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REDACTIONEEL
Arnoud van Vliet
Het is nu 3 uur 's nachts, en op dit stukje na is het PKB af. 76 pagina's
deze keer, we doen het rustig aan. Er was vast en zeker nog meer te
vertellen, zoals hoe Maartje bijna de finaleronde haalde bij de halve finales
van het NK, of meer over de spannende strijd om het clubkampioenschap,
of nog meer over het gecombineerde feest van de 30-jarigen Bart Karstens
(2 weken te laat, alsnog gefeliciteerd) en PK (een paar maanden te vroeg,
vast gefeliciteerd). In het volgende PKB hopelijk ook foto's! Geniet verder
van de fitness die Martin ons voorschoteld: gezamenlijke training van de
schaak- en lachspieren, en van de uitgebreide verslagen van PK1, 4, 5, 6
en het KNSB-bekerteam. Last but not least de felicitaties aan Simon, onze
jongste doktor. En nu naar bed...
foto voorzijde:
De belangrijkste ingredienten voor het Fischer Random schaak: bord,
stukken, klok, en een dobbelsteen voor het bepalen van de opstelling van
de stukken. Colijn Wakkee bleef verrassend Rolf Dijksterhuis voor, en won
het toernooi op de "alternatieve avond".
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INTERNE COMPETITIE
Leek het het jaar te worden van de voorzitter, komt 'ie aan het einde van
de competitie in ademnood. Jan Jaap hield tot de 26e ronde fier stand,
maar twee nederlagen op rij hebben Frans en Mark de kans gegeven de
topt twee plaatsen in te nemen. Dat kan nog spannend worden, al lijkt
Frans de beste kaarten te hebben.
Stand interne competie seizoen 2004-2005 na 28 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:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:

Naam
Pntn Npar Sal
Frans Konings
251 25
9
Mark Smits
228 24
8
Jan Jaap Janse
226 26
7
Wan Fokkink
197 21
6
David van Eekhout
176 13
8
Paul van der Kooij
156 17
5
Willem van de Fliert 149 15
5
Jan-Bart Abcouwer
148 19
3
Simon Kronemeijer
120 21
2
Eric Jacobs
117 27
3
Jaap van Oosten
101 22
2
Dirk Floor
100
9
4
Mark Uildriks
98 21
2
Hein Piet v/d Spek
96 15
2
Anton Rosmuller
88 13
1
Rolf Dijksterhuis
87 25
2
Rijk Schipper
84 17
0
Evert van Heel
80 24
1
Lukas Boutens
79 11
2
Jan Bettman
75 23
0
Jaap van der Tuuk
72 12
1
Leo van Houwelingen
71 24
0
Bert Both
69
8
2
Bas Peeters
68 15
1
Kees Vreeken
67 24
1
Conrad Kiers
65 18
1
Andreas Weiermann
57
8
2
Willem van Dam
55
7
2
Dirk de Beer
49
5
2
Maartje de Jonge
49
7
1
Ger Hageman
48 12
1
Colijn Wakkee
35 15
0
Maarten Buter
31
8
1
Paul van der Klein
29
2
2
Sjoerd Calbo
28
2
2
Gertjan Thomassen
26 16 -1
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Kls Afg
1
-2
2
1
1
1
1
-1
1
1
0
-1
-1
-1
1
1
-1
0
1
-1
0
0
2
-1
0
0
0
-1
-1
-1
2
1
0
0
0
0

+
14
15
12
10
10
10
9
8
10
11
10
6
9
4
4
12
7
11
4
10
4
10
5
7
10
8
5
4
2
3
6
6
3
2
2
7

=
6
2
9
7
1
2
2
6
3
8
4
1
5
9
6
3
3
3
5
3
5
4
0
2
5
3
0
1
3
2
1
3
3
0
0
1

5
7
5
4
2
5
4
5
8
8
8
2
7
2
3
10
7
10
2
10
3
10
3
6
9
7
3
2
0
2
5
6
2
0
0
8

37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:
59:
60:
61:
62:
63:
64:
65:
66:
67:
68:
69:
70:
71:
72:
73:
74:
75:

Frank Heinen
Ed Verstraete
Robbert van Vossen
Willem Bor
Jeroen Bollaart
Jan Schepers
Thijs Dam
Gabriel Smit
Arnoud van Vliet
Michiel Bouwhuis
Wout van Veen
Paul van Oordt
Florian Wagener
Erik Verlinde
Dimitri Hendriks
Albert-Jan Fischer
Bart Karstens
Jeroen van Meerwijk
Nicolien de Jong
Pieter Hofstede
Serdar Calinalti
David van der Vloed
Frank Wiendels
Rutger van Merkerk
Hans Bik
Harry Appelo
Mart Renders
Harro Teuben
Lennart de Vos
Luc Martens
Jelle Vellema
Jan Teuben
Cili Kocsis
Michiel van Hasselt
Laurens Winkelhagen
Veselin Aleksic
Jan van Eck
Chris van Meer
Elias Wientjes

24
21
20
16
16
14
11
10
4
0
-1
-1
-3
-4
-4
-7
-7
-7
-8
-8
-8
-12
-13
-14
-14
-14
-14
-15
-16
-16
-26
-28
-29
-30
-33
-55
-75
-97
-101

16 -1
7 -1
8 -1
1
1
13 -1
4
0
2
0
1
1
5 -1
1
0
3 -1
11 -1
4 -1
9 -1
18 -3
1 -1
1 -1
7 -2
1 -1
1 -1
8 -3
2 -2
5 -3
1 -1
1 -1
1 -1
19 -3
1 -1
4 -3
8 -3
3 -3
18 -5
3 -3
9 -5
19 -5
7 -5
16 -8
13 -9
11 -10
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-2
1
0
1
-1
0
0
1
-1
-1
1
1
0
-1
0
-1
-1
1
1
-1
0
0
-1
-1
-1
-1
-1
1
0
0
1
0
-1
-1
-1
1
0
1
1

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

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

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

DE TUSSENSTAND
Leo van Houwelingen
Dit zijn de ratingresultaten van de interne competitie tot en met ronde 25,
onder voorbehoud. Dit is dus zeker niet de lijst die gebruikt worden voor de
plaatsing voor de externe teams voor het volgende seizoen, want voor de
definitieve berekeningen zal immers de KNSB-rating per 1-8-2005 worden
gebruikt. Verder moet een lid gedurende het seizoen minimaal 10 partijen
hebben gespeeld om de berekende rating mee te laten tellen.
Voorlopige Ratinglijst Seizoen 2004-2005 (na ronde 25)
##
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

Naam
Rating
Willem Bor
2229
David van Eekhout
2223
Andreas Weiermann
2202
Dirk Floor
2202
Bart Karstens
2191
Willem van de Fliert 2185
Dirk de Beer
2179
Mark Smits
2179
Frans Konings
2157
Wan Fokkink
2156
Bert Both
2150
Jan Jaap Janse
2141
Paul van der Klein
2116
Gabriel Smit
2114
Maartje de Jonge
2096
Jan-Bart Abcouwer
2079
Jaap van der Tuuk
2074
Paul van der Kooij
2073
Anton Rosmuller
2052
Lukas Boutens
2045
Evert van Heel
2022
Hein Piet v/d Spek
2021
Eric Jacobs
2013
Rijk Schipper
2008
Robbert van Vossen
2006
Thijs Dam
1992
Simon Kronemeijer
1988
Bas Peeters
1952
Kees Vreeken
1946
Mark Uildriks
1927
Rolf Dijksterhuis
1922
Leo van Houwelingen 1918
Jaap van Oosten
1916
Conrad Kiers
1915

KNSB
2219
2169
2256
2198
2222
2178
2184
2179
2171
2087
2130
2029
2106
0
2111
2076
2075
1977
2052
2033
2061
2045
2013
1973
2076
1998
1956
1950
2018
1836
1959
1934
1825
1958
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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
72
73
74
75
76
77

Ger Hageman
Michiel Bouwhuis
Wout van Veen
Jan Bettman
Florian Wagener
Arnoud van Vliet
Maarten Buter
Colijn Wakkee
Menno van der Meer
Jan Schepers
Dimitri Hendriks
Johan Bosman
Ed Verstraete
Jeroen Bollaart
Luc Martens
Gertjan Thomassen
Frank Heinen
Willem van Dam
Serdar Calinalti
Erik Verlinde
Jan Teuben
Paul van Oordt
Mart Renders
Lennart de Vos
Pieter Hofstede
Albert-Jan Fischer
Michiel van Hasselt
David van der Vloed
Sjoerd Calbo
Veselin Aleksic
Jeroen van Meerwijk
Jan van Eck
Jelle Vellema
Laurens Winkelhagen
Chris van Meer
Frank Wiendels
Nicolien de Jong
Rutger van Merkerk
Cili Kocsis
Elias Wientjes
Harro Teuben
Harry Appelo
Hans Bik

1896
1884
1872
1855
1851
1848
1845
1828
1826
1814
1804
1802
1802
1802
1800
1795
1789
1777
1769
1767
1749
1747
1735
1725
1712
1700
1697
1686
1659
1658
1626
1580
1578
1573
1564
1561
1542
1504
1446
1371
1343
1295
1295

1867
1886
1883
1782
0
1865
1827
1802
1826
1793
1862
1802
1801
1801
1840
1824
1743
1674
1767
1819
1809
1750
1759
1755
0
1709
1691
0
1604
1732
1600
1590
0
0
1649
1550
1548
0
1457
0
0
0
0

Toelichting op de kolommen:
1e kolom: de berekende rating, uitgaande van k-factor = 30
2e kolom: de KNSB-rating per 1-11-2004
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topspelers. Krachten sparen voor
de kampioensgroep leek wel het
motto. Lukas Boutens en Frans
Konings met beiden 6 remises uit
9 partijen spanden daarbij de
kroon.
De
voorronde
werd
gewonnen door Anton Rosmuller,
met 7 punten werd hij ongedeeld
eerste.
In de Kampioensgroep bleek
Lukas Boutens de sterkste te
zijn.Met 6½ uit 9 (4 overwinningen
+ 5 remises) bleef hij het drietal
Xander
Wemmers,
Anton
Rosmuller en Mark Smits een vol
punt voor.
In groep 2 was David van
Eekhout was met 8 uit 9 duidelijk
de sterkste. Groep 3 werd een
prooi voor Arnoud van Vliet met
de score van 7½ uit 9.

LUKAS BOUTENS
SNELSCHAAKKAMPIOEN
Op 20 april 2005 bonden 31
leden met elkaar de strijd aan om
uit te maken wie snelschaakkampioen van het seizoen 04/05
zou worden. Gespeeld werd er
volgens de bekende formule:
eerst een voorronde van 9 ronden
Zwitsers, daarna op basis van de
ranglijst indeling in drie groepen.
De winnaar van de hoogste groep,
de Kampioensgroep, mag zich
snelschaakkampioen van Paul
Keres noemen.
Dit jaar was er een sterk
deelnemersveld met als favorieten
vooraf Xander Wemmers en de
kampioen van de afgelopen twee
jaar Mark Smits. De voorronde
werd gekenmerkt door een groot
aantal snelle remises onder de
Ranglijst na voorrondes
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Lnr
14
22
31
16
10
21
25
19
11
23
29
5
15
2
6
8
3
1
26
4

Naam
Anton Rosmuller
Xander Wemmers
Frans Konings
Ed Verstraete
Lukas Boutens
Jan Jaap Janse
Jan Poppelaars
Mark Smits
Dirk Floor
Robbert van Vossen
Bas Peeters
Maartje de Jonge
Evert van Heel
Bert Both
David van Eekhout
Jan Bart Abcouwer
Jaap van Oosten
Dimitri Hendriks
Eric Jacobs
Leo van Houwelingen

punten
7.0
6.5
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.5
5.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.5
4.5
4.5
4.0
4.0
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W.P.
47.5
52.0
49.5
47.5
44.0
44.0
43.0
43.0
42.5
42.0
47.5
43.5
41.5
40.5
38.5
43.5
43.5
35.0
41.0
41.0

S.B.
35.75
36.50
32.50
29.75
25.75
25.50
28.25
27.25
23.00
21.50
23.50
20.50
21.25
18.50
15.50
19.50
16.50
14.75
16.00
15.75

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

20
17
27
7
24
28
18
30
12
13
9

Frank Heinen
Gert Jan Thomassen
Arnoud van Vliet
Mart Renders
Rolf Dijksterhuis
Erik Verlinde
Mark Uildriks
Florian Wagener
Laurens Winkelhagen
Jan van Eck
Jeroen van Meerwijk

3.5
3.5
3.5
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
1.5
0.5

40.0
39.5
37.5
31.5
29.5
34.0
33.5
33.0
33.0
37.5
36.0

15.00
12.50
11.00
8.50
9.75
7.50
8.50
7.50
7.00
12.25
1.75

(Excuses voor het ontbreken van de standen van de finalepoules. Deze
komen in het volgende PKB).
met als thema: “Humor”! Laat ons
maar lachen, was de opdracht van
de jury Hans Böhm, Tim Krabbé,
Jan Timman en Harold van der
Heijden. Hoe studies en humor
met elkaar in verband moesten
worden gebracht, was opzettelijk
en expliciet in het midden gelaten.
Humor spreekt voor zich, behoeft
geen nadere uitleg, aldus de
initiatiefnemers. Het was een
informeel toernooi, hetgeen de
organisatoren enigszins de vrije
hand gaf om af te wijken van de
protocollen zoals die gebruikelijk
zijn bij formele toernooien. Onder
meer worden bijvoorbeeld alle
studies gepubliceerd, een groot
aantal zelfs vóór de bekendmaking van de uitslag, evenzo
een groot aantal erna.
De jury had de zware taak om
meer dan honderd ingezonden
studies te beoordelen op correctheid, kwaliteit en vooral naleving
van het thema. Bij thematoernooien is de afweging tussen
spectakel (of genialiteit in het

HUMOR-TOERNOOI
Martin van Essen
“Let’s agree on one thing: humour
is the highest level of intelligence.”
(Hans Böhm in EBUR, maart
2005)
De suggestie dat schaken en
humor iets met elkaar te maken
zouden hebben kan al voldoende
zijn om de lachers op je hand te
krijgen. Schaken is iets voor
ernstige mensen. En toch kan
schaken soms verrassend grappig
zijn. Het blijft mensenwerk en
‘dus’ valt er af en toe wat te
lachen, zowel aan als op het bord.
Iedere schakersbar leeft van
anekdotes. Trouwens, schaken
heeft met humor gemeen dat het
een met bovenstaand citaat
vergelijkbare kwalificatie toekomt.
Eindspelstudies vormen binnen
de serieuze schaakwereld weer
een extra ernstig en formeel
wereldje, hoog tijd om daar een
kwa-jongensachtige streek uit te
halen: een eindspelstudie-toernooi
9

niet bekroonde studies.
Voor de mensen die een paar
uurtjes te besteden hebben: trek
bord en stukken tevoorschijn want
er valt het een en ander na te
spelen dat de moeite waard is! Dit
soort beweringen maak ik niet
graag als ze ook over eigen
werk(!) gaan, de lezer vergeve me
dat.

algemeen)
en
thematische
verwerking vaak erg lastig. Zo kon
het gebeuren dat enkele briljante
studies uiteindelijk niet bekroond
werden omdat de jury, hoewel de
genialiteit ervan erkennende, tot
hun spijt de humor er niet van
konden inzien. Dit zijn moeilijke en
pijnlijke beslissingen om te nemen
en vooral hier, omdat het zo’n
vaag, ongrijpbaar en ondefinieerbaar thema betreft. Sommige
auteurs voorzagen hun geesteskind van uitvoerig commentaar
waarin ze omstandig uitlegden
waarom het zo grappig was. Dat
was vaak grappiger dan de studie
zelf. Dat neemt niet weg dat er
goede
kwinkslagen
werden
gemaakt, zowel qua commentaar
en zeker qua studies en de
winnende studie was een goede
combinatie ervan. Overbodig te
vermelden dat bij een toernooi als
dit het subjectieve element, nl. de
(humoristische) smaak van de
jury, nadrukkelijk aanwezig is,
hetgeen het bewust gekozen
informele karakter van het toernooi onderstreept. Een eindspelstudietoernooi geniet een grote
belangstelling als het meer dan
honderd inzendingen weet op te
roepen. Ik zal mij en u niet
vermoeien met het reproduceren
van allemaal, maar een ‘authors
choice’ weergeven; enkele uit de
voorlopige uitslag1 en een of twee

It takes two to Tango
Als insmijter nemen we een lief
klein studietje van het koppel
David Gurgenidze en Iuri
Akobia. Beiden zeer vermaarde
componisten
met
uitpuilende
prijzenkasten. Eerstgenoemde is
zelfs een van de zeer weinige
(nog levende) grootmeesters in de
eindspelstudie. Niet opgenomen
in de provisional award, maar ik
vind het een leuk, luchtig
eindspelletje dat je zonder al te
veel poespas kunt laten zien aan
mensen.

Wit wint
Met slechts vijf manschappen is
dit een ultraminiatuur of maljutka
(Russisch voor ‘klein kind’).
Welnu: 1. c6, La8 anders d6-d7.

1

Tot 1 juni 2005 kan men nog studies
proberen te kraken en zodoende van
het prodium knikkeren. Daarna wordt
de definitieve uitslag bepaald.
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Zwart hoopt weer op 3. Kc3?,
Ke3=. Maar Wit is slimmer,
waarna we nu een ‘pas de deux’
te zien krijgen: 4. Kc2!, Kf3! 5.
Kb3!, Ke3 6. Kc3, Kf4 7. Kb4,
Ke4 8. Kc4, Ke5 Of 8. …, Kf5 9.
Kb5!, Ke5 waarna behalve 10.
Kc5 Wit het alternatief 10. Ka6!
heeft: 10. …, Kd6 11. Kb6! ook
deze stelling kennen we, en ook
dit is wederzijdse zetdwang. Zwart
is hier aan zet en verliest. 9. Kc5
en we hebben nu het analysediagram, maar nu met Wit aan
zet: 1-0

Verleidelijk is nu 2. c7?, Lb7 3.
Kc2 (3. d6, Lc8 en Zwart brengt
zijn koning naar e6) 3. …, Ke2
4t/m6. K—c5, K—e5 7. Kb6, Lc8
8. Kc6, La6 (of Kf6) en Wit kan
niet winnen. Door zijn pion op c6
te houden blijft de zwarte loper
voorlopig veroordeeld tot de hoek.
Een koningszet dus: 2. Kc1! Een
belangrijk moment. Na 2. Kc2?,
Ke2 is Wit kan niet winnen! Dat
wordt duidelijk als we verder
spelen: 3-5. K—c5, K—e5 er is nu
sprake van wederzijdse zetdwang,
zie analysediagram:

Epaulettenmat
Grappig, maar nog geen echte
dijenkletser. Aardiger is al wat
Yochanan Afek liet zien:

analysediagram
2. Kc2? – variant, na 5. .., Ke5
Zwart aan zet zou verliezen: 6. …,
Kf6 7. Kb6, Ke5 8. Ka7, Kxd5 9.
c7 etc. Maar Wit is aan zet en alle
pogingen draaien op niets uit: 6.
d6, Ke6 etc. of 6. c7, Lb7 of 6.
Kb6, Kd6 7. Ka7, Lxc6 =. Na het
juiste 2. Kc1! moet Zwart zien te
vermijden
dat
bovenstaande
stelling ontstaat met hij aan zet.
Daartoe komt hij met 2. ..,. Kf2!
Als Wit toehapt met 3. Kd2? loopt
hij straks tegen zijn eigen pion op
d5 aan. En na 2. Kc2?, Ke2! komt
Wit in bovenstaande ‘ellende’
terecht. Daarom 3. Kb2!, Ke2

Wit wint
1. a8D†! Trekt de zwarte dame
achter de coulissen, want 1. …,
Kxa8? 2. Dh1† is direct ‘doek’.
Onvoldoende was de zetten
omdraaien: 1. Dh1†?, Kc8! 2.
a8D, Te3† en Zwart haalt remise.
1. …, Dxa8 2. Db1† 2. Dg2†?,
Tc6 3. Dxc6†, Kxc6 4. c8D†, Kb5
wint niet. 2. …, Kc8 3. Dxf5†, Kb7
Er lijkt even geen schot in te
zitten, totdat je 4. c8D†! ziet. 4.
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Df1†, Kb6 4. Le3†, Kc7 5. Df7†,
Dd7 6. Dxd7† in remise verzandt,
begint Zwart met 1. …, Le5† Wit
heeft nu een groot probleem: 2.
Kc1, Dxc6 dreigt oa Dxh6† of 2.
Kb3, Lg8† 3. Kxc2, Dxc6† 4. Kd3,
Lc4† 5. Kd2, Dxh6† etc. 2. Pc3!
Een bizarre zet; Een zelfpenning
en tevens laat Wit een vork
(Lxc3†) toe en bovendien kan
Zwart met schaak met de pion
slaan. De pointe is echter dat Wit
nu ook de zwarte loper aanvalt: 2.
…, Dxc6? 3. Dxe5†. 2. ..., bxc3†
Die ‘vork’ stelt weinig voor: 2. …,
Lxc3† 3. Txc3 en de remise is
duidelijk. 3. Kc1, Dd4! Een multifunctionele zet. Zwart dekt c3 en
e5 en dreigt 4. …, Lf4†. De nu
ontstane stelling had Bert van der
Marel al op het bord gehad, maar
dan via een andere inleiding. 4.
Txc3! Niet zo voor de hand
liggend als het lijkt. Een fraai en
belangrijk alternatief is 4. Tc4!?
met de pointe 4. …, Dxc4? 5.
Dxe5†, maar Zwart heeft het
krachtige 4. …, Dd6! (dreigt vooral
Da3†, maar ook de witte
dameloper te nemen) 5. Txc3
(dekt a3 en stelt een batterij op) 5.
…, Dxh6† 6. Te3†, Ka4! 7. Dc3!,
Dh1† (7. …, Lxc3?? pat!) 8. Te1
(na 8. De1, Dxe1† 9. Txe1, Ld6
wint Zwart snel) 8. …, Lf4† 9.
Kb2, Db7† 10. Ka2, Db1† 11.
Txb1, cxb1D mat. 4. …, Dxc3!
Zwart laat zich bewust op de
volgende penning in: 5. Ld2, Lf4!
Daar is-ie dan: de kruispenning.
De witte loper staat dubbel
gepend.

…, Txc8 5. Db1†!, Ka6 5. …, Kc6
6. De4† en Zwart verliest de
dame. 6. Da2†, Kb7 7. Db3†, Ka6
8. Da4†, Kb7 9. Db5# Een leuk
trappetje, eindigend in een
pittoresk ‘epaulettenmat’.
De Ontkruispenning
De volgende studie komt van het
tweespan Bert van der Marel en
Martin van Essen, ‘yours truly’.
En er was een 2e eervolle
vermelding aan verbonden! Ik had
dat eerlijk gezegd niet verwacht
van deze. Hij is niet erg lang,
korte hevige climax. De studie is
gecentreerd rond het thema van
de kruispenning. Ik suggereerde
Bert een krachtige manier hoe het
slachtoffer van een kruispenning
zich van het dubbele juk kon
ontdoen. Hij bedacht daar een
eigen, mooie setting voor en
verbond er een patidee aan,
waarna ik aan de voorkant weer
een inleiding vastknoopte.

