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Jan Jaap Janse wint KO-toernooi
Verslagen alle externe teams
Alle partijen PK1
ARVES Oploskampioenschap
Rolf Dijksterhuis wint DRL-rapid toernooi
en nog veel meer....
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foto voorzijde: Rolf wist de Invitatie groep van het Rode Loper
rapidtoernooi te winnen. Hier is hij in actie tegen Marc-Anton Kruft van ASV
Nieuwegein; een verslag van de winnaar staat op pagina 56 van dit PKB.
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REDACTIONEEL
Arnoud van Vliet
Een extra dik Kerstnummer, om de schaakloze weken rond de
feestdagen door te komen. De 29e december is er geen schaken in de
Sjuut, en pas in het nieuwe jaar zijn er de traditionele Kerstvakantie
toernooien in Tilburg en De Bilt. Genoeg tijd voor de voorbereiding dus!
In dit nummer weer alle (!) partijen van het zeer goed scorende PK1, dat
na de 4e ronde aan de leiding staat in de 1e klasse. PK naar de
Meesterklasse? Verder verslagen van alle andere externe teams, die met
wisselend succes in de KNSB en SGS competities meedoen.
Daarnaast een verslag van Martin van Essen over het ARVES
Oploskampioenschap, waarmee de eindspel liefhebbers weer veel puzzelen naspeelplezier zullen beleven. Ook laat Rolf zien hoe hij het
rapidtoernooi van stadsgenoot De Rode Loper wist te winnen.
Vanuit de redactie fijne Kerstdagen, en het beste voor 2005!
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INTERNE COMPETITIE
Arnoud van Vliet
Het lijkt echt een tweestrijd te worden dit seizoen. Frans Konings heeft de
koppositie in handen, maar Jan Jaap Janse blijft in de achtervolging. Wan
Fokkink speelt tot nu toe teveel remises, David van Eekhout speelt te
weinig, en Mark is ook wat onregelmatig (maar telkens weer buigen of
barsten!).
Van de nieuwelingen doen Mark Uildriks en Maarten Buter het voorlopig
nog het beste met hun 21e en 23e plek. Onderaan wist dhr. Wientjes zijn
eerste remise te scoren, en helpt het lange nadenken Veselin Aleksic nog
niet echt in zijn score.
Stand interne competie seizoen 2004-2005 na 15 ronden
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:

Naam
Frans Konings
Jan Jaap Janse
Wan Fokkink
David van Eekhout
Mark Smits
Paul van der Kooij
Rijk Schipper
Leo van Houwelingen
Willem van de Fliert
Anton Rosmuller
Evert van Heel
Lukas Boutens
Dirk de Beer
Hein Piet v/d Spek
Jan-Bart Abcouwer
Maartje de Jonge
Eric Jacobs
Simon Kronemeijer
Ed Verstraete
Andreas Weiermann
Mark Uildriks
Rolf Dijksterhuis
Maarten Buter
Jan Bettman
Bas Peeters
Dirk Floor
Paul van der Klein
Robbert van Vossen
Jaap van Oosten

Pntn Npar Sal Kls Afg
169
153
125
119
113
87
84
69
64
60
59
51
46
45
44
43
40
38
38
35
35
34
34
33
33
31
29
29
28

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

4

8
7
5
6
4
3
3
1
3
1
1
2
2
1
1
2
1
0
2
1
0
0
1
0
1
2
2
1
-2

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

+
10
8
6
7
8
7
6
6
5
3
7
3
2
2
4
3
6
5
3
3
5
5
3
5
3
2
2
2
3

=
2
4
5
1
2
1
1
2
1
4
1
3
2
4
1
1
3
0
0
0
1
3
3
2
1
0
0
1
4

2
1
1
1
4
4
3
5
2
2
6
1
0
1
3
1
5
5
1
2
5
5
2
5
2
0
0
1
5

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:
69:
70:
71:

Jaap van der Tuuk
Bert Both
Kees Vreeken
Ger Hageman
Frank Heinen
Conrad Kiers
Gertjan Thomassen
Willem Bor
Jeroen Bollaart
Gabriel Smit
Willem van Dam
Sjoerd Calbo
Colijn Wakkee
Thijs Dam
Luc Martens
Serdar Calinalti
Jan Teuben
Laurens Winkelhagen
Michiel Bouwhuis
Jan Schepers
Wout van Veen
Frank Wiendels
Michiel van Hasselt
Nicolien de Jong
Mart Renders
Pieter Hofstede
Rutger van Merkerk
Hans Bik
Harry Appelo
Arnoud van Vliet
Harro Teuben
David van der Vloed
Erik Verlinde
Jeroen van Meerwijk
Dimitri Hendriks
Jan van Eck
Lennart de Vos
Cili Kocsis
Veselin Aleksic
Paul van Oordt
Chris van Meer
Elias Wientjes

27
23
22
21
20
20
19
16
15
13
13
13
11
11
10
6
6
5
3
-2
-3
-4
-6
-8
-10
-10
-11
-11
-11
-13
-14
-15
-16
-16
-19
-20
-21
-28
-39
-39
-42
-100

5
1
3
1
13 -1
8
0
10
0
7
0
10 -1
1
1
8
0
1
1
3
0
1
1
10 -1
2
0
3
0
5 -1
10 -2
12 -2
1
0
3 -1
3 -1
3 -1
6 -2
1 -1
11 -2
1 -1
1 -1
1 -1
1 -1
4 -2
1 -1
2 -2
2 -2
3 -2
7 -3
9 -3
4 -3
3 -3
4 -4
7 -4
9 -5
11 -10

5

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

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

2 1
0 1
2 6
0 4
2 4
3 2
1 5
0 0
0 4
0 0
1 1
0 0
1 5
0 1
1 1
0 3
0 6
2 6
1 0
0 2
0 2
0 2
0 4
0 1
3 5
0 1
0 1
0 1
0 1
2 2
0 1
0 2
0 2
1 2
2 4
2 5
1 3
0 3
0 4
1 5
0 7
1 10

RATINGOVERZICHT TOT EN MET RONDE 15
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
Willem Bor
2228
Andreas Weiermann
2226
Frans Konings
2210
Dirk Floor
2208
David van Eekhout
2202
Dirk de Beer
2189
Mark Smits
2164
Willem van de Fliert 2161
Wan Fokkink
2139
Jan Jaap Janse
2128
Bert Both
2126
Maartje de Jonge
2121
Paul van der Klein
2115
Gabriel Smit
2114
Robbert van Vossen
2072
Jan-Bart Abcouwer
2070
Jaap van der Tuuk
2064
Hein Piet v/d Spek
2057
Anton Rosmuller
2055
Willem-Jan Pannekoek 2053
Peter Hendrickx
2049
Lukas Boutens
2039
Evert van Heel
2022
Paul van der Kooij
2014
Rijk Schipper
2007
Thijs Dam
1993
Leo van Houwelingen 1969
Kees Vreeken
1964
Bas Peeters
1958
Simon Kronemeijer
1949
Eric Jacobs
1944
Conrad Kiers
1932
Vincent Braaf
1929
Rolf Dijksterhuis
1928
Martin van Essen
1915
Gert-Jan de Pender
1894
Ger Hageman
1889
Michiel Bouwhuis
1884
Wout van Veen
1874
Jan Poppelaars
1873
Luc Martens
1851
Mark Uildriks
1850
Ed Verstraete
1847

KNSB per 1-11-04
2219
2256
2171
2198
2169
2184
2179
2178
2087
2029
2130
2111
2106
0
2076
2076
2075
2045
2052
2053
2049
2033
2061
1977
1973
1998
1934
2018
1950
1956
2013
1958
1929
1959
1915
1894
1867
1886
1883
1873
1840
1836
1801

6

44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84

Jaap van Oosten
Maarten Buter
Arnoud van Vliet
Gertjan Thomassen
Menno van der Meer
Dimitri Hendriks
Jeroen Bollaart
Jan Bettman
Johan Bosman
Erik Verlinde
Jan Schepers
Colijn Wakkee
Jan Teuben
Frank Heinen
Serdar Calinalti
Jan de Jonge
Mart Renders
Lennart de Vos
Pieter Hofstede
Michiel van Hasselt
Paul van Oordt
Willem van Dam
David van der Vloed
Veselin Aleksic
Laurens Winkelhagen
Ritsart Pel
John van Rooy
Sjoerd Calbo
Jan van Eck
Chris van Meer
Jeroen van Meerwijk
Frank Wiendels
Nicolien de Jong
Leo Prins
Rutger van Merkerk
Cili Kocsis
Elias Wientjes
Harry Appelo
Hans Bik
Nico Sloof
Harro Teuben

1844
1840
1836
1832
1826
1813
1808
1802
1802
1801
1799
1797
1786
1782
1780
1760
1741
1730
1713
1707
1704
1700
1688
1684
1684
1682
1667
1628
1610
1605
1600
1567
1543
1540
1505
1448
1444
1384
1383
1358
1344

1825
1827
1865
1824
1826
1862
1801
1782
1802
1819
1793
1802
1809
1743
1767
1760
1759
1755
0
1691
1750
1674
0
1732
0
1682
1667
1604
1590
1649
1600
1550
1548
1540
0
1457
1483
0
0
1358
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

7

PARTIJEN UIT DE INTERNE
Arnoud van Vliet
De oproep in het vorige PKB heeft
helaas niet geleid tot het inleveren
van partijen, op een enkele
uitzondering na. Kom op, mensen!
Jan Jaap stuurde een database
met zijn interne partijen, Uw
eindredacteur heeft ze van kort
commentaar voorzien met hulp
van Fritz. Zo verzamelt DE
achtervolger zijn punten:

20...Txb2?? Missertje. Winnend
was 20...Pxf2 21.Txf2 Txb2. Maar
J3 gaat niet bij de pakken
neerzitten en begint gewoon
overnieuw met duwen en trekken
21.Pa4 Dd4 22.Pxb2 Dxb2
23.Lxf6 gxf6 24.Tad1 c5 25.Dh6
c4 26.De3 Dxa2 27.Td2 Da5
28.Tfd1 Db6 29.Dxb6 axb6 30.f3
f5 31.exf5 Lxf5 32.Lf1 b5
33.Lxd3 Lxd3 en van een stelling
die Fritz als +- beoordeelde is nu
een stelling -+ over. 34.Kf2 Kg7
35.Ke3 Kf6 36.Tb2 Td5 37.Tb4
Ke5 38.f4+? Kd6 39.g4 Kc5
40.Tb2 b4 41.Tbd2 b3 42.h4 Kb4
43.g5 Kc3 44.Tc1+ Lc2 45.Te2
Td3+ 46.Kf2 Td2 en 0-1

Stelling na 9.Pa5
Rijk Schipper - Jan Jaap Janse
Interne PK 04-05, r.14
Een originele behandeling van het
Slavisch. 9...Pbd5!? Er is niets
mis met 9...Dc7, toch? 10.Pxb7
Db6 11.Db3 Lb4 12.Pc5 Lxc5
13.dxc5 Dxc5 14.Pc3 14.Da3!
houdt de zwarte koning in het
midden of geeft een prettige
stelling. 14...0-0 15.e4 Tab8
16.Dc2?! Lg6 17.Lg5 Pb4
18.Dd2 Tfd8 19.Df4 Pd3 Met elke
zet wordt de zwarte stelling beter.
20.Dh4

Stelling na 23. .. De8
Jan Jaap Janse-David vEekhout
Interne PK 04-05, r.14
8

36.Ld3+ Kc5 37.Ta5+ Kd6
38.T5xa6+ Lc6 39.Lxf6 The8 40.
Le7+

24.Pxe6?! gedurfd, maar niet
goed 24...Dxe6 25.exd5 De8??
Na 25...Lxd5 had zwart een klein
voordeeltje gehad 26.Dxg7+ De7
27.Lf5+ Kc7 28.d6+! Lxd6
29.Dxe7+ Lxe7 30. Td7+ Kb6 31.
Txe7 Ld5 Beter (maar onvoldoende) was 31...Pc6, bijv.
32.Te6 Lc8 33.Txf6 Lxf5 34. Txf5
The8. 32.Ld4+ Ka5 33.Ta7+
Sneller was 33. Ta1+ Pa2 34. Lc5
b4 35. Ld3 Lc4 36. Lxc4 Tbg8
37.Txa2 mat. Tijdnood waarschijnlijk; vandaar de niet altijd
"optimale" winstweg 33...Pa6
34.Lc3+
b4
35.Ta1+
Kb5

en zo is het goed (1-0)
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20...Lg3 21.Th3 wit kan misschien
nog wat rommelen 21...hxg5
22.Lxg5 Pd5 natuurlijk! 23.Lxd8
Txd8 24.Dd2 Lf4 25.Df2 De7
26.h6 wits enige hoop in bange
dagen
26...Th8
27.h7
Df6
28.Tdh1 hier bood ik remise aan,
eigenlijk tegen beter weten in,
Conrad weigerde ...natuurlijk!
28...Dg7 29.g4 Le3 30.Dg3+ f4
31.Dh2 Lxd4 wits stelling wordt
vakkundig gesloopt, de witte
koning is in groot gevaar! 32.Th5
Dg6+ 33.Ka1 Lg7 34.Dh4?
verliest op slag maar wit heeft
eigenlijk geen nuttige zetten meer.
34...Pe3? wint ook nog wel maar
direct winnend was hier 34...Dc2!
met de pointe 35.Tb1 Pb4 en veld
a2 is niet meer te dekken met
spoedig mat. 35.a3 Dc2 36.Dh2
Db3 op slag winnend was
36...Pg2! het is uit de richting
maar de zwarte dame in
combinatie met de loper op g7 is
dodelijk het paard op g2 onttrekt
de dekking de witte dame op b2.
37.Kb1 Pc4 38.Tg5

EEN NARROW ESCAPE
Rolf Dijksterhuis
Na een paar dagen met griep op
bed gelegen te hebben waagde ik
het er maar weer op een potje te
schaken in de interne van Paul
Keres. Mijn tegenstander was
teamgenoot Conrad Kiers. Na in
de opening een kans op pionwinst
gemist te hebben ging het
bergafwaarts met mijn stelling en
moest langs diepe ravijnen en
afgronden gaan. Conrad liet me
mede ook onder druk van de klok
diverse malen glippen en een zeer
boeiend studieachtig eindspel
kwam op het bord:
Rolf Dijksterhuis - Conrad Kiers
Interne PK 04-05, r.15
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3 dxe4
4.Pxe4 Pf6 5.Pxf6+ gxf6 6.c3 Lf5
7.Pf3 Dc7 8.Ld3?! Beter is eerst
8.g3 wits loper dreigt dan met
tempowinst naar f4 te gaan en g2g3 is zoiezo een nuttige zet
vanwege de druk op g2 na Tg8.
8...Lg6 9.h4 Pd7 10.h5 Lxd3
11.Dxd3 0-0-0 12.Le3 Kb8 13.00-0 e6 14.Kb1 Pe5? 15.De2? wit
had hier een pion kunnen winnen
met 15.Pxe5 fxe5 16.Lg5! (de
pointe) Le7 17.Lxe7 Dxe7 18.Dg3.
15...Pg4 16.Ld2 f5 17.Pg5?! Ld6
18.f3 Pf6 19.c4? maar dit vraagt
te veel van de witte stelling, het
witte paard heeft geen goede
velden 19.g4 was hier de
aangewezen zet. 19...h6 20.c5
wel consequent, in 20.Ph3 Pxh5
had ik in het geheel geen trek.

ziet er logisch uit maar het is al te
laat. Mat in 4 was 38...Lxb2!
Achteraf was Conrad bang voor
39.Tg8+ Kc7 40.Dxf4+ maar dan
10

Dd2+ komt op hetzelfde neer}
55...Dd1+ 56.Kxb2 Dd2+ 57.Kb1
hee, staat wit niet een opeens een
volle toren voor? maar... 57...Kb3

speelt zwart als echo Lb2-e5
schaak! Conrad was hier wel
zwaar in tijdnood. 38...Pxa3+?
39.Ka1 Pc2+ 40.Dxc2 Dxc2
41.Txg7 hier gloorde er weer wat
hoop bij mij, de pion op h7 komt
weer tot leven, er rest een moeilijk
eindspel, kan zwart dit winnen?
41...Dg2 42.Th5 Df1+ 43.Ka2
Dc4+ 44.Ka1 Dd4 45.Txf7 a5 a
tempo gespeeld, zwart heeft een
luchtgat op a7 en tevens probeert
zwart de a-pion naar a3 te spelen.
46.Tg5 a4 47.Tg8+ Ka7 48.Tff8
maar nu is wit het die profiteert, dit
eindspel blijkt remise te zijn, wit
heeft geluk dat er een pion op c5
staat. 48...Dd1+ en met nog maar
2 minuten op de klok voor de rest
van de partij bood Conrad remise
aan wegens eeuwig schaak. ½-½

Analysediagram na 57...Kb3
een fantastische zet! 58.Ta3+
Kxa3 59.Da8+ Kb4 60.Dxb7+
Kxc5 zwart staat een pion voor
maar waarschijnlijk kan wit het
nog net remise houden, de
volgende
variant
toont
dit
bijvoorbeeld aan: 61.Da7+ Kc4
62.Da4+ Kd5 63.De4+ Kd6 64.g5
e5 65.g6 De3 66.Dxe3 fxe3
67.Kc2 Ke6 68.Kd3 Kf6 69.Kxe3
Kxg6 70.Ke4 Kf6 71.f4 met
remise.

Hoe is het eindspel echter na
48...Ka6? kan zwart dan nog
winnen? het is zeer interessant dit
te onderzoeken, een studieachtig
eindspel ontstaat.

Analysediagram na 48...Ka6
48...Ka6 49.Ta8+ Kb5 50.Txh8 a3
51.Ta5+! Kb4 52.Ta4+ Kxa4
53.Ta8+ Kb4 54.h8D axb2+
55.Kb1 {55.Ka2 Dd5+ 56.Kxb2
11

(Red: het afkorten van de achternamen tot
initialen is niet verbonden aan het
programma Opsporing Verzocht. Het
kiezen van het ultrakleine font is puur voor
het
optimaal
gebruiken
van
de
kolombreedte en de veel te lange
achternamen van vele deelnemers)

JAN JAAP JANSE WINNAAR
KNOCKOUT-TOERNOOI 2004!
Leo van Houwelingen
Woensdag 17 november werd
weer het jaarlijkse KO-toernooi
"formule
Kees
Vreeken"
gehouden. Volgens deze formule
speel je 2 partijen van 7½ minuut,
bij 1-1 volgt een barrage van 5
minuten. De verliezers van elke
ronde kunnen meedoen in de
"loserspool". De opkomst was niet
zo hoog, 23 deelnemers bonden
de strijd aan. Als favoriet op rating
konden daarbij worden aangemerkt Mark Smits, Frans Konings
en David van Eekhout.
In de kwartfinale werd finalist
van vorig jaar Mark Smits,
uitgeschakeld door Jan Jaap
Janse. Zijn goede vorm etaleerde
Jan Jaap Janse ook in de halve
finale tegen David van Eekhout.
De andere halve finale werd een
prooi voor Frans Konings, Simon
Kronemeijer kreeg met 2-0 klop.
In de finale van het KO-toernooi
dus Jan Jaap Janse tegen Frans
Konings. In de vierde partij moest
Frans winnen om langszij te
komen. Dat lukte hem niet,
waardoor dus Jan Jaap Janse
winnaar is geworden van het KOtoernooi 2004!

Uitslagen KO toernooi
Eerste ronde
Jan T.
Mark S. - Jan S.
Frans K. - Laurens W.
David van E. -Simon K.
Jan Bart A. - Jan van E.
Evert v H. - Jaap v O.
Jan Jaap J. - Leo van H.
Eric J. -Ed V.
Paul vd K. - Rolf D.
Veselin A. -Gertjan T.
Paul van O. - Jan B.
Ger H. - Frank H.
Tweede ronde
Mark S.- Eric J.
Frans K.- Paul vd K.
David v E.- Ed V.
Jan Bart A.- Simon K.
Jan Jaap J.- Frank H.
Ger H.- Gertjan T.
Veselin A.- Jan T.
Paul v O.- Evert v H.

vrij
2-0
2-0
1-1
2-0
2-0
1½-½
1-1
1½-½
1-1
2-0
1-1

1-1 (1-0)
1½-½
1-1 (1-0)
1-1 (0-1)
1-1 (1-0)
2-0
1-1 (0-1)
1-1 (0-1)

Derde ronde
Mark S.-Jan Jaap J.
1-1 (0-1)
Frans K.-Jan T.
1½-½
David v E.-Evert v H. 1-1 (1-0)
Simon K.-Ger H.
1-1 (1-0)
Halve finale
Simon K.-Frans K.
0-2
David vE.-Jan Jaap J. ½-1½
Finale
Jan Jaap J.-Frans K. 2½-1½
------------------------------Losers pool

De loserspool werd een prooi
voor David van Eekhout, in 9
ronden verzamelde hij 7½ punt.

Ranglijst na de negende ronde.
Nr Naam
ptn
1 David van Eekhout
7½
2 Mark Smits
7
3 Leo van Houwelingen
7
4 Frank Heinen
6½
5 Laurens Winkelhagen
6½
(totaal 19 deelnemers)
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met het idee om de dame over de
zevende
rij
te
laten
meeverdedigen na ...e6.) 10.Dd2
Pa5 11.Ld3 c5 12.Lh6 Lxh6?
(Mist, dan wel onderschat, wit's
15e zet. Beter is direct 12...cxd4
13.Lxg7 Kxg7 14.cxd4 Pc6, maar
ik was bang dat wit dan wat beter
zou komen te staan.) 13.Dxh6
cxd4 14.cxd4 Pc6 15.h4! ..

PK 1 - BSG 1
Dirk Floor
Goedemorgen,
zei Kees Vreeken toen ik iets
voor 13.00 uur het speellokaal
binnenging. Goedemorgen, zei
vervolgens Xander toen ik hem
een pen te leen ging vragen. En
toen ik mijn tegenstander voor de
partij de hand schudde wenste
deze mij: goedemorgen! Vreemd..
BSG speelde enige jaren
geleden nog in de meesterklasse,
maar toen de sponsor stopte
vertrokken de (groot)meesters.
Vorig jaar werd, toen ze in degradatiezorgen verkeerden, voor de
laatste wedstrijden Hans Ree
aangetrokken. Dit jaar doet IM
Leon Pliester mee. Verder bestaat
het team uit een groot aantal oudgedienden. De ratinglijst leerde
ons dat we bovenin stand
moesten houden en aan de lagere
borden de punten gemaakt
moesten
worden.
En
zo
geschiedde. Zie hieronder voor
het verloop van de partijen. Toen
de overwinning zich aftekende
kon ik het remiseaanbod in een
potremise toreneindspel aannemen. Weer twee matchpunten
erbij.

(Dit is in feite al het cruciale
moment in de partij. Wit hoeft d4
niet te dekken, na 15.De3 zou
zwart uitstekend staan. Nu komt
wit's aanval sneller dan de zwarte
druk op het centrum, bv. 15...Pxd4
16.h5 g5 17. e5! (17.Dxg5+ Kh8
18.De5+
f6
19.Dxd4
Dxd4
20.Pxd4 Td8!) 17...Pf3+ 18.gxf3
Dxd3 19.Dxg5+ Kh8 20.Tg1 +-)
15...Pe5 16.Td1 Pg4 (16...Pxd3
17.Txd3 La6 18.h5!) 17.Dd2
(Tijdelijk achteruit. De witte aanval
gaat verder met f3, e5, h5 en Dh6
in de goede volgorde.) 17...Pf6
18.h5 Pxh5 19.Dh6 Dc7 20.e5 f5
21.g4! (De beslissende klap. Op
21...fxg4 komt 22.Txh5) 21...Dc6
22.Txh5 (En nu dus ook...)
22...Tf7 23.gxf5 1-0 (Ik zal de
volgende keer wat beter mijn best
doen.)

