins en de website weer
op zich nemen. Rolf Dijksterhuis
wil de inschrijving wel op zich
nemen. Vanuit de vergadering
bieden zich nog geen nieuwe
OKU-commissieleden aan.

10. PR
• Een wervingsposter van S.V.
Paul Keres met daarop de
studentenkorting vermeld kan
verspreid
worden
op
de
universiteit. Tevens kan er een
“Ukje” geplaatst worden.

9. Samenwerking
•
Evaluatie Zomeravondkompetitie (ZAK). Simon Kronemeijer
en Leo van Houwelingen hebben
namens S.V. Paul Keres de
organisatie van de ZAK op zich
genomen. In de praktijk werd de
ZAK vooral georganiseerd door
De Rode Loper en S.V. Paul
Keres. Schaakclub Utrecht en
schaakclub Kanaleneiland lieten
het hierbij in meer of mindere
mate afweten. De opkomst van de
ZAK viel wat tegen. Misschien
moeten we schaakclub Oud
Zuylen erbij betrekken maar deze
hebben al een eigen zomeravondkompetitie
met
speeltempo
“Rapid” partijen. De ZAK heeft
ongeveer quitte gedraaid qua

11. Rondvraag
• Arnoud van Vliet: Het Hans
Sandbrink toernooi, Jan Jaap:
zaterdag 11 september is het
Hans
Sandbrink
Memorial
toernooi in “de Sjuut”. Iedereen is
uitgenodigd aan dit toernooi deel
te nemen. Informatie hierover
staat ook in het PKB en op de
Paul Keres website. Het ligt in de
bedoeling dat dit een jaarlijks
toernooi gaat worden, begin
september.
• Jan Jaap sluit de vergadering,
degenen die willen snelschaken
kunnen zich opgeven bij Leo.
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AGENDA 2004-2005
Datum
Wo 03-nov
Do 04-nov
Za 06-nov
Wo 10-nov
Wo 17-nov
Vr 19-nov
Wo 24-nov
Do 25-nov
Za 27-nov
Wo 01-dec
Wo 08-dec
Wo 15-dec
Vr 17-dec
Za 18-dec
Wo 22-dec
Wo 05-jan
Za 08-jan
Di 11-jan
Wo 12-jan
Wo 19-jan
Ma 24-jan
Wo 26-jan
Ma 31-jan
Wo 02-feb
Wo 09-feb
Wo 16-feb
Wo 23-feb
Do 24-feb
Za 26-feb
Wo 02-mrt
Wo 09-mrt
Di 15-mrt
Wo 16-mrt
Za 19-mrt
Wo 23-mrt

Intern
Ronde 10

Extern
PK 4-Rode Loper 2
Utrecht 5-PK 5
KNSB competitie thuis

Ronde 11
Knockout-toernooi
Moira Domtoren 4-PK 6
PK 5-Vegtlust 2
Regiohakkers 1-PK 4
KNSB competitie uit

Ronde 12
Ronde 13
Ronde 14
Ronde 15

PK 4-Geldermalsen 1
PK 6-DBC 4
DBC 3-PK 5
KNSB competitie thuis

Kerstschaak
Ronde 16

PK 6-Denk en Zet 1
KNSB competitie uit
De Giessen 1-PK 4
PK 5-ZZC 2

Ronde 17
Rapidtoernooi

TRIO 2-PK 6
Rapidtoernooi
Nieuwegein 1-PK 5
PK 4-Vianen 1

Ronde 18
Ronde 19
Ronde 20
Ronde 21

PK 5-Oud Zuylen 3
PK 6-Harmonie 1
Gorinchem 1-PK 4
KNSB competitie thuis

Ronde 22
Alternatieve avond
Het Gambiet 1-PK 5
PK 4-Houten 1
Rode Loper 5-PK 6
KNSB competitie uit

Ronde 23

Ronde 24
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Wo 30-mrt
Vr 01-apr
Wo 06-apr
Wo 13-apr
Za 16-apr
Ma 18-apr
Wo 20-apr
Di 26-apr
Wo 27-apr
Wo 04-mei
Wo 11-mei
Wo 18-mei
Wo 25-mei
Wo 01-jun
Wo 08-jun
Vr 10-jun
Za 11-jun
Zo 12-jun
Wo 15-jun
Wo 22-jun

Ronde 25
Moira Domtoren 1-PK 4
PK 6-Doorn Driebergen 3
PK 5-Woerden 2
KNSB competitie thuis
BSG 6-PK 6

Ronde 26
Ronde 27
Snelschaakkampioenschap

Vianen 2-PK 5
PK 4-Oud Zuylen 2

Ronde 28
Ronde 29
Ronde 30
Ronde 31
Ronde 32
Ronde 33
Ronde 34
OKU
OKU
OKU
Alternatieve avond
ALV
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