Zwart aan zet, wit maakt remise
Wit heeft een toren meer, maar
Zwart is aan zet en heeft een
krachtige
aanval
die
Wit
nauwelijks kan overleven. Omdat
1. …, Dxc6? via 2. Da1†, Kb5 3.
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overwaardering van het volgende.
Voor
eindspelstudiebegrippen
wel erg veel hout op het bord
(hoewel ‘eindspel’ hier een
gerecht-vaardigde term is in
zoverre dat de dames ontbreken),
maar Costeff verklaarde eens
tegen de studiecomponist Matous:
“For you a miniature is a position
with 7 pieces on the board. But for
me miniature is a position with 7
pieces missing on the board.”
Zelfs naar Costeffs maatstaven is
bovenstaande
partij-achtige
stelling dus geen miniatuur meer.
Ik zal de lezer de omvangrijke
analytische
argumentatie
die
Gady Costeff onderstaand spelverloop ter staving liet begeleiden
besparen. Materiaal is gelijk. Van
beide partijen hangt een kwaliteit,
Zwart heeft wat meer ruimte. Maar
Wit profiteert van een grote
tactische zwakte in Zwarts kamp:
1. Th1, Th4 2. Pg1!, Lf7 Voor het
arme zwarte randpaard zijn
hulptroepen
onderweg.
Eerst
moet Wit zijn dametoren in
veiligheid brengen. 3. Ta1, axb4
4. Pb1, Le6 Dekt het paard. 5.
Lf1! Derde aanval op het paard.
5. …, Pc4 6. Lc1!

Stand na 5. ..,. Lf4
Ik kon niet nalaten het volgende
commentaar bij te voegen:
“Apparently, Black has been
pinning his hopes on this crosspin,
but White crosses this with an
uncrosspinning move”. Hierbij
presenteer
ik
dan
de
ontkruispenningszet 6. De5†!!
Eerlijk gezegd niet zo extreem
moeilijk te vinden, maar niettemin
een echte ‘gallery-move’. Zwart
heeft geen keuze: 6. …, Lxe5 7.
Lxc3†, Lxc3 pat.
Winnend terugtrekken

Wit wint
Eén van de meest humoristische
creaties kwam van de hand van
Gady Costeff, die onovertroffen
briljante
composities
heeft
gemaakt. De speciale prijs is geen
13

zinnigheid en –zedelijkheid met
voeten tredend begint Wit zijn
campagne
met
1.
Kd4!!!
Toemaar, recht in de schietlijn van
de promoverende pionnen. De
rechtvaardiging zit in de variant 1.
…, h1D 2. Tb8†† (nu werkt het
wel) 2. …, Ka7 3. Ta8†, Kb6 4.
Pc4†, Kb5 (we zien dat de witte
koning op d4 een beslissende rol
speelt in deze mat-variant!) 5.
Ta5†, Kb4 6. Ld6†, Kb3 7. Txa3
mat!
Ondertussen
gaat
de
hoofdvariant anders: 1. …, d1D†
2. Kc5, c1D† 3. Kb6, b1D† Zwart
heeft drie dames mogen halen,
allen met schaak, maar na 4. Ka6
kan
Zwart
mat
nauwelijks
vermijden! Dit verdient een nieuw
diagram:

Door al zijn stukken naar hun
startvelden terug te trekken wint
Wit.
Zwart
kan
beslissend
materiaalverlies
niet
langer
vermijden, noch kan hij (volgens
Costeffs analyses) op enigerlei
wijze voldoende compensatie
ervoor verkijgen.
Wandelende schietschijf

Wit wint
Voor de derde prijs is opnieuw
Gady Costeff voorgedragen. De
studie waarmee hij die klassering
bemachtigde laat laat de naspeler
een onmogelijke keuze tussen
een schaterlach en opperste
verbazing.
Wit heeft veel meer materiaal,
maar kijk eens naar de zwarte
pionnen… De zwarte koning staat
op mat, maar voor het laatste
duwtje moet de witte koning een
stap doen om de batterij Lg2-Tb7
te ‘ontgrendelen’. Echter, iets als
1. Ke5 wordt beantwoord met 1.
…, h1D 2. Lxh1, d1D met aanval
op de gevaarlijke batterij-loper en
na ingewikkelde varianten moet
Zwart minstens remise kunnen
maken. Ook 2. Tb8††, Ka7 helpt
niet. Alle schaaklogica, -wetten, -

Zwart moet van al zijn weelde
weer afstand doen. Let nog even
op 4. …, Dxe2†? 5. Tb5†, Dxg2 6.
Tb8†, Dxb8 7. cxb8D#. 4. …,
Dc4†! 5. Pxc4, Da4† 6. Pa5,
Dxa5† 7. Kxa5, Dxb7 8. c8D†!
Dit pion/dame-offer (het is maar
hoe je het bekijkt) vindt zijn
oorsprong in de variant 8. Lxb7†?,
Kxb7 9. Lxh2, a2 10. Le5, Pc6†
en Zwart wint! Door het paard
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eerst weg te lokken wordt de vork
op c6 eruit gehaald. 8. …, Pxc8 9.
Lxb7†, Kxb7 10. Lxh2, Pe7 (10.
…, a2 11. Le5) 11. Ka4! Een
nauwkeurige zet die de dreigende
ellende met Pc6 en a2 vóór blijft.
11. …, a2 12. Le5

Paarden, paarden en nog eens
paarden
Voor de volgende studie gooien
we het bord weer wat voller. Hij is
uit eigen knollentuin en het is
verbazingwekkend dat hij eindigt
boven (2e prijs) voorafgaande
verbazingwekkende studie van
Costeff. Maar in het Humortoernooi kan zoiets en bovendien
was Costeffs idee van de drie met
schaak promoverende pionnen,
niet nieuw (hetgeen Gady zelf al
aangaf). Een nieuwe bewerking
ervan is legitiem (tegenwoordig
lijkt bijna alles al eens bedacht),
maar het is moeilijker om
daarmee echt hoog te scoren. Of
de studie zelf voldoende merites
heeft die zijn hoge klassering
rechtvaardigen, oordele de lezer
zelf. Hoe dan ook, ik ben er blij
mee.

En hoewel het niet iedereen direct
duidelijk zal zijn, heeft Wit een
gewonnen eindspel bereikt. Een
hele eigenaardige ‘turn of events’
na de explosieve eerste pakweg
10 zetten. De zwarte a-pion gaat
zonder meer verloren, terwijl Wits
h-pion enorm gevaarlijk is. Costeff
illustreert
Wits
beslissende
overwicht met twee varianten:
A) Zwart zoekt snel tegenspel: 12.
…, Pf5 13. Kb3, Pg3 14. h6, Pxe2
15. h7, Pd4† 16. Kxa2, e2 17. Lg3
en Wit wint
B) Zwart houdt de witte vrijpion
tegen: 12. …, Kc6 13. h6, Pg6 14.
Lg7, Kd5 15. Kb3, Pf8 16. Kxa2,
Ph7 17. Kb3, Ke4 18. Kc4, Pg5
19. Kc5 en de witte koning haalt
ofwel het zwarte paard op
(tegenaanval van ZK op e2 komt
te laat), ofwel Wit pikt pion e3 mee
met verder geruisloze winst.

Wit wint
Wit heeft een materieel overwicht
en een gevaarlijke vrijpion (a5),
maar aanzienlijk materiaalverlies
is onvermijdelijk (toren en loper
staan in) en Zwart blijkt toch
redelijk tegenspel te kunnen
ontwikkelen zodra zijn kluit
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stukken is ontward. Eén gecompliceerde variant: 1. Te8!?, Pd6† 2.
Kb6, d4 (Wit dreigde 3. Lxc5#) 3.
Tb8, dxe3 4. a6, Lxc4! 5. a3†,
Kxa3 6. a7, gxf3 7. Pxc4†, Pxc4 8.
dxc4, Txb8† 9. axb8D, f2 10.
Pb5†, cxb5 11. Df4, exd2 12.
De3†, Ka4! 13. Dd3, Txh4 en
Zwart
kan
onmogelijk
nog
verliezen. Wit laat in plaats
daarvan de zwarte koning eerst
spitsroede lopen. Dat begint met
een loperoffer. 1. Lxc5†!, Kxc5
1...., Kxa5 2. a3! en mat op b4 of
b6. 2. d4†!, Kxd4 Zwart moet de
aangeboden pion nemen. Na
terugkeren met 2. …, Kb4 blijkt
Wit de derde rij voor de toren
ontruimd te hebben: 3. Te3! met
snel mat, bijvoorbeeld 3. …, dxc4
4. a3†, Kxa5 5. Pc4†, Ka4 6. Ld1
mat; Of 2. ..., Kd6 3. c5 mat. De
aanval lijkt te verzanden, totdat je
3. Pb5†! ziet. Tegelijk een paarden een torenoffer. Op het einde
blijkt waarom 3. Txd5†, cxd5 4.
Pb5† niet goed is. De zwarte cpion moet namelijk op het bord
blijven. 3. ..., Kxe5 Weer een
handvol matvariantjes: 3. ..., cxb5
4. Txd5 mat; 3. ..., Kc5 4. d4†,
Kb4 5. Te3!, dxc4 (5. ..., cxb5 6.
Tb3†, Kxa5 7. Txb5 mat; 5. …,
Txh4 6. Tb3†, Kxa5 7. Ta3†, Kb4
8. Ta4 mat) 6. Kb6!, cxb5 7. a3
mat. Zwart moest dus de toren
verteren, maar nu slaan de
paarden op hol. 4. Pd3†, Kxf5 5.
Pd4†, Kg6 6. Pf4†, Kg7 7. Pf5†,
Kf8 8. Pg6†, Ke8 Terug op zijn
vertrouwde stek.

Wit heeft zwaar geïnvesteerd om
de zwarte koning terug te drijven
en moet met een vervolgplan
komen. Nu zou een goed moment
zijn om de a-pion de sporen te
geven. Echter, 9. a6, Pe5! 10.
Pd6†, Kd8 11. a7, Pxg6 12. a8D†,
Ke7 13. Pf5†, Kf7 14. Lxg4, Pxh4
levert Wit niets op. Als dit niet
werkt, wat dan wel? 9. Kc8! Wit
laat gewoon zijn loper nemen en
staat zwart daarmee een gigantische pion toe. Maar plotseling
blijkt Zwart een enorm probleem
te hebben: geen van zijn stukken
kan spelen op straffe van mat op
d6 of g7! Trouwens, na een snelle
‘Kramnik check’ (ca. vier minuten,
zie de Marshall-partij tegen Leko
die hij met wit verloor), denkt de
computer dat Wit hopeloos
verloren is (ongeveer een dame
achter). 9. …, gxf3 10. a6, f2 11.
a7, f1D 12. a8P! Een paard! Na
12. a8D?, Dxf5 13. Kc7†, Pd8 kan
Wit niet mat zetten en staat
inderdaad hopeloos verloren.
12..., Df4! Niet 12. …, Dxf5??,
Pc7#. De tekstzet dekt op fraaie
wijze het dreigende mat. Wit mag
de dame niet nemen, want dan
komt Zwart los. 13. Pc7†!, Dxc7†
16

14. Kxc7, dxc4 En we beginnen
gewoon weer opnieuw. 15. a4, d5
16. Kc8! Even opletten: Zwart
dreigde een aftrekschaak met Pf7.
16. …, d4 17. a5, c3 18. a6, c2
18. ..., cxd2 komt op hetzelfde
neer. 19. a7, c1D Zonder pion c6
was dit schaak geweest, zie de
derde zet. 20. a8P! Weer een
paard! De matdreiging op c7 nekt
Zwart eindelijk. Zonder pion d2
was hier weer 20. ..., Df4!!
mogelijk geweest en zwart wint.
Als
Zwart
op
d1
had
gepromoveerd (zie 18e zet), had
hij nu evenmin iets kunnen doen.
Alleen 20. ..., Pe5 maar dan komt
natuurlijk: 21. Pd6 mat!

Wit maakt remise
Aantekeningen: zie 3. Een aardige
remise-poging is 1. Ld6 (dreigt
eeuwig schaak op g7 en h7) 1. ...,
Dc3! (dekt g7) 2. Te5!, maar na 2.
..., Dxe5! 3. Lxe5, Txe5 4. Txh7†,
Kg8 5. Tg7†, Kf8 6. Pxc5, Td8 7.
Pxd7†, Txd7 8. Txd7, Ke8 houdt
Zwart nog genoeg over en wint. 1.
Le6!! Een spectaculair begin, die
alleen te begrijpen is in het licht
van een patcombinatie: al je
stukken weggeven. Maar hoe
dring je zwart vijf stukken op? 1.
…, dxe6 Zwart moet nemen; er
dreigde mat op zowel g8 als h7. 2.
Ld6 Nu is dit wel goed.
Ongelofelijk, maar waar. 2. ...,
Dc3 3. Pd4!, Dxd4 Zwart moet
het paardoffer aannemen, want hij
moet g7 gedekt houden. Hij kan
ook h7 dekken met 3. ..., Dd3,
maar dan volgt
4.Le5, Txe2
(4...Dxd4 5.Ta2 Txa2 6.Tg6†!
Txe5 7.Tg8† Kxg8 pat) 5.Txh7†
Kg8 6.Tg7† Kf8 7.Ld6† Ke8
8.Te7† en Zwart moet terug, met
herhaling van zetten. 4. Te5!, Dd3
Zwart moet nu h7 dekken om zich
van het dreigende eeuwig schaak

De winnaar
Aan hem mag uiteraard niet
worden voorbijgegaan. Sergiy
Didukh heeft nog niet veel
gepubliceerd, maar dat zal ongetwijfeld veranderen. Hij is leraar
Frans in de Ukraïne en verdient
daarmee $80,- per maand. Met
zijn eerste prijs en bovendien de
eerste eervolle vermelding, die hij
ook op zijn naam schreef, haalt hij
€300,- binnen, ofwel ruim vier
maandsalarissen2 gezien de lage
dollar. Nu maar hopen voor hem
dat niemand alsnog zijn creaties
aan puin schiet. De componist
had zijn studie voorzien van de
titel “generous dinner”.

2

Tim Krabbé:
www.xs4all.nl/~timkr/chess2/diary.htm
en EG 155.

3
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te vrijwaren. 5.Te4! Onderbreekt
de
dekkingslijn
naar
h7.
Herhaaldelijk was het auteurscommentaar
gelardeerd
met
kostelijke uitspraken als “Eat me!”.
5...Dc3 “No, please, I’m not
hungry anymore...” Als Zwart met
Dxe4 de toren slaat heeft Wit de
mooie zet 6.Le5! waarna kan
volgen: 6...f3 7.Txg3† Dxe5
8.Tg8†, Kxg8 pat. Op 5...Dd4
herhaalt 6.Te5 de positie. 6.Td4!
“I’m so delicious! Don’t you just
want to taste?” De toren moet vlak
achter de dame aan. Na 6.Te5
voert
Zwart
een
handige
manoeuvre uit: 6. …, Dc2 7.Te4
Db2 8.Te5 Db1 9.Te4 Da1

10.Te5, en nu Zwart met de dame
naar de a-lijn is gegaan, is
10...Ta7 mogelijk: 11.Txa7 Dxa7
12.Tg5 f3 and wins. 6...Dc2 “No,
no, I’ve really had enough….”
7.Td3! Db2 8.Tc3 Db1 9.Tc2 Da1
10.Tb2! De pointe van Wits spel is
nu 10. ..., Ta7?? 11. Tb8 mat! 10.
..., Dxb2 Dan dit maar, waarna
Wit met het bekende recept voor
de dag komt. 11. Le5, g3 12.
Txg3†! Het moet nog even
precies. Na andere zetten neemt
Zwart met de loper op e5 en is er
geen pat. 12. ..., Txe5 13. Tg8†,
Kxg8 pat!

FEEST! EN AL JE TANDEN
NOG?

thirty. It could be blurry, it could be
a mess, it could look like a game
of chess.
Iemand had een verdomd goede
smoes verzonnen om feest te
vieren. Daar kwamen feestneuzen
op af. Achter de bar verdrongen
zich de vrijwilligers, want dit klusje
was aanzienlijk leuker dan koffie
verstrekken aan een grimmig
zwijgende zaal op een doorsnee
clubavond. Zodoende kon onze
goede-fee-van-elke-week
zich
manifesteren op de dansvloer, tot
grote vreugde van haar fanclub. In
één klap was het feest op gang.
Hierbij manifesteerde zich de
goede smaak van onze clubleden;
afgezien van het feit dat ze de
leukste en mafste schaakclub (in
de notulen van een jaarvergadering staat dat het is

Jeroen van Meerwijk
Bart haalt dertig, en Keres heet
al dertig jaar Paul
De titel is een flauw grapje, ter
bemoediging. Ooit maakte ik zelf
deel uit van de leeftijdsgroep dat
men zijn studie beëindigde en
vervolgens
de
dertig
zag
opdoemen. Dat kan een fikse
barrière zijn. Iemand had toen de
grap gemaakt: "Jeetje, jij wordt al
dertig! Nou word je oud! Heb je al
je tanden nog?" Ervaringsdeskundigen kunnen vermoedelijk
verklaren dat zulks ook nog
haalbaar is bij de veertig en de
vijftig; alweer een televisiemiddagje met een zinnig praatprogramma gevuld. There is life after
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waren nu ècht afgetrapt en
uitgeleefd, na de eindsprint in de
verbouwing plus het weekje
vakantie (de krijtrotsen op Rügen
zijn hoger dan de Domtoren). De
hoofdkleur van de slippers is
blauw. Deejay Frans kon het
grapje
waarderen,
toen
ik
binnenkwam en verzocht om het
nummer "Don't step on my blue
suede shoes". Maar hij had het
niet bij zich. Daar stap je
overheen als je over de vijftig bent
en al je tanden nog hebt. (Mijn
uitgerukte verstandskiezen liggen
ergens ongebruikt in een doosje;
vermoedelijk bij m'n gezonde
verstand.)
Er waren wonderlijke dingen te
zien. Een voormalige hoofdredacteur van het clubblad kon
onnavolgbaar dansen, ongeveer
net zo vrolijk en onbegrijpelijk als
zijn studies en eindspelproblemen. Zinderend van levenslust,
met uitslaande armen en benen
en malle varianten. Een feest om
te zien.

toegestaan om een jointje te
draaien, als de ruimtebeheerder
geen bezwaar heeft; vermoedelijk
is Paul Keres de enige vereniging
in Nederland waar is vastgelegd
dat je mag blowen als het kan; de
enig zinvolle uitkomst van het
gemekker over het rokersprobleem dat op drie jaarvergaderingen terugkwam en een aparte
enquete vereiste met bijbehorende
extra-ledenvergadering)
hadden uitgekozen en mede vorm
geven, bleek ook nog eens dat
menigeen een schat van een
partner wist mee te slepen; plus
bosjes introducees die er heel wel
tussen pasten. Mogelijk bent u de
draad
kwijtgeraakt
in
de
voorgaande zin; dat geeft dan
uitstekend de feestsfeer weer. Er
gebeurde van alles en het was
heel leuk, maar je kon niet alles
tegelijk volgen.
Soms kwam de opperfeestneus
langszeilen; soms zijn ouders die
duidelijk al vaker hun bewegingsritme op elkaar hadden afgestemd. De vrouwelijke figuur had
er dermate veel lol in dat ik na
enige tijd meende een vader met
zijn dochter te zien dansen. Een
goed feest heeft een verjongende
uitwerking.
Pure
poetry
in
everyday life.
Vanwege mijn lastige poten had
ik deze keer gekozen voor mijn
plastic badslippers. Niet de zwarte
stampers, die geschikt zijn voor
elke
begrafenis
of
boekpresentatie. En ook niet de
gemakkelijke sloffers, want die

Het was gewoon overal feest.
Men zoop, men knabbelde hapjes,
men hupste in het rond.
De Australian lover van mijn
dochter keek zijn ogen uit. "These
Dutchmen are unbelievable". Hij
draaide nog een jointje en begon
steeds breder te grijnzen. Dansen
had hij helaas niet geleerd, maar
dat brengt mijn dochter hem nog
wel bij. En hij hoeft niet te kunnen
schaken, als hij maar van mijn
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lijk stuurt hij u met een kluitje in
het riet: "Het was gewoon een
heel leuk feest. En ik kijk liever
naar houterig dansende schakers
dan naar houterig schakende
dansers, want die kunnen hooguit
klaverjassen of dammen. Je krijgt
er kromme tenen van als niemand
er een hout van snapt. Een Keresfeest is eigenlijk heel simpel en
bevattelijk."
Dat bleek ook de volgende
morgen. Rond elven zouden de
buurtbewoners komen opruimen,
nadat enkele Keres-mannen de
ergste zooi zouden hebben
weggeruimd. Dat liep een beetje
mis. De buurtmensen waren al op
de vroege zondagochtend geweest en de hele tent was al Spic
& Span. Het mag wel vermeld
worden dat er niet één wijnglas
gesneuveld is; ook waren er geen
scherven van bierflesjes. Het was
dus ook een heel keurig feest
geweest. Je zou trouwens niet
anders verwachten van het zootje
ongeregeld, waar onze schaakclub uit bestaat. Vermoedelijk
vindt de buurt het wel goed dat we
voorlopig blijven.

dochter houdt. Misschien leer ik
hem iets beginseligs. Ooit, downunder. Hij kan al een boot
besturen en op een paard rijden;
dan leg ik wel uit wat een
paardsprong is en hoe je en
passant kan slaan. Schaken lijkt
niet op go, maar soms wel op
pogo.
De hoofdredacteur van het
clubblad keek eventjes gek op
toen hij door een heer (nou ja, een
persoon van de mannelijke kunne)
van zijn barkruk werd afgesleurd.
Hij was het niet gewend om ten
dans te worden gevraagd, laat
staan om ten dans te worden
gesleept. Maar ook hij bleek er
genoegen in te scheppen om zich
ritmisch te bewegen. Dat was ook
wel te verwachten, gezien het feit
dat hij in een discussie-forum
muziek had aanbevolen om de
buren uit hun bed te klepperen. Hij
bleef zijn aanbevelingen trouw.
Een man een man, een woord
een bevestigende danspas.
Deejay Frans bleef alles met
instemming gadeslaan, draaide
verzoeknummers en schoot regelmatig in de lach. Maar wat er nou
precies zo grappig was, moet u
hem maar zelf vragen. Vermoede-
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aan te gaan sprak jammergenoeg
niet iedereen tot de verbeelding

COLIJN WAKKEE WINT
FISCHER-RANDOM TOERNOOI
Leo van Houwelingen

Er werd op deze avond veel
gelachen. Het was leuk en
fascinerend te zien hoe ieder zijn
weg probeerde te vinden vanuit
een 'merkwaardige' beginstelling.

Op 9 maart 2005 werd er op de
alternatieve avond een Fischer
Random Chess rapid-toernooi
gespeeld. Fischer Random Chess
is schaken volgens de normale
regels, met als verschil dat de
plaats van de stukken in de
beginstelling wordt bepaald door
een dobbelsteen. Het was de
eerste keer dat bij SV Paul Keres
werd geschaakt volgends de
regels van Fischer Random
Chess. Hoeveel belangstelling
hiervoor zou zijn was dan ook
onduidelijk. Uiteindelijk bleken
toch ruim 20 mensen de uitdaging
aan
te
willen
gaan
de
vanzelfsprekendheid
van
de
normale beginstelling los te laten.

Maartje tegen de latere winnaar
Colijn Wakkee!
Het beste hierin was Colijn
Wakkee. Hij werd na 5 ronden de
verrassende winnaar met 4,5
punt, een half punt meer dan Rolf
Dijksterhuis.

Het Fischer-Random toernooi is
begonnen
Het viel op dat er niemand
aanwezig was van het eerste
team. De gedachte om zonder
openingstheorie de schaakstrijd

als u goed kijkt ziet u dat Maartje
haar koning tussen twee torens in
staat!
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DR. SIMON!
Jan Jaap Janse
Nee, niet die dokter uit Medisch
Centrum West, maar onze eigen
Simon Kronemeijer is sinds 11
maart jl. doctor in de wiskunde.
Een hooggeleerd comité met o.a.
een onverstaanbare Japanse
professor wist hem niet meer aan
het wankelen te krijgen, of het
moest de vraag zijn naar zijn
favoriete stelling. Die heeft Cili
dus maar vereeuwigd:

De voorkant van het proefschrift.
Bedenkt u er zelf het paars bij?