(1) L. Pliester - X. Wemmers
(Analyse Xander Wemmers)
1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 d5 4.cxd5
Pxd5 5.e4 Pxc3 6.bxc3 Lg7
7.Lc4 0-0 8.Pe2 Pc6 9.Lg5 b6?!
(Traag en misschien al te traag.
Bekend is 9...Pa5 10.Ld3 Dd7,
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20.Ld2 Lb7 Dat wit hier in moeilijkheden is vanwege de zwakke
witte velden is evident. Doch wit
kan zich nog verdedigen, de
paarden dekken
ieder
een
belangrijk veld rondom de koning.
Tevens is de zwarte koningsstelling ook tochtig, wat kansen
biedt op actief tegenspel. Ook
psychologisch gezien prettig; niet
veroordeeld te zijn tot passiviteit.
20..d5 was hier sterker. Bijv;
[20...d5 21.Dg2 d4 22.cxd4 Lb7
23.Pe4 Dxd4 24.Pxf6+ Txf6
25.Dg3 Td8] 21.Dd1! Wim
verdedigt zich bekwaam,de kracht
van de dame komt in het vervolg
goed tot uiting. 21...Dd7 22.Db3+
Ld5 23.Dc2 La8 24.d4 cxd4
25.cxd4 Pg4 26.Dxg6 Pxe3
27.Lxe3 Dh3 28.Dc2 Kon zwart
beter spelen? In de analyse
kwamen er spectaculaire varianten op het bord maar wit kon zich
steeds verdedigen. 28...Tbe8
29.Txf8+ Txf8 30.Tf1 Txf1+
31.Pxf1 Df3 32.Dg6 Le4 33.Dg3
Dh1+ 34.Kf2 Ld3 35.Pd2 Dd5
36.Dh4 Dxa2 37.Dd8+ Kh7
38.Dh4+ Kg8 39.Dd8+ Kh7
40.Dh4+ ½–½

(2) W. vd Fliert - H. vd Poel
1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.g3 g6 4.Lg2
Lg7 5.d3 Tb8 Door Willem "het
van der Weide-systeem" gedoopt.
In Gent had hij het zo gespeeld en
"sindsdien spelen ze het allemaal
tegen me". 6.f4 d6! Op gezag van
Willem die liever ..b5 7. Pf3 op het
bord had gezien,met, getuige ook
partijen in de database, reële
kansen op voordeel. 7.Pge2 wijkt
af van hoofdvariant; met 7. Pf3.
7...b5 8.0–0 b4 9.Pd5 Pd4 10.Pe3
e6 11.g4 f5 Wit zette in op een
pionnenwals, te beginnen met f4f5, f7-f5 is de standaardreactie om
dit te voorkomen. ...Pe7 was hier
ook mogelijk. 12.Pg3?! Zwart,die
stand kan houden op veld f5 heeft
hier wel gelijk spel bereikt. Wit kan
niets bereiken zolang Lc1 niet tot
leven komt. Willem kiest voor Pg3
juist om na een zwart f5xg4 tot f4f5 te komen, Lc1 een vrije
diagonaal gunnend. 12...fxg4
13.f5 exf5 14.exf5 Pf6 15.fxg6
hxg6 16.c3 bxc3 17.bxc3 Pf3+

(3) E. Wustefeld - F. Konings
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.f4
Lg7 5.Pf3 c5 6.dxc5 Da5 7.Dd3
Dxc5 8.Le3 Da5 9.Db5+ Dxb5
10.Lxb5+ in het boek van Fritz
vind ik een partij die hier verder
gaat met 10 ..Pc6 11 o-o-o a6 12
Ld3 Pg4 13 Lb6 0–0 14 h3 Pf6 15
g4 Pd7 16 Le3, met gelijke
stelling, wit kan ruimtevoordeel

Maar hier blijkt het zwaarwegende
nadeel van de witte opzet,de
andere loper verdwijnt van het
bord. 18.Lxf3 gxf3 19.Dxf3 0–0
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claimen, maar van betekenis is dit
niet. Deze variant met vroegtijdige
dameruil is bepaald geen aanslag
op de Pirc 10...Pbd7 ook ..Ld7 is
mogelijk 11.0–0–0 0–0 12.h3
Direct 12 e5 levert geen voordeel
op, 13..Pg4 is de resource die wit
met 12 h3 wil uitschakelen; [12.e5
dxe5 13.fxe5 Pg4 14.Lg5 Pdxe5
15.Lxe7 Pxf3 16.Lxf8 Lxf8 17.gxf3
Pf2] 12...a6 13.Lxd7 levert het
loperpaar in, een concessie,om
tenslotte e4-e5 te kunnen spelen.
13...Lxd7 14.e5 Ph5

(4) D. Floor - J. Marcus
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4
Pf6 5.0–0 b5 6.Lb3 Lc5 Dit had ik
kunnen weten, Wim vd Fliert had
dit reeds voorspeld in onze
discussiegroep
op
"Utrechtschaak" 7.c3 Na de nodige
aarzeling,niet vertrouwd met de
opening. Hoewel, Kees Vreeken
memoreerde dat ik dit wel eens
met zwart tegen hem gespeeld
had!
(Edoch,dit
betrof
de
Arkhangelsk Variation met 6..Lb7
ipv 6..Lc5, wist ik me later te
herinneren) 7...d6 8.d4 Lb6 9.h3
Wit kan het wel zonder deze zet
stellen, bijv 9Te1,op ..Lg4 is Ld5
sterk 9...0–0 10.Te1 Lb7 11.a4
weer wikken en wegen 11Lg5 h6
12 Lh4 g5 en zou ik nu 13 Pxg5
mogen spelen? Het leek me te
weinig; een mogelijke (Fritz)
variant; 14..exd4 15.Df3 Kg7
16.Dg3 Tg8 17.Lxf6 Kxf6 18.Df3+
Kg7 19.Dxf7 Kh6 20.Dxg8 Dxg8
21.Lxg8 Txg8 en zwart staat
beter. Als 11.Le3 niet Pxe4
vanwege 12.d5 maar 11..Pa5
12.Lc2 Pc4 13.Lc1 d5 met goed
spel voor zwart. 11...h6 12.axb5
Wit kan weinig anders,hinderlijk is
vooral Pbd2 niet gaat vanwege de
druk op d4 12...axb5 13.Txa8
Dxa8 zeker, wit "heeft" het
centrum, dwz bezet. Ruimer
gezien "heeft" zwart het centrum
ook, nl. onder druk. Een
evenwichtige stelling! 14.Pa3
exd4 15.Pxb5 Pa5 de thematische zet waarmee zwart met
tempowinst de diagonaal vrijmaakt 16.Lc2 Lxe4 17.Lxe4 Pxe4

Ironie; het paard ziet nu een mooi
weilandje op het verzwakte veld
g3. 15.Pd5 als 15 exd6 biedt het
loperpaar voldoende compensatie; [15.exd6 exd6 16.Txd6 Pg3
17.Thd1 Lc6 18.Ld4 (18.Lf2 Lxf3
19.gxf3 Pf5 20.Tb6 Lxc3 21.bxc3
Tfc8) 18...Lh6] 15...Tae8 16.Pc7
Tc8 17.Pd5 wit opteert voor
remise door herhaling 18 exd6
betekent verder schaken tegen
een sterk loperpaar,zoals de
volgende
variant
illustreert:
[17.exd6 exd6 18.Pd5 Tfe8
19.The1 Lf5 20.c3 Le4] 17...Tce8
18.Pc7 Tc8 19.Pd5 ½–½
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29..c5 30 g4! Df6 31 Pd7 Dd8 32
Pxc5 en wit heeft een pion
gewonnen
met
winstkansen.
29...Pec3 30.Kh1 c5 ziet er lastig
uit maar ik vind een goede
verdediging 31.Da1 cxd4 32.Pxd4
Pxd4 33.Dxc3 Pe2 ik bespeurde
hier ingehouden vreugde bij mijn
opponent,echter; 34.Dc2 Dxc2
35.Txc2 Pg3+ 36.Kg1 Pf5
venijnig was hier ..d4 geweest,
doch na 37 fxg3 Txe3 38 b4 is het
nog wel binnen de remisemarge
37.Lc5 Te1+ 38.Kh2 Td1 39.Te2
Pd4 40.Lxd4 Txd4 met remise
aanbod, wat ik niet kon afslaan:
potremise en tevens tekende zich
een matchoverwinning af. ½–½

18.cxd4 leek me verstandig om
zo de loper te neutraliseren met
hoop op druk over de f-lijn
18...Te8 19.Dc2 d5 20.Lf4

was Pxc7!? mogelijk? Met niet
meer zoveel tijd stopte mijn
variant reeds bij ..Dc8, met de
gedachte dat ik mijn hand maar
beter niet in het wespennest kan
steken, doch het lijkt te gaan. Hier
volgt een Fritz-variant die tenslotte
op = uitkomt [20.Pxc7 Dc8 21.Lf4
Te7 22.Tc1 Df5 23.g4 Dxf4
24.Pxd5 Dxf3 25.Pxe7+ Kf8
26.Pd5 Ld8] 20...c6 21.Pc7 Wat
beter was hier 21.Pc3,met licht
voordeel; [21.Pc3 Pxc3 22.Dxc3
Txe1+ 23.Dxe1 Dd8] 21...Lxc7
22.Lxc7 tegen beter weten in
hoopte ik dat ik vanwege "mijn
sterke loper" op licht voordeel kon
bogen. In werkelijkheid vormen de
paarden die als vanzelf goede
velden vinden hier een beter
koppel
dan
mijn
paardlopercombinatie;zwart heeft licht
voordeel. 22...Pc4 23.b3 Pa3
24.Db2 Pb5 25.Lf4 Dc8 26.Tc1
Df5 27.Le3 Te6 28.Da1 28..Tg6
dreigt hier niet vanwege 29 Ph4
28...Kh7 29.Da6?! Hier mis ik 29
Pe5! met als waarschijnlijk vervolg

(5) D. van Geet - W. Bor
1.Pc3
Van
Geet
speelt
zichzelf,dat was te verwachten.
1...d5 2.e4 e6 een invitatie om
Frans te spelen 3.g3 De witspeler
wil dat "zijn opening" zijn eigen
karakter behoudt. 3...Le7 4.Lg2
dxe4 5.Pxe4 Pf6 6.Pxf6+ Lxf6
7.Pe2 c5 8.0–0 0–0 9.d3 Dd7
10.Pc3 Pc6 11.Pe4 Le7 12.Dh5
b6 13.Lg5 Lb7 zwart heeft
gemakkelijk gelijk spel bereikt.
14.Tfe1 Lxg5 15.Dxg5
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Dh5 hg 22 Txg6 Lb7 23 Lb6! Als
beter geven zij 16..Pc5! 17 Pxe7
Dxe7 18 e5! bc! 19 exd cxb+ 20
Kxb2 ..Da7 21 Df2 Pa4+ 22 bxa4
Db7+ 23 Ka3 Ld7. 17.Pd5 Dd8
18.exf5 Lb7 een verstandig
besluit om het stuk terug te
geven,..Pxf6 is niet goed;19 gxf6
Lxf6 20 Lb6,veld b6 is een
pijnplek op de damevleugel. 19.f6
Lxd5 [19...Pxf6] 20.fxe7 Dxe7
21.Txd5 Tfe8 22.Te1 wit oefent
enige druk uit, mijn indruk is dat
zwart het remise moet kunnen
houden. 22...a5 in het vervolg zal
blijken dat de zwartspeler het, ten
onrechte, op de witte koning heeft
gemunt. En beter idee is het om
het paard naar e4 te spelen,wordt
ook mooi de pion op d6 mee
verdedigd. Bijv; [22...Pc5 23.Kb1
Tac8 24.Dd1 Pe4 25.f5 Db7]
23.Db5 Tab8 24.Dc6 Tbc8
25.Dxd6 geheel onnodig is er nu
een
pion verloren gegaan.
25...De4 26.Td2 Pc5 27.Dd5 a4?!
Hier had zwart nog remisekansen
in het toreneindspel kunnen
zoeken, bijv; [27...Dxd5 28.Txd5
Pxb3+ 29.Kb1 Pc5 30.Ted1 Txe3
31.Txc5 Tce8 32.Txa5] 28.bxa4
b3 29.Dxe4 Pxe4 30.Tde2 Tc4
31.a5 bxc2 32.Lb6 Ta4 33.Kxc2
Tc8+ 34.Kb1 Dit moet een hard
gelag voor de zwartspeler zijn
geweest. Vorig jaar verloor hij ook
al van Mark in dezelfde opening.
1–0

15...Kh8 beter was hier direkt
..f6,met
licht
voordeel
dat
uitgebouwd kan worden. 16.Dh4
Pd4 17.Pf6 maakt remise,Willem
had deze zet overzien. 17...gxf6
18.Dxf6+ Kg8 19.Dg5+ Kh8
20.Df6+ Kg8 Willem vertelde me
dat deze partij van Geet aan het
denken heeft gezet; was 2 e4
eigenlijk wel zo goed? zo vroeg hij
zich na de partij af.. ½–½
(6) M. Smits - A van der Heijden
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4
4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 Pc6 6.Lc4 e6
7.Le3 Le7 8.Lb3 0–0 9.De2 a6
10.0–0–0 Dc7 11.Thg1 De o zo
scherpe Velimirovic, ter ondersteuning heb ik "e6-d6 systems"
van Kasparov en Nikitin bij de
hand, een goed boek hoewel
inmiddels gedateerd. 11...Pa5
hoofdvariant in voornoemd boek is
12..b4.;12..Pa5 deserves also
consideration 12.g4 b5 13.g5
Pxb3+ 14.axb3 Pd7 15.f4 b4
15..Te8!? 16.Pf5 ..

16...exf5?! volgens K+N: "too
dangerous", ik geef hier hun
analyse weer;16..exf5 17 Pd5 Dd8
18 exf Te8 19 g6 fg6 20 fg6 Lf6 21
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kwartier sabbelend aan een
sinaasappelschijfje aan het bord
gekluisterd bleef, bleek bij de post
mortem hierop 13. f4! klaar te
hebben. Een goede zet, na een
oppervlakkig 13.0–0 Lg7 is ..f5
lichtelijk vervelend. 13.h4! Een
leuke zet. Mag natuurlijk niet
geslagen worden. Op 13.Dh5 was
Dd7 met Dg4 of Db5 gevolgd.
13...Pf4 In deRat vroeg ik aan
Evert en Kees om de volgende zet
te proberen te raden. Na 10 keer
was het nog niet gelukt! 14.Pe2!?
[14.Qf3 Re8 15.Nf1 Bd7 16.g3
Ng6 17.Ne3 Be7] 14...Lg4 Het
alternatief is ..Te8. Ik had wat
gerekend en was te nieuwsgierig
naar wat er gebeuren zou. 15.f3
Pxe2 Pxg2 16.Kf1 en Lxh4 16.g3
Pxe2 17.Th4 zijn stukken minder.
16.Dxe2 Kxe2 is te gek. Al was
het
maar
vanwege
Lh5
16...Lxh4+

(7) C. van der Heijden - B. Both
(Analyse Bert Both)
Anton vertelde dat Coen van der
Heijden nog bij Utstud gespeeld
heeft. Hij dacht zelfs aan het 1e
bord, vòòr Bert Buisman. De
naamsverandering
naar
Paul
Keres heeft hij niet gehaald, hij
was toen al naar BSG. Ik had nog
nooit tegen hem mogen spelen.
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4
4.Pge2 dxe4 Voor 4..Pc6 zie de
partij van Wim vd F tegen van der
Plas,
1e
ronde.
Dit
is
gebruikelijker. 5.a3 Le7 Het
materialistische 5..f5 is een ander
verhaal.
Een
lang
verhaal
trouwens. 6.Pxe4 Pc6 Minder
gebruikelijk dan ..Pf6. Pe2 moet
even blijven staan. 7.c3 Lf4 is de
ambitieuzere zet, met het idee
Dd3 en 0–0–0. Wit weet hier
echter ook wat van te maken!
7...Pf6 8.P2g3 0–0 9.Pxf6+ Lxf6
10.Ld3 e5 Zo komen we weer in
de stelling als wit geen Pxf6
gespeeld had, wat na 9.Ld3 e5
gedwongen was. De theorie die ik
heb stopt ermee dat zwart gelijk
spel heeft. Wit zal een fractie
gelijker staan. 11.d5 Pe7 12.Be4
Rolf speelt het tot dan ook zo,
maar doet hier 12.c4. Net als in
alle bekende partijen. Le4 heeft
zijn voordelen. De lange zwarte
diagonaal blijft gesloten en c6,
waarmee
vaak
het
zaakje
opengebroken
wordt,
is
ontmoedigd. 12...Pg6 Na veel te
lang nadenken. Drie kwartier. Ik
heb Lh4 en vooral g6 overwogen.
Coen, die al die tijd om het

17.g3!? Complimenten voor de
creativiteit van mijn tegenstander!
Kf1 komt op iets onduidelijks uit.
[17.Kf1 f5 18.Bc2 e4 19.Lf4 Lh5
20.Lxc7 Dxc7
21.Txh4
g6]
17...Lxg3+ 18.Kf1 f5 19.Lb1
..Dd5 was nu gepland. Dan volgt
La2. Overigens had de dappere
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witspeler ..f5 niet gezien. Zonder
de truc op a2 had hij het op
kunnen geven... 19...e4 h5 was
wat beter. Het is lastig te door- en
voorzien. ..e4 is een aardige
second best [19...h5 20.Kg1 Dd6
21.fxg4 hxg4 22.Le3 e4] 20.fxg4
fxg4+
21.Kg1
Df6
22.Le3
[22.Lxe4 Tae8 23.Lxh7+ Kf7
24.Le3 Lf4 25.Lg6+ Dxg6 26.Df2
Kg8 27.Lxf4 Te4] 22...Tae8
23.Kg2 Lf4 [23...Bh4 24.Qxg4
Qf3+ 25.Qxf3 exf3+ 26.Kf1 g5
27.Bxh7+] 24.La2? Lxa7, Lxd4 en
Tf1, alles is beter dan de
gespeelde zet. Na Tf1 kan zwart
het geforceerd remise maken.
Meer zal er niet in zitten. [24.Tf1
Dh4 (24...Dh6 25.Th1 Df6)
25.Txf4 Dh3+ 26.Kf2 Dh4+ 27.Kf1
Dh1+ 28.Kf2 Dh4+] 24...Lxe3
25.Dxe3 Df3+ 26.Dxf3 gxf3+
27.Kg3 Kh8 28.Taf1 g6 29.Lc4
Kg7 30.Tf2 h6 31.Te1 Te5 32.Lf1
..e3 had gekund, omdat Txf3 niet
mag. Zwart gaat methodisch
verder en dat reicht aus. 32...h5
33.Lh3 g5 34.Le6 h4+ 35.Kh3 e3
36.Tff1 f2 37.Te2 Tf3+ 38.Kh2
Tf4 Verzoek tot een keer zetten
herhalen vanwege de tijdnood.
39.Lh3 g4 40.Lg2 b6 41.Td1 h3
42.Lf1 Tf3 43.Tc2 Th5 44.Kh1 g3
..Tg3 is onmethodisch sneller
45.Lxh3 f1D+ 46.Txf1 Txf1+
47.Kg2 Tf2+ 48.Txf2 gxf2 Een
heel andere tegenstander dan die
van RSR die (ged)achteloos een
slechte Colle op het bord kwakte!
0–1

(8) D. de Beer – C.P. Gouw
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.c4 e6 4.Pc3
Le7 5.Lf4 0–0 6.e3 c5 7.dxc5
Pc6 8.a3 Lxc5 9.Dc2 Da5 10.0–
0–0 Le7 11.h4 of 11 g4, een
uitgekauwde variant waarin zwart
stand houdt 11...e5 kiest voor
duidelijkheid (..dxc4 is hier de
hoofdvariant), en zet in op: "ik sta
minder maar kan het remise
houden." 12.Pxe5 Pxe5 13.Lxe5
dxc4 14.Lxf6 Lxf6 15.Pd5 Ld8
beter en minder passief is hier
15..Le6;16 Pxf6 gxf6, met de
verzwakte koningsstelling is te
leven. [15...Le6 16.Pxf6+ gxf6;
15...Le6 16.Pxf6+ gxf6 17.g4]
16.Lxc4 Le6 17.Kb1 Tc8 18.Dd3
Lxd5 19.Lxd5 Lf6

ongelijke lopers, met, vanwege de
zware stukken, scherpe stelling.
20.e4 beter, en in de geest van de
stelling, was hier 20 g4!,waarmee
een sterke aanval wordt ingezet.
20...Db6 21.De2 Tc5 22.e5 Le7
23.Th3 Dg6+ 24.Le4?! verliest
een pion.was hier reeds sprake
van tijdnood? [24.Ka2] 24...Txe5
25.Te3 Dh6 26.g3 [26.Lxb7]
26...Te6?! [26...Lc5] 27.Lxb7 Lc5
28.Txe6 Dxe6 29.Dxe6 fxe6 30.f4
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Lf2 31.Td3 inmiddels is het weer
gewonnen voor wit. 31...Tb8
32.Le4 Tc8 33.Lg2 h6 34.Lh3 Het
eenvoudige winstplan is hier een
vrijpion creeren op de koningsvleugel, 34 b4 is een goed begin.
Tijdnood aan beide kanten drukt
hier op de kwaliteit van de zetten.
34...Te8 35.h5 Kf7 36.f5?! e5
37.Td7+ Kf6?! [37...Te7] 38.Td6+
Kg5?? 39.Tg6+ Kxh5 40.Txg7 40
Lg4 was direkt mat. Zwart gaf
op,daar stukverlies met ..Lxg3 het
enige is om mat te voorkomen.
Tevens hoorde ik hem verklaren
dat zijn vlag toch wel gevallen zou
zijn. 1–0

vragen om moeilijkheden, maar
op de koningsvleugel staat de
witte koning ook niet veilig.
Kortom de veiligheid van de
koning
is
in
het
geding,
verkaarbaar uit de verzwakkende
pionzetten op beide vleugels.
13.f4 exd4 hier blijkt een
belangrijk nadeel van e7-e5;nu
zwart op d4 slaat is d6 een
zwakke pion op een open lijn.Na
c7-c5 en xd4 zouden de pionnen
mooi op e7 en d6 staan. 14.Lxd4
Lxd4 15.Pxd4 a6 16.Lg2 c5
17.Pde2 0–0–0 18.0–0 0–0–0 is
beter,de koning staat er veilig nu
Lg7 van het bord is. 18...h6
uiteraard 19.h4 hxg5 20.hxg5 f6
21.Tfd1 fxg5 22.Dxd6 gxf4
22..Tdf8!?;23Dxc7 Kxc7 24 fxg5
Pe5 met compensatie voor de
pion 23.Pxf4 Pf8 met gelijke
stelling. ½–½

(9) T. de Gijsel - A. Weiermann
1.e4 d6 2.d4 g6 3.Pc3 Pf6 Ook
Andreas blijkt een Pirc-speler.
"Pirc Alert" van Chernin en Alburt
gaat bij ons op de club van hand
tot hand. 4.f3 c6 5.Le3 b5 6.Dd2
een goede opzet tegen de Pirc.
6...Pbd7 7.g4 Pb6 8.g5 Pfd7 9
d5!? is kritiek. 9.b3 Lg7 10.Pge2
Lb7 speelt het rustig. 10..b4 was
ander idee; 11.Pd1 c5 hoewel het
de vraag is of het wat oplevert,
pion
b4
is
weer
een
aanknopingspunt voor c2-c3 of
a2-a3. Of..a5 om na een later b5b4 de loper,die in deze variant
vaak niet goed uit de voeten
kan,naar a6 te spelen. 11.Pg3
Dc7 12.Pce2 e5

(10) Wan Fokkink - E de Groote
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.Lb5+ Ld7
4.Lxd7+ Dxd7 5.0–0 Pc6 6.c3
Pf6 7.d4 Pxe4 alternatief is ..cxd4
8 cxd4 d5 9 e5 Pe4. 8.d5 Pd8
passief,wit krijgt nu zeer goede
compensatie,meer dan genoeg
voor de pion. Beter is ..Pe5; 9.Te1

(zie diagram)
de verkeerde pion, ..c5 is beter,
waarna beide lopers uitzicht
hebben. Een wit 0-0-0 is dan
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(Pxe5 dxe5 10 Te1 Pd6 11 Txe5
g6 is in orde voor zwart)..Pxf3 10
Dxf3 Pf6 11 c4 e5 12 dxe6 fxe6
13 Lg5 Le7 14 Pc3 0–0 15 Dh3
Kf7, alhoewel zwart hier lastige
druk ervaart. 9.Te1 Pf6 10.Lg5 e5
11.Lxf6 gxf6 12.Ph4 veld f5 lonkt
12...Tg8 13.Pd2 Dg4 14.Dxg4
Txg4 15.g3 Le7 16.Pe4 b6 17.f3
een nare stelling voor zwart, het
kwaliteitsoffer kan ik begrijpen,
doch leidt tot een technisch verloren stelling. 17...Txh4 18.gxh4
f5 19.Pg3 Lxh4 20.Te2 Lxg3
21.hxg3 Kf8 22.Th2 Kg7 23.Kf2
Pb7 24.Tah1 Th8 25.Th5 Kg6
26.Th6+

de torens zijn te sterk en zullen de
zwarte stelling gaan binnendringen. 26...Kg7 27.g4 fxg4
28.fxg4 f6 29.Ke3 reeds een
stelling de naar tempodwangt riekt
29...Pd8 30.g5! fxg5 31.Txd6
goed beoordeeld,de d-pion legt in
combinatie met de aktiviteit van
de torens meer gewicht in de
schaal dan de verbonden vrijpionnen, die nog niet ver genoeg
gevorderd zijn. De koning staat
klaar om de vrijpionnen aan het
einde van hun lange tocht in de
kraag te vatten. 31...Pf7 32.Td7
Kg6 33.Txa7 Tb8 passief, Pd6,
met een springerig paard boodt
beter praktische kansen. 34.Te7
g4 35.d6 Td8 36.Td1 h5 37.d7 h4
38.Te8 Kg5 39.Td5 [39.Txd8
Pxd8 40.Tf1 h3 41.Tf8 h2 42.Tg8+
Kf6 43.Txd8 h1D 44.Tf8+ Kg6
45.d8D] 39...g3 40.Tdxe5+ Kg4
41.T5e7 h3 42.Txf7 h2 43.Txd8
tot slot doemt een aardig
matbeeld op. Goede partij. 1–0