We beginnen inmiddels aardig wat
doctors op de club te krijgen.
Misschien een idee om volgend
jaar een gepromoveerdenteam op
te stellen, dr. Simon?
(met dank aan Cili voor de foto's)

Officieuze, officiele, en exbestuursleden op de receptie.

Simon tijdens de verdediging
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ANALYSE INTERNE
Jan Jaap Janse
Fokkink, W. –Janse, J.J.
Interne PK 04-05, r.23
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5?! Een
aardige zet die de lange variantenbomen na 3,… Lf5 4 Pc3 e6 5
g4 Lg6 7 Pge2 c5 vermijdt. 4.dxc5
Zoals verwacht kiest Wan, zelf
ook Caro-Kannspeler, voor de
enige principiële zet. 4 c3 geeft
een comfortabele Franse stelling,
en speculatief maar dubieus is 4
c4?! In de KNSB kreeg ik daar
een pak slaag mee na 4...Pc6 5
Pf3 Lg4?! 6 cxd5 Lxf3 7 Dxf3
Pxd4 8 Dd1 a6? (8...Dxd5 9 Lb5+
Kd8 lijkt prima te gaan) 9 Pc3 e6
10 Le3 Db6?? 11 Da4+ en uit. 4.
.. e6 5.Le3 Pc6?! 5,… Ph6!? is
theorie. Dat ziet er krankzinnig uit
wegens 6 Lxh6, maar de controle
over de zwarte velden compenseert de pionnenruïne meer dan
voldoende. 6.Lb5?! Ld7 7.Lxc6
Lxc6 Ik zit me af te vragen of
Wans 6 Lb5 wel zo’n gelukkige is.
Wit behoudt zijn pion, maar zit
straks zonder loperpaar. Meer
daarover zo meteen. 8.Pf3 Pe7
9.c3 Pf5 10.Ld4 Pxd4!? 11.cxd4
b6! 12.cxb6 Dxb6

Ter vergelijking: de “hoofdvariant”
(bron: Gallagher) is 5 Le3 Ph6 6
c3 Pf5 7 Ld4 Pxd4 8 cxd4 b6 9
Lb5+ Ld7 10 Lxd7+ Pxd7 11 cxb6
Dxb6. Bijna dezelfde stelling, met
als belangrijkste verschil dat zwart
een paard heeft i.p.v. de
witveldige loper. Als dat al “real
compensation” is moet dit dus
beter zijn voor zwart. Overigens
geeft de on-line versie van
Chessbase deze stelling drie keer,
met als voortzettingen 13 0-0, 13
Dd2 en 13 Dc2. Wans zet zou dus
een nieuwtje zijn. 13.Db3 Da6
14.Pc3 Le7 15.a3 0-0 16.Dd1!? ..
Sterke zet denk ik. Zwart moet nu
wel iets dwingends hebben,
anders consolideert wit met De2.
16. .. Tab8 17.b4 Tb6? Na een
poos denken, maar waarschijnlijk
is simpel 17...Tfc8 beter. 18.Kd2
..18 De2? Lxb4. 18. .. f6 19.De2
Db7 20.Thb1 a5? Een krukzet, wit
kan nu eenvoudig afruilen.
20...Le8 (nota bene de bedoeling
van 18...f6) is veel sterker.
21.bxa5 Tb2+ 22.Kc1 Txb1+
23.Txb1 Lxa3+ 24.Kd1 Dc7 Het
zal weer ongeveer gelijk staan.
Zwart heeft nog wel wat druk en,
ook niet onbelangrijk, een minuut

(zie diagram)
Wit heeft een pion meer en geen
verzwakkingen, maar toch denk ik
dat hij niet best staat. Allereerst
heeft
zwart
een
vervelend
loperpaar, anderzijds is pion b2 er
niet makkelijk op te houden.
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of 10 meer op de klok. 25.a6 Da5
26.Tb3 Lb4 Fritz maakt zich
steeds nogal druk om de mogelijkheid 27 exf6, en wil steeds ruilen
op e5. 27 exf6 Txf6 28 Db2
bijvoorbeeld, en een schaakje op
b8 bij de hand. Misschien heeft ie
gelijk en laat Wan hier een kans

liggen. 27.Db2 Lxc3 28.Txc3
Dxa6 29.Da3?? .. Een treurige
tijdnoodblunder. In de analyse
konden we na 29 Ke1 niets
forcerends vinden. Zwart staat
nog wel beter. 29. .. Df1+ 30.Kc2
Dxf2+ 31.Pd2 Le8 32.De7 Lg6+
33.Kb3 Dxd2 34.exf6 Tb8+ 0-1.

VEEL
PUNTEN,
PRIJZEN

score van 7 uit 9 en de TPR van
meer dan 2500 bleken ruim
voldoende voor een meesterresultaat. Mark Smits en Bert Both
scoorden allebei 6½ uit 9 en
wonnen nog aanzienlijk meer
ratingpunten dan Xander. Wim
van de Fliert vulde zijn 6½ uit 9
(waaronder een reglementaire
overwinning) aan met 2 uit 3 in de
KNSB-beker en werd topscorer
van de hele club. Maar eigenlijk
was het hele team in grote vorm,
op de laagste twee borden na.
Natuurlijk zijn er achteraf momenten aan te wijzen waarop het
beslissende
extra
matchpunt
misschien had kunnen worden
gescoord, maar al met al zat het
niet tegen dit seizoen en heeft ons
vlaggenschip gewoon het beste
resultaat in de geschiedenis van
Paul Keres neergezet. En als dat
dan een tweede plaats is dat des
te toepasselijker.

WEINIG

Simon Kronemeijer
Extern doet Paul Keres zijn
naam dit jaar eer aan: hij werd de
“eeuwige tweede” genoemd en
maar liefst drie van onze teams
eindigden dan ook als tweede.
De meest opvallende tweede
plaats was wel voor het eerste
team. In een poging Eric Nicolai
binnen de club te houden hadden
we dit jaar om indeling in de
zuidelijke poule gevraagd (Eric
woont in Tilburg). Dat viel goed
uit, want in de noordelijke poule
zat Homburg Apeldoorn, dat niet
alleen op papier onverslaanbaar
was maar ook al zijn wedstrijden
vrij eenvoudig won. In de zuidelijke poule was het veel spannender. In de eindstand staat Paul
Keres maar anderhalf bordpunt
achter kampioen Stukkenjagers!
Een paar Keresianen toonden
grote vorm. In de eerste plaats
Xander Wemmers, die altijd aan
bord 1 zat en daar gesteund door
goede voorbereiding de ene na de
andere titelhouder eraf mepte. De

In het eerste team was men dus
wel tevreden over het eindresultaat, maar in het tweede overheerste de teleurstelling. Door twee
nederlagen in de eerste drie
rondes leek dit team al vroegtijdig
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KNSB-niveau makkelijk aan te
kunnen: hij werd topscorer met 6
uit 8. Ook ikzelf droeg een stevig
steentje bij met 5 uit 7 aan bord 3.
Heel belangrijk was ook dat de
topborden Paul van der Kooij en
Rijk Schipper niet bezweken
onder de sterke tegenstand, zeker
omdat op de lagere borden een
paar spelers de vorm helemaal
kwijt waren. Het gelijkspel in de
laatste ronde tegen kampioen
HSG 2 bevestigde dat het 3e dit
jaar echt KNSB-waardig was. Paul
Keres 3 eindigde met 10 matchpunten, wat een nieuw record is
(althans zolang de 3e klasse
KNSB bestaat). Daarmee werd
het team beste promovendus,
zodat er volgend jaar in de SGS
weer om een extra promotieplaats
gespeeld kan worden.

uitgeschakeld voor de titel, maar
een serie van vier overwinningen
bood opeens weer alle kans. In
deze krankzinnige poule stonden
toen vier teams in matchpunten
gelijk bovenaan, met nog drie
onderlinge wedstrijden te gaan.
Vijf andere teams waren ondertussen nog in serieuze degradatienood, terwijl het laatste team
eigenlijk al gedegradeerd was.
Maar het cruciale duel tegen
Helmond
eindigde
in
4-4,
waardoor Helmond met een
overschot aan bordpunten bovenaan bleef en in de laatste
wedstrijd met een grote overwinning kampioen werd. Tegen de
gewoonte in werd PK2 dit keer
vooral
gedragen
door
de
topborden: Anton Rosmuller, Erik
Oosterom en Maartje de Jonge,
die vooral in de eerste helft van
het seizoen geweldig scoorden.
Anton werd zelfs topscorer met
6½ uit 9, geen geringe prestatie
aan bord 1. De hoogste TPR
(2365) was voor Maartje met 6 uit
7. Al met al een behoorlijk resultaat voor dit team, maar eigenlijk
moet PK2 weer naar de tweede
klasse.

Misschien kan Paul Keres 4
daar dan van gaan profiteren,
maar dit jaar lukte het niet echt.
Op papier was het team behoorlijk
versterkt met Bas Peeters en
Michiel Bouwhuis aan de topborden, en zij scoorden zelfs beter
dan volgens rating verwacht. Maar
daaronder ging teveel mis. De
kampioenskansen waren na twee
ronden al verkeken door nederlagen tegen de inderdaad sterke
Regiohakkers en de bijna degraderende
Rode-Loper-reserves.
Daarna krabbelde PK4 langzaam
weer wat op, maar tot de laatste
ronde aan toe bleef er een kansje
op degradatie. Zover kwam het
gelukkig niet. Volgend jaar moet
PK4 steviger aan de weg gaan

Paul Keres 3 overtrof de
verwachtingen door als promovendus direct maar de titelfavoriet
te kloppen. Daarna kwam het
team nooit meer in de buurt van
de degradatieplaatsen. Het zwaarbevochten matchpunt tegen Euwe
3 was daarvoor heel belangrijk.
Gert-Jan de Pender kwam uit het
vierde team, maar liet zien het
25

onderaan. Paul Keres 6 won
daarna ook nog maar een
wedstrijd (waarna uiteraard direct
weer over promotie gespeculeerd
werd). Het team eindigde met
twee nederlagen en het totaal
bleef op 8 matchpunten steken.
Als enige Keres-team haalde het
dus geen 50 procent. Maar ja, in
het zesde is alles altijd anders.
Volgend jaar gaat het team weer
voluit voor de titel. Chris van Meer
combineerde het teamleiderschap
met de topscore van 6½ uit 9.

timmeren! Een plaats in de subtop
is toch wel het minimum wat wij
van dit team verwachten. Dat valt
natuurlijk de topscorer niet te
verwijten: Michiel Bouwhuis met 6
uit 8, meestal aan bord 2. Een
aanwinst voor de club.
Het vijfde kampte ook al met een
slechte start: verlies tegen Utrecht
5, dat ook kampioen zou worden.
Een mooie serie van vier overwinningen volgde, en alles leek
weer
goed.
Enkele
lastige
degradatiekandidaten versperden
echter de weg naar de top. Een
goede eindsprint bracht PK5 nog
wel naar de tweede plaats, maar
de promotie als “een-na-bestenummer-2-van-de-tweede-klasse”
ging naar een ander team.
Volgend jaar zal Paul Keres 5 een
poging doen promotie echt af te
dwingen. Mart Renders won op
bord 8 de ene na de andere partij
en finishte met 7 uit 8.
“Zeehondjes knuppelen” noemde
hij het zelf, maar je moet het toch
maar doen. Teamcaptain Jan
Schepers kwam tot 5 uit 9 en
vulde dat aan met 3 succesvolle
invalbeurten in het 4e. Met 8 uit 12
werd hij daardoor tweede in het
topscorerklassement overall.

Uiteraard deed Paul Keres ook
weer aan de bekerwedstrijden
mee. Over de SGS-beker zal ik
maar zwijgen, maar in de KNSBbeker ging het goed. Leithen en
Soest werden netjes geklopt, en
de 2-2 tegen Utrecht mag eervol
genoemd worden. Helaas bleek
Utrecht beter in het snelschaken.
Zodoende heeft Paul Keres ook
op dit front goed gepresteerd,
zonder echt potten te breken. Dat
is de tendens van dit seizoen
geweest.

Paul Keres 6 had een vliegende
start met 2 dikke overwinningen,
en alom werd al gesproken over
het kampioenschap. Dat was
tamelijk voorbarig, want de
geklopte teams bleken ook van
alle andere teams in de poule te
verliezen en eindigden roemloos
26

EINDSTANDEN EXTERNE
COMPETITIE 2004-2005
PK1 (KNSB 1e klasse B)
MP
1 Stukkenjagers
14
2 Paul Keres 1
14
3 Eindhoven
12
4 SMB
10
5 Voerendaal
8
6 DSC Delft
8
7 RSR Ivoren Toren 8
8 LSG 2
7
9 BSG
7
10 Spijkenisse
2

BP
53½ P
52
45
51½
45½
42
40½
44½
42½ D
33 D

PK2 (KNSB 3e klasse G)
MP
1 HSC Helmond
13
2 Paul Keres 2
13
3 Venlo
12
4 Oud Zuylen
11
5 DSC Delft 2*
9
6 DD 2
8
7 Promotie 2
7
8 DBC
7
0 Sliedrecht
7
10 Hillegersberg
3

BP
49½ P
43
40½
39
37½
37½
34½
29½
28 D
21 D

PK3 (KNSB 3e klasse C)
MP
1 HSG 2
14
2 Voorschoten
13
3 BAT Zevenaar
12
4 ZSC/Saende
11
5 Paul Keres 3
10
6 Kijk Uit
9
7 ZSG
7
8 Wageningen 2
6
9 Euwe 3
6
10 Veenendaal
2

BP
44 P
39
42
39½
36½
36
35½
33½
26½ D
27½ D

PK4 (SGS 1e klasse B)
MP
1 Regiohakkers 1
14
2 Geldermalsen 1
10
3 Vianen 1
8
4 Paul Keres 4
8
5 Moira Domtoren 1 8
6 Houten 1
7
7 Gorinchem 1
7
8 De Rode Loper 2
4
9 Oud Zuylen 2
4

BP
42 P
35
33½
33
31½
28½
26½
27
23 D

PK5 (SGS 2e klasse C)
MP
1 Utrecht 5
16
2 Paul Keres 5
13
3 Nieuwegein 1
12
4 Vianen 2
12
5 Oud Zuylen 3
11
6 DBC 3
8
7 Het Gambiet 1
6
8 ZZC 2
5
9 Woerden 2
5
10 Vegtlust 2
2

BP
50 P
42½
44½
36½
35
35
32½
32
27 D
25 D

PK6 (SGS 3e klasse E)
MP
1 BSG 6
15
2 Har-Mon-ie 1
14
3 Denk en Zet 1
14
4 Doorn-Drieb. 3
10
5 Rode Loper 5
9
6 Paul Keres 6
8
7 TRIO 2
8
8 DBC 4
6
9 Zeist 5
4
10 Moira Domtoren 4 0
(* wedstrijd minder)
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BP
48 P
46½
46
39
40½
38½
27½
30
21
15

8.Pxe5 Dxe5 9.Lb5+ Ld7 10.Da4
Ld6 11.e4?! .. vraagt veel van de
witte stelling [11.c4] 11. .. 0–0–0
toen ik deze zet zag was ik er zo
van gecharmeerd dat ik niet
verder keek, doch ..Td8 was
sterker; [11...Td8 12.Lxd7+ (12.g3
dxe4 13.Pc4 Dd5 14.Lg5 0–0
15.Lxf6 Lxb5 16.Dxb5 gxf6
17.Pe3 De6) 12...Txd7 13.Dxa7
0–0 14.Da4 Tfd8 15.f3 Df4 wit
komt niet meer los] 12.Lxd7+
Txd7 13.Dxa7 .. laat hem maar
inslaan op a7, dacht ik, zo sterk
staat de dame daar niet. 13. ..
Pxe4?! [13...Te8 was sterker;
14.Da8+ Lb8 15.f3 (15.Da3 Dc7
16.g3³) ; 13...Te8 14.c4 Pxe4
15.Pf3 Df6 16.Da8+ Lb8 17.0–0
Da6 18.Dxa6 bxa6 19.cxd5 Txd5
zwart houdt druk] 14.Pf3 De6
15.0–0 .. nu de witte koning in
veiligheid is gebracht staat wit
eerder beter. 15. .. f5 hoe deze
zet te waarderen 16.Da8+ .. Ai,
overzien, ik had mijn neus
opgehaald voor deze dame; nu
zint ze op wraak. 16. .. Lb8 17.Lf4
Td6 !?!?,

KNSB BEKER: PK - SOEST
Dirk Floor
In de tweede ronde hadden we
Soest geloot. Spelend in de
tweede klasse KNSB met oude
bekenden Eric de Haan en Reynir
Helgason, in vroeger tijden teamgenoten van Xander in Utrecht 1.
Xander gaf aan liever niet tegen
Reynir te spelen en ging op bord
twee zitten om daar, onder enige
hilariteit,
tegenover
diezelfde
Reynir plaats te nemen, die
kennelijk ook liever niet tegen
Xander speelde.
Wim van de Fliert hield, met
zwart aan het eerste bord, Eric
makkelijk op remise. Deze
speelde niets klaar tegen zijn
eigen lijfopening, de Benoni,en
verontschuldigde zich na afloop
over zijn slappe spel. Xander
sloeg een vroeg remiseaanbod af,
daar ik bedenkelijk leek te staan.
Maar ik won dus nog, terwijl Frans
een boeiende partij tegen Gerrit
Meine Muis naar winst voerde. Bij
Xander liep het uit de hand maar
de zege was daar; 2½-1½.
Overigens zou Xander in de
bekercompetie op 0 uit drie
scoren; Vermoeidheid na een
werkdag in Alkmaar eiste zijn tol.
Otto, B. - Floor, D.
PK-Soest, KNSB-beker 04-05
Analyse Dirk Floor
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.e3 c5 4.c3
Pbd7 5.Ld3 Dc7!? 6.Pbd2 e5!?
reeds een bevrijdende zet, zwart
heeft gelijk spel. 7.dxe5 Pxe5

de enige zet, enkele omstanders
keken met enig leed-wezen naar
mijn stelling, maar toch was ook
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[36...Txa2] 37.Tc2 Le3 38.Pc3 b4
39.Pd1 Kd5 40.Ke2 Ld4 41.Kf3
Ta3+ 42.Kg4 Td3 43.Pf2 Lxf2
44.Txf2 c3 45.Kxf4 Td2 46.Tf1
Txa2 gedesillusioneerd gaf de
witspeler op. 0–1

enige verwarring op hun gezichten
te bespeuren; "Zou die Floor ook
dit kwaliteitsoffer zo bedoeld
hebben?" [17...Pd6 18.Tfe1+-]
18.b4 .. toen de toren er eenmaal
stond begon ik er langzaam in te
geloven. Zo gemakkelijk was het
nog niet voor wit. Het aardige is
dat Fritz hier +2-punt-zoveel voor
wit geeft maar in de varianten
langzaam terugloopt om ergens
op = uit te komen. Ergo; een
correct kwaliteitsoffer; "Jongens,ik
had het allemaal gezien." [18.Tfe1
Thd8 19.Tad1 h6 20.b4 c4 21.Td4
g5 22.Lxd6 Dxd6 23.Kf1 Da6
(23...g4 24.Pd2 Dxh2?! 25.Pxe4
fxe4 26.Texe4 dxe4 27.Txc4+ Kd7
28.Dxb7+ Ke8 29.Dxe4+) 24.Dxa6
bxa6 25.a3 Pxc3 26.Td2 Pe4
27.Tc2 La7 28.Td1÷] 18. .. c4
19.Pd4 .. een mogelijk variant;
[19.Tfe1 h6 20.Tad1 g5 21.Pd4
Dd7 22.Le5 Te8 23.Lxd6 Dxd6
24.g3 Dd7 25.Pe2 g4 26.a4 h5
27.Da5 Lc7 28.Da7 h4 29.a5 Te6
30.Dd4 Pg5] 19. .. Dd7 20.f3 g5!
21.Lxd6 .. [21.Le5 Te8 22.Lxd6
Dxd6 23.g3 Pxc3] 21. .. Dxd6
22.f4 gxf4 [22...Da6!? 23.Dxa6
bxa6 24.fxg5 Pxc3 25.Pxf5 La7+
26.Kh1 Kd7; 22...Pxc3!? 23.Da3
Pe4] 23.Da5 [23.Tf3 Pg5 24.Tf2
Tg8 25.Kh1 Pe4 26.Tc2] 23. ..
Pxc3 24.Pxf5 Df6 [24...Dc7
25.Dxc7+
Lxc7
26.Tf3
d4]
25.Dc5+
Kd7
26.Pg3
Le5
27.Tad1 Dd6 28.Dxd6+ Lxd6
29.Ph5 Pxd1 30.Txd1 Kc6–+
[30...c3–+] 31.Pf6 Lxb4 32.Pxd5
Lc5+ 33.Kf1 Ta8 34.Pc3 b5
35.Tc1
Lb4
36.Pe2
Lc5

Kan Lxh7+?
Op het Utrechtschaak forum liet
Frans Konings zijn stelling na de
13e zet van zwart zien. De
discussie werd gevoerd door
Frans, Jan Jaap Janse en Martin
van Essen, en een zekere Fritz8.
De redactie heeft een korte
samenvatting van hun conclusies
gemaakt.

Konings, F. - Muis, G.M.
Stelling na 13. .. Pf6-d5
Frans had bijna 45 minuten lopen
rekenen op Lxh7+ en er vanaf
gezien. Hij speelde uiteindelijk
14.Pg5 waarop zwart met g6
antwoordde. Wit stond dan nog
steeds iets beter, maar het kritieke
moment is natuurlijk voorbij.
Ondanks het feit dat het een
klassieke stelling lijkt voor Lxh7+
zijn er een aantal oorzaken
waarom het hier wel eens niet zou
kunnen werken:
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Te1! Lxc4 (16... f5 17. exf6 Lxc4
18. De4+ {16 ... Lxc4}) 17. De4+
f5 18. exf6+ Kxf6 19. Pxe6 Kf7 (
>= 19... Ke7 20. Pxc5+ Kf7 21.
Pd3 Te8 22. Df3+ Pf6 (22... Kg8
23. Txe8+ Dxe8 24. b3) 23. Dxa8
Lxd3 24. Txe8 Dxe8 25. Dxa7+
Pbd7 26. Lg5) 20. Pg5+ Kf6 21.
g4 Pe7 22. h4 (22. Ph7+) 22...
Pbc6 23. Ld2 (23. b3!? ;23. Dxc4)
23... Pf5 24. Ph7+ Kg6 (24... Kf7
25. Dxc4+ Kg6 26. Pxf8+ Dxf8 27.
gxf5+ Kh7 28. De4 +-) 25. Pxf8+
Dxf8 26. gxf5+ Kh7 (26... Dxf5 27.
h5+) 27. f6+ g6 28. Dxc6 +-

1) De witte torens doen niet mee
2) Pd5 verdedigt mee
3) De zwarte dame staat erg sterk
op c8, dekt nl. e6.
De kritieke variant is natuurlijk
14.Lxh7+ Kxh7 15.Pg5+ Kg6. Hoe
nu verder?
A) 16.De4+ f5 17.exf6+ Kxf6 en
het is niet duidelijk hoe wit dit
moet winnen, want het paard op
c4 blijft hangen.
B) 16.Dd3+ f5 17.Dg3 Lxc4!
18.Pxe6+ Kf7 19.Dxg7+ Kxe6
C) 16.h4 (suggestie van Lukas) f5
17.h5+ Kh6! en wit staat zeker
niet beter.
D) 16.Dg4 f5 17.exf6 Lxc4!
17.Pe4+ Kf7 18.Dxg7+ Ke8 -+

Frans: wow 16. Te1! vindt zo'n zet
maar eens achter het bord. 16.
Te1!! Lijkt idd te winnen in alle
varianten. Maar wie vindt nu
zoiets achter het bord? Ik niet in
ieder geval, 16. Te1 is geen
moment bij me opgekomen.