STUKKENJAGERS - PK 1

vervolgens hun toreneindspel:
4½-4½. Alles hing toen af van de
partij van Xander, onze eerste
bordspeler. Waar anderen onder
ons onder de spanning zouden
kunnen bezwijken, lijkt het erop
dat Xander ervan geniet en koel
weet
te
blijven.
Utrechtse
hardheid. Met de omstanders op
stoelen en banken, dreigde
Xander
met
een
pion
te
promoveren, beide spelers minder
dan een minuut. In plaats van de

Dirk Floor
Een belangrijke wedstrijd daar
"de Stukkenjagers", met Eric
Nikolai in de gelederen, de leiding
had genomen. Op papier een wat
sterker team dan wij, met weer het
bekende beeld: sterker bovenin,
maar onderin zwakker.Het werd
een spannende match. We
kwamen met 4½-2½ achter,
andere Dirk en Wim wonnen
21

plan te verhinderen 11.Lg2 c6
12.Pc3 Pe7 13.Db3 13...Db6?
14.Dxb6 Pxb6 15.Pe4 wint een
pion 13...Tb8 14.Ld2 Pg6 15.0-00 Ph4 16.Lf1 Le7 17.Kb1 b5?!
Als zwart er nu c5 doorkrijgt hoeft
hij niet meer zo bang te zijn voor
een wit d5. Helaas (voor hem) lukt
dat niet 18.Pe4 Tc8 19.Lb4 0-0
20.Ld3 e5?! (Dit lijkt me ook niet
goed, verzwakt de witte velden
nog wat meer en opent de stelling.
Niks doen was aangewezen.)
21.Lc2 exd4 22.exd4 Lxb4
23.Dxb4 Pb6 24.Dd2 f6 25.Dd3
g6 (f6 en g6 verdienen geen
schoonheidsprijs, maar voorlopig
houdt het de tent dicht. De
toekomst van het paard op h4 is
er
niet
rooskleuriger
op
geworden.) 26.The1 Pd5 27.Pc5
Pf4 28.Db3+ Kh7 (Hier zou wit de
onbelangrijke a6 mee kunnen
pikken, maar Pe6 leek me sterker.
Zwart blijkt zich echter nog net te
kunnen verdedigen en in het
latere eindspel kreeg ik toch een
wrang gevoel dat ik vergeten was
even a6 mee te nemen.) 29.Pe6
Pxe6
30.Dxe6
(Vanaf
hier
verwatert wit's voordeel. Zwart
kan nog niet opponeren met Te8
vanwege Df7+, dus ik dacht met
kracht tot d5 te komen. Ik had
zwart's verdediging niet direct zien
aankomen.) 30...Kg7 31.d5 cxd5
32.Txd5 De8 33.Td7+ Kh6! (Hier
staat de koning veilig genoeg. Niet
goed was 33...Kh8? 34.De7! Dxe7
35.Texe7 Tfd8 36.Th7+ Kg8
37.Lb3+ en wint. Na 33...Kh6 had
ik ook 34.De7 gepland (Dxe7

pion onschadelijk te maken door
te toren ervoor te geven liet de
arme zwartspeler, met nog maar
luttele seconden op de klok,
promotie toe, gepaard gaande
met een schaak. 4½-5½! Grote
verslagenheid bij onze tegenstanders, die dit jaar nu eindelijk
willen promoveren. Maar zou het
kunnen, dat wij…? De volgende
wedstrijd wacht onze een ander
sterk team: LSG 2. Het zal erom
spannen. Hoe dan ook; Paul
Keres staat voorlopig eerste!
(1) X. Wemmers-C. Van Dongen
(Analyse Xander Wemmers)
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Pf3 a6 4.e3
Lg4 5.Lxc4 e6 6.h3 Lh5 7.g4
Eigenlijk onnauwkeurig, normaal
geschiedt eerst 7.Pc3 Pf6 en dan
8.g4. 7...Lg6 8.Pe5 Hier had ik mij
intussen bedacht dat zwart door
mijn omissie de extra zet Le4
heeft. Ik denk niet dat het heel erg
is, al ziet het er wat futuristisch uit:
8...Le4 9. f3 Dh4+ 10.Ke2 en door
wit's stevige centrum is zijn koning
veilig genoeg 8...Pd7 9.Pxg6
hxg6 10.Lf1! Ziet er vreemd uit,
maar is al langer bekend, zij het
met de extra zetten Pc3 en Pf6.
Kasparov begreep als eerste dat
de loper op f1 thuishoort
(Petrosian, 1981). Sindsdien heeft
wit met deze methode altijd wat
voordeel behaald 10...g5 10...Pf6
had ons in de bekendere wateren
gebracht. 10...g5 is een extra
mogelijkheid die kennelijk het plan
Pg8-e7-g6-h4 beoogt. Ik voelde
geen enkele aandrang om dat
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echter met 59...Tc4 (of 59...Tb2)
en gelijkspel.) 58.Lc8+! (Handig
schaak, drijft de koning terug.)
58...Ke7 59.Lxa6 Pe5 60.Tb3
Pc4+ 61.Kd3 Txf2 62.Lxb5 Pxa3
63.Lc6 Th2 64.Kd4 (Hier leek mij
de partij over. Zwart blijft echter
taai
verdedigen.)
64...Td2+!
65.Kc5 Tc2+ 66.Kb6 Pc4+
67.Ka6 Kd6 (Geeft wit weer alle
kansen. Wellicht hoopte/gokte hij
op 68.b5? Ta2+ 69.Kb7 Pa5+.)
68.Le4 Ta2+ 69.Kb7 Pe5 70.Tb1
Td2 71.b5 Td4 72.Lh1 f5 73.b6
fxg4 74.hxg4 Pxg4 75.Kc8 Pe5
76.b7 Pd7 (Hier greep ik bijna
naar 77.Tb6+, maar zag juist op
tijd dat Pxb6 met schaak gaat. In
deze fase hebben beide spelers
minder dan een minuut.) 77.Tc1
Pb6+ 78.Kd8 Pd7 79.Tc7 Pb8
80.Kc8 Td1 (Zwart had hier nog
14 seconden, wit een handvol
meer. Zodra we gelijk stonden in
tijd besloot ik het tempo op te
schroeven en op b8 te slaan.
81.Th7 wint, omdat op 81...Pa6
82.Td7+ komt.) 81.Kxb8 Txh1
82.Tc2 Th8+ 83.Ka7 Th7 84.Ka6
Th1?? (Hier is 84...Txb7 genoeg
voor de remise. Met 7 seconden
op de klok mist hij dat promotie op
b8 met schaak gaat. 85.b8D Ke6
86 Te2+ (En zo kwam alles op zijn
pootjes) 1-0

35.Texe7
Th8
36.Te6
met
gewonnen eindspel), maar ik zag
net op tijd dat 34.De7 Tf7! alles
verdedigt. Een onwaarschijnlijke
verdediging!)
34.Te7
Dc6
35.Dxc6 Txc6 36.Ta7 Th8 37.Te3
(Slecht, dacht ik eerst, omdat
zwart nu de zevende rij kan
terugwinnen. Na 37.Tee7 Pf3 blijkt
zwart echter los te komen.)
37...Th7 38.Txh7+ Kxh7 39.a3
Kg7 40.Te7+ Kf8 41.Td7 Tb6
42.b4 (Laat zwart weer wat losser.
Eerst Ta7, dan blijft Ph4 aan g6
gebonden.) 42...Pf3 43.Ta7 Pe5
44.Kb2 Pc6 45.Tc7 Pe7 (Hier is
wit's voordeel volledig verdwenen.
Zwart dreigt zelfs de kop over te
nemen met f6-f5.) 46.Tc5 Ke8
47.Kc3 Kd7 48.Kd4 Td6+ 49.Ke4
Te6+ 50.Kf3 Kd6 51.Le4 Kd7
52.Tc3 Td6 53.Tc5

Td2?! (Een nogal onverantwoorde
poging. Als zwart de toren op de
zesde rij houdt, kan hem niets
gebeuren.) 54.Ke3 Ta2 55.Tc3
Ke6 56.Td3 (Gemist door zwart,
die Pd5+ van plan was. Nu is Lb7
niet meer te voorkomen.) 56...Tc2
57.Lb7 Pc6 (Op 57...Pc8 58.Lxa6
Pd6 was ik 59.a4 van plan met
bevrijding van de loper. Fritz komt

(2) C. Becx - W. van de Fliert
1.f4 d5 2.Pf3 Pf6 3.g3 e6 4.Lg2
Le7 5.0–0 0–0 6.d3 wit speelt een
Leningrader in de voorhand.
6...b6 7.Pc3 Lb7 8.e4 dxe4 9.Pg5
Pbd7 10.Pgxe4 Dc8 11.g4 Deze
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flankaanval kan door zwart met
spel door het centrum gepareerd
worden 11...Td8 12.Df3 Pc5
13.Dh3 Pd5 14.f5 Pxc3 15.Pxc3
exf5 16.gxf5 Lxg2 17.Dxg2 Db7
18.Tf3 [18.Lf4] 18...Lf6 19.Ld2 a5
20.Taf1 Dc6 het staat gelijk
21.Pd1 Pd7 22.Lc3 Lxc3 23.Pxc3
Pe5 24.Tf4 [24.Te3] 24...Dxg2+
25.Kxg2 f6 26.Te1 Td7 27.d4?!
deze onnauwkeurigheid komt de
witspeler duur te staan. [27.a3]
27...Pc6 28.Pb5 Pb4 maar nu
heeft zwart het iniatief 29.Pa3
Tad8 30.Td1 Te8 31.Tf2 Pd5 het
paard is en blijft lastig 32.Tdd2
Te1 33.c4 Pe3+ zoals in de partij
van Andreas springt er een paard
in het Leningrader gat 34.Kh3 g6!

Th3 55.Kg5 Txb3 56.h5 Tc3
57.h6 h3 58.Te2 Th5+ 59.Kf6
Txh6 60.Te7+ Kd8 61.Tg7 Th4
62.d6 in plaats van opgeven.
62...cxd6 63.Ke6 Txc4 64.Kd5
Tc7 65.Tg8+ Kd7 0–1
(3) W. Bor - H. Grooten
1.e4 c6 2.Pc3 d5 3.f4 dxe4
4.Pxe4 g6 solide is ook Pbd7
gevolgd door Pgf6. 5.Pf3 Lg7
6.g3 [6.Lc4] 6...Ph6 De zwartspeler verklaarde na de partij na 3
f4 reeds uit zijn boek te zijn,en
slaat aan het improviseren. 7.Lg2
Db6 8.c3 0–0 9.De2 Lf5 10.d3
Pd7 11.Le3 Da6 12.Pf2 [12.h3]
12...Tfe8 13.d4?! Nu kan zwart
prettig de dame ruilen,die op a6
ietwat
geparkeerd
stond.
13...Dxe2+ 14.Kxe2 Le6 de
zwarte stelling heeft meer toekomst vooral daar het de witte
lopers aan uitzicht ontbreekt.
15.b3 Deze pionzet gaat wit in het
vervolg parten spelen, verzwakt
de diagonaal en biedt tevens een
aanknopingspunt voor de zwart apion. 15...Pf5 16.Thd1 Pf6 17.Ld2
h5 18.Pg5 Ld5 19.Lh3 b5
20.Tac1?! beter Lxf5 daar de
loper op h3 toch op een zijspoor
staat en het paard weldra goede
velden gaat vinden. [20.Lxf5 gxf5
21.Pd3 de witte stelling is dan in
orde. Zeker, zwart heeft het loperpaar, maar daartegenover stelt wit
het paardenspan, met sterke
velden, met name veld c5. Dat
Willem deze ruil nalaat illustreert
voor mij zijn uit vorm zijn, temeer
daar hij meer met paarden dan

fraai,wit kan niet niet pakken;
35.Tde2 [35.fxg6 Tg1 36.g7
Tdxg7 met mataanval] 35...Txe2
36.Txe2 Pxf5 37.d5 Kf7 38.Pc2
Te7 een dergelijk eindspel is zoals
bekend een kolfje naar Wims
hand. 39.Td2 Te4 40.b3 Ke7
41.Kg2 Kd7 42.Kf3 Th4 43.Kg2
Tg4+ 44.Kf2 Pd6 45.Kf3 f5
46.Pe1 Pe4 47.Tc2 Pc5 48.Pg2
Td4 49.Pf4 Td1 50.Tg2 a4 51.h4
axb3 52.axb3 Pd3 [52...Tb1;
52...Pxb3] 53.Pxd3 Txd3+ 54.Kf4
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tegen 13..fxe4;14 fxe4 dxe4 15
Pxe4 Le7 16 Pd6+ Lxd6 17 Dxd6
The8 18 Dg3 Te7, met het idee
om later tot g6-g5 te komen.
Waarom speelde ik niet zo?Ik
kwam wel tot deze variant maar
hield op bij 16.Pd6 met de
gedachte, of was het meer een
gevoel? Nee, dat wil ik niet, zijn
paard komt binnen. Oppervlakkig!
Daar achter ligt, denk ik, als
oorzaak dat ik teveel op mijn
loperpaar zat. Met ..Lxd6 moet ik
er immers afstand van doen. Ik
verbruikte hier veel tijd, het was
meer tobben dan zindelijk denken.
14.exd5 f4 een fritzvariant is hier
14...Le3+ 15.Kh1 Lxd5 16.Dxg6
Le6 17.Dg3 Thg8 18.Dh3 Pf8
onduidelijk, de loper staat in ieder
geval sterk op e3 15.De1 zeer
solide; Pxf4 was mogelijk; 15.Pxf4
Dc7 16.Pce2 cxd5 17.Pxg6 Dxg3
18.Pe7+ Kc7 19.Pxg3 Le3+
20.Kh2 Lxd4 met voordeel voor
wit 15...cxd5 16.b4 Db6 17.a4
De6 [17...Kb8] 18.Pc1 deze zet
verraste me, ik dacht een sterke
aanval in te gaan zetten met g6g5, maar nu worden er dames
geruild. 18...Dxe1 19.Txe1 Lf8
20.Tb1 g5?

met lopers heeft. 20...Pd6 21.Le3
a5!? 22.Kd3 a4!? 23.c4

moet wel, buigen of barsten,maar
het stukoffer is sterk. 23...axb3
24.cxd5 bxa2 25.dxc6 Pd5 zwart
staat gewonnen, wit kan zich niet
verdedigen. 26.Ld7 Ta3+ 27.Kd2
Pxe3 28.Lxe8 Pxe8 29.Te1 Pc4+
30.Kc2
Lxd4
31.Ta1
Lxf2
32.Txe7 Ped6 33.Pf3 b4 34.Tb7
Pxb7 35.cxb7 La7 36.Pd4 Tc3+
37.Kd1 Td3+ 0–1
(4) M. Peek - D. Floor
1.d4 f5 2.Pc3 d5 3.Lg5 Pf6
4.Lxf6 exf6 dit had ik al eens
eerder op het bord gehad. Mijn
lopers kwamen toen tot leven.
Nog steeds meen ik dat, net als
bijvoorbeeld in de afruilvariant van
het Spaans, het loperpaar voldoende compensatie biedt voor
de dubbelpion. 5.e3 Le6 6.Ld3 c6
7.Df3 g6 8.Pge2 Pd7 9.h4 h5
10.Dg3 Lf7 11.f3 wit gaat met e3e4 de stelling openen,met het
nadeel dat de zwarte lopers meer
ruimte kunnen gaan krijgen.
11...Da5 een goede reactie 12.0-0
0–0–0 13.e4 Lh6 mijn eerste
zwakke moment. Er was hier niets
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Tweede zwakke moment, nu komt
zwart zeer moeilijk te staan.
Waarom speel ik dit? Heeft het
met traagheid te maken? Ik had
deze zet in mijn hoofd, en houd
geen rekening met de gewijzigde
omstandigheden, dwz de dameruil. Tevens speelde ik het a
tempo, menend mijn tegenstander
onder druk te zetten. Dit terwijl
juist een dergelijk dameruil de
toestand om het bord aanmerkelijk veranderd, een moment dus
juist om de tijd te nemen. 20..Pb6
gevolgd door 21..Pc4 en zwart
staat goed.Een variant om dit te
illustreren; [20...Pb6 21.b5 Pc4
22.Lxc4 Om het paard niet naar
e3 te laten. Na het slaan heeft Lf7
wat meer uitzicht. Doet me
denken aan het konings-indisch;
vergelijk Lf7-pion d5-Pd4 waarna
Ld3xc4 wordt gespeeld met Lg7pion e5-Pd4 waarna Le3xd4 wordt
gespeeld. Nu de witveldige loper
van het bord verdwijnt neemt de
potentie van de zwarte witveldige
loper toe (ofwel het loperpaar)
daar hij niet meer door zijn collega
geneutraliseerd kan worden. Of
anders 22 P1e2,bijv; (22.P1e2
Ld6 23.Lxc4 dxc4 24.Pe4 Le7
25.b6 a6 26.Tbd1 g5) 22...dxc4
23.P1e2 g5 24.Pe4 Le7 25.b6 a6
26.P2c3 The8 met een levend
loperpaar] 21.a5! het paard komt
nu niet meer tot leven. 21...Ld6
22.Pb5 Lb8 23.Te7 Thf8 24.Lf5
het sterke veld dat ik met..g5? aan
wit heb uitgeleverd. 24...a6
25.Pc3 Ld6 26.Te1 Tfe8 27.Pd3
Kc7 28.b5 Txe1+ 29.Txe1 axb5

30.Pxb5+ Kc6 31.Pxd6 Kxd6
32.Lxd7 Txd7 33.Pc5 Tc7 34.Tb1
Lg6 35.Tb6+ Ke7 36.hxg5 1–0
(5) Frans Konings - B Muhren
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Pf3 c5 van
Frans vernam ik dat ze deze zet
samen
met
Ruud Janssen
bekeken had. 4.e3 een rustige,
gezonde zet. Beide spelers waren
"uit hun boek". [4.d5!?] 4...cxd4
5.Lxc4 Dc7 6.Db3 e6 7.Pxd4!? in
het merendeel van de partijen
wordt hier de voorkeur gegeven
aan exd4. [7.exd4 Pf6 8.Lg5 Le7
9.0–0 Pc6] 7...a6 8.Pc3 Pf6 9.Ld2
Le7 [9...Ld6] 10.Tc1 met het oog
op de geexponeerde dame.
10...0–0 11.Lxe6!? de harde
methode. 11...fxe6 12.Pxe6 Lxe6
13.Dxe6+ Tf7 14.Pd5 Pxd5
15.Txc7 Pxc7 16.Dc8+ Lf8
17.Dxb7

tot zover had Frans gekeken,hij
dacht gewonnen te staan;wat kan
ze nog doen? La5 dreigt. 17...a5!
dit! en zwart doet nog mee. 18.0-0
Pba6 19.Db3 Pc5 20.Dc4 P7e6
21.Lc3 g6 22.Td1 Taa7 Hoe staat
dit? Het lijkt me dat wit, die een
vrije b-pion kan creeren en met
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e7-e5 door te zetten. Schaduwzijde is dat Lb2 nu sterk meedoet,
drukkende op e5. 10.dxe5 dxe5
11.e4!? fxe4 (gewoon a tempo
11..f4 maar ik dacht iets konkreets
te hebben) [11...f4] 12.Pg5 e3
(tuurlijk) 13.fxe3 Db6 14.Dc1 Lf5
alternatieven zijn Pg4 en ..Lh6.
Mijn indruk is dat wit hoe dan ook
beter staat. Met beide zetten "a
sample variation" [14...Pg4 15.
Txf8+ Lxf8 16.c5 Dxb4 17.La3
Da5 18.Pce4; 14...Lh6 15.Pce4
Pxe4 16.Txf8+ Kxf8 17.Df1+ Lf5
18.Pxe4 Kg8 19.Pd6] 15.a3
konsolideert, wit wil nu het
voordeel gaan uitbouwen, aan
zwart de taak zo lastig mogelijk te
zijn.(! +=) 15...Ld3 16.c5 Da6
17.Pe6 springt in het notoire
leningrader gat. 17...Tf7 18.Pxg7
Kxg7 19.Td1 Pbd7 20.Dd2 Lc4
21.Lh3 Te8 22.Dc2 Le6 23.Lf1
Lc4 met remise-aanbod 24.Pe4
Lxf1 25.Txf1 Pxe4 26.Txf7+ Kxf7
27.Dxe4 Pf6? 27...De2 28.Tf1+
Kg8 29.Tf2 Dd1+ 30.Kg2 Dd5
31.Dxd5+ cxd5 32.Td2 Pf6
aangewezen was ..De2 en zwart
houdt stand 28.Dc2 winnend was
hier 28 Dh4, bijv 28.Dh4 De2
(28...Kg7 29.Tf1 Pd5 30.Lxe5+
Txe5 31.Dd4) 29.Tf1 Dxe3+
30.Kg2 Dd2+ 31.Tf2 Dd5+ 32.Kg1
28...Te7 29.Tf1 Kg7 30.Df2 Pd7
31.Lxe5+ dit levert niets op
(Levert geen voordeel op.Maar is
er iets beters?) 31...Txe5 32.Df7+
Kh6 33.Dxd7 De2 [33...Dxa3 en
wit moet remise maken] 34.Dh3+
Kg7 35.Dd7+ Kh6 36.Dd4 Dxe3+
37.Dxe3+ Txe3 38.Tf7 Txa3

het opspelen van de koningsvleugelpionnen de koningsaanval
kan inzetten goede winstkansen
heeft. 23.h4!? a4 [23...Le7] 24.b4
axb3 25.axb3 Pg7 26.Td8 beter
was direkt 26 b4,een Fritzvariant
ter illustratie: 26.b4 Pce6 27.Lxg7
Slechts weinig mensen zouden
"de mooie loper" opgeven voor
het paard. 27...Pxg7 28.b5 Tac7
29.Db3 Tb7 30.b6 En wit staat
gewonnen.Het lijkt erop dat de ruil
met 27 Lxg7 de sleutel is;zwart
mist nu verdedigend potentieel.
30...Pf5 31.e4 En het is de e-pion
die het pleit beslecht. 31...Pxh4
32.Tc1 Ld6 33.Tc8+ Kg7 34.Dc3+
Kh6 35.e5 Le7 36.e6 etcetera
26...Pce6 27.Tc8 Tac7 28.Txc7
Txc7 29.Dd3 Kf7 30.b4 Tb7
31.b5 Pe8 32.Le5 Lg7 33.Lg3 Lf6
Helaas kan ik nu de notatie niet
meer lezen en Frans kwam er zelf
ook niet meer uit. Even later ging
de b-pion verloren. Zwart ging nog
een tijd door, gezien de situatie in
de match, maar moest zich bij
remise neerleggen ½–½
(6) P Schuurman-A. Weiermann
(Analyse Andreas Weiermann)
1.d4 d6 2.Pf3 f5 3.g3 (Nesis geeft
Pc3! aan) 3...Pf6 4.Lg2 g6 5.0–0
Lg7 6.b4 Een lastige opzet voor
zwart,wit neemt ruimte een gaat
op de damevleugel drukken.
6...0–0 7.Lb2 c6 Als ik dit op het
bord had gekregen had ik een
opstelling gekozen met e7-e6 +
De7. 8.c4 Dc7 9.Pc3 (?! Het
toelaten van e7-e5 geeft geen
voordeel) 9...e5 wel principieel om
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49.Kd6 a4 50.c7 a3 51.Te5+ Kf4
52.Ta5 g5 53.Txa3 g4 54.Ta8 g3
55.c8D Txc8 56.Txc8 g2; 48...Kh5
49.Kd6 g5 50.c7 Kh4 51.Te5 Txc7
52.Kxc7 g4 53.Te4 Kh3] 49.Kd6
Td1+ 50.Ke5 Te1+ 51.Kd6 Td1+
52.Ke7 Kf5 53.Tf6+ een handig
schaak 53...Kg5 54.Td6 Th1
55.c7 Th7+ 56.Kd8 Th8+ 57.Kd7
Kf5 58.Kc6 (beslissend) 58...Tc8
59.Td8 Txc7+ 60.Kxc7 g5
61.Kd6 Ke4 (nu dacht ik de
Bogoljubow-positie te hebben)
62.Tg8 Kf4 63.Kd5 g4 64.Kd4
Kf3 65.Kd3 de kracht van de
oppositie 65...g3 66.Tf8+ Kg2
67.Ke2 a5 68.Tf1 Kh2 69.Ta1 a4
70.Kf3 a3 71.Tc1 a2 72.Td1 g2
73.Kf2 Kh3 74.Kg1 1–0

39.Txb7 Ta4 direkt ..a5 maakt
remise
40.Kf2
Kg5
(?!
langzaam krijgt zwart problemen)
[40...a5] 41.Txh7 Txb4 42.Tc7
Tb2+ 43.Ke3 Txh2 44.Txc6 Tg2
45.Kd4 Txg3 (Ik dacht dat het
remise was en had een partij
Aljechin-Bogoljubow in het hoofd.

(Aljechin-Bogoljubow, 1929)
1..Ke4! met remise,Bogoljubow
speelde ..Kg4 en verloor. Maar nu
verloopt het tot mijn verrassing
iets anders. Ik had wel in het
hoofd met de koning naar het
centrum te lopen en niet naar de
rand. Pech dat het niet genoeg
was. Wit speelt nu heel goed)
46.Te6 Tg1 47.c6 Tc1 48.Ke5

(7) M. Smits – G. Veltkamp
(Analyse Mark Smits)
1.e4 e5 2.Lc4 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.d3
Lb4 5.Pge2 d5 6.exd5 Pxd5 7.00 Le6 8.Lb5 Pde7?! 8…Dd7 en
8…0-0 zien er natuurlijker en
beter uit. 9.f4 0-0 10.Lxc6 Pxc6
11.f5 Lc8 Het was misschien een
beter idee een ruil op c3 in te
lassen; wellicht dat 11…Ld7
gevolgd door f6 en Le8-f7 ook een
betere optie was geweest. Nu
krijgt wit duidelijk en groot
voordeel. 12.Pe4 Te8 13.P2g3
Lf8 14.Ph5 f6 Zwart heeft zich
teruggetrokken, in afwachting van
de witte aanval die over hem heen
gaat komen. Zeer voor de hand
liggend, logisch en sterk was nu
de zet g2-g4 geweest. De witte
aanval is dan zeer krachtig en
zwart heeft geen enkel tegenspel.

48..Te1+? kostbaar tempoverlies,
lopen met de a-pion lijkt me
remise,en ook ..Kh5,bijv; [48...a5
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leek dit mij een barre zet die de
zwarte koningsstelling nodeloos
en beslissend zou verzwakken
doordat wit in de aanval kon gaan
met Tg6 en f5-f6. Dit bleek echter
tegen te vallen. 34.T5g4 Td2+
35.Kh3 Hier was achteraf T1g2
geboden. Ik dacht in de aanval te
gaan winnen, precies zoals dat
gebeurde. 35...Txc2 36.Tg6 De7
37.f6 Dd7+ 38.T1g4

Het is me achteraf dan ook een
raadsel waarom ik achter het bord
zo gefixeerd ben geweest op die
andere aanvalsvoortzetting, die
duidelijk veel minder overtuigend
is. Het ging verder: 15.Dg4? Kh8
16.Dh4 Pd4 17.g4 Toen ik Dg4
speelde verkeerde ik in de
veronderstelling dat ik na 16..Pd4
een paardoffer op f6 kon plegen:
17.Phxf6 gxf6 18.Pxf6 De7 19.Lg5
leek me een winnende aanval,
totdat ik me realiseerde dat dan
…Pxf5 nog in de stelling zat. Dan
is 20.Dh5 misschien nog wel
rommelig maar erg goed leek het
me niet. Vanaf nu is zwart weer
terug in de partij. 17...Ld7 Slaan
op c2 is alleen weggelegd voor
mensen met doodsverachting. Zal
wel te gek zijn.(Fritz opteert
hiervoor met waardering -+3.00)
18.Df2 De partij krijgt nu een
ander karakter; aangezien een
stormaanval geen kansen op
succes meer biedt besloot ik maar
rustig verder te gaan. 18...Lc6
19.P5g3 Dd5 20.Le3 Tad8
21.Tfd1 Kulzet. 21...Df7 22 h4
Pb5 23.Kh2 Pd6 24.Df3 Pxe4
25.Pxe4 Lb4 26.g5 La5 27.Tg1
Lb6 28.Lxb6 axb6 29.Tg2 Td4
30.Tag1 Zwart heeft de voorgaande fase goed gespeeld en
zijn
voornaamste
problemen
opgelost. De stelling leek/lijkt me
nu in een dynamisch evenwicht.
Wel spannend. We waren bovendien allebei in tijdnood gekomen,
hij gelukkig wel meer dan ik.
30...Lxe4 31.dxe4 Ted8 32.gxf6
Dxf6 33.Tg5 h6 Achter het bord

38...Dd2??
Dit
is
een
verschrikkelijke
blunder,
met
acuut verlies van de partij tot
gevolg: 39 fxg7+ Kg8 40 Db3+
(1-0)
Grappig genoeg was dit de
enige variant die ik achter het
bord al had gezien. Een hele
opluchting dus. Gerben had het
dameschaak op b3 natuurlijk niet
gezien (39 fxg7+ Kh7 40 g8D+ en
wint). Wat ik op mijn beurt niet
had gezien was dat zwart ipv het
verliezende
Dd2
twee
alternatieven had in 38….h5 en
38...Dd3. De eerste zet leidt naar
remise na 39 fg7:+ Kh7 (…Kg8 40
Db3+ Df7 41 Df7:+ Kf7: 42 T4g3
Tg8 -…Kg8 43 Th6- 43 T6g5 is
eerder een verliespoging) 40
g8D+ Tg8: 41 Tg8: hg4:+ 42 Tg4:
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Tb2: 43 Df6 Th2+ 7 44 Kh2 Dg4:
45 Df7+. Valt 38…h5 dus wel mee
voor de witten, kwalijker waren de
gevolgen van 38…Dd3 geweest,
bijvoorbeeld 39 Tgf6 Df3:+ 40 Tf3:
Tb2. Dit dubbel toreneindspel lijkt
mij hopeloos voor wit. Doordat zijn
koning erg slecht staat kan wit niet
echt iets ondernemen. De torens
kunnen geen eeuwig schaak
forceren.
Een duidelijk geval van geluk
dus na een wisselvallige partij.
Zwart stond zeer matig na 14
zetten,
maar
een
weinig
overtuigende aanpak van mijn
kant zorgde ervoor dat hij al snel
weer iets van een stelling kreeg.
Heb duidelijk problemen met groot
voordeel.

22.Lh3 Thf8 23.Tef2 Lxh4
24.gxh4
Tde8
25.b3
Te3
26.Lxd7+ Kxd7 27.Txf7+ Txf7
28.Txf7+ Te7 29.Tf6 Te6 30.Tf7+
Kc6 31.Tg7 h5 32.Kb2 b5 33.a3
Kb6 34.Tg8 Tf6 35.Tg7 a5
36.Tg8 Kb7 37.Tg7 Te6 38.Tg8
Ka7 39.Tg7 Kb6 40.Tg8 Kb7
41.Tg7 Kb6 42.Tg8 Te2 43.Txg6
Txh2 44.Th6 Txh4 45.Th8 Kc5
46.Kc3 c6 47.Th6 Kd5 48.Kd3 c5
49.Th8 Th3+ 50.Kd2 Kd4 51.Tf8
Th2+ 52.Kc1 Tg2 53.Tf5 Th2
54.a4 b4 55.Kb2 h4 56.Th5 Ke4
57.Th8 h3 58.Tf8 Tg2 59.Te8+
Kf3 0–1

(8) M Cleist - D. de Beer
1.d4 Pf6 2.Lg5 e6 3.e4 h6 4.Lxf6
Dxf6 5.Pc3 d6 6.Dd2 g6 [6...g5]
7.0–0–0 Lg7 8.f4 a6 9.g3 [9.g4]
9...Pd7 10.Lg2 De7 11.Pf3 Pb6
een goede opstelling tegen dit
systeem,zwart wacht op wat
komen gaat,verzekerd van een
potentieel sterk loperpaar. 12.f5
Ld7 13.Thf1 0–0–0 14.Kb1 nogal
laconiek,zwart kan de pion
gewoon incasseren. 14...exf5
15.exf5 Lxf5 16.Tde1 Dd7
17.Ph4 Le6

(9) W. Fokkink - E. Nikolai
1.e4 d5 2.exd5 Pf6 3.d4 Pxd5
4.Pf3 g6 5.c4 Pb6 6.Pc3 Lg7
7.c5 Het lijkt me beter een
opstelling te kiezen met h2-h3
zodat Lg4, met druk op d4
voorkomen wordt. Bijv;7 h3 Pc6 8
Le3 0–0 9 Dd2 e5 10 d5 of 7 Le3
0–0 8 h3. Blijkens het boek van
Fritz scoren deze varianten goed
voor wit. Vergeleken met de
Aljechin mist zwart hier de d-pion
en dus de de zet d6-d5 met spel
tegen het centrum. 7...Pd5 8.Lc4
c6 9.Db3 0–0 10.Lxd5 [10.Pxd5

(zie diagram)
wit heeft geen compensatie. 18.d5
en dit is het zeker niet 18...Lxc3
19.dxe6 Lxd2 20.exd7+ Pxd7
21.Te2 Lg5 wat resteert is een
eenvoudig gewonnen eindspel.
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14.f4 d5 [14...exf4 15.gxf4 d5
16.e5 Ph5] 15.fxe5 Pxe5 16.Df2
b6 17.d4 [17.Lf4=] 17...Pc4
[17...Pxe4! 18.Lxe4 dxe4 19.dxe5
Lxh3 20.Pg2 Lxe5] 18.e5?
[18.exd5 Lxd5 19.dxc5 Pxe3
20.Pxe3 Lxg2 21.P1xg2 Dxc5=]
18...Pe4 19.Lxe4 dxe4 20.Kh2
0-0 21.b3 Pxe3 [21...f6! 22.bxc4
fxe5 23.De2 Txf1 24.Dxf1 exd4–+]
22.Dxe3= cxd4 23.cxd4 Tad8
24.Pc2 remise? 24...f6 nee
25.exf6 Txf6

cxd5 11.Lxd5 Pc6 12.Lxc6 bxc6
13.0–0 Le6 14.Da4 Ld5 en het
loperpaar vormt goede compensatie voor de pion; 10.0–0]
10..cxd5 11.Dxd5 Pc6 12.Dxd8?!
[12.Le3!? Dxd5 13.Pxd5 Td8
14.Pc7
Tb8
15.0–0–0
Lf5]
12...Txd8

zwart heeft de openingsstrijd
gewonnen, pion d4 gaat onder
gunstige omstandigheden veroverd worden. 13.Le3 Lg4 14.Pe2
Lxf3 15.gxf3 e5 16.dxe5 Pxe5
17.0–0 Pxf3+ 18.Kh1 Pd2 19.Tg1
Pc4 20.Tab1 Pxe3 21.fxe3 Td2
22.Pc3 Te8 23.Tgd1 Ted8
24.Txd2 Txd2 25.Pb5 Le5 26.h3
Th2+ 27.Kg1 Txh3 28.Pxa7 Txe3
29.b4 Ta3 goed afgemaakt van
Eric.
Wan
verklaarde
een
schaaklesje te hebben gekregen.
0–1

26.Pf2? Tdf8 27.Pe1 Df7–+
28.Kg2 Lxh3+ [28...Txf2+ 29.Txf2
Dxf2+ 30.Dxf2 Txf2+ 31.Kxf2
Lxd4+] 29.Kxh3 Txf2 30.Txf2
Dxf2 31.Dxf2 Txf2 32.Td1 Lf8
33.d5 Ld6 34.Td4 Te2 35.Pg2
Kf7 36.a4 Kf6 37.Ph4 Te3 0–1

(10) R. Feelders - B. Both
(Analyse Bert Both)
1.e4 c5 2.Pc3 e6 3.g3 Pc6 4.Lg2
g6 5.d3 Lg7 6.Le3 d6 7.Dd2 Pd4
8.Pd1 e5 9.c3 Pc6 10.Pf3 h6
11.0–0 [11.d4 exd4 12.cxd4 Pf6
13.Pc3 cxd4 14.Pxd4 Pe5=]
11...Pf6 12.h3 Le6 13.Pe1 De7
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11 Pe2 Pc6 12 c3 Le7 13 h5 Pc5
14 Lc2 Pe4 15 Pg3 Pxg3 16
Lxg3 Db6 17 Lf4

DE WEG NAAR BOVEN
Jan Jaap Janse
The path is clear
Though no eyes can see
The course laid down long before
(Genesis – Firth of fifth, 1974)

Na de smadelijke degradatie van
vorig jaar zoekt Paul Keres II
hardnekkig naar de weg terug.
Het is flink zoeken in de woestenij
die 3e klasse KNSB heet, en ver
weg zijn de doorwaadbare
plaatsen
met
namen
als
Sliedrecht,
Zoetermeer
en
Hilligersberg. Gelukkig is er dan
altijd nog een captain Kees en
aanvoerder Anton die, als waren
zij Hannibal (niet Lecter maar de
Carthaagse generaal in 219
v.Chr), altijd blijven geloven in het
bereiken van de lotsbestemming.
Na het voorzichtige herstel
tegen Delft stond stadsgenoot
Oud Zuylen op het programma,
die net zoals wij haperend uit de
startblokken waren gekomen. Qua
rating gaven we elkaar niets toe,
en ook waren beide teams
incompleet: OZ miste de grote
Van Eeden, wij Erik en kersvers
vader Jan-Bart.

17,… d4!? Anton wacht niet tot
Jaap de boel met Pd4 op slot
gooit. 18 Pxd4 0-0-0 19 Le3
Interessant was 19 Pxc6!? Txd1
20 Pxe7+ Kd8 21 Tfxd1+ Kxe7 22
Td6, al denk ik dat wit de druk
over de d-lijn niet vast kan
houden. 19,… Pxe5 20 De2 Pc4
21 Pf5? 21 a4! ziet er thematisch
en goed uit. 21,… Lc5 22 Lxc5
Dxc5

De opstellingen leverden bij
velen een glimlach op: het duel
v/d Tuuk – Rosmüller werd voor naar schatting- de 24.157e keer
gespeeld:

23 Pg3?? Td2 0-1.
En ook Jan Jaap was vlot klaar.
Janse-Olij, bord 4. Wit heeft een
licht positioneel voordeel, niet
meer dan dat.:

1 e4 e6 2 d4 d5 3 Pc3 h6!? Een
leuk zetje uit New In Chess. 4 e5
c5 5 dxc5 Pd7 6 Pf3 Lxc5 7 Ld3
Pe7 8 0-0 a6 9 Lf4 b5 10 h4 Lb7
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Pc5! Ai ai. Pion gewonnen, maar
wit heeft het initiatief. 21,… Da7?
21,… Db6 22 Le3 Da5. Mooi is
het niet, maar zwart blijft op de
been. 22 Le3 Pf5 23 Lf2 Lb5 24
Pxe6 en dit was voor wit niet
moeilijk meer.
Maartje waagt zich de laatste tijd
aan allerlei denksporten, op
schaken na. Invloed op haar
schaken heeft het niet. Tegen
Ruben Snepvangers ging het zo:

Janse-Olij, bord 4. Wit heeft een
licht positioneel voordeel, niet
meer dan dat. Ineens begint zwart
alles vooruit te gooien: 16,… f5 17
exf5 Lb5 18 c4! Al het andere is
zwart gelijk geven. 18,… Db4+ 19
Dc3 Dxc3+ 20 bxc3 e4 21 Pd4
La4? En nu was het tijd om
ongelijk te bekennen. 22 c5! Echo
van zet 18. 22,… Lxb3 23 cxb6
En ineens bungelde er een hand
over het bord. Wit staat prima,
maar in een teamwedstrijd was ik
toch even doorgegaan. 1-0.
Het middenrif hield het
droog. Kees en Eric
langzaam maar zeker
Evert vercombineerde
volgende stelling:

Snepvangers-de Jonge. 20 Db7?!
Wits opening is niet uit de verf
gekomen, maar dit is een heel
aardige poging. 20,… Tb8 21 Df3
Dxg5!?
Maartje
neemt
de
handschoen op. 21,… 0-0 22 Lf4
Dxb2 23 Lxb8 is ook niet slecht.
22 Dxf7+ Kd8 23 Dxe6 Te8?!
Misschien is 23,… Tb6 (idee: snel
Kc7 en wegwezen) iets sterker. 24
Dc6 Tc8 25 Db7 Txc2? Dit is een
mindere. 25,… Dc5 of 25,… Dg6
(idee: 26,… Dc6) oogt beter. 26
Tad1 Dg4 27 Db8+ Ke7 28 Dd6+
Ke8 29 Db8+ Ke7 30 Dd6+ en
½-½.

echter niet
gingen er
vanaf, en
zich in de

Invaller Johan Bosman debuteerde in de KNSB. We moeten
even op hem wachten dankzij de

Hoogenboom – Van Heel, bord 5.
19,… Pxe5? 20 Pxe5 Lxa4 21
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NS, en ook in de partij kwam hij
wat stroef op gang door op zet 22
een kwaliteit weg te blunderen.
Zwart zet echter besluiteloos
voort, en hoewel wit door hevige
tijdnood voortdurend á tempo
moet zetten wordt de stelling beter
en beter.

40 Le3? Jammer! 40 Ke2 dwingt
zwart tot een keuze, waarbij 40,…
Ld4 op termijn pion h4 kost. 40
Le3 levert ook pion h4 op, maar
het
eindspel
wordt
nogal
studieachtig:

31 f4? Jammer, met 31 Pxd5
Dxe5+ 32 Dxe5 Txe5 33 Pf6+ was
toch echt niets mis. 31,… Txg5?
32 fxg5 Tf5 33 Pxd5 Alsnog!
33,… Dxc1 34 Pe7+ Kf8 35
Dxd7? 35 Pxf5 was veel beter.
35,… Df4+ 36 Kh1 Txe5? Hier
had 36,… Txg5 gewonnen. We
zien meteen waarom. 37 Pxg6+!
Wie dat in razende tijdnood ziet
zal nog wel vaker KNSB gaan
spelen. Het is meteen remise.
37,… hxg6 38 Dd8+ Kg7 39
Dc7+ Kg8 40 Dd8+ ½-½.

Is dit gewonnen of toch remise?
Op de dag zelf dacht ik
gewonnen: 60 Ld1 Pd3 61 La4
Pe5 62 Ke6 Kf8, maar wat dan?
Nu, in de rust van de huiskamer
met een palm ernaast en VI op de
achtergrond, begin ik steeds meer
te twijfelen. Graag hoor ik of
iemand een winst ziet. Wat HP
deed was het ook niet: 60 e5
dxe5 61 Kxe5 Pd3+ 62 Kf5 Pc5
63 Ld1. Kees deelt in zijn
prachtige nieuwsbrief een vraagteken uit, maar volgens mij is het
hier al niet meer te winnen. Ook

En toen bleef Hein Piet v/d Spek
nog over, met dus de tussenstand
3-4. Hij had Wilbert Surewaard
langzaam weggedrukt, maar de
40e zet is niet nauwkeurig:
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63 Le8 Kf8 64 Kg7 is niets. 63,…
Kf7? 63,… e6 was direct remise,
maar ook dit liep remise.
Verloren! De derby1, maar ook het
seizoen? Nog niet, maar dan moet
de rest wel gewonnen worden!
-----------------------------Allereerst een paar weken later,
toen de reis naar Promotie
Zoetermeer ging. Misschien is het
de tijd van het jaar, misschien het
feit dat ik een mijlpaal (30 worden)
langs moest, misschien iets
anders, maar de omgeving inspireerde mij niet echt tot heldendaden. We werden ontvangen in
zo’n typisch jaren-70 wijkcentrum
waar je terecht kunt voor
kinderopvang, zangles, therapeutisch handwerken (niet verzonnen)
en dus ook schaken. De speelzaal
was smaakvol aangekleed met
allerlei bordjes met dingen die niet
mochten: geen stoelen stapelen,
geen ramen open zetten en
dergelijke. Een wandeling door
het hele gebouw leverde 17 geen verboden op, voorwaar geen
omgeving waar de gemiddelde
Keresiaan zich thuis voelt. Ik krijg
dan persoonlijk altijd de neiging
om zoveel mogelijk van dat soort
geboden te overtreden, maar ik
kwam niet verder dan zondigen
tegen alle mogelijke schaakregels
en daar heb je alleen jezelf mee:

Hier
was
9,…
d5!?
heel
interessant geweest, bijvoorbeeld
10 cxd5 Lc5 11 Dd3 Pg4 met veel
initiatief. Helaas deed ik ,…d5 pas
een zet later, kreeg geen aanval
en werd vernietigend verslagen.
Gelukkig had ik in Hein Piet een
lotgenoot, want gedeelde smart is
halve smart, en gelukkig waren er
niet meer, want met velen
gedeelde smart levert geen fijne
nazit op. Natuurlijk was het Anton
die het team bij de hand nam:

Zwart heeft zojuist 7,… d6
uitgevoerd, en Anton is er als de
kippen bij: 8 Pb3! d6 9 c5! bxc5
10 dxc5 c6 (?) 11 a3 La5 12
Pxa5

1

Wat een week! Een paar dagen vóór
deze wedstrijd verloor Paul Keres 5 van
Utrecht 5 en Paul Keres 4 van De Rode
Loper 2, en nu dus Paul Keres 2 van Oud
Zuylen. Sommige mensen zijn wel erg
vriendelijk voor de buren… ☺

En dat speelt toch erg lekker. Ook
de finish was krachtig:
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44 Df1 Db2 45 h3 Tc1 46 Td1
Tc3 47 Td3 Txb3 48 Txb3 Dxb3
49 Lb5, en dit is inderdaad niet te
winnen.
Jan-Bart won door in schijnbaar
gelijke stelling slim te duwen,
terwijl Evert een punt haalde in
een erg chaotische toestand:
21 Txc4! dxc4 22 Lxc6 Pf6 23
Df4 c3?! Zwart hoopt door tijdig af
te betalen zijn schulden in te
lossen. Anton wil echter niet
alleen de rente, maar de volledige
hoofdsom retour: 24 Lxc3 Pd5 25
Df3 Pxc3 26 Lxa8 Dd2 27 De3
Dxe3 28 Txe3 axb4 29 axb4 Pa2
30 Lb7 Pxb4 31 Tb3, 1-0.
Evert
heeft
misschien
niet
helemaal accuraat op de agressieve zwarte opzet gereageerd.
Nu gaat zwart echter te ver: 15,…
Pg4 16 exd5 Pxf2? Je moet maar
durven. Na enig gepieker werd de
remedie gevonden: 17 d6! Lf6 18
Dxf2 g4 19 De2 en het was
alweer een stuk duidelijker, al
miste wit nog wel een kans om
sneller klaar te zijn:

Antons buurman Erik leed aan wat
fysiek malheur, maar dat was in
de partij niet te zien. Geconcentreerd werd de tegenstander
ingesnoerd als een tienermeisje in
een te strak topje:

40,… Dc2 41 Lf1 Db1 42 Le2
Poging 1 werkt niet, dus: 42,…
Tc1 43 Kf3 Tc2? En dat is
jammer. Het wat lompe 43,… Lc3
wint in ieder geval een pion. Nu
worstelt wit zich naar de remise:

Hier wint 41 Le5+ op slag: 41,…
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Dxe5 42 Dxh6+ Kg8 43 Lc4+ of
41,… Kg8 42 Lc4+ Kh7 43 Dd3+.
Maar goed, zoals Evert het deed
won het ook.

Langzaam maar zeker is zwart
steeds verder teruggedrongen, en
elk diagram tussen zet 20 en 50
zou de boodschap wel overbrengen. Naast veldoverwicht
krijgt Maartje nu ook nog wat
materiaal: 32,… Lf6? 33 Ta8 Ke7
34 La5 Tb6 Tja. Kees geeft de
volgende illustratieve variant:
34,… b4 35 Lxb4 Db6 36 La5
Dxb3 37 Ld8+ Kf8 38 Lxf6 Dxa3
39 Lxg7+ Kxg7 40 Txa3

Medecaptain Kees kreeg een
soort Blackmar-Diemer tegen, iets
wat types als Martin van Essen
erg aan moet spreken. Agressieve
jongens die Promotiespelers,
misschien een reactie op de
dodelijk saaie omgeving?