Waarschijnlijk zit er nog meer in,
maar Fritz8 kwam met de
oplossing. Wit wint met 16.Te1!!
De op USF gegeven variant is 14.
Lxh7+ Kxh7 15. Pg5+ Kg6 16.

kansloos. Dat het op vluggeren
aankwam had PK een beetje aan
zichzelf te wijten, gedurende de
wedstrijd leek de balans in het
voordeel van onze mannen door
te slaan. Weliswaar stond Xander
Wemmers bedenkelijk, maar Wim
van de Fliert en Frans Konings
hadden prettige stellingen. Dirk
Floor was in een zwaar strategisch gevecht verwikkeld, waarvan de uitkomst zich moeilijk liet
voorspellen.
Wim hield op bord 1 met solide
spel zijn voordeeltje vast, maar

KNSB BEKER: PK - SCU
Frans Konings
Voor de 3e ronde KNSB-beker
stond er een mooi affiche op de
rol:
SCU1
(het
vermaarde
“Jeugdteam”) tegen Paul Keres.
Het publiek kreeg waar voor hun
geld op 24 maart in NDC Den
Hommel te Utrecht. De reguliere
partijen eindigden in 2-2, waarna
er gevluggerd moest worden.
Jeugdigheid en wilskracht gaven
hierbij de doorslag: SCU liet PK
met het snelschaken volmaakt
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verloor
betrekkelijk
kansloos.
Tussen de afloop van mijn partij
en het vluggertje zaten hooguit
een paar minuten, was de
omschakeling te veel? Al met al
toch wel een verdiende overwinning
voor
SCU
want
concentratie, uithoudingsvermogen en hardheid vormen een
essentieel onderdeel van het spel.
Het is het bekende liedje: qua
schaakkracht doet PK voor weinig
teams onder, maar aan het
mentale aspect kan zeker gewerkt
worden. (Hand in eigen boezem!)

dat zijn sterke tegenstander (Ruud
Janssen) zich mat in één liet
zetten was een enorme meevaller.
In tijdnood kreeg Xander (bord 2)
nog onverwachte kansen op
redding. Deze kansen pakte hij
echter niet en Martijn Dambacher
drukte het volle punt. Zelf won ik
op bord 3 van Jelmer Jens, de
partij staat hieronder. Dirk verloor
helaas doordat hij in tijdnood de
kluts kwijtraakte.
De PK-spelers waren duidelijk niet
klaar voor het vluggeren. Alleen
Xander maakte een halfje, de rest

Utrecht
- Paul Keres
2-2 (3½-½)
--------------------------------------------------Ruud Janssen
- Wim van de Fliert(w) 0-1 (1-0)
Martijn Dambacher - Xander Wemmers
1-0 (½-½)
Jelmer Jens
- Frans Konings
0-1 (1-0)
Thomas Willemze
- Dirk Floor
1-0 (1-0)

26.Td1 Kf7 27.h3 h5 28.g4! .. het
juiste plan, met g5 gaan breken
28. .. h4 29.Tf1 Ke7 30.Tf2 Tc7
hier kon zwart zich redden, zoals
Fritz aangeeft: Tc1+ en als nu
Kg2 dan Kd6. Punt is dat op g5
van wit sterk Lc3! kan volgen

3) Konings, F – Jens, J
(analyse Frans Konings)
1.d4 Pf6 2.Pf3 e6 3.e3 b6 4.Ld3
Lb7 5.0-0 d5 6.b3 Pbd7 7.Lb2
Ld6 8.Pbd2 c5 9.Pe5 0-0 10.f4
Pe4 11.Pxe4 dxe4 12.Lc4 Pf6
13.De2 De7 14.f5 Ld5 15.Lxd5
exd5 16.c4 Tac8 beter was cxd4
17.Pg4! .. nu moet zwart een
aanval tegen de koning afweren
cxd4 18.Lxd4 Pxg4? wilde
varianten ontstaan na 18..dxc4!
19.Pxf6+ gxf6 20.Dg4+ Kh8, maar
waarschijnlijk is rustig terugslaan
met 19.bxc4 het beste 19.Dxg4 f6
20.cxd5 Tc2 21.Tfc1 Tfc8 22.Dd1
Dc7 22..Lxh2+?? 23.Kxh2 Dc7+
24.d6 1-0 23.Txc2 Dxc2 24.Dxc2
Txc2 wit staat een pion voor,
maar zwart staat actief 25.a4 Lb4

31.g5 .. nu is het uit, vermoed ik
31. .. Kf7 32.gxf6 gxf6 33.Tf4 ..
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van plan was. 5.Pxe5 Dd5 6.Pxc6
bxc6 7.Lc4 Dd6 8.d3 exd3 9.0-0
.. Deze stelling vond ik 16 maal in
de database, wit scoort 90%. 9. ..
Le7 10.Lxd3 Pf6 (Ld7) 11.Lf4
Dc5 12.Le3 Dd5 13.c4! Dd6
14.c5 Dd8 15.Td1 Ld7 16.Pc3 ..
(op Lf5 komt Pd5) 16. .. Db8
17.Ld4 +– 0-0 18.Pe4 .. In plaats
van pionwinst (Lxf6, Lxh7+, Dc2+
en Txd7) houd ik liever de druk
vast.
Ook
Te1
kwam
in
aanmerking. 18. .. Pd5 19.Pg3
Lf6 20.Ph5! Lxd4 21.Dxd4 f6
22.a3 Le8 23.Dg4 (Pg3) g6 24.b4
Dc8 (f5) 25.Dg3 a5 26.Pf4 axb4

wint een tweede pion 33. .. Tc1+
34.Kf2 Tc2+ 35.Kf1 Tc1+ 36.Ke2
Te1+ 37.Kf2 Tb1 38.Txe4 Txb3
39.Txh4 Lc5 40.Lxc5 bxc5
41.Tc4
Ta3
42.Txc5 Txa4
43.Tc7+ Ke8 44.Kf3 a5 45.e4
Ta3+ 46.Kg4 a4 47.Ta7 Ta1
48.Kh5 a3 49.Kg6 a2 50.Kxf6
Te1 51.Txa2 Txe4 52.Th2 Td4
53.Ke5 Th4 54.d6 Kd7 55.Th1 ..
1-0 Na 55..Th6 wint wit met Ta1
en nu op Txh3 Ta7+. Als de
koning teruggaat naar de onderste
rij volgt de winnende opmars van
de f-pion. Ziet u het röntgenmotief
in de stelling? Als de koning naar
c6 gaat volgt Tc7+ en wint.
(Red: Willem van de Fliert stuurde
een aanvulling op het verslag,
samen met een analyse van zijn
partij. Deze is in overleg met
Frans bijgevoegd)
Willem van de Fliert
Frans, bedankt voor je mooie
verslag van de bekerwedstrijd
SCU-Keres. Over mijn partij moet
ik twee dingen rechtzetten. Vanaf
zet 4 tot het einde had ik groot
voordeel, niet ‘een voordeeltje’.
Dat mijn tegenstander zich mat
liet zetten was niet ‘een enorme
meevaller’,
maar
versnelde
slechts het einde.

27.axb4 (Pxg6! is nog sterker)
Txa1 28.Txa1 Lf7 29.Pxd5
(Pxg6!) Lxd5 (cxd5 b5) 30.Lxg6
Kh8 31.Dh4 Dd7 32.Le4 De6??
(Dg7 Ta7 +–) 33.Dxh7 mat

1) van de Fliert, W – Janssen R
Analyse Willem van de Fliert
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.c3 d5 4.Da4
dxe4?! Mijn tegenstander had
twee dagen tevoren de Ponziani
uitgebreid bestudeerd, maar was
even vergeten dat hij hier Ld7!?
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we met 5½-4½ zouden gaan
winnen. Maar even later maakte
Bert een lelijke blunder...

PK1-EINDHOVEN
Dirk Floor
Zo stonden we precies gelijk met
de Stukkenjagers, maar boven
hen geklasseerd om dat we het
onderlinge
duel
gewonnen
hadden. Wel hadden zij een
lichter programma, drie maal
winnen leek geboden. Om de
lange tijd tussen deze en de
vorige ronde te overbruggen werd
er
een
wedstrijd
PK1-PK2
ingelast. Edoch, het ging mis. Er
was matheid in het team, leek het
wel. Was het omdat we met een
1-0 voorsprong begonnen? Bleek
dit een nadeel?
Eindhoven had het tweede bord
opengelaten
zodat
we
de
vertrouwde aanblik van Wim, op
en top concentratie moesten
missen. Was het omdat Andreas
niet meespeelde? Hij werd
vervangen door Bas Peeters.
Zoals wel vaker in het verleden
was er gesteggel/misverstand met
de teamleider van het tweede.
Van Xander vernam ik dat hij had
begrepen dat het tweede niemand
hunner wilden afstaan, zelf nog in
strijd zijnde voor het kampioenschap, om na de wedstrijd te
vernemen dat "hij had kunnen
krijgen wie hij maar wilde". Laat
dit de laatste keer zijn geweest, ik
wil dit punt aan de orde stellen op
de ledenvergadering.
Toen ik zelf mijn partij remise
had gegeven meende ik, samen
met Wim, die de hele middag
aandachtig toeschouwer was, dat

(1) vd Plassche,B - Wemmers,X
analyse Xander Wemmers
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pc3 Pf6 4.e3
a6 5.Pf3 b5 6.c5 .. Een mij
onbekend
systeem.
Meestal
speelt wit c5 als de b-pion nog op
b7 staat, of handhaaft wit nu de
spanning met b3. Ruilen op d5 (of
b5) is slapjes. 6. .. g6 Dit bleek
achteraf een acceptabele manier
te zijn volgens het boek dat mijn
tegenstander na de partij uit zijn
tas toverde. 6...Lg4 met ruil van
de slechte loper, ligt voor de hand,
maar na 7.Db3 gevolgd door a4
houdt wit meer spel op de
damevleugel. In deze stelling
heeft de witveldige loper nog wel
een functie. 7.Pe5 Lg7 8.Le2
Pfd7 Op deze manoeuvre is het
zwarte spel gebaseerd, maar het
is sterker (en ook bekend) om
eerst te rokeren. 9.f4 Pxe5
10.fxe5 f6 11.exf6 Lxf6 11...exf6
12.0–0 f5 zou ideaal zijn, maar wit
speelt 12.e4 dxe4 13.Pxe4 met
groot voordeel. Ook 11...exf6
12.e4 b4 13.Pa4 dxe4 is goed
voor wit: het is gewoonweg te
lelijk. 12.e4 dxe4 13.Le3 .. Deze
manier van spelen lijkt wit nog van
een plusje te verzekeren. Hij kan
rustig e4 terug gaan winnen en
een keer kiezen of hij kort of lang
rokeert. Zwart heeft dan wel
gaten, maar geen spel. 13. .. Lf5
14.Db3?! .. Dit berust op een
forse misrekening van de wit33

16...Ld7 of Lc8 voelen niet goed
aan. Waar ik wel over dacht was
16...Lxg4 17.Lxg4 e3, maar dat
faalt op 18.Dd1. 17.gxf5 Pxc5
18.Dd1 .. 18.Dc2 is beter. Ik was
18...0–0–0 van plan, maar Fritz
vindt dan de verdediging 19.Td1
De3 20.Txd8+ Txd8 21.Pd1.
Zwart zal het beste 18.Dc2 gxf5
kunnen spelen. Genoeg pionnen
voor het stuk, activiteit en de witte
koning is unstable. Na 18.Dd1 in
de partij maakt het paard zijn
reisje af en het eindspel is een
kwestie van vrij eenvoudige
techniek. 18. .. De3 19.Dd2 Pd3+
20.Kd1 Pf2+ 21.Kc2 Dxd2+
22.Kxd2 Pxh1 23.Txh1 0–0–0+?!
Klein smetje in het eindspel: beter
is direct 23...gxf5, omdat nu de
witte koning in het centrum kan
gaan blokkeren. 24.Ke3 gxf5
25.Kf4
Thf8
26.Td1
Txd1
27.Lxd1 Kd7 28.Ke5 c5 29.Pd5
Tg8 30.Pf4 Tg1 31.Le2 Ta1 Het
activeren van de toren, eventueel
in ruil voor de drie centrumpionnen, is de meest logische
manier om het eindpel te winnen.
Mijn tegenstander had overigens
al sinds zet 25 minder dan 1
minuut op de klok. 32.a3 Tb1
33.a4
bxa4
34.Kd5
Txb2
(opgegeven) 0–1

speler. Rustig 14.Dd2 en 0–0–0
was goed geweest. Op den duur
komt wit met g4 en wint e4 terug.
Alle witte stukken komen actief te
staan. Ook 14.g4 Lh4+ 15.Kd2
Le6 is interessant. Wit kan
eventueel met 16.g5 de loper
insluiten, of (weer rustig) Kc2
spelen. Structureel staat wit beter
en zodra hij zijn ontwikkeling
voltooid heeft kan hij gaan
beginnen met het uitbreiden van
zijn voordeel. 14. .. Lxd4

Dit kan gewoon. Wit had het
simpele 15.Td1 e5 gemist en had
al snel 14...Lxd4 verworpen. Hij
dacht hier 50 minuten na, onder
andere over 15.Td1 e5 16.Lxd4
exd4 17.Db4 d3 18.Pxe4, wat net
niet kan vanwege 18...Dh4+ en
Db4 hangt. 15.Lxd4 .. Wat hij in
die 50 minuten niet vond, maar er
wel was, is 15.Td1 e5 16.Lxd4
exd4 17.Pxe4! Lxe4 18.De6+ De7
19.Dc8+ Dd8 20.De6+ met
eeuwig schaak. Als zwartspeler
moest ik het wel toestaan, omdat
iedere andere zet dan 14...Lxd4
een nagenoeg verloren stelling
oplevert. 15. .. Dxd4 16.g4 Pd7!
Een fijne zet om te spelen: linea
recta naar h1 met dat paard.

(3) Hallebeek, F. - Bor, W.
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.d4
exd4 5.e5 Pg4!? een goed
alternatief voor ..Pe4. 6.De2 De7
7.Lf4 d6 [7...f6] 8.exd6 Dxe2+
9.Lxe2 Lxd6 10.Lxd6 cxd6
11.Pa3 Pge5 12.Pb5 d3!?
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de remise veilig 26...Ld5 27.Tc1
Pe4 28.b7 Lxb7 29.Tc7+ Ke6
30.Txb7=] 23.Pd5+ Kd8 24.Txc8+
Kxc8 25.Lc4 Ta3 [25...Lxd5
26.Lxd5 Pe2+ 27.Kh1 Ta3 28.Lxf7
Txa4=] 26.Td1 Lxd5 27.Lxd5 f6
28.Lc4 Txa4 29.Txd4 d5 30.Txd5
½–½

[12...Ke7!? 13.0–0–0 d3 14.Lxd3
Pxf3 15.gxf3 Le6=] 13.cxd3 .. er
zijn andere zetten maar steeds
blijkt dat, eerder dan in gevaar te
komen, de zwarte koning lekker
gaat meespelen; [13.Pc7+?! Kd8
14.Pxa8 dxe2 15.Pxe5 Pxe5 en
het paard blijft gevangen; 13.Lxd3
Pxf3+ (13...Pxd3+ 14.cxd3 Ke7
15.Kd2 Le6=) ; 13.Pxe5 dxe5
14.Lxd3 Ke7 15.Pc7 Tb8 16.Pd5+
Kd6=] 13. .. Ke7= 14.0–0?! ..
onnauwkeurig, wit kan ook beter
zijn koning in het centrum houden.
[14.d4 Pxf3+ 15.Lxf3 Lf5 16.Kd2
a6 17.Pc7 Tab8=] 14. .. Le6 15.d4
Pxf3+ 16.Lxf3 a6 17.Pc3?! ..
[17.Pc7 Pxd4!? (17...Tac8 is
solide 18.Pxe6 fxe6=) 18.Pxa8
Pxf3+ 19.gxf3 Txa8 20.Tfc1 Kd7
21.Tc3 d5 22.Tac1 Kd6 en
dynamisch evenwicht] 17. .. Pxd4
18.Lxb7 Tab8 19.Lxa6 Txb2

(4) Floor, D. - Veerman, J.
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 g6 4.0–0
Lg7 5.Te1 e5 6.a4 .. gewoon wat
ruimte nemen, ik wilde spelen op
het bezit van veld d5. [6.Lxc6 is
de modevariant 6...dxc6 7.d3;
6.b4!?] 6...Pge7 7.d3 0–0 8.Pc3
Pd4 onnauwkeurig, beter is ..d6,
op ..Le3?! is ..Pd4 dan wel sterk.
Beter is 8 Lc4 [8...d6 9.Lc4 h6!?]
9.Lc4 d6 10.Pxd4 .. [10.Lg5!?] 10.
.. cxd4 11.Pd5 Pxd5 12.Lxd5
Dc7 13.Ld2 Te8 [13...Le6!?
14.Lxe6 fxe6 15.c3 dit is wel
speelbaar voor zwart] 14.c3 dxc3

zwart is los en staat nu beter
20.a4 Ta8 21.Lb5 Tc8 hier mist
zwart zijn kans [21...Tb3!? bijv
22.Tac1 Pxb5 23.axb5 Tc8
24.Pd5+ Kd8 25.Txc8+ Kxc8
26.Tc1+ Kd7 27.Pc3 Lc4 28.f3
Lxb5] 22.Tac1 Tb3 [22...Txb5
23.axb5 Txc3 24.Txc3 Pe2+
25.Kh1 Pxc3 26.b6 de pion stelt

15.Tc1 [15.bxc3 was beter,en
zwart komt onder druk over de blijn, het niet meespelen van de
loper op f8 kan zwart gaan
opbreken, bijv; 15...Le6 (15...Ld7
ziet er nu beter uit 16.Db3 Lc6
17.a5 Lxd5 18.Dxd5 Dc6 19.Db3
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.. aannemen! [19.bxc4 bxc4
20.Pxc4 en teruggeven 20...dxc4
21.Pf4±] 19. .. bxc4 20.Pf4?! ..
[20.bxc4
Txc4
de
extra
mogelijkheid 21.e4 Lg6] 20. ..
Dxb3 21.e4 dxe4 22.fxe4 c3
23.Lxc3 Txc3 24.exf5 .. [24.Tcb1!
Da4 25.exf5 Dxd4+ 26.Kh1 en
veld e6 is een pijnplek.] 24. .. e5?!
[24...Txc1 25.Txc1 Lxa3= volgens
Fritz] 25.dxe5!? .. dit verliest een
toren,maar 25. .. Db6+ 26.Kg2
Dc6+ 27.Kh3 Txc1 28.Lg2!

Tec8 20.Teb1 Tc7 en zwart lijkt
stand te houden) 16.Lxe6 Txe6
17.Db3 b6 18.a5! de kraakzet,
een pion investeren om er eentje
te verdienen. 18...bxa5 19.Dd5
Tb8 20.Txa5 Tee8 21.Ta6 Tb6
22.Txb6 Dxb6 23.Le3 Dc7 24.c4
Tb8 25.Ta1 Tb7 26.h3 h6 27.Ta6
Lf8 28.Da5 Dxa5 29.Txa5 en wit
wint de pion op a7.] 15...Le6
16.Txc3 Dd7 17.Lxe6 .. [17.Db3]
17...Dxe6 18.Db3 Dxb3 19.Txb3
Te7 en niet meer, ik had mijn
voordeel hier overschat; optisch
lijkt het meer dan het is. 20.Tc1 f5
21.Tc4 .. [21.Tbc3 Kf7] 21. .. Kf7
22.Kf1 .. [22.Tcb4 b6 23.Tc4
Td8= de zwarte koning gaat goed
meeverdedigen] 22. .. Ke6 23.Tb5
Td8 24.Td5 Tdd7 25.La5 Tf7
26.Ke2 Lf8 27.Tc8 Le7 28.Ta8 b6
29.Lc3 Tf8 30.Txf8 Lxf8 31.a5
bxa5 32.Txa5 Le7 33.exf5+ gxf5
34.d4 Lf6 35.dxe5 .. [35.d5+ Ke7
36.Ld2 Tb7 37.b4 h5 38.Ta6 Kd7
39.h3 Ld8! gevolgd door Lb6 en
wit komt er niet doorheen.] 35. ..
Lxe5 36.Lxe5 dxe5 37.f3 ½–½

plots blijken de witte stukken een
sterk team te vormen,klaar voor
de counter. 28. .. Dxg2+ er is niet
beter [28...Txa1 29.Lxc6 Pxc6
30.Dc4++-; 28...Dd7 29.Ld5+ Kh8
30.Txc1 (30.Dh5 g5) 30...Dxf5+
31.Kg2 Lxa3 32.Ta1 Lb4 33.e6=]
29.Dxg2 Txa1 30.Db7 fxe5
31.Pe6 Te8 32.Pc7 Td8 33.Pe6
Te8 34.Pc7 Td8 35.Pe6 ½–½

(5) Sutmuller, J. - Konings, F.
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.Pbd2
Lf5 5.g3 e6 6.Lg2 Le7 7.0–0
Pbd7 8.b3 .. [8.Ph4] 8. .. Pe4
9.Lb2 .. de loper staat hier passief
9. .. a5 10.a3 0–0 11.e3 b5
12.cxb5 cxb5 13.De2 Db6
14.Tfc1
Tac8
15.Lf1
Pd6
[15...b4!? 16.axb4 Lxb4 17.Pxe4
Lxe4] 16.Pe5 Pb8 leidt een
geinspireerd idee in, wat echter
toch niet zo sterk is. [16...Db7]
17.f3 f6 18.Pd3 Pc4?! 19.Pxc4?!

(6) Smits, M. - Cuijpers, F.
1.e4 e5 2.Lc4 Pf6 3.d3 Pc6 4.Pc3
Lb4 [4...Pa5!?] 5.Pge2 d5 6.exd5
Pxd5 7.0–0 Le6 8.Lb5 .. [8.Pxd5
Lxd5 9.Lxd5 Dxd5 10.a3 Le7=]
8...0–0 9.Lxc6 bxc6 10.Pe4 Le7
weer een variatie op het thema
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[20.Pxg3??
Txh2+]
20...Lb6
21.Pxb6
axb6
22.c4
Pe7
23.Lc3?! .. [23.f4!? exf4 24.Pxf4
Tf5 25.Tae1 Lf7] 23. .. Pf5
24.Dxe5 Dxe5 25.Lxe5 Pe3
26.Lxc7 Pxf1 27.Txf1 Txa2 zwart
heeft de kwaliteit veroverd en
staat nu gewonnen. 28.Te1 Ld7
[28...Tb2] 29.Lg3 Tha5 30.Kg2
Td2 31.Lf4 Tc2 [31...Txd3;
31...Tb2] 32.Kg3 g5 33.Lc7 Taa2
34.Kf2 Lf5 35.Ke3 Td2 36.Pc1
Tac2 37.Lxb6 Txh2 38.Kd4 ..
[38.Pe2] 38. .. Thf2 39.Ke3 Kf7?!
40.Lc5?! .. [40.Pe2] 40. .. h5
[40...g4] 41.Pe2 Dat heeft zwart,
in tijdnood?, niet handig gedaan.
Wit kon blijven spartelen en staat
na deze zet weer binnen de
remisemarge. 41. .. Tfxe2+
42.Txe2 Tc3 43.Td2?! Aan Mark
de ondankbare taak dit nog te
gaan winnen. Dit verklaart ook
minder optimale zetten in het
vervolg, waarmee nog verwoed
wordt gepoogd remise uit de weg
te gaan! [43.Kf2 Txd3 44.Te7+
Kf6 45.Tc7] 43. .. Txb3 44.Kd4 h4
45.Ld6 h3 46.Lc7 c5+ 47.Kxc5
Txd3 48.Tf2 Le6 49.Le5 Kg6
50.Kb4 Kf5 51.Lh2 Ld7 52.c5
Lc6 53.Kc4 Txf3 54.Txf3+ Lxf3
55.Kd4 ½–½

structuur versus loperpaar, het zal
wel weer tegen elkaar opwegen,
wel moet wit oppassen voor een
eventuele koningsaanval. 11.b3 ..
[11.Te1!? om pion e5 alvast onder
schot te nemen. 11...f5 12.Pd2
Ld6 13.Pf3 is solide,zo komt zwart
er
niet
doorheen
op
de
koningsvleugel.] 11. .. f5 12.Pd2
Ld6 13.Pc4?! .. de verkeerde kant
op,de schildwacht laat zijn koning
in de steek. [13.Lb2 Df6 14.Pf3]
13. .. f4 leidt de aanval in 14.f3
Lc5+ 15.Kh1 Ld4 16.Ld2!? .. om
het tij te keren is wit wel bereid
een kwaliteit te offeren.bijv; 16. ..
Tf5

[16...Lxa1 17.Dxa1 Tf5 18.Pxe5
Dh4 19.g3 fxg3 20.Pxg3 Tf6
21.Pxc6 en wit lijkt stand te
houden] 17.c3 Th5 18.De1?! ..
speelt,ten onrechte, op winst
[18.cxd4 Dh4 19.Kg1 Dxh2+
20.Kf2 Dh4+ 21.Kg1 Dh2+ 22.Kf2
Dh4+ zwart heeft remise maar
niet meer] 18. .. Df6 19.g4?! ..
[19.cxd4 alsnog 19...Dh6 20.Kg1
Txh2 21.Pc1 veld e2 moet vrij
gemaakt
voor
de
koning.
21...exd4 ziet er beroerd uit;
22.Dxe6+!? Dxe6 23.Kxh2 kan wit
dit houden?] 19. .. fxg3 20.Dxg3

Mark zwoegt als laatste, helaas
zonder succes (foto Jeroen vM)
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(7) Friesen, B. - de Beer, D.