17 Tg3?! 17 Pg3 (op weg naar
h5) houdt de druk wat langer vast.
17,… Dxe5 18 Pf6+ Dxf6 19 Txf6
Pxf6 en dit is heel wat makkelijker
te verdedigen. Kees won soepel.

Ook dit eindspel zal wel
onhoudbaar zijn, maar in ieder
geval prettiger dan krom staan.
Maartje pakte de kwaliteit, zette
alles goed en brak er toen dwars
doorheen.

Maartje tenslotte is net zoals de
andere kopborden uitstekend in
vorm, en legde haar tegenstander
geheel in de knoop in een
Spanjaard:

Qua vadis, Paul Keres II? 4 uit 4
is eerlijk gezegd niet best voor
zo’n ervaren team. Het seizoen is
echter nog niet voorbij. We krijgen
echter alle toppers nog: normaal
gesproken een nadeel, maar ook
een kans om het onmogelijke
mogelijk te maken. En we zijn wel
eens eerder op rare manieren
gepromoveerd. Als u duimt zullen
wij winnen.
The sands of time were eroded by
The river of constant change
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HET DERDE BLIJFT SCOREN!

J. van Oosten - R. van Leerdam

Rolf Dijksterhuis

1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pxe5 d6
4.Pf3 Pxe4 5.d4 d5 6.Ld3 Le7
7.h3?! ietwat passief maar nog
wel bekend, de meest gespeelde
zet is hier 7.0-0 7...Pc6 8.O-O OO 9.c4 Pf6 te overwegen viel
9...Pb4 10.Lf4?! nauwkeuriger en
nog bekend is hier 10.Pc3.het
paard moet hier zoiezo naartoe en
zo kan wit nog even afwachten
waar zijn zwartveldige loper
neerzet. 10...Le6 11.b3 Pb4 daar
is ie dan, met het paard al op c3
was deze zet een slag in de lucht
geweest, de loper kan dan immers
naar b1 terug, gevolgd door a2a3. 12.Pc3 c5 13.Pg5?!

Na het ijzersterke begin van de
competitie tegen ZSC Saende en
het nipte verlies in de 2e wedstrijd
tegen Kijk Uit uit hadden we op 6
november
een
thuiswedstrijd
tegen Wageningen 2. Helaas
waren Simon Kronemeijer en
Martin van Essen verhinderd,
maar gelukkig was Jaap van
Oosten bereid gevonden mee te
spelen.
Op papier is Wageningen 2 iets
sterker als het derde maar veel
scheelt het niet. Dat bleek ook wel
in de wedstrijd, die tot het einde
spannend was. Ons topbord Paul
v.d. Kooij wist weer mooi te
winnen maar bord 2-4 (Rijk, Rolf
en Conrad) verloren. Gelukkig
scoorden de lagere borden in
tegenstelling tot de vorige wedstrijd uitermate goed, Leo speelde
verdienstelijk remise, Gert-Jan en
Jan-Willem wonnen.
Als laatste was invaller Jaap van
Oosten bezig met de stand 3.53.5. Jaap had een vrijpion meer in
het centrum maar het was nog
lang niet duidelijk of Jaap er
doorheen
kon
komen.
Als
teamcaptain zei ik tegen Jaap:
“probeer maar wat te rommelen,
hij maakt nog wel een fout” en dat
bleek later ook! De tegenstander
van Jaap liet zich-zelf een toren
pennen en Jaap maakte het
koelbloedig af.

een zeer scherpe zet! maar zwart
had hier een pion kunnen winnen.
13...cxd4? Zwart had hier een
pion
kunnen
winnen
met
13...Pxd3 14.Pxe6 (14.Dxd3 dxc4
15.bxc4 Dxd4) Pxf2! 15.Pxd8
Pxd1 16.Taxd1 Taxd8. 14.Pxe6 of
direct 14.Pb5 dxc4 15.Pxe6 fxe6
16.Lxc4 Pfd5 17.Le5 Lf6 18.Dg4
en wit staat goed. 14...fxe6
15.Pb5 Pxd3 16.Dxd3 dxc4
17.Dxc4 Pd5 18.Le5 Lf6 19.Lxd4
a6 20.Lxf6! de beste 20...Dxf6
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openingsvariant met pionoffer
maar blijkt opeens het spoor
bijster te zijn en ziet zijn pion nooit
meer terug.

21.Pc7! uitstekend! 21...Pxc7?
Het beste was 21..Tad8, nu
behoudt wit een structureel
voordeel in het eindspel met de
zware stukken. 22.Dxc7 Tf7
23.Dc4 Taf8 24.Tae1 e5 25.Te3
Te8 26.a4 h6 27.a5 De6 28.Dc5
Td7 29.Tfe1 Dd5 30.Db4 Tde7
31.Te4 Te6 32.T1e2 Dd1+
33.Kh2 Dd7 34.T2e3 Df7 35.Tf3
De7 36.Dc4 Kh8 37.b4 Tf6
38.De2 Txf3 39.Dxf3 Kg8 40.De3
Dd6? de beroemde laatste zet
voor de tijdcontrole ...zwart ziet de
dreiging niet, de enige zet was
hier 40...Tf8 (41.f4 dxf4!) 41.f4
maar natuurlijk! 41...Te7 42.fxe5
De6 43.Dc5 Kh7 44.Dc2 Df5
45.De2 Te6 46.De3 Kh8 47.Dd4
Kh7 48.Dd5 Te7 49.Dd4 Te6
50.g4 Df3 51.De3 Dd1 52.Td4
Dc2+ 53.Kg3

F. v.d. Wall - J.W. Jansen
1.c4 c6 2.d4 d5 3.Pf3 Pf6 4.Pc3
dxc4
5.e4
de
scherpste
voortzetting, het alternatief was
5.a4 of 5.e3. 5...b5 6.e5 Pd5 7.a4
e6 8.Pg5 Lb4

9.Pe4? Maar dit is niet goed, wit
ziet zijn pion nu niet meer
terug.Bekend is hier 9.Dh5! g6
10.Df3 f6 11.exf6 Dxf6 12.Dxf6
Pxf6 13.Ld2 O-O 14.g3 a6 15.Lg2
Ta7 16.O-O Te7 17.Lf4 e5
18.Lxe5 Pbd7 19.Pa2 Pxe5. 9...00 10.Le2 Lb7 11.0-0 a6 12.Lf3
Dc7 13.Ld2 Le7 14.Dc1 Tc8
15.Lg5 Lf8 16.Td1 Pd7 17.a5 c5!
18.Pd6 Lxd6 19.exd6 Dxd6
20.Pe4 Df8 21.Lf4 cxd4 22.Ld6
Dd8 23.Txd4 P7f6 24.Le5 Pxe4
25.Lxe4 f6 26.Lg3 De7 27.De1
Df7 28.Lf3 e5 29.Td2 Td8
30.Tad1 Td6 31.h4 Tad8 32.h5

53...Dc7? zwart is gebroken,
deze zet verliest op slag! 54.Dd3+
Tg6 ai ai ai 55.Td6 Kg8 56.Dxg6
Dc3+ 57.Dd3 Dxe5+ 58.Kg2
Db2+ 59.Dd2 en zwart legde het
hoofd in de schoot (1-0)
Op bord 7 een sterke partij van
Jan Willem Jansen, zijn tegenstander speelt een scherpe
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G.J. de Pender - C. de Vos
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Pf3 d6 4.h3
Pf6 5.Pc3 0-0 6.Le2 c5 7.0-0
cxd4 8.Pxd4 Pc6 9.Le3 a6
10.Dd2 Pxd4 11.Lxd4 b5 12.Lf3
e5 13.Le3 Lb7 14.Lg5 Dc7
15.Tfe1 b4 16.Pd1 a5 17.a3 Tfd8
18.axb4 axb4 19.Txa8 Lxa8
20.Dxb4 Dxc2 21.Pc3
32...b4! 33.Txd5 Lxd5 34.Dxb4
Dd7 35.Le2 Db5 36.Dc3 Lf7 0-1
Tenslotte een mooie overwinning
van Gert-Jan de Pender op bord
6. Gert-Jan speelt dit seizoen voor
het eerst in de KNSB-competitie
en voelt zich er thuis als een vis in
het water, hij scoort uitstekend!
Na een gelijk opgaande opening
is zwarts dame opeens als
donderslag bij heldere hemel
midden op het bord gevangen, er
zijn opeens geen goede velden
meer!

21...h6? deze zet verliest de
dame, ongelofelijk toch? 22.Le3
d5 23.Tc1 Lf8 pure wanhoop
24.Da5 Dxc1+ 25.Lxc1 Te8
26.Pxd5 Lxd5 27.exd5 e4 28.Le2
Tc8 29.Le3 Pd7 30.Lg4 f5
31.Da6
dit
moet
hard
aangekomen
zijn
bij
de
zwartspeler. 1-0

Paul Keres 3
– Wageningen 2
4½-3½
--------------------------------------------------------------------Paul van der Kooij
1977 (z) – Tonja Mertens
1922 1-0
Rijk Schipper
1973
- Kees Stap
2027 0-1
Rolf Dijksterhuis
1959
- Karel Scholten
1966 0-1
Conrad Kiers
1958
- Eric Smaling
2024 0-1
Leo van Houwelingen
1934
- Jef Verwoert
1964 ½-½
Gert-Jan de Pender
1894
- Clemens de Vos
1909 1-0
Jan Willem Jansen
1924
- Frans v.d. Wall
1999 1-0
Jaap van Oosten
1825
- Robin van Leerdam
1893 1-0

Op 27 november de uitwedstrijd
tegen Euwe 3 uit Amsterdam
(bekend van de massakamp).

Euwe 3 bungelt droevig onderaan
de ranglijst en ook hun aantal
bordpunten waren na 3 ronden op
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ware thriller waarbij Rijk Schipper
en Leo van Houwelingen de
helden van de dag werden. Ik
volsta hier met het commentaar
van Simon Kronemeijer op de
Paul Keres website:

slechts één hand te tellen. Toch
als je naar de gemiddelde elo’s
kijkt hebben ze een best redelijk
team, gemiddeld 30 punten meer
per bord dan Paul Keres 3!
Teamcaptain Rolf keek echter niet
naar de elo-lijst en vertrok ietwat
overoptimistisch naar Amsterdam
… de overwinning stond bij
voorbaat al vast, dat kon niet
anders! Met het openbaar vervoer
is Amsterdam zeer goed te
bereiken en zo vertrok het hele
derde per trein en tram naar de
speelzaal, sporthal De Pijp. Na
eerst
nog
3x
(ondanks
herhaaldelijk roepen van de
trambestuurster dat we er nog niet
waren) te vroeg uit de tram te zijn
gestapt arriveerden we ruim op
tijd bij de speelzaal. De borden
stonden er zelfs nog niet dus eerst
koffie drinken in de sfeervolle
kantine met uitzicht op de sporthal
alwaar gekorfbald werd. Hoe zat
het ook alweer mag je als jongen
nou wel of geen meisje dekken?
Tegenwoordig schijnen ze zelfs
met kunststof korfen te spelen in
plaats van met die mooie rieten
manden. Om één uur kon de
wedstrijd dan eindelijk beginnen.
Alleen Conrad die op eigen
gelegenheid zou komen was er
nog niet, die bleek achteraf
problemen te hebben met het
vinden van de juiste metro.
Gelukkig arriveerde na 20 minuten
toch nog Conrad. Wat ik vooraf
had ingeschat als een makkelijke
overwinning pakte echter geheel
anders uit, er ontspon zich een

“ Paul Keres 3 wist een matchpunt
voor de poorten van de hel weg te
slepen tegen Euwe 3. Paul van
der Kooij en Simon Kronemeijer
wisten met wit geen voordeel te
behalen en remiseerden. Rolf
Dijksterhuis kwam wel beter te
staan, maar gaf alles weer terug
en verloor. Conrad Kiers stond
lang onder druk en kon het niet
droog houden. Gert-Jan de
Pender vocht goed terug na een
niet geheel geslaagde opening en
won, maar Martin van Essen
dacht
kennelijk
dat
het
speeltempo 40 uur per twee
zetten was in plaats van
andersom. Jammer van een
verder goed opgezette partij, die
nu na een incorrect stukoffer
verloren ging. Dat was 4-2 voor
Euwe met nog twee partijen te
gaan, en zo bleef het urenlang.
Leo van Houwelingen had een
gunstig dame-eindspel gekregen
waarin de vijandelijke koning
nergens veilig was en over het
bord begon te zwerven. Dat gaf
Leo de kans van vrijpion optimaal
te ondersteunen en met enige
tactische pointes werd deze pion
veilig naar de overkant gebracht.
Rijk Schipper had al snel winnend
voordeel behaald, maar weifelend
spel in de eerste tijdnoodfase gaf
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houden nam ik met de pion.Zwart
creeert ondertussen ook de
nodige
dreigingen.
20...Pxd4
21.Ld3 Tb8 22.c3 Pb5 23.h4 Na
23.Lxb5 Txb5 en slaan op d6
houdt wit wel erg weinig stukken
over om zijn koning te verdedigen.
23...g4

zijn tegenstander een mooie
vrijpion die remise had moeten
garanderen. Om onverklaarbare
redenen deed wit echter een
winstpoging die tot een eindspel
van toren en lopers tegen dame,
loper en pion leidde. Daarin bleef
Rijk deze keer wel koel onder
zware tijdnood en kraakte zijn
opponent vakkundig. 4-4 dus,
waardoor Euwe 3 in degradatiezorgen blijft en Paul Keres 3
in de subtop.
Voordat we naar de fantastische
eindspel prestatie van Rijk
Schipper toegaan beginnen we
met de partij van Simon
Kronemeijer tegen Rob Ritzema
op bord 3:

24.Df4 Onder meer met de
bedoeling fxg4 en Df5 met
ondekbaar mat. 24...Pxc3! Zwart
neemt
hardhandige
tegenmaatregelen. 25.bxc3 Da5
26.Le1
Niet
26.Df5
Dxc3+
27.Lc2? Tb1+! 28.Kxb1 Db2
#.Beter is 27.Kd1, maar zwart
houdt een geweldige aanval.Iets
voor Fritz. 26...Dxa2 27.Lc2 Da1+
28.Kd2 Dxc3+ 29.Kd1 Da1+
30.Dc1 Dd4+ 31.Dd2 Da1+
32.Dc1 Dd4+ 33.Dd2 Da1+ In
wederzijdse tijdnood vond zwart
het onverantwoord verder te
spelen. (½-½)

S. Kronemeijer - R. Ritzema
(Analyse Simon Kronemeijer)
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.Lg5
Lg7 5.Dd2 h6 6.Lh4 c6?! Na
5....h6 is het normale plan 6....g5
en Ph5. 7.f4 0-0 8.0-0-0 Ook
onnauwkeurig.8.Ld3 schijnt beter
te zijn. 8...b5 9.e5 b4 10.exf6
bxc3 11.Dxc3 exf6 Nu blijkt
waarom 5.....h6 onnauwkeurig
was: zonder deze zet had zwart
hier een tempo gewonnen. 12.Ld3
Wit dreigt met f4-f5 de loper op g7
te begraven.Zwart moet dus actief
handelen. 12...Lg4 13.Tf1 g5
14.Lg3 f5 15.fxg5 hxg5 16.h3
Lh5 17.Lxf5 Ten koste van zijn
koningsstelling heeft zwart de
loper in leven gehouden.Zijn pion
wint hij wel weer terug: 17...c5
18.Pf3 Pc6 19.Dd2 Lxf3 20.gxf3
Om de f5-loper op het bord te

Nu volgt het fantastisch knap
gespeelde eindspel van Rijk
Schipper tegen Jeroen Vuurboom.
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loper naar d5 te spelen. 66.Kh3!
Lf6 67.Ld5 Df1+ 68.Lg2? Wit
durft het niet aan om Kh2 te
spelen. Toch zou zwart dan na
bijv … De2+ 69. Kh1! niet meer
dan eeuwig schaak hebben.
68...De2 69.Tb7 Dg4+ 70.Kh2
Df5 Dreigt nu Lxh4, dat zojuist
nog met Ld5! kon worden
beantwoord. 71.Lh3 Dc2+ 72.Lg2
Dc4 Inmiddels had Leo zijn partij
gewonnen. Hoewel ik geen
winstvoortzetting zag, moest ik
dus alles op alles zetten! 73.Kh3
De6+ 74.Kh2 Le5 Nu moet wit de
loper beslist laten staan en erop
vertrouwen dat hij een ‘burcht’
heeft. 75.Lg5? Dd6! 76.Tb3 f6!
De f–pion gaat als breekijzer
dienen. 77.Lc1 f5 78.Lg5 Op La3
zou kunnen volgen … De6 79. Tf3
Dc4. 78...f4 79.Tb7+ Kg8 80.gxf4
Lxf4+ Na 81. Lxf4 zal ook de h–
pion vallen. Wat wit speelt maakt
het nog erger. 81.Kg1 Dd4+
82.Kf1 Lg3!

J. Vuurboom - R. Schipper
(Analyse Rijk Schipper)
Zwart is materieel in het voordeel,
maar de witte pion op c7 is een
handenbindertje.
Zwart
moet
steeds Lb7 of Lc6–d7 voorkomen. Winst was op dit moment
absoluut nodig omdat we met 4–2
achterstonden; Leo van Houwelingen had enige winstkansen
zodat een gelijkspel voor het team
er misschien nog in zat. 46.Txa4
Ld6 47.Lf4 e5 48.Le3 De2!
Brengt het schijnoffer op c7 in de
stelling. Op 49. Lb6 zou … Db5!
kunnen volgen, bijv. 50. Ta8 Ta8:
51. La8: Db2 + of 50. Lb7 Db6:!
51. Lc8: Db2+. 49.Tac4 Txc7
50.Txc7 Lxc7
51.Lg5! Goed
gespeeld; de witte aanval gaat
zwart een pion kosten. 51...Ld6
52.Lf6 Dg4 53.Lh3 De2+ 54.Lg2
Dg4 55.Lh3 Db4 56.Tc8+ Lf8
57.Te8 Kh7 58.Lxe5 Lg7 Hier en
later gaat wit loperruil uit de weg,
al zou de winst voor zwart daarna
problematisch worden. 59.Lf4
Db5 60.Te7 Db2+ 61.Lg2 Db3
62.Tb7 Da2 63.Lg5 Ld4 64.Td7
Df2 65.Lf4 Kg7 Zwart heeft zijn
stukken kunnen hergroeperen,
maar wit heeft één tegenkans: de

Een mooie stelling! Alle vitale
velden zijn gedekt; de witte
stukken kunnen niets beginnen.
Er dreigt mat op zowel f2 als d1;
na de enige zet 83. Ke2 volgt
Df2+ met stukwinst.
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83.Lf3 Voorkomt het ene mat
maar niet het andere. 83...Df2
mat. Zo sleepte het derde toch

nog een matchpunt weg, voor de
poorten van een nogal wijd
geopende hel.

Euwe 3
- Paul Keres 3
4-4
--------------------------------------------------------------------Peter Beugel
2035 - Paul v.d. Kooij (w) 1977
½-½
Jeroen Vuurboom
2026 - Rijk Schipper
1973
0-1
Rob Ritzema
1956 - Simon Kronemeijer
1956
½-½
Aard van den Brink
2028 - Rolf Dijksterhuis
1959
1-0
Han Mawira
1989 – Leo van Houwelingen 1934
0-1
Marc Ordodi
1893 – Conrad Kiers
1958
1-0
Onno van Keulen
1964 – Martin van Essen
1915
1-0
Ben Oude Brunink
1778 - Gert-Jan de Pender 1894
0-1

4½. Vorig seizoen begonnen we
erg goed, met 20 bordpunten uit
de eerste drie wedstrijden. Daarna
lieten we het helaas afweten.

PK4 VERLIEST EERSTE RONDE
Jeroen Bollaart
Het vorige PKB kwam uit toen
de eerste wedstrijd van PK4 nog
gespeeld moest worden. Op de
website heeft u al het één en
ander kunnen lezen over de
verrichtingen van dit team. Toch
wil ik op deze plaats de spelers
nog even aan u voorstellen: Bas
Peeters, Michiel Bouwhuis, Wout
van Veen, Jaap van Oosten,
Johan Bosman, Jeroen Bollaart,
Luc Martens, Ger Hageman en
Menno van der Meer. Nieuw in dit
team zijn Bas, Michiel en Jaap.
Het team speelt in de 1e klasse B
van de SGS.

Ik hoop dat het dit jaar anders
gaat:
nu we wakker
zijn
geschrokken staan we op scherp
en gaan opnieuw voor de
promotie. Onder-getekende was
aanwezig als non-playing captain
maar speelde mee (still…playing)
in de interne competitie. Van de
partijen die ik op de doordrukvellen van de notatieformulieren
heb ontvan-gen, heb ik twee
winstpartijen van nieuwe PK4
spelers geselec-teerd:
M. Michaud - B. Peeters

In de 1e ronde, op 3 november,
speelden we thuis tegen de Rode
Loper II. Dit team was vorig
seizoen gedegradeerd uit de
promotieklasse. Het was dus een
team om rekening mee te houden
en het is erg jammer dat deze
wedstrijd nipt werd verloren: 3½-

1.d4 Pf6 2.c4 d6 3.Pc3 g6 4.e4
Lg7 5.f3 c6 6.Le3 Pbd7 7.Dd2 h5
8.Ld3 a6 9.a4 Dc7 10.Ph3 e5
11.Pf2
exd4
12.Lxd4
Pc5
13.Lxc5 dxc5 14.f4 Pg4 15.Pxg4
Lxg4 16. e5 0-0-0 17. h3
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Lg4 16.Dd3 Tae8 17.Pd2 Kh8
18.a4 f5 19.Df1 Dh5 20.Lxd5
cxd5 21.f4 g5 22.axb5 Txe3
23.Txe3 gxf4 24.gxf4 axb5
25.Ta6 Tf6

17.. Lxe5 18.fxe5 Dxe5+ 19.Pe2
Lxe2 20.Dxe2 Dg3+ 21.Kd2
Txd3+ 22.Dxd3 Td8 23.Dxd8+
Kxd8 24.Tad1 Dxg2+ 25.Kc3+
Kc7 26.The1 Dxh3+ 27.Td3 Dh4
28.Ted1 Df6+ 29.Kb3 De6 30.a5
h4 31.Tg1 De2 32.Tgd1 De7
33.Tf1 f5 34.Tdf3 De2 35.T1f2
De1 36.Tf1 Db4+ 37.Ka2 Dxc4+
38.b3 De2+ 39.Kb1 h3 40.T1f2
h2

26.Txd6
Fritz
stelt
hier
koelbloedig voor: 26. h3 Ld1 27.
Dxb5. Je moet 't maar durven.
26... Txd6 27.Dxb5 Td8 28.Db6
Dh4 29.De6 Lh5 30.De5+ Kg8
31.Tg3+ Lg6 32.Pf3 Dh6 33.De6+
Kf8 34.Pe5 Dxf4 35.Txg6 De3+
36.Kg2 De2+ 37.Kg3 De3+
38.Kh4 Df2+ 39.Kh5

Een prachtig slot! 0-1
J. van Oosten - H. Nijland
Deze heren speelden een zet of
20 theorie, het gaat hier om de
Marshall variant van het Spaans.
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4
Pf6 5.0-0 b5 6.Lb3 Le7 7. Te1 0-0
8.c3 d5 9.exd5 Pxd5 10.Pxe5
Pxe5 11.Txe5 c6 12.d4 Ld6
13.Te1 Dh4 14.g3 Dh3 15.Le3

1-0 Na 39..., hxg6+ is het in
enkele zetten mat: 40. Pxg6+ Kg7
41. De7+ Kg8 42. Dxd8+ Kg7
(42... Kf7 43. Df8+ Ke6 44. De7#)
43. Df8+ Kh7 44. Dh8#
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PK4 VERLIEST OOK 2e RONDE

gaat veroveren in SGS klasse 1B.
Ook de nummer 2 in deze groep
promoveert, PK4 heeft daarop
nog wel een kans maar heeft het
niet meer in eigen hand.
Verrassend genoeg waren het
deze keer juist niet de 2000+
spelers van Regiohakkers die de
punten binnenhaalden. Aan bord
1 kwam Andries Dekker (2195)
niet verder dan remise tegen Bas
Peeters, aan bord 2 verloor Jaco
Vonk
(2025)
van
Michiel
Bouwhuis. De overige partijen
gingen wel verloren voor PK4
waardoor we niet verder kwamen
dan deze 1.5 punt.

Jeroen Bollaart
Mijn verwachting dat het team
na het verlies in de eerste ronde
op scherp zou staan en verder
niets meer zou verliezen is niet
uitgekomen. In de tweede ronde
verloren we zelfs met grotere
cijfers: 6½-1½, van het nieuw
samengestelde SGS team 'S.C.
Regiohakkers'. De woordspelingen liggen voor de hand, de
meest originele vond ik die van
Frank Heinen die me van tevoren
aanraadde om met een goede
firewall ten strijde te trekken
teneinde de regiohackers op
afstand te houden.
Regiohakkers is een team dat in
de SGS competitie de plaats heeft
ingenomen van Leerdam 1. Het
bestaat uit de beste spelers van
Leerdam en De Giessen. De
eerste teams van deze clubs
kampten met het probleem dat het
verschil tussen de eerste en
laatste borden erg groot was.
Hogere bordspelers die sterk
genoeg zijn om in de KNSB
competitie mee te doen, kregen
daar in hun eerste teams niet de
kans voor omdat de lagere bordspelers niet genoeg scoorden. Het
samenbrengen van de beste
spelers van de twee verenigingen
leidde tot een team met een
ratinggemiddelde van zo'n 1970
punten, dat is ongeveer 70 punten
meer dan het gemiddelde van
PK4. De verwachting is dat
Regiohakkers de eerste plaats

B. Peeters - A. Dekker
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 g6 4.Lc4
Lg7 5.0-0 d6 6.Te1 e6 7.d3 Pge7
8.Lg5 h6 9.Lh4 0-0 10.h3 a6
11.a4 g5 12.Lg3 d5 13.Lb3 f5
14.exd5 Pxd5 15.Pxd5 exd5
16.Le5 Pxe5 17.Pxe5 Dd6

18.Df3 Op zijn notatieformulier
had
Bas
hier
zelf
'd4'
bijgeschreven. Na enig rekenen
vindt ook Fritz dit beter dan Df3.
18...c4 Ook hier staat een zet
46

bijgekriebeld die door Fritz beter
wordt gewaardeerd: Td8 (Na Lxe5
verliest zwart een pion: 18... Lxe5
19. Dxd5+ Dxd5 20. Lxd5+ Kg7
21. Txe5) 19.dxc4 Lxe5 20.c5
Lh2+ 21.Kh1 Dc7 22.Dxd5+ Fritz:
liever Lxg3+. Na g2-g3 dekt de
dame pion g3 22...Kh7 23.g3
Lxg3 24.fxg3 Dxg3 dit moet je
natuurlijk ook maar durven...
25.Te7+ Kg6 26.Dd6+ Dxd6
27.cxd6 Td8 28.Td1 Ld7 29.Lf7+
Kf6 30.Ld5 Tab8 31.Kg2 Lxa4

17...Db6+ 18.Kh2 Da6 19.Tb3
La4 20.Db1 Lxb3 21.Dxb3 Pd4
21... Pxb4 22. Lxb4 Db6 23. Tb1
a5 22.Pxd4 Lxd4 23.Tc1 Tfc8
24.Tc4 Txc4 25.dxc4 Tc8 26.b5
Db6 27.Dd3 e5 28.h4 a6 29.bxa6
Dxa6 30.Lf1 Ta8 31.Lb4 Tb8
32.La3 Da4

32.Te6+ Kg7 33.Te7+ Kf6
34.Te6+ Kg7 35.Te7+ Kf6 ½-½
J. Vonk - M. Bouwhuis
1.e4 c5 2.c4 Pc6 3.g3 Pd4 4.Lg2
d6 5.h3 g6 6.Pe2 Lg7 7.0-0 e6
8.d3 Pe7 9.Pbc3 Pec6 10.Tb1 00 11.a3 Tb8 12.b4 Pxe2+
13.Pxe2 cxb4 14.axb4 b5 15.La3
La6 16.cxb5 Lxb5 17.f4

33.Lxd6 Tb3 34.Dxb3 Dxb3
35.fxe5 Dc2+ 36.Lg2 Dxc4
37.Kh3 De6+ 38.Kh2 Lxe5
39.Lxe5 Dxe5 40.Kh3 Kg7
41.Kh2 h5 42.Kh3 Dd4 43.Kh2
Df2 44.Kh3 Kf6 0-1
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Op 11 januari, uit tegen De
Giessen, en op 2 februari thuis
tegen Vianen, zal PK4 het zonder
mij als teamleider moeten doen.
Van 27 december tot 3 februari
ben ik op vakantie in Australië. Ik
wens iedereen alvast een gelukkig
nieuwjaar!

PK4 HAALT EERSTE PUNT PAS
IN DE DERDE RONDE
Jeroen Bollaart
In de derde ronde speelde PK4
thuis tegen Geldermalsen. Op 8
december waren op verzoek van
Geldermalsen, twee partijen, de
borden 6 en 8, vooruitgespeeld.
Omdat Bas op 15 december niet
kon, speelde hij op 8 december
aan bord 6. Hij haalde remise, Ger
won aan bord 8. Met 1½ uit 2
gingen we vol vertrouwen de rest
van de wedstrijd in. Luc was ziek
en we waren te laat om Menno,
die reserve stond, op te trommelen. Frank Heinen bleek bereid
om in te vallen aan bord 7. De
wedstrijd eindigde uiteindelijk in
een gelijkspel door winst van
Michiel Bouwhuis aan bord 1,
remise van Johan Bosman aan 5
en winst door ondergetekende. Er
zijn nu 3 spelers die 2 punten
hebben uit drie partijen: Michiel,
Bas en Johan. Ruim bovenaan in
onze groep, SGS 1B, staan de
Regiohakkers met 3 gewonnen
wedstrijden en 19 bordpunten. Dat
dat ook niet alles zegt, is vorig
jaar nog gebleken bij PK4, dat het
seizoen ook met 3 winstpartijen
begon, met maar liefst 20 bordpunten! We eindigden ergens in
het midden van de groep.
De PKB deadline lag dicht op
deze wedstrijd waardoor ik nog
niet naar de partijen heb kunnen
kijken. Ik heb natuurlijk wel m'n
eigen partij 'door Fritz gehaald',
die druk ik hieronder af.

D. Hortensius - J.Bollaart
1.Pf3 c5 2.e4 d6 3.g3 Pc6 4.Lg2
Pf6 5.d3 g6 6.0-0 Lg7 7.De1 0-0
8.c3 Le6 9.Pbd2 Pg4?! Ik wilde
d4 voorkomen maar volgens Fritz
kan zwart dat gewoon toelaten:
9...Tc8 10.d4 cxd4 11.Pxd4 Pxd4
12.cxd4 Db6 10.Pg5 Pge5
11.Pxe6 fxe6 12.De2 Db6 13. f4

13...Pxd3 14.Pc4 Pxc1 15.Dg4
Pe2+ 16.Dxe2 16. Kf2 Da6 17.
Dxe6+ Kh8 18. Kxe2 Pa5
16...Dc7 17.Lh3 Pd8 18.Pe3 Dc6
19.Dc4 b5 19...Tf6 20. Pg4 Tf7
21. Pe3 b5 20.Lxe6+ Pxe6
21.Dxe6+ Kh8 22.Pd5 Tae8
23.Tf3 Dc8
24.Dxc8 Txc8
25.Taf1 e6 26.Pe3 b4
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27.Pc4 bxc3 28.bxc3 d5 29.Pd6
Tc6 30.e5 Tb8 31.T1f2 Lf8
32.Pf7+ Kg7 33.Pg5 c4 34.Tc2
Lc5+ 35.Kg2 Tb1 36.Tf1 Txf1
37.Kxf1 Tb6 38.Ke2 a5 39.a4 h6
40.Pf3 Kf7 41.Ta2 Ke7 42.Pd4
Lxd4 43.cxd4 Kd7 44.g4 Tb3
45.f5 gxf5 46.gxf5 exf5

Persoonlijke scores PK4:
Bas Peeters
Michiel Bouwhuis
Johan Bosman
Jeroen Bollaart
Jaap van Oosten
Ger Hageman
Luc Martens
Frank Heinen
Menno van der Meer
Wout van Veen

(zie diagram)
47.Ke1 f4 48.Td2 Tb1+ 49.Ke2
c3 50.Tc2 Tb2 51.Kd3 Txc2 0-1

2
2
1.5
1
1
1
0.5
0
0
0

(3)
(3)
(3)
(2)
(3)
(3)
(1)
(1)
(2)
(3)

nood; enkelen waren niet op te
trommelen, ook al stond er iets op
hun e- of voice-mail. Dat
verschijn-sel kwam me vaag
bekend voor. Ik deed de
toezegging om de volgende dag
mijn mobieltje aan te zetten om
desnoods ook op te draven.
Het ding bleek opgeladen te
moeten worden; haastig stopte ik
's morgens de oplader in mijn tas
en het mobieltje zat al in de
binnenzak. Na enige omzwervingen was ik 's middags in een
redelijk stabiele kantooromgeving
beland. Lader in stopkontakt;
maar waar is dat kreng zelf?
(bleek uiteindelijk in de andere jas

PATAT-ZONDER EN DAN DE
DOOD OF DE GLADIOLEN
(klassieke bananenschil-glijer van
het vijfde)
Jeroen van Meerwijk
Het menselijk bestaan hangt aan
mekaar van tegenwind, stommiteiten en vergeetachtig-heden,
met soms een plukje mazzel. Het
mijne tenminste wel. Ik vermoed
dat degenen, die beweren dat
zulks niet voor hen geldt, ware
grootmeesters zijn op het gebied
van echt schaken of zichzelf wat
wijsmaken.
Op de clubavond klaagde de
teamleider van het vijfde zijn
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stond er nog de doodstraf op. We
zijn nog niet zo lang het rigide
niveau ontstegen, waar nu
weleens grote verontwaardiging
over is.) Toen was het Spaans,
ongeveer
16
zetten
zoals
Kasparov het had voorgedaan.
Dus dat werd remise.

gestopt.) Dus ik was weer eens
niet bereikbaar. Vermoedelijk is dit
een schoolvoorbeeld van een
Freudiaanse vergissing (iets dat je
niet met opzet, maar onbewust
toch expres doet). Communicatie
met het verschijnsel medemens
hoort stroef te gaan, zelfs als het
makkelijk kan.
Dus iets te laat per fiets toch
maar naar De Hommel, kalmpjes
trappend een patatje wegwerken.
Bij een drukke oversteek ineens
voorbijgestoken door een andere
invaller (het was mij met het
laatste frietje te link, en de troep
moest nog in een prullenbak). Aan
de overkant had hij vaart
geminderd; het bleek Lennart de
Vos; en hij was het wel met me
eens dat we met twee of drie
minuten te laat nog ruim op tijd
zouden zijn. Inderdaad was de
thuisclub nog niet compleet. En ik
hoefde niet aan te moedigen maar
moest inderdaad meespelen. Dat
vatte ik maar op als: "dondert niet
wat je doet; alles is beter dan een
reglementaire nul; maar ook een
halfje is al mooi meegenomen."
Op bord acht was mijn tegenstander Albert van der Zeyde.
Enkele jaren geleden had ik al
eens tegen hem gespeeld; hij zat
toen in de redactie van Oud
Utrecht en had net een stuk van
me binnengekregen over de dolle
torenwachter van de Dom. Dat
ging
niet
over
een
leuk
schaakmotiefje, maar over het
lullig-kleinschalige begin van de
grote homojacht in 1730 (toen

Het gatverderrie-gambiet
Nu had hij wit, en kwam ineens
met een koningsgambiet. Shit, dat
had ik voor het laatst een beetje
bekeken toen ik serieus met
schaken begon, dus bijna dertig
jaar geleden. Dus in het begin had
ik vermoedelijk opgeknoopt moeten worden. Iedere keer als ik
(onwillig, schoorvoetend, onder
protest) heb meegedaan aan
snelschaken neem ik me voor om
dat verdomde koningsgambiet
toch eens na te kijken. Het kost zo
godsgruwelijk veel tijd om het wiel
opnieuw uit te vinden. Door mijn
klok ga ik sowieso wel.
Van de andere kant: het blijft
tegenwoordig toch niet hangen en
Frans himself speelt het ook niet.
Waarom zou ik? Als je er met
gezond verstand niet uitkomt of
erger nog: uitglijdt over een
honderdjarig truukje, so let it be.
1.e4 e5 2.f4 exf4 3.Pf3 d6 4.Lc4
Le7 5.0-0 Le6 ik zag die dame al
van h5 naar b5 flitsen; als dit maar
goed afloopt; dus maar iets raars
doen; misschien weet hij het dan
ook niet meer 6.Lxe6 fxe6 7.d4
Pc6 het was de laatste kans om
die gambietpion te houden, maar
g5 leek me maar niks. wurmen of
50

ik lang kan rokeren 8.e5?
vermoedelijk was hij uit zijn
trukenboekje. Gewoon Lxf4 en
dan komt die dame weleens op
h5, dacht ik. maar dit e5 leek me
een eerste aanwijzing dat hij er
minder van wist dan ik; in ieder
geval minder van begreep 8...
Dd7 9.Lxf4 0-0-0 hiephiephoi! in
geeneen openingsvalletje getrapt;
strakjes kunnen we echt zelf gaan
schaken. de klotestelling nemen
we maar voor lief 10.Pc3 dxe5
11.dxe5? Lc5+

Wit lijkt hier riant te staan, met
een onverwoestbaar paard op f6;
en de h-pionnen mogen ook
opgehaald. Ondergetekende, met
zwart, begon echter optimistisch
te worden. Als va-banque-speler
kan je nu echt lekker gaan klieren.
Wit geeft in het vervolg aan de
boel niet meer te vertrouwen
16.c3 De7 17.Pf6 Thf8 ineens
zag wit het pionverlies Pxe5 en
ietsxf6; en die e5 was hem zo
dierbaar dat hij niet eens verder
keek hoe de boel eruit zou zien
als hij daarna e6 kon opslokken
18.Pe4 Tf7 19.Tad1 Tdf8 ruilen is
nogal sloom; lekker dreigen is
leuker, ook al stelt het niks voor
20.Ped2 a6 leuke retirade van wit;
die geniepig priemende loper mag
van mij even blijven; hij had even
eerder ook naar e7 gekund om
een paard op f6 eraf te meppen
maar dat leek me wat flets 21.Pb3
Tf5 strakjes Dg7 en dreigen e5 op
te halen en ondertussen alles te
richten op g2; maar het hoeft
geeneens

dit leek me het moment om het
initiatief een beetje over te nemen.
mijn pionnetje op e6 mag wat
sjofel lijken, maar het is niet
meteen weg. die witte pion op e5
mag een gemene doorn zijn die
hinderlijk kan prikken, maar het
gaat veel moeite kosten om 'm te
handhaven. Nou ik het begin te
begrijpen kan ik iets meer risico
nemen. 12.Kh1 De8 13.De2 Ph6
doe mij maar de open lijnen,
desnoods mag wit wat pionnetjes
snaaien. die mannekes van de
koningsvleugel zijn voorlopig niet
aan de overkant. 14.Lxh6 gxh6
15.Pe4 Lb6

Dwars lopen en rechtuit fietsen
22.Pbd4?? Pxd4 deze afruil lijkt
me niet goed voor wit. zo'n
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zichzelf in de weg lopen 41.Ka5
e5 42.a4 e4 43.Kb6 e3 44.a5 e2
45.a6 e1D 46.a7 zonder het
resterende kleine hout zou het
remise zijn, maar nu past het
volgens plan 46...Db4+ 47.Kc7
Da5+ 48.Kb8 Db6+ 49.Ka8? Kc5
50.g3 Kc6 51.g4 kennelijk wilde
hij zich laten matzetten, dus vroeg
ik maar op hij Db7 of Dd8
prefereerde. Dd8 had-ie nog niet
gezien. Kennelijk had hij zich al
eerder met de nul verzoend.
Hij moest de volgende dag om
zes uur op. Dat is een gedegen
excuus om niet naar het voorgaande terug te kijken (terwijl hij
professioneel met geschiedenis
bezig is, net als ik). Ben ik effe blij
dat ik soms wel de tijd heb om
terug te kijken.
De bar in de nieuwe Remise is
tegenwoordig gepacht door een
consortium, met daarin een oude
bekende. Albert 't Hart, zelf
bridger, had een duidelijke
voorkeur voor Paul Keres, toen
Joop nog de scepter zwaaide aan
de Dreeslaan. In de nazit heb ik
zelfs nog tafeltjes gesopt. Het is
helaas te laat om Albert erop te
attenderen dat het Ledig Erf in de
verkoop stond. Eventueel is het
beter zo. Soms vallen de dingen
op hun plaats, zoals in het
bovenvermelde klunzige koningsgambiet. Maar bereikte resultaten
zijn geen garantie voor de
toekomst.

woeste opening spelen, en dan zo
slapjes afruilen, zonder naar de
consequenties te kijken, foei!
23.Pxd4 Lxd4 24.cxd4 jammer
van de lekker doorpriemende
loper; maar hier zat ik al te
fantaseren over een pionneneindspel en die d4 leek me het
beslissende kluifje; dus afruilen
maar

24...Df7 25.Kg1 Txf1+ 26.Txf1
Dxf1+ 27.Dxf1 Txf1+ 28.Kxf1
Kd7 29.Ke2 Kc6 30.Kd3 Kd5 en
hier was ik zeer tevreden. dat slap
aandoende gevalletje e6 gaat
strakjes stoer op stap als het
middenveld is schoongeveegd; de
h-lijn opruimen gaat wit veel tijd
kosten; dus wit sputtert nog een
beetje tegen op de damevleugel
31.b4 b6 32.a3 c5 33.dxc5 bxc5
34.bxc5 Kxc5 meestal is mijn
blikveld slechts een ply diep, en
dat verdomde koningsgambiet
leer ik toch niet doorgronden,
maar dit begrijp ik ongeveer
35.Ke4 a5 36.h3 a4 37.Kd3 Kd5
wit twijfelt welke kant de koning op
moet, zwart hoeft maar dwars te
koningslopen en rechtuit te pionfietsen 38.Kc3 Kxe5 39.Kb4 Kd5
40.Kxa4 Kc4 laat 'm maar lekker
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Het scoreverloop was in het
begin vrij beroerd, terwijl de borden
er voordien zo zonnig uitzagen.
We stonden met 3-1 achter. De
stand weet ik niet meer, toen mijn
puntje kon worden bijgetekend. Zo
waren we van een flinke
achterstand terug tot 4-3. De
overwinning, die me eerst vrij
zeker leek, was al onmogelijk
geworden. Helaas liet Alex zijn
straal gewonnen stand in tijdnood
helemaal verlopen.

Als er iemand had ingegrepen,
was het misschien nog anders
gegaan. Hij besteedde teveel tijd
aan een goede damezet, terwijl hij
over het hoofd zag dat hij schaak
stond. De dame ging terug naar
haar veld, en Alex speelde g4 om
het schaak op te heffen, waarna h4
viel. Als iemand erop had gewezen
dat de dame was aangeraakt (de
klok was zelfs ingedrukt!) en dus
Dg4 verplicht was, had Alex nog
leuke kansen gehad. Always
remember: be careful when you
touch a lady, and treat her good,
especially when she's your own.

Tijdens de tijdnood

Na de tijdnood

PK5 - VEGTLUST 2

op bord 6 en Veselin Aleksic op
bord 5 heb ik helaas weinig meer
meegekregen dan de uitslag,
beiden wonnen, Veselin uiteraard
in zijn kenmerkende "ik houd mijn
jas aan snelschaakstijl".
Zelf kreeg ik op bord 8 met wit al
snel ruimtevoordeel tegen een b6
e6 systeem. In het middenspel wist
ik mijn dame tegen twee torens te
ruilen en een drukstelling te krijgen
die met een vrijpion werd beslist.
Alex op bord 7 wilde over zijn
partij niet meer kwijt dan dat hij
slecht had gespeeld, een 0

OVER PK5 TEGEN UTRECHT
Jeroen van Meerwijk

Mart Renders
De eerste thuiswedstrijd van PK5
in de Sjuut na een eerder verlies
uit tegen Utrecht 5 leverde een
aantal leuke partijen op. Invaller Ed
Verstraete speelde op bord 1 een
"ruimtelijk Frans waarin hij zeer
goed kwam te staan. Door het
openbreken van de stelling aan de
verkeerde kant kreeg hij een
aanval over zich heen die hij niet
meer te boven kwam..
Van de partijen van Frank Heinen
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derhalve. Serdar ging op bord 4
een voortvarend middenspel in met
toren en 5 pionnen tegen toren en
3 pionnen. Pas toen twee verbonden pionnen op de 6e rij
stonden besloot zijn tegenstander
op te geven.
De stand werd daarmee 4-2 voor
ons en met bord 2 van Jan
Schepers en bord 3 van Jan
Teuben was het de vraag waar het
verlossende halfje zou gaan vallen.
Jan Teuben kreeg vanuit het niets
een aanval in de schoot geworpen
en kon middels een penning een
toren winnen. Toen hij niet
profiteerde
boemerangde
de
aanval terug en maakte zijn
tegenstander met een dame-inval
het gedecideerd af.

Alle druk kwam hiermee bij Jan
Schepers te liggen. In een toren en
loper+2 pionnen tegen toren en
paard+2 pionnen eindspel, won
Jan eerst een pion. Zijn tegenstander gaf toen het paard tegen
een pion waardoor Jan een loper
met vrijpion kon laten oprukken.
Toen hij ook nog dreigde de laatste
pion van zijn tegenstander te
elimineren gaf deze op. Einduitslag
dus 5-3 voor PK 5.
Hopelijk hebben we hiermee een
kentering bereikt en blijven we nu
matches winnen, hoewel we op
basis van onze gemiddelde rating
tegen 1575 van Veglust 2 wel wat
overtuigender hadden moeten
kunnen uitpakken.

DBC 3- PK5

besloot na de hele tijd beter te
hebben gestaan vanuit het Engels
om remise te accepteren toen hij
zag dat zijn vrijpion aan banden
werd gelegd. Jan Teuben had op
bord 2 1.Pf3 tegen gekregen en
besloot na een aantal slappe
zetten van zijn tegenstander tot
aktief spel. Hij verleidde zijn
tegenstander tot een schaak en
haalde daarna vernietigend uit
met een mat in 2 met paard en
toren midden op het bord.
Daarna was het Jan de Jonge
aan bord 6 die in het gesloten
Siciliaans een enorme aanval over
zich heen had gekregen, die
besloot op te geven omdat hij de
matdreigingen niet meer kon
pareren.

Mart Renders
Na een moeizame seizoensstart
moesten we in de Bilt aantreden
tegen het nog puntenloze DBC3.
Jan Schepers had 2 invallers
opgetrommeld, Laurens Winkelhagen op bord 5 en Jan van Eck
op bord 7.
Veselin speelde met zwart op
bord 4 en wist als eerste een
eindspel te bereiken met ongelijke
lopers en besloot na wat
geprobeer maar om remise te
accepteren. Daarna was het de
beurt aan Mart op bord 8 om na
zetherhaling op remise in te gaan
in een gelijk loper eindspel.
Ook Jan van Eck op bord 7
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Laurens op bord 5 had met wit
een dame gewonnen tegen erg
veel lichte stukken. Compensatie
zat hem in de onveilige stand van
de koning en het feit dat de lichte
stukken amper samenwerkten.
Met nog 5 minuten op de klok
voor 12 zetten wist hij per zet veel
materiaal terug te halen met
behoud van dreigingen. Hoe
dodelijk die dreigingen waren
bleek toen de tegenstander een te
optimistische zet deed en mat in 1
met Pg5 en Dh7 toeliet.
Toen waren alleen nog Serdar
op 3 en Jan Schepers op bord 1
bezig. Serdar stond erg aktief

maar moest zich tegen een
binnenvallende dame verdedigen.
Niet ingaan op zetherhaling zou
materiaal kosten, daarom accepteerde hij maar remise.
Tenslotte dan nog ons lichtend
voorbeeld
teamcaptain
Jan
Schepers op bord 1. Ergens in het
middenspel had hij een pion
veroverd. Het loperpaar van de
tegenstander zorgde er toch voor
dat de pluspion kon worden
beteugeld en omdat remise de
matchwinst ook al zeker stelde
besloot Jan tot een puntendeling.
Einduitslag 4½-3½ voor PK5.