(8) Both, B. - Moonen, R.

1.e4 c5 2.c3 Pf6 3.e5 Pd5 4.Pf3
Pc6 5.Lc4 Pb6 6.Lb3 d5 [6...c4]
7.exd6 Dxd6 8.d4 cxd4 9.0–0
Lf5?! [9...Le6] 10.Pxd4 Pxd4
11.cxd4 e6 12.Pc3 Le7 13.Df3 ..
wint een tempo 13. .. Dd7 14.d5!
met voordeel 14...0–0 15.Td1 e5
16.d6 Lf6 [16...Lh4] 17.Pe4 Lxe4
18.Dxe4 ..

1.Pf3 d5 2.d4 c6 3.c4 e6 4.cxd5
.. lost het zwarte strategische
probleem, de ontwikkeling van
Lc8 op. 4. .. exd5 5.Pc3 Lf5=
6.Lf4 Pd7 7.e3 Db6 8.Dd2 Pgf6
9.a3 Le7 10.b4 0–0 11.Pa4 Dd8
12.Le2 Pe4 13.Db2 .. vanuit de
opening heeft zwart gemakkelijk
spel gekregen. 13. .. b5 oogt lelijk
[13...Te8 solide] 14.Pc5 g5!?
spannende zet, de zwartspeler
geeft niets om zwakke velden; hij
wil het bord in brand zetten!
15.Lg3 g4 16.Pe5 Pxe5 17.Lxe5
Pd6 18.Lxd6 .. [18.h3!? gxh3
19.g4 Lg6] 18. .. Dxd6 19.Ld3
Lc8 passief [19...Dg6] 20.a4! Dh6
[20...bxa4] 21.axb5 g3!? 22.bxc6
Te8

de
pion op d6 met sterk
loperpaar, dit lijkt me in hogere
zin reeds gewonnen. 18...Tfd8
19.Lc2 g6 20.Le3 Tac8 21.Lb3
Tc6 22.Tac1 Tdc8 23.Txc6 Txc6
24.h4!? Kg7 25.g4 Txd6 26.Txd6
Dxd6 27.Dxb7 Pd7? [27...De7
28.Dxe7 Lxe7 29.g5 kwam in de
analyse op het bord, Dirk had er
geen fiducie in, maar het lijkt me
dat zwart behoorlijke remisekansen heeft.De gespeelde zet
verliest, met dames op het bord is
de zwarte koning te kwetsbaar]
28.g5± Ld8 29.Df3 [29.Dxa7]
29...f5 30.gxf6+ [30.Da8+-] 30. ..
Pxf6 31.Lxa7 Lc7 32.Dc3 De7
33.Le3 e4 34.Dd4 [34.Ld4+-] 34.
.. Lb8 [34...Le5] 35.Dc5 Dd7
36.Dg5
Dc7??
[36...Dd6]
37.Dh6+ 1–0

een explosieve stelling 23.0-0-0!?
houdt het het overzichtelijkst
[23.e4 Lxc5 24.dxc5 Lf5; 23.b5
Lxc5 24.dxc5 gxf2+ 25.Kf1 Txe3
26.Le2 Lf5 Fritz] 23. .. gxf2
24.Dxf2 Lh4 25.g3 Lg5 26.Kc2
Lg4 [26...Dxc6; 26...Lxe3 27.Df3
Lxd4
28.Df4
Dxf4
29.gxf4]
27.Tdf1 Te7 28.e4 dxe4 29.Lxe4
Tae8 30.Te1?! .. [30.h4!? zou
dameruil hebben geforceerd en
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lijkt winnend. Bijv; 30...Le3 31.Df6
Dxf6 32.Txf6 Txe4 (32...Kg7
33.Td6 Txe4 34.Pxe4 Txe4
35.Kd3 Te7 36.Te1±) 33.Pxe4
Txe4 34.Te1 Kg7 35.Tef1+-] 30. ..
f5? mist een petite combinaison,
die remise forceert. [30...Txe4
31.Pxe4 Txe4 32.Txe4 Dxc6+
33.Kd3 Db5+ 34.Kc2 Dc6+
35.Kd3 Db5+= schaak, met =]
31.Ld5+ Kh8 32.Txe7+- [32.c7+-;
32.h3+-] 32. .. Txe7 33.Te1 Le3
34.Txe3 Txe3 35.c7 f4 36.Dxf4??
[36.gxf4 en wit kan de vis op het
droge gaan trekken, promotiedreiging en matdreigingen combinerend. Bijv, in deze Fritzvariant;
36...Te8 37.Dg3 Lf5+ 38.Kc3 Dd6
39.Lf7 Tc8 40.Dg5 Lg6 41.Le6
Txc7 42.f5+-] 36...Dxh2+ Ach en
wee, wat deed dit pijn. 37.Kb1
Te1+ 38.Dc1 Txc1+ 39.Kxc1
Dxg3 40.Le6 Dc3+ 41.Kb1 0–1

Pxc5 13.Pb3 f6 14.0–0 Kf7
15.Tc1 b5 16.Pxc5 Dxc5 17.Pd4
Lg6 18.b4 [18.f4] 18. .. Dd6

19.a4 e5 20.Pb3 Thd8 [20...bxa4
21.Pc5] 21.axb5 axb5 22.Dd2
Kf8 23.Ta1 Lf7 [23...Dc6] 24.Tfb1
d4 [24...Dc6 bevalt me beter, om
de spanning erin te houden, zwart
heeft immers wat gemakkelijker
spel.] 25.exd4 Lxb3 26.Txb3
exd4 27.cxd4 Dxd4 28.Dxd4
Txd4 29.g3 Td2 30.Lf3 Ld8
31.Te1 Tc8 32.Te2 Td4 33.Te4
½–½

(9) Bosscher, H. - Fokkink, W.
1.d4 d5 2.c3 Pf6 3.Lf4 Lf5 ..c6
lijkt me nauwkeuriger 4.Db3 Dc8
een kleine concessie, doch gelijk
spel blijft het. 5.Pd2 e6 6.e3 c5 of
..Le7 gevolgd door ..0–0 om pas
daarna met c7-c5 te komen,een
eventueel schaak is dan van de
baan.
7.Pgf3
Le7
8.Lxb8
[8.dxc5!?] 8. .. Txb8 9.Lb5+ Kf8
ten koste van het loperpaar heeft
wit de koning wat ontriefd, doch
zwart kan in alle rust de koning
een mooier plekje geven terwijl
het bezit van het loperpaar een
voordeel van duurzamer aard is.
Zwart staat goed. 10.dxc5 a6
[10...Lxc5] 11.Le2 Pd7 12.Dd1

(10) Peeters, B. - Miedema, R.
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4
4.Pge2 dxe4 5.a3 Le7 6.Pxe4
Ld7 7.P2c3 Lc6 8.Le3 .. [8.Dg4!
aangewezen; 8...g6 een lelijke
concessie (8...Dxd4 9.Le3 De5
10.Lf4 met sterk iniatief voor de
pion) 9.Df4 met voordeel] 8...Pd7
9.Ld3 Pgf6 10.0–0 Pxe4 11.Lxe4
[11.Pxe4] 11. .. Lxe4 12.Pxe4 Pf6
daar wit te timide heeft gespeeld,
heeft zwart nu middels stukkenruil
een gelijke stelling kunnen
bereiken. 13.Df3 .. [13.Pxf6+ Lxf6
14.c3 Dd5 15.De2 liever dames
erop houden, wit staat niet
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onnodig passief [22.f4 Ld8
23.f5!?=; 22.a4=] 22...c6 23.a4
Ta6 24.Ke2 b5!? [24...Tb6]
25.axb5 cxb5 ten faveure van
zwart is er nu een potentiele
vrijpion onstaan. 26.Kd3 Te6
27.Te5 Txe5 28.Lxe5 a4 29.f3
Kc6 [29...h5] 30.Kc2 [30.g4]
30...b4! 31.Lg7? [31.cxb4 Le7
(31...Kb5?! 32.Ld6 Kc4 33.b5
Kxb5 34.b3 axb3+ 35.Kxb3)
32.Kc3 Kb5 33.g4 Lxb4+ 34.Kd3
Le7 35.Kc3 kan zwart hier
doorheen komen?] 31. .. b3+
32.Kd3 [32.Kb1–+] 32. .. Lc1
Wellicht heeft Bas de fout
gemaakt teveel op remise te
spelen,
daarbij
aktievere
mogelijkheden
uit
het
oog
verliezend. 0–1

minder.] 13. .. Dd5 14.Pxf6+ Lxf6
15.Dxd5?! [15.De2] 15...exd5

gunstig voor zwart,gevaar is nu
het ontstaan van een lopereindspel, waarin pion d4, vastgelegd
op zwart, wit parten kan gaan
spelen. 16.Tfe1 Kd7 17.c3 The8
18.Lf4 g6 [18...a5 19.a4 g5
20.Ld2 g4 met licht voordeel voor
zwart] 19.Kf1 Txe1+ 20.Txe1 a5
21.Le5 [21.a4] 21...Lg5 22.Lg3

partij en verloor. Tenslotte waren
Mark en ik nog bezig, in goede tot
gewonnen stellingen lieten we
onze
tegenstanders
weer
terugkomen. Zodat mijn opponent
mijn remiseaanbod afsloeg, toch
nog hopende op 5-5. Maar Mark
stelde de remise veilig en de
matchoverwinning
waarna
ik
tenslotte mijn partij vermocht te
winnen. En zo was er nog een
kansje op het kampioenschap...

VOERENDAAL - PK1
Dirk Floor
Na de domper in de vorige
wedstrijd moesten we aan de slag
in het verre Voerendaal, in welk
plaatsje zich behoorlijk wat sterke
spelers verzameld hebben. De
spirit zat er nu weer helemaal in.
Snelle,solide remises van Wan en
Willem met zwart. Een harde
nederlaag voor Wim, die vanuit de
opening verloor. Overwinningen
van Dirk de Beer, Bert en Frans,
die de topscorer van onze klasse
een lesje gaf. Xander draaide
gehakt van Abolianin. Invalster
Maartje, zo goed op dreef in het
tweede, speelde een ongelukkige

(1) Wemmers, X. - Abolianin, A.
Analyse Xander Wemmers
1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Pf3 Pf6 4.e3
e6 5.Lxc4 a6 6.0–0 c5 7.De2
Le7? Gebruikelijk is 7...Pc6,
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waarna wit met 8.dxc5 verder kan
gaan. In de partij heeft wit dus een
tempo meer ten opzichte van al
die varianten. Omdat de stelling
snel scherp wordt telt dat tempo
hard mee. 8.dxc5 Lxc5 9.e4 Pc6
Met een remiseaanbod, terwijl ik
net tot de conclusie was gekomen
dat het tempo extra me groot
voordeel op gaat leveren. 10.e5
Pd7 11.Td1 Wit verhindert de
vereenvoudiging met ...Pd4. Het
plan is verder simpel: e5
handhaven met Lf4 en dan Pc3,
Tac1 en Pe4. 11...Dc7 12.Lf4
h6?! Deze zet kan nog nuttig zijn
als zwart gaat rokeren, maar het
plan dat zwart kennelijk beoogt is
van bijzonder bedenkelijk niveau.
Hoe zwart wel moet spelen om
het nadeel binnen de perken te
houden is mij niet duidelijk. Het is
al goed mis. 13.Pc3 g5 14.Lg3 g4
15.Ph4 .. Zwart durft nu niet op e5
te slaan en daarmee zijn de zetten
...g5 en ...g4 volstrekt zinloos en
verzwakkend
geworden.
Na
15...Pdxe5 (15...Pcxe5 16.Txd7!)
gaat wit eenvoudig verder met het
ontwikkelen van zijn stelling met
Tac1 en Pe4, waarbij het niet
duidelijk is hoe zwart zijn stukken
neer gaat zetten. Het pionoffer is
niet concreet in die zin dat het
direct weerlegd kan worden, maar
gevoelsmatig verwacht ik dat
zwart het allemaal niet droog gaat
houden. 15...b5

16.Lxe6!? Er zijn hier vele mogelijkheden, zoals rustig 16.Lb3 of
ook 16.Ld5. De tekstzet leek me
het meest overtuigend. Er wordt
geen tijd verloren, Ph4 mag ooit
op g6 komen binnenzetten en een
Dxg4 op het juiste moment is
crushing. 16...fxe6 17.Pe4 Direct
17.Dxg4 Pdxe5 18.Dh5+ Df7 is
niet goed. Voorlopig verhindert wit
het slaan op e5 en dreigt ooit
Pd6+ of Pf6+. Zwart dacht nu lang
na en is waarschijnlijk tot de
conclusie gekomen dat er geen
verdediging meer is. Hij besluit g4
gedekt te houden. 17...Tg8
18.Tac1 De witte stelling speelt
makkelijk: er hoeft niet gerekend
te worden. 18...Lf8 19.Pd6+ Ke7
20.De4 Met dubbele aanval op c6
en h7. Een kolderieke variant is
20...Lb7 21.Dh7+ Tg7 22.Pg6+
Kd8 23.Pxf8 Txh7 24.Lh4+ Te7
25.Pxe6#. 1–0
(2) Henzen, A. - van de Fliert, W.
1.Pf3 c5 2.c4 e6 3.Pc3 a6 wat
nonchalant; deze zet kan later
gespeeld worden. 4.g3 b6 5.Lg2
Lb7 6.0–0 Pf6 7.Te1 d6 8.e4
Pbd7 onnauwkeurig, beter was
..Le7, waarmee het paardoffer
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voorkomen wordt. [8...Le7 9.d4
cxd4 10.Pxd4 Dc7] 9.d4 cxd4
10.Pxd4 Dc7 11.Pd5! ..

(3) Bor, W. - Temmink, H.
1.e4 d6 2.d4 g6 3.Le3 Lg7 4.Dd2
Pd7 5.Pc3 a6 6.a4 b6 7.Lc4 e6
8.Pge2 Lb7 9.0–0 Pgf6 10.f3 0–0
11.Lh6 d5 12.Lxg7 Kxg7 13.exd5
exd5 14.La2 ..

een overval, mogelijk vanwege de
combinatie van a6 en Pbd7.
11...exd5
[11...Dxc4
12.Lg5]
12.exd5+ Kd8 13.Pc6+ Kc8
[13...Lxc6 14.dxc6 Pc5 15.b4 Pe6
16.c5 bxc5 17.bxc5 Kc8 18.Tb1
Tb8 dit is een partij in het
openingsboek van Fritz waarin
zwart remise wist te houden]
14.Lg5 Lxc6 15.dxc6 Pe5
16.Lxf6 gxf6 17.f4 Pxc6 18.Dd5
Kb7 19.b4 .. het is uit 19...Td8
20.b5
Ka7
21.Dxc6
Dxc6
22.bxc6 Tc8 23.Ld5 f5 24.Te2
Tc7 25.Tae1 Lg7 26.Te7 Thc8
27.Lxf7 b5 28.cxb5 axb5 29.Le8
Kb6 30.Ld7 Ld4+ 31.Kg2 Ta8
32.T1e2 Taa7 passief [32...Tca7!?
bood nog tegenspel 33.a3 h6
34.T7e6 Txa3 35.Txd6 Ta2
36.Txa2 Txa2+ 37.Kf1 Ta1+
38.Ke2 Lg1 39.Td5 en wit heeft
nog niet gewonnen] 33.T7e6 Kc5
34.Th6 b4 35.Th5 Kc4 36.Txh7
Kd3 37.Kf3 Txc6 38.Lxf5+ Kc4
39.Txa7 Lxa7 40.Tc2+ 1–0

14. .. Te8 15.Pf4 Pf8 16.Tfe1 Dd6
17.Pd3 Pe6 18.Pe2 c5 19.c3 a5
20.Pdf4 [20.Pe5] 20...Lc6 21.Lb3
Dd7 22.Lc2 Tad8 23.b3 Dd6
24.Pxe6+ Txe6 25.Pf4 Txe1+
½-½
(4) Bus, T. - Floor, D.
1.c4 e5 2.g3 Pf6 3.Lg2 Pc6 4.Pc3
g6!? had zin om eens iets anders
te spelen dan ..Lb4 wat ik hier
altijd doe. 5.e4!? Lg7 6.Pge2 0–0
7.0–0 Te8 de witspeler meende
dat hij hier voordeel moest
hebben; "Het paard staat slecht
op f6". Dit volgens het dogma dat
het paard op e7 "hoort". Mijns
inziens is het goed speelbaar. 8.f4
[8.d3 d6 9.h3 Pd4 10.Pxd4 exd4
11.Pe2 Pd7] 8. .. d6 9.f5?! nogal
driest [9.d3] 9. .. gxf5 10.exf5 Pe7
incasseert de pion 11.d3 [11.d4]
11. .. Pxf5 12.Pd5 [12.Pe4 Pg4
13.Tf3 c6] 12. .. Pxd5 13.Lxd5
Tf8!? een zakelijke zet die, toen ik
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dan =+, gezien de aktieve
opstelling van de witte stukken.
35.h3 Td7 36.Pf5 h5 37.Ph4+
Kg7 38.Pf5+ Kh7?! [38...Kf8]
39.Ph4 Td6 40.Tf5?! [40.Pf3 e4
41.Pg5+ Kg6 42.Pxe4 Pxe4
43.Kxe4
Td2=]
40...Te6?!
[40...e4] 41.Tf2?! [41.Pf3! Kg6
42.Tg5+ Kh6 43.Txe5 Pd7
44.Txe6+ fxe6 45.Kf4] 41...Kg7
42.Td2 b6 43.Pf5+ Kg6 44.Ph4+
Kh7 45.Td8 met remise-aanbod

hem gevonden had, me tevreden
stemde. [13...c6 14.Lxf7+ Kxf7
15.g4 Kg8 16.gxf5 Tf8 17.Pg3
was alternatief, ziet er goed uit
maar
leek
me
nog
wel
verdedigbaar] 14.Le4 Pe7 15.d4
c6 [15...f5!?] 16.dxe5 dxe5
17.Dxd8 Txd8 18.Lg5 Te8
[18...Lg4! dit is aktiever en beter.
Niet gezien/overwogen. Dacht hier
nog; gewoon tot f7-f5 komen en
de pluspion naar de overkant
loodsen. 19.Pc3 (19.Lxe7 Td7)
19...Td7] 19.Pc3 Le6 [19...f5!?
20.Lxe7 Txe7 21.Lxf5 e4 22.Lxc8
Ld4+ 23.Kg2 Txc8 24.Tac1 is dit
gewonnen of toch niet?] 20.b3 h6
[20...f5!?] 21.Lf6 Tad8 22.Tf2 Lh3
[22...Lxf6!? was eerste idee,
misschien toch het best, bijv;
23.Txf6 Kg7 24.Taf1 Td4 25.Lg2
Pg8 26.T6f3 f5 27.Lh3 Pe7
28.Te1 e4 29.Tf2 met nog steeds
wel remisekansen voor wit]
23.Lg2 Lxg2 24.Kxg2 Lxf6
25.Txf6 Td2+ 26.Kg1 Pg6
[26...Pc8]
27.Taf1
[27.Pe4!?
direct, nu pion a2 nog gedekt
staat. 27...Te2 28.Pd6 Te7 29.Tf2
Txf2 30.Kxf2 Td7 31.c5 Duidelijk
is dat ergens in het voorgaande
zwart aktiever had moeten
optreden, gebruik makend van zijn
dynamisch potentieel] 27...Te7
28.Pe4 Tdd7?! terug in de schulp
[28...Txa2 29.Pd6 Tb2 30.Pxf7
hier hield mijn variant met de
gedachte"nee, hij slaat in op f7,
dat moet ik niet hebben"] 29.T1f5
Kg7 30.Kf2 Pf8 31.Ke3 Ph7
32.Td6 Txd6 33.Pxd6 Pf6 34.Tf1
Kg6 een pluspion maar niet meer

45. .. e4?! ik was moe, zag het
niet, en vocht tegen de aanvechting remise aan te bieden
mezelf voorhoudend dat winst een
extra halfje op zou leveren dat
belangrijk zou kunnen blijken te
zijn. 46.Pf5 c5 met, toch maar,
een remiseaanbod van mijn kant,
ik had het gevoel dat het ook nog
fout kon gaan. 47.Td6 ai,
afgeslagen, even vreesde ik nu
minder te staan, maar ik voelde
gelukkig dat er "iets" moest zijn.
[47.Kf4] 47. .. Pe8! houdt zwart op
de been 48.Td7 Kg6 49.Ph4+ Kf6
50.Txa7 Pd6 51.Td7 Ke5 52.Td8
Tf6 Bijna had ik hier de toren op
g6 gezet.. 53.Tg8 [53.Th8] 53. ..
Tf1 54.Tg5+ f5 55.Txh5 en zo
heeft wit een pion gewonnen maar
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daarbij zijn de zwarte stukken wel
erg aktief geworden. 55...Te1+
56.Kf2 Ta1 57.g4 [57.Ke3!? Te1+
58.Kd2
Ta1]
57...Txa2+
[57...Kf4?? 58.Pg6#] 58.Ke1 Kd4
59.Pxf5+?! [59.Th6! Ke5 60.Th5
Kd4 61.Th6=] 59...Pxf5 60.Txf5
Tb2!? Nog wel een moeilijk
eindspel. Ondanks de pion minder
staat zwart duidelijk beter. Ik
besloot praktisch te gaan spelen;
niet perse de beste zet willen
doen en daarmee tijd verspelen,
maar zo spelen dat ik in ieder
geval niet zou verliezen, wit toch
voor problemen stellen en meer
tijd op de klok houden. [60...Th2
61.Tf6 Txh3 62.Txb6 Ke3 63.Kd1
Tg3 64.Tc6 en wit lijkt zich te
kunnen
verdedigen;
60...Kd3
voorstel van Xander, bijv 61.Td5+
Ke3 62.g5 Th2 63.Kf1 Txh3 64.g6
Tg3 65.Td6= op mat spelen is niet
het goede plan] 61.h4 Txb3 62.h5
Th3 63.Tf6 Th4! 64.Tg6 [64.Txb6
Txg4 65.h6 Kxc4 66.Ke2 Th4
67.Td6 Th3] 64...Kxc4 65.Kf2 b5
66.Kg3 Th1 67.h6? [67.Kg2! Td1
(67...Th4 68.Kg3 Th1 69.Kg2 Th4
70.Kg3=) 68.h6 Td8 69.h7 Th8
70.Th6 Kd4! 71.g5 Ke5 72.Kf2 c4
73.Ke3 En hoe staat dit?] 67. ..
e3! 68.Kf3 Th3+ 69.Ke2 Kd4–+
70.Td6+ Ke4 71.Te6+ Kf4
72.Tf6+ Kxg4 73.Tc6 c4 74.Tb6
Kf4 75.Txb5 Txh6 76.Tc5 Th2+
77.Kd1 Td2+ 78.Ke1 Td4 79.Ke2
Ke4 80.Tc8 Td2+ 81.Ke1 Kd3
82.Td8+ Kc2 83.Tc8 c3 84.Tc7
Kb2 85.Tb7+ dit is reconstrutie,
het kan zijn dat wit de toren op de
c-lijn hield. 85. .. Kc1 86.Tc7 c2