(Van de Paul Keres website)

zich ergens. De meeste aandacht
ging uit naar het eindspel van
John van Rooij; na afloop
onderzocht een comite van (oud)clubkampioenen
de
kritieke
stelling een half uur lang en kwam
tot de conclusie dat het toch
houdbaar was. John ging echter
met de verkeerde pion lopen en
verloor. Bleef over de partij van
Laurens Winkelhagen, die een
stuk geofferd had voor aanval.
Met nog vijf minuten voor zo'n 15
zetten vond Laurens het niet
verantwoord op winst te spelen en
gaf eeuwig schaak. 4-4 derhalve,
waar DBC meer tevreden zal zijn
geweest dan PK6. Niettemin is er
nog
alle
kans
op
een
topklassering.

PK6-DBC4
Simon Kronemeijer
Paul Keres 6 werd in zijn vaart
gestuit door DBC 4. De eerste
uren ging het nog uitstekend: Jan
van Eck won aan bord 1 in de
aanval, Michiel van Hasselt was
zelfs nog sneller en ook Chris van
Meer won. Leo Prins kwam in een
historisch interessant eindspel
terecht dat ooit door Korchnoi niet
kon worden gewonnen tegen
Karpov. Ook Leo kwam niet
verder dan remise. 3.5-0.5 dus,
maar DBC maakte een geweldige
comeback. Jeroen van Meerwijk
verloor
in
een
grappige
paardencaroussel materiaal en
partij. Ook Cili Kocsis verrekende
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winning was binnen. Omdat de
andere twee partijen in remise
eindigden had ik na een ronde al
een half punt voorsprong.

ROLF DIJKSTERHUIS WINT
RODE LOPER RAPID 2004!
Rolf Dijksterhuis
Zaterdag 20 november werd
weer
het
traditionele
rapid
toernooi van S.V. De Rode Loper
gehouden. In het elk jaar weer
oergezellige toernooi werd er
gespeeld in groepen van zes,
ingedeeld op speelsterkte (t/m
promotieklasse
of
maximaal
ongeveer 2000 elo), met een
tempo van 25 min. p.p.p.p. Elk
jaar is er ook een speciale invitatie
groep bestaande uit de sterkste
speler van de Rode Loper, dit jaar
was dat Rody Straat, aangevuld
met de winnaar van groep 1 van
het jaar ervoor en spelers van
verschillende andere verenigingen
uit de regio. Ook de winnaar van
de invitatiegroep van het jaar
ervoor, Hans de Lange (bekend
van het Utrechtschaak forum)
mocht zijn titel verdedigen. Na
vorig jaar Maartje de Jonge te zijn
geïnviteerd viel dit jaar de eer aan
mij te beurt om schaakclub Paul
Keres te vertegenwoordigen in de
invitatiegroep.
De eerste ronde moest ik met de
zwarte stukken aantreden tegen
Marc-Anton Kruft van ASVN
Nieuwegein. Ik kende deze speler
niet en had geen idee van zijn
speelsterkte. Vanuit de opening
(Cambridge
Springs
variant)
behaalde ik al gauw voordeel
maar liet dit enigszins verzanden.
In het was ik echter net iets
handiger en de eerste over-

(Rolf in actie, verscholen achter Hans
de Lange)

De tweede ronde trad ik aan
tegen de speler waar ik het meest
bang voor was, Rody Straat de
clubkampioen van de Rode Loper.
Met de witte stukken kwam er een
Aljechin op het bord maar Rody
speelde na elf zetten iets te
ambitieus f7-f5 waarna ik met Pf3g5! groot voordeel behaalde.
Rody probeerde nog alles uit de
kast te halen maar ik doorzag alle
trucjes en uiteindelijk was de buit
binnen. Deze overwinning gaf mij
veel zelfvertrouwen en ik had voor
het eerst het gevoel dat ik het
toernooi zou kunnen winnen.
[Dijksterhuis-Straat: 1. e4 Pf6 2.
e5 Pd5 3. d4 d6 4. exd6 cxd6 5.
Pf3 g6 6. Le2 Lg7 7. c4 Pb6 8.
Pc3 0-0 9. 0-0 Pc6 10. Le3 Lg4
11. b3 f5? 12. Pg5! Lxe2 13. Pxe2
De8 14. d5 Pd8 15.Ld4 e5 16.
dxe6 Pxe6 17. Pxe6 Dxe6 18.
Lxg7 Kxg7 19. Dd4+ Tf6 20. Pf4
De5 21.Dd2 1-0.]
De derde ronde speelde ik tegen
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was geëindigd. Het best denkbare
resultaat voor mij gebeurde
echter, Tjerk en Rob speelden
remise! Nu was ik een ronde voor
het einde al winnaar van het
toernooi!
De laatste ronde, met het bier op
tafel speelde ik met wit nog tegen
Tjerk Hacquebord van Moira
Domtoren. Met mijn zo geliefde
Schots gambiet bereikte ik al snel
voordeel en op een gegeven
moment (nu al te veel bier?) zag
ik een makkelijke winst over het
hoofd. Hierna probeerde ik nog
wel een ietwat te optimistisch
stukoffer uit maar Tjerk reageerde
hier goed op en ik moest nog alle
zeilen bijzetten om het eindspel
remise te houden.
Het was een erg leuk en gezellig
toernooi, prima sfeer! Na afloop
zijn we met de organisatie van het
Rode Loper toernooi nog wezen
chinezen
op
Amsterdamse
Straatweg gevolgd door een
bezoek aan het smart(zat)lappen
festival in het Ledig Erf.

Rob v.d. Walle van Oud Zuylen,
met de zwarte stukken kwam een
scherpe variant van de Meraner
op het bord. Rob kende deze
variant zeer goed en overzag vlak
na de opening zelfs een winnende
voortzetting! Gelukkig kon ik nog
net op tijd aan de noodrem
trekken en de partij remise
maken.
De vierde ronde kwam het
sleutelduel tegen de winnaar van
vorig jaar, Hans de Lange uit
Leerdam. Ik had wederom de
zwarte stukken, een Siciliaanse
draak met g2-g3 verscheen op het
bord. Hans speelde agressief met
zijn f- en g pionnen naar voren
maar ik liet me niet gek maken en
reageerde hierop zeer goed met
een counter op de damevleugel.
Het leek wel of deze partij alles
vanzelf ging, ik kwam steeds beter
te staan en na een blunder van
Hans op de 19e zet zag ik de
winnende combinatie onmiddellijk
(zie partij). Als laatste waren deze
ronde nog bezig mijn enige
overgebleven concurrenten Tjerk
Hacquebord en Rob v.d. Walle.
Als Tjerk zou winnen kon hij het
toernooi nog winnen door de
laatste ronde ook mij te verslaan
(het onderlinge resultaat geeft dan
de doorslag), als Rob zou winnen
zou hij nog gelijk met mij kunnen
eindigen als hij ook de laatste
ronde zou winnen en ik de laatste
ronde zou verliezen. In dat geval
zou een beslissingsbarrage, een
snelschaakpotje volgen omdat
onze onderlinge partij in remise

Einduitslag Invitatiegroep:
1. Rolf Dijksterhuis (PK)
4
2. R. vd Walle (Oud Zuylen)
3
3. Hans de Lange (Leerdam) 2½
4. Rody Straat (DRL)
2½
5. Tjerk Hacquebord (Moira) 2½
5. Marc Anton Kruft (ASVN)
½
Overige Paul Keres deelnemers
waren Simon Kronemeijer (groep
1, gewonnen door Jan Prins) en
Jan Bettman (groep 2, gewonnen
door Dennis Flohr), totaal 8
groepen.
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wit heeft nu al een probleem.
16.b3 bxc3 17.bxc4 Pe5 18.Ld4
Txc4 19.Pg3

HJG de Lange - R. Dijksterhuis
(DRL Rapidtoernooi 2004)
1.e4 c5 2.Pe2 gek genoeg de
eerst keer dat ik deze zet
tegenover mij krijg, de zet 2.Pe2
kan leiden tot allerlei verschillende
varianten, zowel gesloten als
open in de Siciliaan. 2... Pc6
3.Pbc3 g6 4.d4 cxd4 5.Pxd4 Lg7
6.Pde2 Pf6 7.g3 0-0 8.Lg2 d6
9.0-0 Lg4 10.h3 Tot zover alles
nog bekend, de theorie gaat hier
verder met Lxe2 maar waarom
zou je je loper afruilen als wit een
zwakke pion heeft op h3? 10...
Le6 11.Le3 Tc8 een sterke zet,
zwart onttrekt zijn toren uit de
lange diagonaal en loert tevens al
naar de pion op c2. 12.f4 wit gaat
de
zwarte
koningsvleugel
aanvallen door met zijn f- en g
pion op te rukken. 12... a6 13.g4
b5 zwart speel tegen op de
damevleugel 14.f5 Lc4 de loper
staat hier veilig omdat het paard
op e2 gepend is. 15.Rc1 deze zet
ziet er niet goed uit, beter is
15.b3. 15... b4 maar natuurlijk!

wit staat al moeilijk maar deze zet
verliest! Ik zag onmiddelijk de
winnende combinatie. 19...Pfxg4
20.hxg4 Txd4 21.De2 Td2
22.Dxa6 Pxg4 wat een slachting!
23.fxg6 hxg6 24.Tf4 Ld4+
25.Kh1 Pf2+ ook snel winnend is
25... Kg7, de toren op f8 kan dan
naar de h-lijn. 26.Kh2 Kg7 27.Th4
e6 zo de zwarte dame gaat zich er
nu ook mee bemoeien! 28.Ph5+
Kg8 en wit hield het voor gezien,
er is geen houden meer aan.
0-1
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verdienen.
Bijvoorbeeld,
de
Groninger Dolf Wissmann en de
Vlaming Marcel van Herck zijn
zgn. ‘oplosgrootmeesters’. Dolf
Wissmann heeft op wereldkampioenschappen
eremetaal
gedolven, en Marcel van Herck
heeft een vier jaar durend
schrikbewind op het ARVESkampioenschap gehouden. Drie
mensen op deze wereld mogen
zich grootmeester in zowel
oplossen als bordschaak noemen:
De Israeliër Ram Soffer en de
Engelsen Jonathan Mestel en
John ‘the Doctor’ Nunn.
Dit jaar had ARVES iets te
vieren, want het was de tiende
editie van het oploskampioenschap. René Olthof was de
drijvende
kracht
achter
dit
kampioenschap, en liet het
meteen samenvallen met een
eigen feestje: geboren in het jaar
van het overlijden van Alexander
Rueb (1959) was het de 45e editie
van zijn verjaardag. In januari van
dit jaar had hij al zitten broeden op
de invulling van dit dubbeljubileum. Op zijn verlanglijstje
stond een grote kolom met
internationale coryfeeën op het
gebied van eindspelcompositie en
oplossen. “Belachelijk”, moeten
velen gedacht hebben. Hierover
later meer. Omdat hij zelf heilig
geloofde in een grote concentratie
van de Europese troepenmacht
durfde hij het niet aan voor het
oploskampioenschap
gewoon
maar wat puzzeltjes uit een
boekje te plukken. Stel dat Nunn

JUBILEUM ARVES
OPLOSKAMPIOENSCHAP
Martin van Essen
De Nederlandse schaakeindspelstudie kan bogen op een
honderdjarige traditie. Utrecht liep
van meet af aan mee in de
voorhoede, middels de persoon
van C.C.W. Mann. Zijn beste
composities
waren
van
de
allerfijnste, internationale kwaliteit.
Hij verdiende zijn brood met vlees:
hij was slager. Een ongebruikelijke combinatie van activiteiten,
mag je wel zeggen. Maar de
persoon die algemeen wordt
gezien als de grondlegger, de
vader van de Nederlandse
einspelstudie, was een Hagenaar:
Alexander Rueb. Een man met
een indrukwekkende staat van
dienst, zowel binnen als buiten de
schaakwereld. Onder meer was
hij de eerste FIDE-president en,
door dat van 1924 tot 1949 vol te
houden, tevens de langstzittende.
Het is geen verkeerde keuze zijn
naam de verlenen aan de enige
studieclub die het NederlandsVlaamse gebied rijk is: ARVES,
de Alexander Rueb Vereniging
voor Eindspel Studie, met als
periodiek EBUR, hetgeen een
anagram is van Rueb.
Jaarlijks
organiseert
de
vereniging een studieoploskampioenschap: binnen een bepaalde
tijd (typisch 2 uur) moeten de
deelnemers een aantal eindspelstudies oplossen. Daar zijn zelfs
internationale
titels
in
te
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Daniël Stellwagen, die vorig jaar
een
gerenommeerd
deelnemersveld in het stof liet
happen
door
een
foutloos
antwoordenvel in te leveren.
Bovendien was hij toen als eerste
klaar. Dit jaar gaf hij voorrang aan
studieverplichtingen. Maar wel
had ‘Graaf Schakula’ Hans Böhm
(vorig jaar derde) zich opnieuw
laten strikken, en bovendien wilde
Tim Krabbé zijn vaardigheden wel
eens loslaten op een serie
puzzels. En... ik. Omdat twee
studies van mij op het opgavenvel
stonden kon ik alleen buiten
mededinging meedoen, maar die
andere vijf kon ik allicht eens
proberen. Het geheel werd luister
bijgezet door de aanwezigheid
van eregast John Roycroft uit
Londen,
vermaard
eindspelspecialist en al sinds het oprichten
(1965) editor in chief van het
internationale eindspel-studieblad
‘EG’ (EndGame).
En het geschiedde in die dagen,
dat er een slachting plaatshad in
Allescafé ‘De Gerechthof’ in
Vught. Hoewel de studiecomponisten duidelijk waren geïnstrueerd dat studies toch vooral
‘oplosbaar’ moesten zijn, scoorde
alleen de kampioen een krappe
voldoende en lag het gemiddelde
op een onthutsende 29%. Niet
Jonathan Mestel (3e van 24), niet
Harold van der Heijden (8), niet
Dolf
Wissmann
(14), maar
verrassend Axel Ornstein uit
Zweden kraaide victorie. Bekend
studiecomponist (zie Utrecht-

komt: die kent alles. Voor het
boek
‘Endgame
Challange’
duizenden
studies
omgespit.
Harold van der Heijden: Met de
blote hand 60.000 studies op CDROM geklopt. Oleg Pervakov:
zojuist tot grootmeester in de
eindspelstudie benoemd en meest
succesrijke componist aller tijden.
Die scheep je niet af met een
‘Saavedra-stelling’ of een ‘Rétimanoeuvre’. Alleen nieuw materiaal was acceptabel voor deze
gelegenheid en dus schreef René
diverse componisten aan met de
vraag of zij een bijdrage wilden
leveren aan de samen-stelling van
het ‘studie-tentamen’. Ook ik werd
vereerd met een verzoek, en
omdat ik meestal wel wat onder
de kurk heb staan, kon ik de
voorraad van de jury een beetje
helpen te spekken.
Op 20 november was het dan
zover. En het was onge-lofelijk.
Een greep uit de feestgangers:
Hoewel Nunn niet verscheen,
kwam
wel
de
authen-tieke
persoon van Jonathan Mestel
overwippen. En Jarl Ulrichsen uit
Noorwegen, Axel Ornstein uit
Zweden, Michael Pfannkuche uit
Duitsland en… Oleg Pervakov (!!)
uit Moskou! Van de zuiderburen
liet Marcel van Herck dit uitje
natuurlijk niet aan zijn neus voorbij
gaan. Van vaderlandse bodem
waren Harold van der Heijden,
Lambertus van der Marel (ook
succesvol oplosser en componist)
en uiteraard Yochanan Afek van
de partij. Helaas afwezig was
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Alleen de koningsloper kan
spelen, maar dan gaat snel de
dameloper verloren. Velen vonden
nog het listige 3...Le7! (3... Lg7?
4.g6+ Kf8 5.Lb4#). De bedoeling
is 4.g6+ Kf8 en indien nu 5.g7+?
Kf7 6.Lb3+ Kg6 7.Lxg8 dan
7...Lf6! en zwart pikt wits laatste
pion eraf. Maar nu waren er
slechts vijf mensen (waaronder
nrs. 1 en 3) die op 5.Le2!
kwamen. Een verandering van
invalshoek, niet zo makkelijk te
vinden. Zwart heeft opmerkelijk
genoeg niet veel beter dan 5...Lg5
(‘dreigt’ Lh6), maar dan komt
6.g7+ Kf7 7.Lh5 met een grappig
mat. Met gemiddeld 66% de best
opgeloste studie.

schaak / Eindspelen), tweevoudig
Zweeds kampioen bordschaak,
maar op oplosgebied waren zijn
kwaliteiten nog niet eerder komen
bovendrijven. Hij verzamelde van
iedereen de meeste punten uit de
zeven op te lossen studies. Een
kleine bonus kon nog worden
verdiend
door
namen
van
componisten te raden, hetgeen
Rob
Bertholée
bijvoorbeeld
gebruikte om Jonathan Mestel van
het zilver af te houden. Wat was
er nu zo moeilijk?
Toch zeker niet het inkoppertje,
dat ik had gemaakt:

(Martin van Essen, 5pt)
Wit wint.
(Ilham Aliev 10pt)
Remise

Behalve de laatste opgave de
enige winststudie, en samen met
mijn andere uitgekozen inzending
de enige miniatuur. Ter gelegenheid van de Sinterklaastijd vier
bisschoppen. Normaal gesproken
heeft wit met dit materiaal geen
enkele winstkans, maar hier kan
het zwart aardig benauwd worden
gemaakt. 1. Ld3+ Kg7 2.Lc3+
Kf7 en nu vond iedereen wel
3.Kd7!, waarmee zwart direct in
verlegenheid wordt gebracht.

Een licht verteerbaar en goed
oplosbaar eindspel. Dat zou je
denken, maar niemand rafelde
hem helemaal uiteen, en het was
het op een na slechtst begrepen
werk. Zonde, want hij is erg leuk.
Twee stukken in de min, geen
gevaarlijke vrijpion, geen matdreigingen. Wordt dat remise?
Niemand miste uiteraard 1.d3,
maar omdat we hier direct op het
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10.hxg6 Kxg6 en zwart wint.
3...Kc3 4.d5 Kd4 5.d6 Ke5 6.d7
Kf5! De pointe van het zwarte
spel: 7.d8D? g6+ 8.Kh6 Pf7+ met
damewinst! Dus: 7.d8P! haalt de
vork op f7 eruit. We zien trouwens
hier het Excelsior-thema uitgevoerd: een pion wandelt zonder
onderbreking van de tweede rij
naar het promotieveld. Slechts
enkele oplossers waren tot hier
gekomen, maar overzagen dat
zwart nog 7...Pg6!, met matdreiging op f4, kan proberen. Met de
leuke zet 8.Pe6! houdt wit
tenslotte toch het hoofd boven
water.

ingewikkeldste moment van de
studie zijn aangeland, dreven heel
veel zwemmers hopeloos van de
kust af. De hoofdvariant gaat
verder met gewoon 1...Lxd3!,
maar met twee stukken vóór hoeft
zwart natuurlijk niet braaf aan de
leiband te lopen. Na 1...Lf5 2.e4
wint wit in alle varianten een stuk
en ruilt met zijn h-pion zwarts
laatst overgebleven pion af. Maar
wat gebeurt er na 1... Pf4+ 2. Kg4:
A) 2...Lxd3 3.Kxf4 Lxe2 4.Kg5(=),
Ld3 5.h5 Lh7 6.h6 g6 7.Kf6 Kc2
(7...Kc3?? 8.Kg7 g5 9.Kxh7 g4
10.Kg6 g3 11.h7 g2 12.h8D++- )
8.Kg7 g5 9.Kxh7 g4 10.Kg7 g3
11.h7 g2 12.h8D g1D+= )
B) 2...Pxd3 3.exd3 Lh7 4.d4 Kc3
5.d5 Kd4 6.d6 Ke5 7.d7 Lf5+
8.Kg5 Lxd7 9. Kg6 =
Terug naar de hoofdvariant:
2.exd3 Ph8! Geen onbekende
manoeuvre, maar steeds erg fraai
en verrassend, en hier voegt Aliev
er nog wat nieuwigheidjes aan
toe. Wits plan is met Kg5 en h5-h6
zwarts laatste pion te ruilen. Maar
zwart voorkomt dit met deze leuke
hoekzet, want op h6 volgt nu de
vork Pf7+ gevolgd door gxh6. Het
alternatief 2...Pf8 is duidelijk
remise: 3.d4 Kc3 4.d5 Kd4 5.d6
Ke5 6.d7 Pxd7 7.Kg6 =. Maar hoe
zit het met wits vrijpion? Had
zwart daar wel aan gedacht? 3.d4
Daar gaat-ie. Wanneer wit in
plaats hiervan het paard in de
hoek opzoekt is hij verloren:
3.Kg5? Kc3 4.h5 Kxd3 5.Kf5 (5.h6
Pf7+) 5...Ke4 6.Ke6 Kf4 7.Ke7,
Kg5 8.Kf8 Kh6 9.Kg8 Pg6!

Jan Timman had maar liefst vier
studies ter beschikking gesteld,
waarvan de volgende werd
geselecteerd voor de oploswedstrijd. Een absolute kraker, die
alleen door Oleg Pervakov geheel
werd doorgrond. Daarmee was
Oleg de enige die drie studies
volledig meester werd.

(Jan Timman, 10pt)
Remise
Kwaliteit achter, twee stukken
aangevallen.
Er
was
veel
discussie over of 1. Pe6, Te8 2.
Pg7, Te7 nu wel of niet toereikend
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Pd6 de weg verspert! Bijzonder
fraai. 8...Lg1 Na 8...Txc8 9.a7!
moet zwart in enkele zetten zijn
toren voor de pion geven. 9.a7!
Th5+ Of 9...Txc8+ 10.Kb7.
10.Ka6 Tf6+ 11.Kb7 Tf7+ 12.Ka6
en remise.
B) 1...Kxd5 2.a7 Lc7! Na andere
loperzetten heeft wit 3.Kb6!
gevolgd door Kb7. Wit bevindt
zich nu in een lastig parket, want
3.Lb6 wordt beantwoord met
3...Kd6! gevolgd door Tc8-a8 en
Kd7-c8 en wit raakt in enkele
zetten uitgeteld. Er volgt wederom
een bominslag: 3.Le5!! Pure
toverij. Op 3...Lxe5 is nu 4.Kb6!
mogelijk, weer met onvermijdelijk
remise. 3...Kxe5 4.Kc6! Nu is
deze route naar b7 vrijgekomen.
Remise!

zou zijn voor remise; vooralsnog
lijkt zwart in alle varianten te
winnen, maar het laatste woord is
nog niet gezegd. De enige
(duidelijke) remiseroute is het
doortastende 1.Pxd5!! Direct op
de eerste zet een ‘Keulenschlag’
van formaat. De keuze waarvoor
zwart nu staat bemoeilijkte het
oplossen aanzienlijk. De twee
prachtige varianten zijn:
A) 1...Kxd4 2.Pe7! en met een
toren meer heeft zwart plotseling
problemen. De mogelijkheid Pc6+,
eventueel gekoppeld aan a6-a7,
loopt als een rode draad door
deze variant. Er ontwikkelt zich
een hoogst interessant duel:
2...Tc5+ 3.Kb6 Kc4! De beste
poging. Zwart anticipeert op een
eventueel paardschaak op c6.
4.Kb7 Tb5+ 5.Kc6! De enige zet!
Tegenintuïtief gaat de koning bij
de pion vandaan. Maar 5.Kc8 is
niet goed, want het paard heeft
dat veld nodig om a6-a7 te
kunnen dreigen en 5.Ka8 maakt
zowel koning als pion onbeweeglijk. 5...Kb4! (Of 5...Te5)
6.Pc8 Tc5+ 7.Kb7 Lh2 En nu de
knaller 8.Kb6!! Wit laat zijn paard
in de steek. Op 8.a7 is het zwart
die een bijzonder mooie variant
heeft klaarliggen: 8...Kb5! 9.a8D
Tc7+ 10.Kb8 Tf7+!! Alleen dit
schaak wint! 11.Pd6+ Kb6!! en wit
kan inpakken. Had zwart bijv.
10...Th7+ gespeeld, dan kon wit
zich nu met 12.Da1 redden, wat
h8 dekt. Maar zoals het nu staat
kan wit Tf8+ niet verhinderen:
Da8-a3 is immers zinloos omdat

Toen Jürgen Fleck enige dagen
na het oplostoernooi de studies op
internet zag, stuurde hij een
verongelijkte mail naar René
Olthof dat Timman met een studie
van hem aan de haal was gegaan,
dwz. Timman was niet de eerste
die met Le5! uit B) op de proppen
was gekomen. Zelfs al wist
Timman van Flecks studie af (dat
weet ik niet), dan nog biedt variant
A) heel veel extra’s.
Veel oplossers vonden dat
onderstaande studie niveau en
oplosbaarheid (met gem. 52% op
de tweede plaats) het beste
combineerde. Tien mensen losten
hem in zijn geheel op, vooral
degenen die hoog in het
klassement zouden eindigen.
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(Mario Matous, 15 pt)
Zwart begint, wit maakt remise

(Michael Roxlau, 20pt)
Remise

Ik zag in een flits het idee voor
ogen, maar de zetten die beginen eindstelling aaneen moesten
knopen lieten zich niet zo
makkelijk raden. Het gaat zo:
1...b2! Zwart kan met schaak de
witte loper nemen, maar 1...Txh6+
2.Kc5 bxc2 (2...b2 3.Td1) 3.Td3+
en 4.Tc3 wordt remise. 2.Tg7+!
Kf2! Omdat de zwarte koning zo
ver weg staat, mag hij de witte
toren niet op de onderste rij
toelaten. 3.Le3+! Erg mooi. Zwart
moet nemen, want hij heeft h6
nodig voor zijn toren. 3...Kxe3
4.Tb7! Schijnbaar onzin vanwege
de nu volgende manoeuvre, maar
Td1 heeft inmiddels geen zin
meer omdat de zwarte koning snel
naar c2 gaat. 4...Th6+ 5.Kc5 Of
ook 5.Kd5 5...Th5+ 6.Kc4! Tb5
‘en wint’ ? 7.Txb5 axb5+ 8.Kc3!
Neen, want 8...b1D/T is pat! En na
dame- of loperpromotie verovert
wit met 9.Kb4 zwarts laatste pion.

1.Tg5+! Kh7 2.Lg7! Het was
lastig deze mogelijkheid te
destilleren uit de vele verleidelijke
kandidaten. Wit dreigt vooral
eeuwig schaak op g7 en h7.
2...Tg2! Een offer om de witte
toren af te leiden. 3.Txg2 b1D
4.Tg5! Dg6! Zwart investeert grof
om dat eeuwig schaak eruit te
halen. Wit heeft geen belangstelling, want na 5.Txg6?, Kxg6
heeft zwart zijn koningspositie
verbeterd en wint in de aanval
volgend op de op aanstaande
race der vrijpionnen (6.a6 b2 7.a7
b1D 8.a8D Pe3! -+) 5.a6! f3! Na
5...b2? 6.a7 b1D 7.a8D dreigt wit
mat op h8 en kan zwart met zijn
twee dames maar net remise
maken. 6.Txg6! Nu wel! Want na
6.a7? is inmiddels 6...De4+! (dekt
o.a. a8) mogelijk geworden.
Lange en complexe varianten
geven aan dat zwart wint.
6...Kxg6 7.a7 f2 8.a8D f1D
9.De4+ Df5 10.Dg2+ Kh7 11.Da8!
Kg6 12.Dg2+ Kh7 13.Da8 met
een positionele remise. Zwart mag
Dh8+ niet toelaten, maar kan zelf
geen winnende aanval opzetten.

De volgende studie had de
zwaarste
beginstelling.
Een
moeilijke opgave van Roxlau,
waarbij de beste oplossers net op
de helft kwamen:
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wedstrijd. Hij verklaarde dat het
inderdaad een noodgreep was.
Aanvankelijk was een spectaculair
werk van Timman gepland, maar
op het allerlaatste moment werd
daar een groot gat in geschoten.
Over een derde inzending van mij
kon de commissie geen overeenstemming bereiken wat betreft de
correctheid. Jammer, want die
was nu juist erg geschikt geweest
voor de gelegenheid.
Een tweede smet dreigde nadat
sommigen een dual meenden te
hebben gevonden. Gelukkig kon
ik in de nabespreking een
weerleggende analyse improviseren. Maar het ergste was wel
dat Michael Pfannkuche die
middag de volgende stelling uit
Harolds studie-database oprispte:

Een mooi werk, maar het mist,
zeker voor een oploskampioenschap, een concrete slotpointe die
de zaak beklinkt.
Dan nu de grootste ramp van het
hele toernooi. Het is een studie
van mijn fornuis, en ik was er erg
content mee. Hij beviel me erg, al
zeg ik het zelf. De oplossers
dachten daar anders over, want
met slechts TWEE PROCENT
oplospercentage
hing
deze
hopeloos achteraan.

(Martin van Essen, 20pt)
Remise
Omdat de analyse van deze
studie
nogal
uitgebreid
is,
bespreek ik hem elders apart. Ik
kan vast verklappen dat de
oplossers stuk voor stuk stuk
liepen op het moeilijke technische
gedeelte waarmee de oplossing
begint, wat hem ongeschikt maakt
voor een oploswedstrijd. Hij is niet
concreet genoeg. René Olthof
verklaarde mij vogelvrij, waarop
een woedende menigte zich over
mij ontfermde. Ik sputterde nog
tegen dat René zelf (met een
commissie) de studies uit de
inzendingen selecteerde voor de

(Jürgen Fleck)
Remise
Zoek de verschillen, rara. Ook dit
was van... Jürgen Fleck! Zijn
inleiding is een zet korter en
minder inhoudsrijk (‘concreter’, zo
je wilt), maar na enkele zetten
(1.g6+ Kg8 2.Pd7 Lf5+ 3.Kg5
Tg3+ 4.Kf4) lopen onze oplossingen inderdaad parallel. Ik was
stomverbaasd. Ik had mijn studie
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De eerste zetten zijn gewoon
botweg
1.Td8+
Kg7!
(het
moeilijkst
voor
wit)
2.Txc8
(2.Ph5+ gxh5 levert wit niets op)
2...fxg3 Geen fraaie eerste zetten
voor een studie, maar de rest is
dat des te meer. Om te beginnen
moest 3.f3!! gevonden worden.
PKB-diepzeeduikers weten inmiddels dat wit een vrije f-pion nodig
heeft, welke middels h4-h5
gerealiseerd gaat worden. Om die
reden is 3.fxg3 bijvoorbeeld niks.
Waarom 3.f4 niet voldoet, is een
kwestie van tempospel, hetgeen
over enkele zetten naar buiten
komt. 3...Kh7 Zwart heeft niet
beter: De toren moet op de c-lijn
blijven om de witte c-pion te
bewaken, terwijl hij langs de
tweede rij de witte koning koest
moet houden. 4.f4 Kg7 5.h5 gxh5
6.f5 h4 7.f6+! Een essentiële
tempowinst, mogelijk gemaakt
door het bedaarde optreden op de
derde zet. 7...Kf7! aardig is ook
7...Kh7 8.f7 h3 (8...Tc1+ 9.Kg2
Tc2+ 10.Kh3 Th2+ 11.Kg4 g2
12.Kh5! g1D 13.Th8+! Kxh8
14.f8D+ Kh7 15.Dh6+) 9.Th8+
Kg6 10.f8D Tc1+ 11.Df1 h2+
12.Txh2 gxh2+ 13.Kxh2 Txf1
14.c8D en wit wint. 8.Th8! Gaat er
bij sommige lezers een lichtje
(Nahshoni) branden? 8...Tc1+!
9.Kg2 Tc2+ 10.Kh3! Th2+!
10...g2 11.Kh2 enz. 11.Kg4 g2
12.Kf5! g1D 13.Tf8+!! Hier was
het zelfs Axel Ornstein te veel
geworden. Na 13.Th7+? Kg8! zit
er, heel opmerkelijk, geen winst in
voor wit. Dit komt vooral doordat

plenair voorgespeeld, en uitgelegd
dat ik het slotidee van een andere
studie had afgekeken, alleen kon
ik die studie niet meer traceren.
Met behulp van Harold van der
Heijden is die bewuste studie
weer boven water gekomen. Dat
was een totaal andere studie (van
een zekere Romasko), met de
slotpointe
diagonaalgespiegeld
uitgevoerd. Overtuigd als ik was
van het crediteren van de
anticipanten, stond ik nu oog in
oog met een verbluffend sterk
gelijkend exemplaar! Als ik dit
gekend had, dan had ik mijn eigen
studie op enig moment mokkend
en grommend in de prullenmand
geworpen en hem in ieder geval
niet in de magen van de jury
gesplitst. Erg spijtig allemaal.
Dan de slotstudie. Toen ik
eenmaal zag naar welk type
eindspel het moest gaan, kwam
de volledige oplossing vlot op
papier te staan. Daarmee was ik
de enige, hoewel Axel Ornstein
nog zeer ver kwam en zich
zodoende in feite losmaakte van
de rest van het veld.

(Emil Vlasak, 20pt)
Wit wint.
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Pardoes hoorde ik mijn naam
vallen. Weliswaar kon ik reglementair geen winnaar zijn, toch
bleek ik uit vijf studies de meeste
punten (56) bijeen-gesprokkeld te
hebben. Dat was voor de jury de
aanleiding een ‘speciale prijs’ te
improviseren en mij ermee te
verrassen. Hierbij moet worden
aangetekend dat de studie die ik
niet mocht oplossen, de anderen
niet konden oplossen. Om uiteenlopende redenen zal men mij
volgend jaar niet graag terugzien
ben ik bang...
De dag werd afgesloten met een
diner en feest voor behalve de
schakers vooral ook voor de
familie van de jarige, waarbij René
aan zijn naasten een uitvoerig
relaas over de sekte der schaakstudieliefhebbers afstak. Een hele
mooie en bijzonder geslaagde dag
in Vught, waarvan de klanken nog
lang zullen naresoneren bij de
aanwezigen.

de verse zwarte dame veld g7
dekt. 13...Kxf8 14.c8D+ Kf7
15.De6+! Kf8 16.De7+ Kg8
17.f7+ en wit wint!
De vet gedrukte zetten hadden op
de
antwoordenvellen
moeten
staan, en de jury trok zich terug
om zich te beraden over de
inhoudelijke kwaliteit van de
ingeleverde manuscripten. Dit gaf
het deelnemersveld ruim de
gelegenheid steen en been te
klagen over de belabberde
prestaties en ongeschikte studies.
Vele groepjes van oplossers,
juryleden, toeschouwers (waaronder Hans Ree) en wat al niet
meer klitten samen, vielen uiteen
en dwarrelden door elkaar heen
om te roezemoezen over gemiste
pointes, doorklaterd met een
petsenregen tegen voorhoofden.
Nadat
de
jury
overeenstemming had bereikt over de
uitslag, werd het geraas van de
wild razende makkers gestaakt en
de zaal tot stilte gemaand.

scoorde men gemiddeld slechts
twee procent van de twintig
punten die aan deze studie waren
toegekend. Ik moet achteraf
toegeven dat ik me daar wel wat
bij kan voorstellen. U ook?

KLEIN EN NIET FIJN
Martin van Essen
Voor het 10e ARVES oploskampioenschap (zie elders) waren
twee van de zeven op te lossen
studies
van
mijn
hand.
Onderstaande miniatuur betekende in twee opzichten een
catastrofe. Ten eerste bleek
naderhand dat Jürgen Fleck de
studie
al
grotendeels
had
geanticipeerd.
Ten
tweede

(zie diagram)
Wit heeft twee ver opgerukte,
verbonden vrijpionnen voor de
toren, maar zijn paard staat
vooralsnog afzijdig.
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Pe5, Ld5!) 9. ..., Te1! (op 9. ...,
Ld1+ 10. Kh4, Tg1+ 11. Kg5,
Th5+ volgt niet 12. Kf6?, Txh6 13.
Kf7, Lh5! 14. Kf6, Lxg6! 15. Pxg6+
[15. Kg5, Kg7] 15. ..., Kh7 0-1,
maar 12. Kf4!, Txh6? 13. g7+!,
Kxg7 14. Pf5+) 10. Pf5, Le6 11.
Pe7, Lg4+!.

Daar staat tegenover dat zwarts
stukken, hoewel niet echt passief,
toch ook niet helemaal gelukkig
staan; met name de toren staat
verre van optimaal op de derde rij.

1. Pc5 geeft zwart de gelegenheid
zijn torenpositie te verbeteren met
1. ..., Tc1. Er volgt bijvoorbeeld
2. h6, Tg1† 3. Kf5, Th1 4. Kg5,
Ke7 (wit is in een soort zetdwang;
op 5. Pe4 komt 5. ..., Ld3) 5. h7,
Kf8 6. Pd7†, Kg7 7. Pf6(?), Tg1†
8. Kf5, Ld3† en zwart wint.

1. h5—h6

1. ...

1. Kh6, Ke7! 2. Kg7, Ld3! 3. h6,
Tc6 -+
1. Pd6†, Kf8 2. Pxc4, Txc4 3. h6,
Kg8 4. Kh5, Tc1 5. Kg4, Th1 6.
Kg5, Th2! en wit moet een pion
opspelen. Of 1. Pd6†, Kf8 en nu
2. h6, Tc1 3. Pf5, Kg8 4. Pd6, Lb3
5. Kf6, Tf1† 6. Kg5 (6. Ke7, Te1†
drijft de witte koning weg van de
pionnen, omdat 7. Kf6 faalt op 7.
...., Te6†) 6. ..., Td1 7. Pf5, Lc2 8.
Ph4, Tg1† 9. Kf6, Tg4 met winst.
Waard om te noemen is 3. Pf5,
Kg8 4. Pe7+, Kh8 5. Pf5, Tf1 6.
Pe7 Wit houdt de zwarte koning
opgesloten en dreigt voortdurend
g7+-g8D. Zwart moet dus steeds
g8 gedekt houden met de loper.
Maar hij kan middels tempodwang
de witte stukken uiteenspelen: 6.
..., Le6! 7. Kh5 (7. Pc6, Tf5+ 8.
Kh4, Tc5 9. Pe7, Tc7 etc) 7. ...,
Tg1! 8. Pc6, Lb3 (dreigt Ld1+ met
winst van de g-pion) 9. Pe7 (9.

Niet 1. ..., Tg3† 2. Kf4!. Txg6 3.
h7, Th6 4. Pd6† =
1. …, Ke7!? poogt witte koning en
paard buiten de poort te houden.
Er volgt 2. h7, Th3 3. Pd6!! (het
enige), Kxd6 (anders mengt het
paard zich succesvol in de strijd)
4. Kf6 en zwart heeft niets tegen
5. Kg7 en 6. h8D=. 3. ..., Kf8? 4.
Pf5 (een pointe van 3. Pd6!) wint
zelfs voor wit, 3. ..., Ld3 4. Pf7
remiseert en 3. ..,. Le6 4. Pc8†!
maakt veld f6 vrij voor de witte
koning, omdat 4. ..., Lxc8 5. g7
niet gaat.

Remise (Martin van Essen)

Ke8—f8

2. Pb7—c5!
Niet 2. Pd6?, zoals noot bij 1e zet.
2. ...
3. Kg5—f5!

Tc3—g3†

Niet zo voor de hand liggend,
want de koning staat hier bloot
aan een loperschaak. Maar het
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6. Pf6! (dreigt 7. g7) 6. ..., Kf8 en
nu zou 7. Kg5 al voldoen, maar
het aardigste is 7. Ph5!, Txh5† 8.
Kf6, Th6 (8. …, Ke8 9. Kg7) 9.
h8D†!, Txh8 10. g7†, Kg8 11.
gxh8D†, Kxh8 =. Ook niet goed
was 3. ..., Ld3† 4. Kf4, Th3 en nu
niet 5. Kg4? (bedoeling: 5. ..., Te3
6. Kf4 met zetherhaling) 5. ...,
Lf5†! 6. Kxf5, Th5† en zwart wint,
maar 5. Pe6†, Kg8 6. h7†, Kh8 7.
g7†, Kxh7 8. Pg5† of 5. ..,. Ke7 6.
g7 en zowel op 6. ..., Kf7 als op 6.
..., Lh7 volgt weer 7. Pg5(†) =. Of
3. ..., Lb5 4. Pe6†, Kg8 5. h7†,
Kh8 6. Pg5, Le8 7. Kf6 en de
dreiging 6. g7‡ dwingt zwart naar
remise af te wikkelen.
Zwart kan ook nog 3. ..., Tf3†
proberen; op 4. Ke5(4) volgt
winnend 4. ..., Th3. 4. Kg4 beoogt
het doorzichtige valletje 4. ...,
Tf6?? 5. Pd7†, maar na 4. ..., Tf1
heeft zwart alleen maar zijn
torenpositie verbeterd. 4. Kg5 dus;
de dreiging Pc5-d7-f6 laat zwart
niets beters dan de zetten
herhalen met 4. ..., Tg3† 5. Kf5 en
alsnog in de hoofdvariant over te
gaan op 5. ..., Kg8.
De tekstzet daarentegen wacht
rustig wits zet af. De meeste
koningszetten kosten pion g6,
paardzetten laten Ld3† toe en
pionzetten resulteren in een
onmiddellijke blokkade, waarna de
winst ook maar een kwestie van
tijd is voor zwart. Tenslotte wordt
wit na 4. Kf6, Ld3 ook gedwongen
een pion op te spelen of zijn paard
te ruilen, maar zwart kan ook met
4. ..., Tg1 in de bekende varianten

‘natuurlijker’ 3. Kf6? is niet goed,
want het paard heeft dat veld
nodig. Zwart kan die tijd nuttig
gebruiken met 3. ..., Tg1, waar de
toren beter staat. Er kan volgen 4.
Pd7†, Kg8 5. h7† (principieel
onjuist, maar zwart moet een
precieze zet vinden) 5. ..., Kh8 6.
Pe5 Op een loperzet volgt nu 7.
Pf7† met remise, maar met 6. ...,
Tc1! wint zwart. De bedoeling is 7.
Pf7†, Lxf7 8. gxf7, Tc8 (de pointe
van 6. ..., Tc1) 9. Ke7, Kg7 -+.
Hardnekkiger dan 5. h7† is
bijvoorbeeld 5. Pe5, Tf1† 6. Ke7,
Lb3 7. Pg4, Te1† 8. Kf6, Kf8 9.
Pe5, Tf1† 10. Kg5, Le6! 11. Pc6,
Tf5† en zwart gaat achter het
paard aan.
Een andere mogelijkheid op de
zevende zet is 7. Pd7 (ontneemt
f8 aan de zwarte koning), Te1† 8.
Kf6, Tg1 9. Pe5, Tf1† 10. Ke7,
Ta1! 11. Pd7, Ta7! 12. Kd8, Ta6
13.
Pe5,
Tf6!
(Pf7
moet
verhinderd blijven) 14. Kd7 (14.
Ke7?, Te6†) 14. ..., Tf5 15. Kd6
(na 15. Pc6, Th5 wordt ook een
verzwakking afgedwongen) 15. ..,
Tg5! en wit is in zetdwang. Hij
moet een pion spelen, waarna
beide snel verloren gaan.
Nog slechter was overigens 3.
Kh5?, Le2†.
Een mislukt ‘valletje’ is 3. Kf4?,
Txg6 4. Pd7†, Kg8 5. Pe5 (de
‘pointe’), Ta6 6. Pxc4, Ta4.
3. ...

Kf8—g8!

Een nuttige, preventieve zet.
Niet goed was 3. ..., Tg1 4. Pd7†,
Ke7 (4. ..., Kg8 5. Pf6†) 5. h7, Th1
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opgevangen, zowel met 6. ..., Td6
als met 6. ..,. Tf6† 7. Kg5, Tf5†.
Toch heeft wit nog een strohalm.

overgaan.
Dat waren veel interessante maar
moeilijke varianten; pas nu kun je
als oplosser naar iets tastbaars
proberen te zoeken.

6. h6—h7†!

Maar niet 6. ..., Kxh7? 7. Pf8†.

4. Pc5—d7

7. h7—h8D†!
8. Pd7—e5

Dreigt 5. Pf6†. Niet goed was 4.
Pe4, Ld3. De tekstzet kost echter
wel de g-pion.
4. ...

Kg8—g7
Kg7xh8
Tg6—f6†

Pointe nummer één van het offer
van de h-pion: 8. ..., Td6 ging niet
wegens 9. Pf7†.

Lc4—d3†

Na het getructe 4. …, Kh8?! moet
wit niet gaan spoken met 5. g7†?,
Kh7 maar kan nu gerust ingaan
op 5. Pe5, Tc3 (bekend? – merk
op dat zwart een vitaal schaakje
op de f-lijn ontbeert om Pf7† eruit
te halen) 6. Pf7†, Lxf7 7. gxf7 en
het belangrijke verschil is nu dat
de witte h-pion nog op h6 staat;
na 7. ..., Tc8 8. Kf6, Kh7 9. Ke7
beschikt zwart niet over 9. ..., Kg7.

9. Kf4—g5
10. Kg5—h6!

Tf6—f5†

5. Kf5—f4!
Pointe nummer twee: 10. .., Txe5
pat! en nummer drie is 10. ..., Le4
(of elders) 11. Pg6† (het is
opmerkelijk hoe klunzig de zwarte
stukken staan! de toren staat de
loper in de weg) 11. ..., Kg8 12.
Pe7† en weer een paardvork. 10.
..., Tf6† 11. Kg5 zou nu uitdraaien
op zetherhaling. Zwart heeft nog
één middel om de strijd voort te
zetten:

Gevoelsmatig de verkeerde kant
op, maar het dwingt zwart met de
toren te slaan.
5. ...

Tg3xg6

10. ...

Kh8—g8!

Zwart offert zijn loper om de witte
koning met mat de bedreigen en
het witte paard op dwaalwegen te
sturen.

Wit lijkt niet veel te hebben. 6.
Pe5
kan makkelijk
worden
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11. Pe5xd3
12. Pd3—e1!

Een leerzame spelgang is nu 15.
Pg4†?, Kf5 16. Pe3†, Kf4 17.
Pg2†, Kg3 18. Pe3, Tc5 19. Kg6,
Kf4 20. Pg2†, Kf3 21. Pe1†, Kg4
22. Pd3, Tc6† 23. Kf7, Kf5 24.
Ke7, Tc4! 25. Kf7, Tc7† 26. Ke8,
Ke4 27. Pf2†, Ke5 28. Pd3†, Kd6
29. Pf4, Tg7 30. Kf8, Tg5 31. Pd3,
Tg2 32. Ke8, Te2† 33. Kf7, Td2
34. Pb4, Kc5 35. Pa6†, Kb6 36.
Pb4, Kb5 en het paard zit
gevangen.
Ook 15. Pd5† moet worden
afgekeurd; na 15. ..,. Ke6 16.
Pf4†, Kf5 gaat 17. Pg6 niet
wegens 17. ..., Tc6. Wit moet dan
met 17. Pd5 terugkeren, maar met
17. .., Te1! snijdt zwart hem de
pas af. Zwart wint uiteindelijk.
In plaats daarvan maakt wit
remise met

Kg8—f7

Het enige. Wit moest een
paardzet doen. 12. Pb4 verliest
uiteindelijk het paard na 12. ...,
Kf6.
12. ...,
13. Pe1—c2!

Tf5—f1

Weer het enige. Direct verliezend
is 13. Pg2?, Th1† 14. Kg5, Tg1.
Maar ook niet goed is 13. Pd3?
waarna een instructieve variant is
13. ..., Kf6! 14. Kh5, Kf5! 15. Kh4,
Ke4 16. Pc5†, Kd5 17. Pd3, Kd4
18. Pb4, Tc1 19. Kg4, Tc4 20.
Pa6, Kd5† 21. Kg5, Kd6 22. Kf5,
Ta4 23. Pb8, Ta8 en zwart wint
het paard.
13. ...

Tf1—c1

Indien nu 13. ..., Kf6 14. Kh5, Kf5?
dan 15. Pe3† =, vandaar 13. Pc2.

15. Kh6—h5
Maar nu komt het
veiligheid. Remise.

14. Pc2—e3!
14. Pd4, Kf6 verliest snel,
bijvoorbeeld 15. Kh5, Tc5† 16.
Kg4, Tc4 of 16. Kh6, Tc4 17. Pf3,
Tf4, met paardwinst.
14. ...

paard

in

Daniël Stellwagen, die tevoren de
studies al had bestudeerd voor
zijn
schaaktraining,
scheen
verklaard te hebben dat “Je denkt
dat wit het van zijn pionnen moet
hebben, maar hij geeft ze juist
weg. De deelnemers zullen deze
studie nooit oplossen.” Hoe waar
bleken zijn woorden.

Kf7—f6
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Datum
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
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
10-12 jun
Wo 15-jun
Wo 22-jun

Intern
Ronde 16
Ronde 17
Rapidtoernooi

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

Rapidtoernooi
Ronde 18
Ronde 19
Ronde 20
Ronde 21

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

Ronde 22
Alternatieve avond
Ronde 23

Het Gambiet 1-PK 5
PK 4-Houten 1, DRL5-PK 6
KNSB competitie uit

Ronde 24
Ronde 25
Ronde 26
Ronde 27

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

Snelschaken
Vianen 2-PK 5
Ronde 28
PK 4-Oud Zuylen 2
Ronde 29
Ronde 30
Ronde 31
Ronde 32
Ronde 33
Ronde 34
OKU
Alternatieve avond
ALV
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