87.Tc8 e2 88.Tb8 Td5 89.Kxe2
Te5+ 90.Kd3 met remiseaanbod!
Je moet maar durven. 90...Kd1 en
nog voor wit een zet kon doen
trad de wedstrijdleider op; vlag
gevallen. ½–½
(5) Konings, F.- Driessens, P.
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pc3 Pf6 4.e3
a6 5.Pf3 b5 6.b3 Lg4 7.Le2 e6
8.h3 Lh5 9.0–0 Pbd7 10.Lb2 Ld6
11.Pe5 Lxe2 12.Pxe2 Dc7
13.cxd5 cxd5 14.Tc1 Db8
15.Pxd7
alles
voorbereid.
15...Kxd7 [15...Pxd7 16.e4!? dxe4
17.d5!? is de andere, kritieke,
variant] 16.f3 Db7 17.Pf4! Lxf4
18.exf4 zeker, wit heeft een
dubbelpion en de loper op b2 oogt
"slecht". 18...Thc8 19.Tc5! ..

het uitroepteken op gezag van
Frans die deze stelling thuis op
het bord had. De loper op b2 is
dus niet zo slecht, doet, zij het op
de achtergrond, actief mee; na
..Txc5? zou hij te sterk worden
19...b4 [19...Ke7 20.f5 Kf8 de
koning
evacueren
uit
de
gevarenzone] 20.f5! en de
dubbelpion
blijkt
een
sterk
breekijzer. 20...exf5 21.Te1 Tc6?
44

(6) Talsma, P. - Smits, M.

voordeel bestaat er vooral in dat
wit geen spel kan creeren/zich
geen sterke velden voor de
paarden kan verschaffen, terwijl
zwart wel in alle rust zijn stelling
kan gaan versterken en bij machte
is de stelling voor het loperpaar te
openen. 17.0–0 b5!? druistig
[17...Kf7!? is mijn eigen gedachte
18.g3 (18.Le3 f4) 18...Kg6 hier
staat de koning mooi; 17...Tg8!?]
18.cxb5 Ld7 19.b6 geeft de pion
terug om de ontwikkeling van Pb8
te bemoeilijken. [19.bxa6 Pxa6]
19...cxb6 20.Le3 b5 21.Lc5 a5
22.a3 Pa6 23.Ld6 Kf7 24.Tae1 b4
25.axb4 axb4 26.Pe4 Kg6
27.Pd2 Lb5 28.Tf3 The8 29.Tg3+
Kh7

1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4
d6 5.Lg5 h6 6.Le3 Pg4 7.Lc1 e5
8.d5 f5 9.Le2 Pf6 10.exf5 gxf5
11.Lh5+
Kf8!?
[11...Pxh5
12.Dxh5+ Kf8 13.Pge2 De8
14.Pg3=]
12.f4
[12.Lg6!?]
12...a6?! [12...e4! een sterke
vrijpion, en wit ervaart wat
problemen met de coordinatie, bijv
13.Le3 (13.Lg6? h5 gevolgd door
Th6) 13...Pbd7 14.Ph3 Pxh5
15.Dxh5 Pf6 16.De2 Pg4 en zwart
staat reeds beter] 13.Ph3 Pxh5
14.Dxh5
De8
15.Dxe8+?!
[15.De2 liever dames erop
houden, gezien de zwarte koning.]
15...Kxe8 een mooi loperpaar, "to
play with", zwart staat beter.
16.fxe5 dxe5 de komende tijd zal
zwart het pionduo handhaven, de
witte paarden staan als het ware
in de wacht. e5-e4 inviteert Ph3-f4
en f5-f4; Pc3-e4. Het zwart

het zwarte spel heeft zich aardig
ontvouwen.
Het
komende
kwaliteitsoffer is aangewezen, "to
stay in the game". 30.Txg7+ Kxg7
31.Lxe5+ Kf7 32.Pf4 Pc5 33.Pf3
Pd3 stukken ruilen ivm eventuele
matdreigingen. Het lijkt me dat
zwart technisch gewonnen moet
staan. 34.Pxd3 Lxd3 35.d6 Le4
36.d7
Tg8
37.Kf2
Ke6
[37...Tad8!? bijv; 38.Lf4 Lxf3 ik
voel er veel voor om dit paard te
elimineren om matdreigingen af te

[21...Txc5 22.dxc5 Te8 23.Tf1!
Fritz, voor een mens moeilijker te
vinden; houdt de zware stukken
op het bord met voortgaande
aanval tegen de zwarte koning.
23...Kc6 24.Dd2!?] 22.Dc2 g6
23.Txc6 Dxc6 24.Te7+ de rest is
afmaken 24...Kd6 25.De2 Pd7
26.Txf7 a5 27.Txh7 Kc7 28.Te7
Ta6 29.De5+ Kb7 30.a4 bxa3
31.Lxa3 Tb6 32.De3 Kc8 33.Lc5
Tb5 34.Te6 Dc7 35.Td6 Kb7
36.Dd3 Txc5 37.Da6+ Kb8
38.dxc5 Pxc5 39.Db5+ Pb7
40.Tc6 De7 41.Dd3 [41.Dxd5]
41...d4, er volgde hier nog enkele,
voor mij, onleesbare zetten; 1-0
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=] 54.Ld6 Th3+ 55.Kf4 Tf3+
56.Ke5 Te8+ 57.Kf6 Te2 58.Tc5
Ta2 59.Te5 Ta6 60.Te8+ Ka7
61.Ke7 Te3+ 62.Pe5 Kb6 63.Tf8
Kb5 ½–½

wenden. 39.Kxf3 Txd7 40.Lxh6
Tc8 41.Te2 Td1 dit moet zwart
kunnen winnen.Bovendien speelt
zwart met "a draw in hand"]
38.Lf4 Kxd7 39.Td1+ Ke6
[39...Kc6 40.Lxh6 Lxf3 41.Kxf3
Ta2 42.Td2 niet gemakkelijk om
doorheen te komen. Zwart staat
denk ik gewonnen als hij torens
weet te ruilen; kan hij dat
bereiken?] 40.Td6+ Ke7 41.Txh6
Tac8 42.Ld6+ Ke8 43.Pe5 het
paard gaat zich nu met de koning
bemoeien. 43. .. Tc2+ 44.Ke3
Txb2 45.Th7 de koning is in de
problemen, de loper blijkt nu zijn
beste verdediger, bovendien lastig
spelen. 45...Tbxg2?! mijn Fritz
springt nu naar 0.00= [45...Tc2
46.Lxb4 merk op dat de witte
toren niet naar de lange kant kan;
veld b7 en a8 zijn gedekt.
46...Tcxg2 47.Te7+ Kd8 48.Pf7+
Kc8 49.Pd6+ Kb8 50.Pxe4 fxe4
51.Ld6+
Kc8
52.Lg3
een
Fritzvariant; of dit nog te winnen
is?] 46.Te7+ Kd8 47.Td7+ Ke8
48.Te7+ Kd8 49.Pf7+ [49.Td7+=,
schaak en =; gezien de situatie in
de match speelt wit op winst]
49...Kc8 50.Tc7+ Kb8 wit kan
niets uitrichten; niet in elke batterij
zit munitie! 51.Pe5= wit heeft
voldoende spel tegen de koning.
51...Ka8 52.Pd7 Lb7 53.Lxb4
Txh2 [53...f4+!? ja, dit pionnetje
mag bewegen! 54.Kd3 Txh2
55.Lc5 Tg3+ 56.Kc4 Tc2+ 57.Kb4
Tb2+ 58.Kc4 Tgg2 59.Pb6+ Kb8
60.Tf7 La6+ 61.Kc3 Tgc2+ 62.Kd4
Td2+ 63.Kc3 Tbc2+ 64.Kb4 Le2
65.Txf4 een Fritzvariant, lijkt me

(7) Peerlings, C. - de Beer, D.
1.d4 d6 2.Pf3 Lg4 3.Dd3!? c6
4.g3 Pa6 5.Lg2 g6 6.0–0 Pf6 7.c4
Lg7 8.Pc3 0–0 9.h3 Lf5 10.Dd2
Tb8 [10...Pe4] 11.Pe1 b5 12.cxb5
cxb5 13.e4 Ld7 [13...Le6] 14.a3
Dc8 15.Kh2 [15.e5] 15...Td8
16.b4 speelt tegen het afzijdige
paard op a6. 16...d5 17.exd5
Pe8?! [17...Pc7] 18.Pe4 [18.Pf3]
18...Lf5 19.Pc5 Pd6 20.g4 Ld7
21.Dd3±

zwart ziet de pion niet terug
21...h5?! 22.Lg5 Te8 23.Tc1?!
[23.gxh5+-] 23...Pc4? [23...hxg4
24.hxg4 (24.Pe6 Pc4) 24...Lxg4
en zwart doet nog mee] 24.gxh5
Lf5 25.Le4 Pxc5 26.bxc5 Lxe4
27.Dxe4+- Df5 28.Dxf5 gxf5
29.a4 a6 30.Tg1 Kh7 31.Pf3 f6
32.Lf4 Tbd8 33.axb5 axb5
34.Tb1 Txd5 35.Txb5 Pd6
36.Lxd6 exd6 37.Tb7 Tg8 38.c6
Ta5 39.Td7 Ta6 40.c7 Tc6
41.Ph4 Kh8 42.Pg6+ Kh7 0–1
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het paard houden huis. 36.Pxh6+
wanhoop 36...gxh6 37.Dg4+ Pg5
38.Txh6 De4+ 39.Dxe4 Pxe4
40.f3 Tf6 41.Th4 Pc3 42.Tg4+
Kf7 43.Tc4 Pxd5 0–1

(8) Caessens, R. - Both, B.
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.g3
c5 5.Pf3 Pe4 6.Dd3 cxd4 7.Pxd4
Pxc3?! minder goed, aangewezen is ..Lxc3+ 8 bc3 Pc5 8.bxc3
Le7 9.Lg2?! profiteert niet;
[9.Pb5! Pc6 (9...d6 10.La3)
10.Pd6+ Lxd6 11.Dxd6 ziet er
problematisch uit voor zwart]
9...Pa6 zwart krijgt nu een solide
stelling 10.Le3 Pc5 11.Dd2 a6
12.0–0 0–0 13.Tfd1 Dc7 14.Tab1
[14.Pb3!? dit sterke paard dient
een keer geruild te worden.
14..Pa4!?] 14...d6 15.Lg5 Lxg5
16.Dxg5 Td8 17.Tb4?! in het
vervolg speelt wit planloos.
17...h6 18.De3 Tb8 19.Tdb1 Ld7
20.h3 e5 21.Pc2 Lc6 [21...Lf5]
22.Ld5 Lxd5 [22...a5] 23.cxd5 b5
24.Tg4 f5 25.Th4 a5 26.Df3?
slaat een dwaalweg in, op de
koningsvleugel heeft wit niets te
halen. [26.Pa3] 26...Tf8 [26...Pe4!
27.Dxf5 Pxc3–+] 27.Pe3 Dd7
28.c4 Pe4! [28...b4 is ook in orde]
29.Txb5 Txb5 30.cxb5 Pg5
31.Dh5 Dxb5 32.a4 Db1+ 33.Kg2
f4! 34.Pg4 f3+ –+

(9) de Jonge, M. - Merx, R.
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pd2 Pf6 4.e5
Pfd7 5.Pgf3 c5 6.c3 Pc6 7.Ld3
cxd4 8.cxd4 f6 9.exf6 Dxf6 10.0–
0 Ld6 11.Pb1?! [11.Te1 h6 12.Pf1
0–0 13.Pg3 volgens "spaans
recept", is theorie; en het
middenspel kan gaan beginnen.
13..e5!?] 11...h6?! [11...Pxd4! dit
kan gewoon 12.Pxd4 Dxd4
13.Pc3 (13.Lg6+?? hxg6 14.Dxd4
Lxh2+ 15.Kh1 Le5+–+) 13...Dh4]
12.Pc3 0–0 13.a3 [13.Le3]
13...Td8 14.Te1 Pf8 15.Lc2 het
opzetten van een batterij ziet er
plausibel uit maar snijdt toch niet
zoveel hout daar Pf8 afdoende
verdedigt. Wat moet hier het witte
plan zijn? Voor zwart is dit
duidelijker; Ld7-e8-h5 zoals in het
Hollands, torens verdubbelen op
de f-lijn, en eventueel een goed
getimed e6-e5. Staat zwart hier
zelfs reeds beter daar hij wel zijn
stelling kan verbeteren en wit
niet? (Wit mist het gebruikelijke
spel op de e-lijn; Veld e5 is goed
verdedigd en pion e6 ook.)
15...Ld7 16.b3 Le8 17.Lb2?! de
loper heeft hier geen toekomst,
bovendien had hij nog wel een
verdedigende taak op de c1–h6
diagonaal(veld f4) 17...Lh5

[34...fxg3 35.Pxh6+ gxh6 36.f3
Dc2–+] 35.exf3 Pxf3 de f-pion en
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zijn vier laatste partijen kwam hij
voor. 7.Pc3 e6 8.d4 Le7 9.Ph4
Lg6 10.Lg5 Pc6 11.Td1 0–0
[11...Lh5!?] 12.Pxg6 hxg6 13.0–0
Dd7 14.Tfe1 Tac8 15.Dc2 b5!
16.a3 a5=

18.Pa2 Td7 [18...Pg6] 19.Dd3 Tf7
20.Te3 g5 [20...Lf4] 21.Tf1 Lg6
22.Dd1 Lxc2 23.Dxc2 Pg6
24.Tfe1 Pf4 25.g3? dit kan de
stelling niet meer verdragen
25...Ph3+ 26.Kh1 g4 27.Ph4
Pxf2+ 28.K g2 Ph3 29.T3e2 Taf8
30.Pc1 D f2+ 31.K h1 0-1

17.Dd3 b4 18.axb4 axb4 19.Pa4
Db7 [19...Da7] 20.b3 [20.Pc5]
20...Pa7 21.e4 dxe4 22.Lxf6 Lxf6
23.Lxe4 Db5 24.d5 exd5 ½–½

(10) Vercoule, P. - Fokkink, W.
1.c4 c6 2.g3 d5 3.Lg2 Pf6 4.Pf3
Lf5 5.cxd5 cxd5 6.Db3 Dc8 Wan
heeft wat met deze zet, in drie van

Lukas Boutens, die een niet
wakkere Evert verraste met een
schijnoffer
en
hem
verder
kansloos liet. Jan-Bart speelde
een scherpe partij en rondde af
met de droom van iedere schaker:
een dameoffer, gevolgd door
stikmat. Jan Jaap stond na 13
zetten al een pion voor en had
een lange zit omdat de gifbeker
blijkbaar helemaal leeg moest.
Dat was 4½-1½, maar inmiddels
waren de trieste berichten uit
sporthal Zuilen al binnengekomen.
Toch deed PK2 zijn sportieve
plicht: Anton won met enige
moeite van een andere invaller,

(Van de PK homepage)
(verslag Jan Jaap Janse) Paul
Keres 2 won met grote cijfers van
DBC uit De Bilt, maar doordat
Helmond ook won (6½-1½ tegen
Oud Zuylen!) rest een tweede
plek. DBC was wat verzwakt
opge-komen en merkte dat: Kees
maakte gehakt van een invaller.
Erik was niet erg goed komen te
staan en nam een remiseaanbod
met beide handen aan. Hein Piet
liet zijn klasse zien door twee
gambietpionnen te slaan en in een
tactisch spektakel toe te slaan.
DBC scoorde tegen via dubbellid
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scoorde tegen op bord 6 tegen
Eric Jacobs. Gert-Jan de Pender
liet echter zien dat hij het ook op
bord 5 kan en won. Hij werd
topscorer met 6 uit 8! Rijk
Schipper daarentegen verloor van
Cees Nagtegaal, die ondanks zijn
grote vorm op 2 was gezet. Een
goede wissel van HSG, want op
bord 1 werd Paul van der Kooij
voortdurend onder druk gehouden
en uiteindelijk gesloopt. Conrad
Kiers had toen allang remise
gespeeld, en op bord 3 bereikte
Simon Kronemeijer na urenlang
keepen hetzelfde resultaat. 4-4
derhalve, HSG 2 kampioen en
Paul Keres 3 beste promovendus.
Dat levert de SGS weer een extra
promotieplaats
op
komend
seizoen.

terwijl Maartje een spannend
tijdnoodduel overleefde en een
goed toreneindspel inging. 6½1½, wat voor DBC zonder
gevolgen bleef doordat Sliedrecht
ook verloor.
(verslag Simon Kronemeijer) Paul
Keres 3 deed een ernstige poging
de gedoodverfde kampioen HSG
2 nog aan het schrikken te maken.
Captain Rolf Dijksterhuis had
eigenlijk een snipperdag op bord 8
gepland, maar wisselde met Leo
van Houwelingen naar bord 4.
Daar mepte Rolf Henk Weenink
van het bord, die ten onrechte zijn
koningsstelling liet verzwakken.
Ondertussen won Leo met een
eenvoudige truc een toren en kon
de 2-0 geteld worden. HSG

aan had kunnen nemen, vervolgens doorvocht omdat het team
achterstond en uiteindelijk won
van ex-PK speler Albertus ten
Hertog. Van een 0-3 achterstand
kwam PK4 terug naar een
eindstand van 4-4. Daarmee zijn
zowel Moira-Domtoren 1 als PK4
verzekerd van handhaving in deze
klasse. Helaas ontbreekt mij de
tijd voor het maken van analyses,
ik wil daarom volstaan met enkele
actiefoto's en de persoonlijke
uitslagen:

PK4 - MOIRA DOMTOREN 1
Jeroen Bollaart
Paul Keres 4 veilig na remise
tegen Moira Domtoren
De verschillen tussen de teams
zijn klein in de 1e klasse B van de
SGS. Na de 2-6 nederlaag in de
zesde ronde tegen Houten waren
de promotiekansen voor PK4
definitief verkeken. Daarna was er
opeens het gevaar van degradatie. In de zevende ronde
speelde het team, met twee
invallers, uit bij Moira Domtoren 1.
Het werd een bijzonder spannende wedstrijd, met een hoofdrol
voor Michiel Bouwhuis die remise
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Moira-Domtoren 1 - Paul Keres 4
4-4
-----------------------------------------------------1. A. ten Hertog
- Michiel Bouwhuis
0-1
2. G. den Dekker
- Jaap van Oosten
1-0
3. T. Hacquebord
- Johan Bosman
1-0
4. J. Reiff
- Jeroen Bollaart
0-1
5. K. Wandy
- Luc Martens
0-1
6. J. Wiggerman
- Menno v.d. Meer
1-0
7. P.G. Kuijer
- Jan Schepers
0-1
8. A.E. Braams
- Frank Heinen
1-0
------------------------------------------------------

En dan de fotorapportage:

De captain voorop in de strijd!

Jaap in opperste concentratie.

Het beslissende duel aan bord 1

Luc speelt en wint.
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Invaller Frank op bord 8

Het spannende vluggerduel voor de 4-4.
Michiel is zelfs te snel voor de camera!
een 6½-1½ overwinning op Oud
Zuylen 2 eindigden we op een
gedeeld derde plaats, op een half
bordpunt afstand van Vianen 1.
Regiohakkers en Geldermalsen 1
promoveren. Oud Zuylen 2
degradeert.

PK4 SLUIT AF MET WINST
Jeroen Bollaart
Het was me dit seizoen weer een
groot genoegen om het vierde
team van Paul Keres te mogen
leiden.
We
begonnen
wat
ongelukkig met een 3½-4½
nederlaag tegen De Rode Loper
2. In de tweede ronde verloren we
met grote cijfers (6½-1½) van het
nieuw
samengestelde
team
Regiohakkers,
dat
nu
met
overmacht promoveert. Het was
meteen al duidelijk dat, als we nog
wilden promoveren, we voor een
tweede plaats moesten strijden.
Dat leek bijna te gaan lukken na
een gelijkspel tegen Geldermalsen en ruime overwinningen
op Vianen (5½-2½) en Gorinchem
(2-6). Houten leverde de man met
de hamer: 2-6 en opeens leek
degradatie in zicht te komen. Een
gelijkspel tegen Moira Domtoren
bracht ons in veiligheid en door

Topscorer van PK 4 is Michiel
Bouwhuis met 6 uit 8, gevolgd
door Ger Hageman en Bas
Peeters met beiden 4½ uit 7.
Verder is een speciale vermelding
op zijn plaats voor Jan Schepers
die drie keer inviel en drie keer
won!
De laatste partij tegen Oud Zuylen
2 was vooral spannend voor het
tweede team van De Rode Loper.
Als PK 4 zou winnen van Oud
Zuylen 2, zou DRL 2 zich
handhaven in deze klasse en zou
Oud Zuylen 2 degraderen. Als PK
4 gelijk speelde of verloor, zou
DRL 2 degraderen. De teamleider
van DRL 2, Majnu Michaud, was
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dan ook aanwezig om de PK
spelers aan te moedigen. We
zouden De Rode Loper graag een
wederdienst bewijzen voor het
moedige optreden van hun eerste
team, enkele seizoenen terug,
tegen De Vierkante Toren.
Geïnteresseerden kunnen dit
nalezen in oude PKB's en
Utrechtschaak.nl. Los daarvan
proberen we natuurlijk iedere
wedstrijd te winnen, en dat lukte.
Hier volgt een selectie van de
partijen.

23. Pd1 Fritz stelt hier voor: 23.
Pd5 Dd8 24. b4 23... f4 24. f3 g5
25. Pc3 g4 26. Tf1 gxf3 27. Lxf3
Lh3 28. Lg2 Pg6 29. Pd5 Lxg2
30. Kxg2 Dg4 31. Le1 Ph4+

Aalten, E. (2054) - Peeters, B
(1950)
1. e4 c5 2. Pf3 e6 3. d3 Pc6 4. g3
Pge7 5. Lg2 g6 6. O-O Lg7 7.
Te1 d6 8. c3 e5 9. a3 a5 10. a4
O-O 11. Pa3 h6 12. Pb5 Kh7

32. Kg1 Taf7 33. h3 Pf3+ 33...
Dxh3 had gekund: 34. gxh4 Tg8,
weer met dank aan Fritz 34. Txf3
Dxf3 35. Dd1 fxg3 36. Dxf3 Txf3
37. Pxb6 Txd3 38. Pd5 Txb3 39.
Kg2 Tb2+ 40. Kxg3 Tf1 41. b6 a4
42. Lb4 42... Tb3+ 43. Kg4 Tf7
44. Txa4 h5+ 45. Kh4 cxb4 46.
Ta7 Txa7 47. bxa7 Ta3 deze
partij was als laatste afgelopen en
bracht de stand op 6½-1½ 0-1

13. Pd2 hier wordt ook wel 13. d4
gespeeld, bijvoorbeeld: 13. d4
exd4 14. cxd4 Lg4 15. Pg5+ hxg5
16. Dxg4 Pxd4 17. Pxd4 Lxd4 18.
Lxg5 +/- {T. de Jong - A.
Dgebuadze, Hoogovens 1999}
13... Pa7 14. Pc4 Pxb5 15. axb5
Ld7 16. Da4 Pc8 17. Db3 b6 18.
Pe3 Le6 19. Dc2 Pe7 20. Ld2
Dd7 21. c4 Ta7 22. b3 f5

Bouwhuis, M. (1886) - de Lange,
H.J.G (1765)
1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3 d3 4.
Lxd3 e6 5. Pf3 a6 6. O-O Dc7 7.
52

De2 b6 8. Le3 Lb7 9. Pbd2 Op
weg naar c4 9... Pf6?!

22. Pxg5! Pxf1 23. Txf1 Df6 24.
Pd5 Dh6 25. Pb6 Tad8 26. Pe6+
Kh7 27. Pxf8+ Dxf8 28. Dg5 f6
29. Dg6+ Kh8 30. Dxh5+ Kg8 31.
Tf3 Df7 32. Tg3+ Kf8 33. Dh6+
Ke8 34. Tg7

10. Pc4 Lc5 de enige manier om
pion b6 te behouden maar na de
loperruil wordt d6 zwak 11. Lxc5
bxc5 12. e5 Pd5 13. Pd6+ Ke7
14. De4 Lc6 15. Dg4 Kf8 16. Dh5
g6 17. Dh6+ Kg8 18. Pe8

1-0
Verbeek, H. (1822*) - Bollaart, J.
(1801)
1. e4 c5 2. d3 Pc6 3. f4 d6 4. Pf3
Lg4 5. c3 Pf6 6. Le3 g6 7. Le2
Lg7 8. Pbd2 O-O 9. O-O b5 10.
De1 Een vergelijkbare opstelling
kreeg ik tegen me in de wedstrijd
tegen Houten 1. Daar kwam de
witte dame ook op deze manier op
h4 binnen en ging 't ook mis. 10...
Ld7 11. Dh4 e6 Ik zag af van m'n
plan om 11. ...,Pg4 te spelen. Het
had wel gekund: 11... Pg4 12. Pg5

1-0
Bosman, J. (1802) - vd Bor, O.
(1820)
1. e4 c5 2. Pc3 d6 3. f4 g6 4. Pf3
Pf6 5. Lc4 Lg7 6. O-O O-O 7. d3
Pc6 8. De1 Lg4 9. Ph4 Pd4 10.
Lb3 Le6 11. La4 a6 12. f5 Ld7
13. Lb3 Pxb3 14. axb3 Pg4 15.
Dg3 Ld4+ 16. Kh1 h5 17. h3 Le5
18. Lf4 Lxf4 19. Dxf4 e5 20. Dg3
g5 21. Pf3 Pe3
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h5 13. Lxg4 Lxg4 12. g4 Pe8 13.
Pg5

Dit is toch een redelijk bizarre
stelling.
Na
de
vijfpionnen
opstelling zijn we in een driepaarden-aan-de-rand
en-tweelopers hand-in-hand structuur
beland. De gedacht van een 'full
house' dringt zich op. Ik had veel
te veel tijd besteed aan het begin
van het middenspel en had hier
nog maar een minuut of 10, m'n
tegenstander nog ruim een uur.
26. .. Pf4 een paniekzet, hierna is
't afgelopen met zwart. Met 26...
hxg5 had ik f6 kunnen voorkomen
maar wit heeft zoveel stukken
gericht op de zwarte koningsstelling dat ik dat niet aandurfde.
Fritz speelt koelbloedig: 26... hxg5
27. Lxg5 Pf6 27. Pxf4 exf4 28. f6
Lxf6 29. gxf6 Txf6 30. Pf5 Wit
maakt 't nu zonder enige concessies, hard uit 30... Dh7 31. Lxf4
Kh8 32. Pd6 Ld7 33. e5 Te6 34.
Lf3 Txd6 35. exd6 Tc8 36. Te1
g5 37. Le5+ Hier werd ik even
afgeleid omdat een teamgenoot
de tussenstand kwam mededelen.
In plaats van 37.... Pxg5, waarna
het natuurlijk ook uit is maar er
misschien nog iets te rommelen
valt, speelde ik 37... Kg8 38.
Ld5+ met mat in 4 1-0

13... h6 14. Pdf3 De7 Fritz stelt
voor: 14... Pc7 (Na 15. Ph3
worden de dames geruild en na
een andere zet wordt het paard op
g5 geslagen, bijvoorbeeld: 15.
Tae1 hxg5 16. Pxg5 Te8). 15. Tf2
f6

Vijf op een rij 16. Ph3 f5 17. Dg3
fxe4 17... fxg4 18. Dxg4 e5 18.
dxe4 Pf6 19. Ld3 e5 20. f5 c4 21.
Lc2 d5 22. Ph4 Le8 23. g5 Sterk
gespeeld. Fritz zou zeggen 'Jetzt
kommt drück'. 23... Ph5 24. Dg2
d4 25. Ld2 d3 26. Ld1
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tijd die hij daarvoor nodig had wist
Jan al zijn resterende stukken
aktief te zetten en een pluspion
elegant tot bijna promotie te
voeren. Toen er ook nog
torenwinst
dreigde
gaf
zijn
tegenstander maar op.
Jan Teuben voelde Arnoud van
Vliet aan de tand in een Franse
partij en kwam na wat mindere
zetten van Arnoud met al zijn
stukken richting Arnouds koning.
Arnoud gaf in tijdnood ook nog
gelegenheid tot een paardvork
met damewinst. Jan profiteerde,
Arnoud feliciteerde (red: zie partij).
Frank op bord 1 leek een hele
tijd goed te staan en had een
pionnetje verorberd. Zijn tegenstander bleek nog taaier dan
Frank en werd in een studieachtig
eindspelletje opgebracht.
Mart op bord 8 had in een
dameloos middenspel een stelling
met ongelijke rokades en een
wederzijdse pionnenstorm. De
onveilige
koning
van
zijn
tegenstander gaf in tijdnood de
doorslag, met een kwaliteitsoffer
op c3 bleek Marts b-pion onstopbaar.
Toen stond het dus 3½-3½ en
was alleen captain Jan nog bezig
met een subtiel eindspel. Zijn
tegenstander had een paard en
Jan een loper, en kon met wat
handige
tussenzetjes
allerlei
onheil stichten. Jan wimpelde
remise af, maar moest een paar
zetten later ingaan op zetherhaling, waardoor de eindstand 4-4
werd.

GAMBIET 1-PK 5
Mart Renders
Onze volgende externe wedstrijd
voerde naar café Rijnzicht in
Nieuwegein. Een paar spelers
hadden zich bij het Ledig Erf
verzameld om met Jan Schepers
mee te rijden en de rest kwam per
eigen
gelegenheid.
In
het
bovenzaaltje werden wat tafels
bijeengeschoven en rond 19.45
konden we beginnen. Helaas was
Veselin op bord 4 nog niet present
en we deden alle mogelijke
moeite om hem te bereiken. Op
dat bord kwam dan ook ons
eerste verliespunt, want we
hebben hem die avond om
onduidelijke reden niet meer
gezien.
Serdar op bord 5 kwam al snel
een pion voor en dat leek goed te
gaan. Zijn tegenstander wist
echter de rug te rechten en het
eindspel bekwaam naar remise te
schuiven. Alex op 7 had een
lekkere scherpe stelling op het
bord en dook er vol in met een
combinatie. Die leverde in plaats
van voordeel nadeel op waarna in
een rommel-fase de materiele
balans
weer
in
evenwicht
kwam.Daarna overzag Alex een
schaakje en een matcombinatie
en gaf op.
Jan de Jonge op 6 had met
zwart een solide partij. Hij ruilde
zijn stukken af en kwam toen in
een zeer kansrijk toreneindspel.
Zijn tegenstander kan een aantal
pionnen terugwinnen maar in de
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was nu het beste geweest om dan
maar vol op de aanval te spelen
met f4 en g4. De twijfel had echter
toegeslagen, mede ingegeven
door het geknoei van de
teamgenoten. 17.0-0 a5 18.f4
Tfc8 19.g4 Zie het commentaar
bij zet 16... 19. .. Pc6 20.f5 Pxd4
21.Dxd4 Dh4

Gambiet zit na een gelijkspel
tegen de allerlaatste van de poule
nu in serieuze degradatiezorgen,
Paul Keres 5 kan niet meer
degraderen, maar helaas ook niet
promoveren. Utrecht 5 heeft de
beste papieren voor promotie naar
de eerste klasse. Zij binden in de
laatste ronde de strijd aan met
ASVN.
-----------------------Ter leering ende (leed)vermaeck
dan ook maar de partij tussen de
eindredacteur en Jan T. op bord
2.
van Vliet, A. - Teuben, J.
Analyse Arnoud van Vliet
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pf6 4.Lg5
Le7 5.e5 Pfd7 6.h4 a6 toch maar
eens stoppen met het achter het
bord besluiten wat ik ga spelen.
De Aljechin-Chatard aanval had ik
in oude PKBs gezien (Bart K en
J3), maar openingen stoppen niet
bij zet 6. De hoofdvariant gaat
verder met 7.Dg4. 7.Pf3 c5
8.dxc5 Pxc5 9.Lxe7 Dxe7
10.Dd2 b5 11.a3 Pc6 12.Le2 b4!
13.axb4 Pxb4 Jan pakt de zaken
actief aan, zwart staat m.i. al
beter. We hadden hier al beiden
lekker veel tijd verbruikt. De zet h4
is nu een zeer nutteloze verzwakking, waarmee kort rocheren wat
minder goed is geworden, terwijl
zwart actief is op de damevleugel
en dus lang rocheren ook niet
aantrekkelijk is. Toch staat wit
volgens het Duitse rekenmonster
na 14.h5! beter 14.Pd4 0-0
15.De3 Ld7 16.h5 h6 Misschien

Het originele plan waar ik veel tijd
in had gestoken was 22.f6, maar
zag niet goed hoe het verder
moest na 22...Dg3+ 23.Kh1 Lc6!
Dus toch maar een slappe
verdedigingszet, en een kans die
Jan voortvarend pakt. 22.Df4? d4!
23.fxe6 Lxe6 24.Pb5 d3! 25.cxd3
Pb3 Ik had al geen tijd meer, en
voor de volgende zetten zijn er
niet genoeg vraagtekens. Tijd
voor een cursus stressbestendigheid? 26.Tad1? Tc2 27.Pc3?!
Txb2 28.Df3? Tc8 29.Pe4? Pd4
30.Dg3?? en daar ging de dame.
Zonder 30...Pxe2+ en 31...Pxg3 af
te wachten gingen de stukken in
het doosje. Twee externe wedstrijden op rij in hoge tijdnood een
dame weggeven, er zijn er voor
minder gelyncht. En terecht 0-1.
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op a7 kwamen er met een
loperoffer weer allerlei eeuwig
schaakmotieven in de stelling. De
klok tikte door en in tijdnood liep
Jan’s koning alsnog uit de regen
van schaakjes, over dit volle punt
mopperen we niet.
Frank
Heinen
kreeg
iets
onregelmatigs op het bord en nam
een pion op f4. Hoewel hij
materieel beter stond moest hij
voorzichtig spelen vanwege allerlei dreigingen en ging een paard
terug naar f8 ter verdediging.
Rond de 40e zet won hij een stuk
en liet hij daarna zijn c en d pion
oprukken, hetgeen voldoende was
voor de winst. Erik Verlinde kreeg
een d4 opening met een symmetrische pionnenstructuur op het
bord. Na een dameuitval won hij
een centrumpion, daarna liep hij
wel in ontwikkeling achter. Om
mat op de onderste rij te pareren
moest zijn tegenstander een stuk
geven, waarna Erik het bekwaam
uitschoof.
Door dit resultaat heeft PK5 nog
een heel klein kansje om als beste
nummer 2 te promoveren en heeft
het Gambiet na winst op DBC
degradatie kunnen afwenden.

PK5 HAALT THUIS STEVIG UIT
Mart Renders
PK 5 won met grote cijfers van
degradatiekandidaat Woerden 2:
7-1! De wedstrijd begon met 1-0
achter doordat Jan Schepers de
week ervoor op verzoek van een
Woerdenaar aan bord 1 vooruitgespeeld had. Maar nog voor 9
uur had Jan de Jonge zijn tegenstander mat gezet. Die speelde
een Philidor, maar bewaakte de
velden rond f7 slecht en dat kan
niet goed aflopen. De eindstelling
vertoonde een ingenestelde loperkolonie en een dame die kaalslag
had aangericht.
Alex Veltman zadelde zijn
tegenstander op met heel veel
zwakke witte velden en creerde
een zodanige matdreiging dat de
Woerdenaar direct opgaf. Wat
voorbarig, maar wij klagen niet.
Mart Renders won al snel een
stuk neutraliseerde een batterij
van zijn tegenstander, ruilde nog
wat stukken en haalde een
pionnetje op, voldoende voor
capitulatie. Serdar Calinalti kwam
een kwaliteit voor; zijn tegenstander besloot er dan maar een
toren van te maken in ruil voor
vier pionnen. Serdar ontweek
allerlei eeuwig schaakvarianten en
won het resterende eindspel
soepeltjes.
Jan Teuben speelde een Torre
kwam in een onduidelijk middenspel, waarna zijn tegenstander het
spoor bijster raakte. Toen Jan met
zijn dame een pionnetje graaide
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gewonnen maar met een vork
verloor hij de kwaliteit weer. Toen
die stand regelrecht remise leek te
gaan
worden
toonde
Alex
veerkracht en wist alsnog te
winnen, met 4½ punt was toen de
matchzege binnen.
Jan Schepers op bord 3 had
vanuit het Engels een ontwikkelingsvoorsprong. Zijn tegenstander had spel op de damevleugel
en na secuur verdedigen onstond
een onduidelijke stelling. Na
tijdelijk stukachterstand miste
Jans tegenstander de beste
voortzetting. Jan won daarna een
kwaliteit en schoof het resterende
eindspel naar winst.
Jan Teuben (4) speelde een
soort Slavisch. In het paard (Jan)
tegen loper eindspel onstond een
pionnenwedren waarbij zijn tegenstander eerder promoveerde en
Jans b-pion wist te verschalken.
Frank op bord 2 kreeg 1.Pc3
tegen. Na taktisch duw en
trekwerk kwam er een paard naar
het centrum toe. Daarna vielen de
pionnen op c7 en a7. In het
resterende dubbel toren (Frank)
tegen dame-eindspel werd Frank
langzaam opgebracht.
Door deze uitslag zijn we tweede
geworden in de poule. Achteraf
gezien had er dit seizoen
misschien meer ingezeten, maar
dan hadden we meteen de eerste
wedstrijd tegen poulewinnaar
SCU5 moeten winnen. Met
spanning wachten we af of we
misschien nog promoveren als
een van de beste 2e plaatsen.

VIANEN 2 - PK 5
Mart Renders
Voor de laatste wedstrijd van het
seizoen moest PK5 naar Vianen
toe. Veselin liet telefonisch voor
de wedstrijd weten niet op tijd
vanuit Maastricht terug te te
kunnen zijn. Gelukkig vond Jan
Schepers Laurens Winkelhagen
bereid om op de valreep in te
vallen. Om nog een theoretische
kans op promotie als een van de
beste 2e te behouden moest er
gewonnen worden van Vianen.
Mart op bord 8 was als eerste
klaar, in het Lets gambiet offerde
zijn tegenstander een paard voor
3 pionnen. Ontwikkelingsvoorsprong van Mart zorgde ervoor
dat alle pionnen weer herroverd
werden en de tegenstander opgaf.
Al snel daarop volgde Erik op bord
1. In de Sevilla variant van de
Grunfeld week zijn opponent op
de 11e zet af van de theorie.
Daardoor won Erik 2 zetten
daarna een stuk. Eriks techniek
gaf daarop snel de doorslag.
Serdar op bord 3 kreeg KoningsIndisch tegen. Zijn tegenstander
miste een breekzet op c6 en
kreeg een geweldige aanval op
zijn rochadestelling over zich
heen. Via de g-lijn werd hij
opgebracht. Laurens op 6 speelde
Hollands.
Zijn
tegenstander
dichtte alle stellingsgaatjes met
stopverf en bood remise aan.
Alex op bord 7 won in het
middenspel een kwaliteit. Het resterende eindspel leek gemakkelijk
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bomen in het landschap: hoog
oprijzend met tintelend jong groen
in de kruin. Degene die de
bloeiende struiken identificeerde
als krentenboompjes, aangezien
de sleedoorn al was uitgebloeid
en de meidoorn nog niet aan zet
was, werd terecht de mond
gesnoerd als overbodige krentenkakker. Als je kruin kaal wordt in
plaats van aprilgroen, moet je
leren om soms je kop te houden.
Alles knalde de grond uit, en wij
knalden Utrecht uit, toevallig
richting Dingussum. Het leek wel
een citaat uit Nescio. "We knalden
Utrecht uit om de wereld te
veroveren, maar dingus had het
niet in de gaten, die wist niet beter
dan dat we reden over de A27."
Dan zijn er vreemde dingen
waar te nemen. Op het Ledig Erf
waren we al vergast op een Kleine
Mantelmeeuw en een doortrekkende Buizerd. Ongeveer bij
Groenekan stonden er lama's en
struisvogels in de wei. We hadden
er nauwelijks meer van opgekeken als er Alpenmarmotten
hadden rondgeravot op de
uitgestrekte en vrijwel verlaten
parkeerplaats in Hoe-heet-sum, of
als zo'n Gooise huppeltrut haar
kangaroe was komen uitlaten (een
Panter of Jachtluipaard mag niet
meer). Ergens tussen mijn
nutteloze troep heb ik een boek
over avifauna-vervuiling (voornamelijk de introductie van Huismus
en Spreeuw in Noord-Amerika en
Australië, maar er vliegen ook
Halsbandparkieten in Den Haag

PK6: TUSSEN SLEEDOORN EN
MEIDOORN
Jeroen van Meerwijk
Het
zesde
langs
lama's,
struisvogels en kangaroes
Het zesde moest nog naar
Bussum, al hadden we er niks
meer te halen. Geen promotie,
geen degradatie. Dus spraken we
van te voren af dat iedereen
mocht doen wat-ie wilde, als het
maar lekker woest of spannend
was. Soort training in spelplezier
en creativiteit voor volgend
seizoen. Cili had ondertussen
gedacht om een kaartje voor
Nicolien dat iedereen moest
tekenen,
want
Pepijn
was
inmiddels ter wereld gekomen.
Hoogste tijd voor het opnieuw
instellen van een commissie ter
bestudering van de mogelijkheid
om een jeugdafdeling op te
richten; mogelijk zit daar weer een
stukje in "Over het sterven in
schoonheid van goede voornemens". Ritsaart was natuurlijk
weer laat en de kinderzitjes
moesten nog losgeklikt; de
ongeduldigen en de zenuwenlijders mochten met de eerste
auto mee.
Met een bescheiden routeomschrijving reed de tweede auto
toch feilloos, dus zonder omwegen, naar het doel. Onderweg
moest nog even getankt; zo
hoefden we niet te duwen. De
gesprekken in de auto stuwden
iedereen tot grote hoogte. Jan
wilde gaan spelen zoals de
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en Amsterdam-Noord; het voorkomen van de Koolmees in hartje
Borneo is al tientallen jaren een
groot raadsel, daar kunt u zo'n
vrolijk reisboek van O'Hanlon op
nalezen; lees eens een reisboek
in plaats van een schaakboek, dat
is minder vermoeiend dan zelf op
vakantie gaan); een jaarlijkse
update zou geen kwaad kunnen
om vast te leggen hoe we van de
hele wereld een puinhoop maken.
We slepen zelfs virussen mee in
de belegde broodjes; die staan
niet in mijn vogelboeken maar wel
in de ministeriële richtlijnen, en
dus ook in de instructies voor de
marechaussee op Schiphol.
But it's still a beautiful world,
bijvoorbeeld als de krentenboompjes bloeien. Een eindeloze
pornofilm; overal staat er wel iets
te wuiven met geslachtsorganen
van top tot teen. Het is altijd lente
in de ogen van de tandartsassistente, als u uw semiklassiekers kent.
Kortom, we waren knap te laat in
Daar-ergens-sum. Dus de speech
was ons bespaard gebleven en
we konden meteen gaan spelen.
De klokken stonden nog niet aan.
Best aardige lui, daar in Welksum.

Pf5 Lf8 16 f4 g6 17 Pg3 Lg4
komt-ie weer aangekeuteld; en
Cili vangt het flexibel op, want niet
zelf ruilen maar met zachte
aandrang haast dwingen tot
afruilen, zodat zwart gedrukt blijft.
Eindelijk gaat er wat van het bord
af; wel overzichtelijk trouwens,
met wit vijf keer op de vierde rij en
zwart vijf keer op de zesde, qua
pion althans.

18 f5 Lg7 19 Dd1 Lxe2 20 Dxe2
b5? zwart had best wel keuze; c5
of d5 of zo, maar b5 lijkt me
eigenlijk-net-niks, een Abba-cover
door een James-Last-leerling zal
ik maar zeggen, of een Kangaroo
met een halsbandje 21 fxg6 fxg6
22 a5 Tab8 23 h4 d5? op het
verkeerde
moment
bij
het
verkeerde feestje binnenvallen is
ook een talent, zal ik maar
zeggen; maar dat is meer iets
voor Mister Bean (al zou het me
niet verbazen als Rowan Atkinson
heel redelijk kan schaken; kan
een van onze internetfreaks effe
z'n ELO-rating opvissen?) 24
cxd5 cxd5 25 Tbc1 d4 op Dd6
was Pa2 vermoedelijk wel goed
en stond wit nog steeds royaal
geparkeerd; maar dit rechtlijnige

Cili had er wel zin in, met wit. 1
c4 d6 2 Pc3 c6 3 e3 e5 4 d3 Pf6
5 Pf3 Le7 6 Le2 0-0 7 0-0 Dc7 8
b4 a6 9 a4 b6 10 Dc2 Lf5 die
loper had misschien logischer
uitgezien op b7; nou moet-ie een
beetje klunzen 11 e4 Lg4 12 Tb1
Pbd7 13 Le3 Tfe8 14 Ph4 Le6 15
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mist of de kruitdamp weg te
krijgen heb je wind in de rug
nodig. En dan waait het ineens
soms anders: 35 Txg7+ Dxg7 36
Tg3 Pg4 37 De2?? Tf2 het was al
een beetje in mekaar aan het
zakken, maar met De1 en Th3
had Dh7 nog niet meteen gekund
want dan was Pg4 er met schaak
af gegaan, en in tijdnood weet je
maar nooit hoe een koe een
kangaroe vangt; maar bij Cili was
het na 38 Dxf2 Pxf2 en nog wat
zetten al afgelopen. Ondanks de
uitslag
toch
een
prima
knetterpotje. Feestelijk vuurwerk.
Liever in misschien gewonnen
stand over je eigen veters
struikelen dan langzaam en
kansloos positioneel gewurgd te
worden; nietwaar? Voor de veters
de volgende keer klittenband, ook
om de nek van de kangaroe. Of
badslippers, en Don't Step On My
Blue Suede Shoes.

doordouwen lijkt op het huidige
kabinetsbeleid (het ziet er wel
stoer uit, maar het leidt tot niks)
26 Pd5 Dd6 27 Pxf6+ Pxf6 28
Ld2 Dd7 29 h5 Dg4

Lekker scherp standje. Vergeten
te vragen of Cili ook nog over h6
of Txf6 heeft gedacht. Iets feller
dan simpel afruilen Dxg4 was het
paardoffer 30 hxg6 Dxg3 31
gxh7+ Pxh7 met Kxh7 had de
dreiging Pg4 erin gebleven, maar
dan eerst Le1; nu was er tijd voor
32 Tc7 Pf6 33 Tf3 Dg4 34 Df2
Tf8 kroeganalyses zijn soms ietsje
besprenkeld met optimisme en/of
alcohol, maar dit was wel
behoorlijk gezellie

Ritsaart had zich voorgenomen
om de ellende van de vorige keer
(verloren in acht zetten) grondig
weg te poetsen. Daar slaagde hij
(met zwart) als volgt in: 1 e4 c5 2
Pf3 Pc6 3 Lc4 d6 4 a3 Pf6 5 Pc3
g6 6 0-0 Lg7 7 .. 0-0 8 d3 Pd7 9
Pe2 Pde5 10 Pxe5 Pxe5 11 Lb3
b5 Ritsaart is heel beleefd en
voorkomend in het verkeer, maar
op het schaakbord kan het geen
kwaad om flink wat potentiële
parkeerruimte te claimen 12 c3 c4
13 dxc4 Pxc4 14 Lxc4 bxc4 15
Da4 a5 16 Lf4 Db6 het wordt al
behoorlijk het schimmige scharrelen met een poedeltje en een

Cili had zich ondertussen een
beetje suf gerekend en vond het
tijd voor helderheid. Maar om de
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hinderlijk rondzwermende wespen
en nou is-tie op het nippertje toch
nog gestoken, omdattie zelf op z'n
verkeerde been was gaan staan
39 Pc5 Txc5 40 Txd5 Lxd5 41
Txe5 Le6 wit wil niet opgeven en
laat zich eerst helemaal vloeren,
dat valt tenminste te prijzen, en
meteen Ta5 had dan nog troebel
water kunnen opleveren, maar 42
Kf2 Td6 43 Ke3 Kg7 44 Ta5 Ld7
45 Tc5 Te6+ 46 Kf2 Kf6 47 f4 h4
48 Td5 Lc5 49 Td2 Kf5 50 g3
hxg3+ 51 Kxg3?? Te3+ nou ja,
wit was in feite zelf al gaan liggen
52 Kh4? Kxf4 53 Tf2+ Lf3
mogelijk had wit nog hallucinaties
om op f7 iets te snaaien, maar na
54 Td2 g5+ volgde ippon op h3.

kangaroe op de uitlaatplaats (hij
met het hondje van zijn vrouw en
zij met dat malle speeltje van haar
man; de dieren ruiken voorzichtig
aan elkaar en de mensen zijn
duidelijk al meer met elkaar
vertrouwd); het deed me denken
aan een liedje van Gé Reinders
over die twee auto's in het bos
elke dinsdagochtend 17 Dc2 Tab8
18 Tab1 Lb7 vergeleken bij Cili's
partij ziet het er ietsje logischer
uit, maar dat komt waarschijnlijk
omdat PK hier de zwartjes heeft
19 Le3 Db3 20 Dxb3 cxb3 21 f3
La6 22 Tfe1 a4 23 Pd4 Tfc8 24
Tbc1 Lc4 25 Ld2 h5 op de ene
vleugel
heeft
Ritsaart
al
beduidend meer parkeerruimte,
nou de andere vleugel ook
inpikken 26 Pe2 Tb5 27 Lf4 Ld3
bij judo zou dit de inzet van een
houdgreep heten 28 Kf2 Tc5 29
Le3 Tc7 30 Pd4 Lf6 31 Ted1 Lc4
32 Kg1 Tc5 wit weet-nie-wat-iewil, is bang dat Ritsaart 'm bij z'n
mouwen pakt en dan ineens bij
z'n lurven 33 Td2 d5

John van Rooij kon het allemaal
op z'n gemak bekijken, want hij
was allang klaar. Er bestaat geloof
ik wel een Kangaroe-opening,
maar dit leek meer alsof het
poedeltje door de kangaroe rond
de hele parkeerplaats werd
gesleurd 1 e4 e5 2 d4 exd4 3 c3
Pf6 4 e5 De7 5 cxd4 d6 6 Pf3
Lg4 7 Pbd2 Pbd7 8 De2 dxe5 9
dxe5 Lxf3 10 Pxf3 Pg4 11 e6
Dxe6 12 Dxe6 fxe6 13 Lc4 Lb4+
14 Ld2 Lxd2+ 15 Kxd2 Pxf2 16
Thf1 0-0-0?? met Pg4 was toch
niks mis; zwart was misschien nog
een beetje overdonderd door het
woeste begin 17 Lxe6 Kb8 18
Ke3 Pe5?? poedeltje durft niet
langs c5 19 Pxe5 The8 20 Kxf2
Td6??

34 exd5 Txd5 35 Tce1 Lh4 36
Lf2? Lg5 37 Le3?? Lxe3+ 38
Txe3 e5! wit was alleen maar
slapjes aan het zwaaien tegen
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(stelling Chris van Meer)

Nou is het toch overzichtelijk zou
je zeggen: allebei nog niks met de
pionnen gedaan, zwart actieve
torens, wit twee lichte uitslovers in
de verte en als er eentje van
overleeft heeft-ie een stuk voor
een pion; eigenlijk belachelijk dat
dit nog tot de veertigste zet kon
duren 21 Pd7+ Ka8 22 Pb5 c6 23
Tad1 Txd1 24 Txd1 b6 25 Ld7
Tf8+ 26 Kg1 bxc5 dat viel me een
beetje tegen van John; met Ke3
had hij het poedeltje te hulp
kunnen schieten, maar zo kan het
ook 27 Lxc6+ Kb8 28 Td7 Tf6 29
Lf3 Tb6 30 b3 Ta6 31 a4 Tb6 32
Ld5 g5 33 Txh7 Td6 34 Lc4 g4
35 Tg7 Td4 36 Tg5 Kb7 37 Txc5
Kb6 38 Tg5 Kc6 39 Kf2 Kd6 40
Kg3 en toen had John niet alleen
allang bier maar ook ruimschoots
de klok gehaald; eindelijk gaf
zwart op.

Laurens was ook lekker op dreef,
met wit. 1 e4 e5 2 Pc3 d6 3 Lc4
Pf6 4 d3 Le7 5 f4 Pc6 6 Pf3 Lg4
7 h3 Lxf3 dat f4 was wel flink,
maar dit wordt ietsje té flink en
dus link 8 gxf3? Ph5! 9 De2??
Pg3 10 Dg2 Pxh1 11 Dxh1 Lh4+
12 Kd1 Pd4 13 Le3 c6 zwart pakt
het niet bepaald voortvarend aan;
dat
geeft
Laurens
weer
mogelijkheden 14 Lxd4 exd4 15
Pe2 Lf6 16 Dg1 Dd7 17 Pxd4
Dxh3

Chris had met zwart een grappig
partijtje en had een loper tegen
twee pionnen over; dat waren wel
gevaarlijke jongens dus gaf hij het
maar remise. Hij vond de training
wel geslaagd. Misschien dat
iemand er nog mogelijkheden in
ziet?

Normale mensen denken eerst
aan c3 of Pf5, maar Laurens heeft
last van (of zin in) gezellige
lentekolder 18 e5?! dxe5 19 fxe5
Lxe5 20 De3 Dg3 21 Pe2 Dh2 22
f4! 0-0? 23 fxe5 Tfe8 24 d4 c5 25
Df3 Te7 26 c3 Tad8 Laurens is al
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maar met opkruipende vlaggetjes
kan zoiets over het hoofd worden
gezien 35 Pf4 Tcd8 36 Ph5 Db6
en nou lekker knetteren 37 Pf6+
gxf6 38 Dg6+ Kf8 39 Dxh6+ Ke7
40 exf6+ Dxf6 en na de dameruil
besloot men tot remise. Zwart
durfde niet meer te proberen of hij
z'n kwal kon verzilveren.

bijna lang gerokeerd met z'n
huppelkoning, geen zwembadpas
maar de kangaroo-step zal ik
maar zeggen, en dan zou Th1 erg
gezellig kunnen zijn, dus h1 even
extra stutten met 27 Ld5! Td7 28
Kc2 cxd4 29 cxd4 Tc8+ 30 Kd3
Dh6 31 Th1 Da6+ 32 Ke3 Db5

Bij Leo Prins en mezelf
gebeurde iets zoals bij Cili: heel
lekker gespeeld en dan in twee
zetten de boel compleet weggeven. Jan van Eck had een
heerlijke gooi-en-smijt-partij die
uiteindelijk naar remise afliep.
Helaas die partij kwijt. Kortom, we
hadden dik moeten winnen, maar
wel lekker getraind. En het bier
was in Dingsum nog goedkoper
dan thuis; dus dat hebben we ook
nog goed doorgenomen. Nou zijn
die lastige promovendi voor onze
voeten weg, er is geen belemmering meer om met het zesde in
het volgende seizoen te promoveren.

Als je nog geen tien minuten
meer op de klok over hebt, kan dit
glibberig zijn, dus wordt Laurens
waarempel voorzichtig 33 Lb3 a5
34 Df5 h6

Het zou wel helpen als onze grote
denkhoofden ons steunen in het
streven naar Uteregse hardheid.
Had Chris zijn standje nog moeten
uitmelken?
Had
Laurens'
tegenstander het vlot moeten
uitschuiven? Hoe doe je dat?
Gaarne uw opinie.

Dit leek me wel een moment
voor Lxf7+ met Dxc8 of Txh6 na;
(Jeroen wordt op zijn wenken
bediend, want Bart Karstens heeft
zich over de stelling van Cili
ontfermd en deze geanalyseerd:)

ANALYSE EXTERNE
Bart Karstens
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opmars h4-h5. Soms moet je
echter van het originele Grote
Plan afstappen en voor een
kleinood als een pion gaan. ‘In
chess, as in life, we must take
what we can get.’ (Tolush, als ik
het wel heb.)

Bijna een jaar ben ik nu gestopt
met serieus partijschaak. De
honger naar de stukken is echter
nog niet verdwenen. Misschien
voelde Cili dat goed aan toen ze
me zei eindelijk een partij ‘uit één
stuk’ gespeeld te hebben. Dat
wilde ik weleens zien. De
opvatting dat de partij ‘uit één
stuk’ was hebben we moeten
nuanceren maar daar was aardig
wat analysewerk voor nodig en
daarbij kwamen hele leuke
varianten naar boven! Kijk mee:

1.hxg6 Dxg3 2.gxh7+ Pxh7
2…Kxh7?! 3.Tf3 Dg6 4.Tc6! geeft
wit al voldoende compensatie.
2…Kh8 was een goed alternatief
3.Tc7 Pf6? Achteloos! 3..Tf8 is de
meest gepointeerde manier om de
aanval af te slaan (Tbc8 is ook
goed) want daarmee wordt de
andere witte toren aan banden
gelegd. 4.Tf3?! .. Zet het plan
door de toren naar g3 te brengen
en mist daardoor de andere weg:
4.Tf5! Tbc8 (4…Ph7 dekt veld g5
maar faalt op Tff7) 5.Txg7! Dxg7
6.Tg5. Dit is het motief waar wit
op speelt, het had meteen
gekund!) 4. .. Dg4 5.Df2 Tf8?! Wit
is klaar voor Txg7 en Tg3. De
tekstzet is niet de beste
verdediging hier tegen. Eerst
keken we naar 5…De6. Simpele
aanvals-zetten werken nu niet:
6.Tg3 Te7-+, 6.Lh6? Lxh6 7.Txf6
Le3-+. Toen dacht ik dat het
moest komen van 6.Txg7!? Kxg7
7.Lh6!? Kg6 (7…Kf7 8.Lg5) 8.Dh4
dreigt mat in twee maar zwart
heeft nog 8…Tg8! waarna het niet
verder gaat voor wit: 9.Lg5 Th8!
10.Txf6 Dxf6 11.Lxf6 Txh4
12.Lxh4-+ Na 5…De6 moet wit
6.Lg5! spelen. Op 6…Tf8 volgt
7.Dh4 Pe8 8.Te7 met sterke
aanval. 6…Pd7 is het alternatief:
7.Th3 Tbc8 8.Txd7! Dxd7 9.Dh4

Cili Kocsis – Willem Weintjens
(BSG6-PK6, 18 april 2005)
Van de 10 tot de macht 70
mogelijke stellingen is vanavond
deze op het bord gekomen:

Na een positioneel goed gespeelde partij, waar zwart de fout heeft
gemaakt d5-d4 te spelen daarbij
alle troeven aan wit latend, kan wit
nu oogsten met 1.Dxg4 Pxg4
2.hxg hxg 3.Tc6! met pionwinst bij
goede stelling. In plaats daarvan
is Cili sterk aangetrokken tot een
koningsaanval met haar torens. Zij
offert daar zelfs een paard voor!
Dit past geheel in eerdere acties
als het openen van de f-lijn en de
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9…Txc8 10.Th3 Ph5 11.Df7 Tc1
12.Kh2

Tf8 (9…Dxh3 10.Dxh3 is erg goed
voor wit) 10.Dh7 Kf7 11.Lh6 Dg4
12.Lxg7 Tg8 (12…Dxg7? 13.Tf3)
13.Lxe5 Ke8 14.Tg3 Dd1 15.Kh2
Txg3 16.Lxg3 met voordeel voor
wit. De beste verdediging is echter
niet 5…De6 maar 5…Ph5! Dit
paard onttrekt zich aan de druk op
f6, dekt veld g3 en dekt g7 ook.
Wit heeft echter nog een paar
fraaie zetten die bij correcte
verdediging hun doel net niet
bereiken. Het begint met 6.Lh6!
(6.De2 (idee Tf8) faalt op 6…Pf4
7.Lxf4 exf4 8.Da2 De6 en wit
heeft veld g3 niet!) 6…Tbc8!
(6…Lxh6? 7.Tg3!!

(analysediagram)
Zwart lijkt zonder verdediging:
12…Df4+ 13.Dxf4 exf4 14.Txh5 +Er is echter redding, ziet u welke?
Juist! 12…Th1!! 13.Kxh1 Dxg2!
14.Kxg2 pat!) Terug naar 7…Kh7:
8.Txg7
Pxg7
9.Lxg7
Tg8!
(9…Kxg7 leidt tot remise volgens
de net besproken variant) 10.Lf6!
nog een aardige poging want
10…Dxf3? 11.Df7 Kh6 12.Lg7
Txg7 13.Dxf3 is goed voor wit.
Zwart heeft echter 10…Dh5! En
nu pas dooft het voor wit: 11.Tf1
Tg3 (11…Txg2 12.Kxg2 Tg8
13.Dxg8 (gedwongen) 13…Kxg8
14.Tf3 is heel aardig en geeft
uiteraard alleen zwart winstkansen maar die lijken mij moeilijker te verzilveren dan na
11…Tg3) 12.De6 Tcg8 13.Tf2
(13.De7 Kh6 -+) 13…Txd3 14.Df5
Dxf5 15.Txf5 Tdg3-+ Conclusie
5…Ph5 wint voor zwart maar
vereist het uiterste van beide
spelers! 6.Txg7! .. (Alert en direct!
6.Tg3? Dd1 7.De1 (7.Kh2 Pg4,
7.Le1 Ph5) 7…Dxe1 8.Lxe1 Tf7+) 6. .. Dxg7 7.Tg3 (Het Plan is
met ijzeren consistentie uitge-

(analysediagram)
7...Le3 (7….Dxg3? of Pxg3? 8.Df7
Kh8 9.Dh7 mat!) 8.Txg4 Kh8
9.Th4 Lxf2 10.Kxf2 Tbc8 11.Txh5
+-) 7.Da2! (Plotseling dit schaak
nu De6 niet meer kan.) 7...Kh7!
(Let op! Zwart is nog steeds bezig
met op winst spelen. Na 7…Kh8?!
dat logischer lijkt omdat Kh7 in de
penning gaat staan, wordt het
heel spannend: 8.Lxg7 Pxg7
9.Txc8 (9.Txg7 Kxg7 10.Df7 Kh8
11.Th3 Dxh3 12.gxh Tg8 13.Kh2
Tc2 14.Kh1Tc1 15.Kh2 is remise)
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gepend. 10.Txg7 Kxg7 11.Kxf2 is
de enige manier om door te
spelen maar het eindspel lijkt me
makkelijk gewonnen voor zwart.
10. .. Dxg3 aiaiai, 0-1

voerd! Cili rekende nu op 7…Dxg3
8.Dxg3 met groot voordeel. Zwart
heeft echter nog een betere. 7. ..
Pg4 8.De2 Tf2?(?) Een uitermate
verwarrende zet. Zwart staat nl.
nog steeds beter maar alleen na
8…Tf6! (Niet 8…Kf7 9.Txg4 Df6
10.Tg5 met aanhoudende aanval)
9.Txg4 Tg6. Hier is nog goed door
te spelen, wit heeft immers een
pion voor de kwaliteit en de
zwarte
koning
heeft
geen
bescherming van pionnen meer,
maar zwarts kansen zijn hoger
aan te slaan. Cili kwam nog met
het aardige 9.Lg5!? wat na
9…Tg6 10.Dxg4 een even
curieuze (hele g-lijn bezet!) als
onduidelijke stelling oplevert. De
computer is echter meedogenloos: 9…Pe3! en zwart wint. Zwart
speelt zich dus met 8…Tf1 in één
zet van een betere stand naar een
totaal verloren stand! 9.Dxf2? ..
Het rare Tf2, de tijdnood en
moeheid na uren zwoegen
brengen een ‘lapsus cogitare’
teweeg, net nu de winst voor het
oprapen lag: 9.Dxg4 Tf7 (9…Dxg4
10.Txg4 Kf7 11.Kxf2+-) 10.Dh3!+9. .. Pxf2 10.Lh6? .. Denkt dat er
geen verdediging meer is tegen
xg7, de zwarte dame staat immers

Een partij schaak in de juiste
geest gespeeld! Het bedenken én
consequent doorvoeren van een
haast partijomvattend schema
verdient waardering. Al is het
maar omdat de meeste mensen
van zet tot zet of van plannetje tot
plannetje leven. Toch moet er,
juist om de grote lijn te bewaken,
ook
‘fragmentarisch’
gedacht
worden. Iedere stelling bevat nl.
weer toevalligheden, telkens moet
er gekeken worden naar de precieze uitvoering van het plan, de
zetvolgorde etc. Bovendien kan
de tegenstander met van alles
komen
waar
adequaat
op
gereageerd moet worden. Meestal
zijn dat echter fouten die
afgestraft moeten worden en op
dit punt gaat het mis in deze partij.
Zo erg is dat niet want tot op het
hoogste nivo blijft de wisselwerking tussen lange termijn
planning en de evaluatie van
individuele zetten één van de
moeilijkste problemen.

We hadden gedacht met een 1-0
achterstand te moeten beginnen,
want er waren teveel mensen ziek
of in het buitenland of in de
nachtdienst.
Chris
had
alle
invallers opgebeld of afgetrommeld

PK6: ZOALS DE WIND WAAIT,
WAAIT M'N JASJE
(spreekwoord in poldermodel)
Jeroen van Meerwijk
DRL 5 - PK 6, 16 maart 2005
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of aan-en-af-gestreept of iets
dergelijks. De normale ellende
voor een teamleider. Dimitri kon
toch, anders waren we met 2-0
begonnen. En op de avond zelf
kwam Jan van Eck alsnog
opdagen, zodat we ineens gewoon
met z'n achten waren!
Op de Amsterdamsestraatweg
stond een straf tegenwindje, zodat
ik door Dimitri achterhaald werd. Ik
kan me er wel vrij goed tegen
schrap zetten, maar D. kan er
onmiskenbaar
sneller
tegenin
fietsen. Vermoedelijk heeft hij zijn
aerodynamica beter gecalculeerd
en moet ik onderhand mijn baard
weer eens bijknippen. "Die winter
es verghanghen", want de sneeuw
was weg en er zong een lijster.
Maar zodoende kon ik mijn
zelfteruggejatte fiets (zie vorig
nummer) ook veilig parkeren, want
in mijn eentje had ik het achterommetje nooit gevonden. De
fietsenstalling van De Rode Loper
kost een halve euro, verreweg de
goedkoopste van heel Utereg.

Hier had Chris net 14 .. Lg7-h6
gespeeld. Wit meende de zaken
krachtdadig te moeten aanpakken:
15 d5 maar Chris kwam met ..
Tfd8. Wit dacht dit op te vangen
met 16 0-0-0 Txd5 17 e6 f6. Dat is
een prettig pionnetje voorsprong,
en dat angeltje e6 zal er wel aan
gaan
wegens
gebrek
aan
ondersteunende faciliteiten. Vermoedelijk hoopte wit nog tot f4 te
komen om die brutale loper iets in
z'n grote bek te stoppen; een
andere verklaring heb ik niet voor
de volgende non-zet. Een oud
gezegde luidt: Als je in een glazen
huisje woont, moet je niet met
stenen gooien. Een variant kan
zijn: Als je in een gammel houten
hutje zit, moet je opletten dat het
niet aan alle kanten tegelijk begint
weg te rotten. 18 g3 Dxa2 19 Kc2
wit had vermoedelijk nog visioenen
van damevangst met Ta1, maar
daar was het nu te laat voor. Niks
ophalen van e6, niks torendubbel,
gewoon .. Tc5+. Wit keek een tijdje
beduusd en gaf toen maar op. In
plaats van 1-0 achter stonden we
1-0 voor! Mooi begin.

Zoals anderen al bekend was,
heeft De Rode Loper een prettige
speelzaal in een voormalig schoolgebouw, en je mocht roken bij de
welvoorziene bar. Wel was men
knap lawaaiïg, ook als er nog
partijen aan de gang waren. Bijna
alsof we een thuiswedstrijd
speelden! Chris liep helemaal te
glunderen, met het complete team.
Dus ging hij zelf snel van start met
zwart (op acht):
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John van Rooij kwam er een
beetje zwalkend achteraan. Enige
tijd geleden hadden we een
gesprek over het lopen in geaccidenteerd terrein. Mijns inziens kan
je niet genoeg zigzaggen om je
knieën te ontlasten, zowel berg-op
als going-down-under. Dat is
natuurlijk ook een optie bij
tegenwind, al heet het dan laveren.
John creëerde met wit zijn eigen
tegenwind, om zichzelf te motiveren er hard tegenaan te gaan: 1 e4
e5 2 d4 exd4 3 c3 dxc3 echte
woestelingen spelen hier Lc4 cxb2
Lxb2 4 Pxc3 Pc6 5 Ld3 d6 6 Pf3 ?
mogelijk was h3 iets kalmer, maar
John wilde zoals Jan van Eck het
pleegt te noemen "lekker herrie op
het bord"; probleem was een mooi
plekje voor de witveldige loper ..
Lg4 7 Le2 Pf6 8 0-0 Le7 en hier
vond John dattie eigenlijk niks had
voor z'n gambietpion; dus doorploegen tegen de wind in 9 Te1
0-0 10 a3 a6 11 Dd3 h6 12 Ld1
Lh5 13 Lc2 Pe5 ? 14 Pxe5 dxe5
15 Dg3 Lg6 16 Lb3 Kh8 anders
bruut Dxg6; nu alweer een zetje
met diezelfde loper; intussen was
eenderde van het totaal aantal
zetten een zetje met witveldje; wat
je noemt laveren 17 Lc2 Pd7??
verdedigingspul ondoordacht weghalen is vragen om tochtproblemen
bij winderig weer 18 Le3 c6?
zwakke zet, want nu lekker pennen
19 Tad1 Lh4?? 20 Dh3 f5?! Zwart
heeft niet veel gedaan met het
plushoutje; en gaat nu in een
onmogelijke
spagaat
zonder
gedegen ballettraining.

21 exf5 Df6?? met Le8 was er nog
iets te keepen geweest vond John
22
g3!
Lxf5
waarschijnlijk
wanhoop vanwege wegwaaien 23
Lxf5 Dxf5 24 Dxf5 Txf5 en nu
bungelen er twee stuks; John kiest
uiteraard 25 Txd7 Lf6 26 Txb7
Taf8 27 Pe4 Kh7 28 Td1 Kg6 29
Td1d7 dat binnenkomertje gaf wel
de doorslag. Een stuk achter, en
een gierend tochtgat op g7 na
Pxf6, met verder wegwaaiende
stuurloze structuurloze pionnen;
dus zwart gaf op. Dat was 2-0.
Misgeschoten en toch 3-0
Ik was zelf vrij gedrukt uit de
opening gekomen:

Wit begon ietwat opportunistisch
aan te vallen; ik wilde me los gaan
wurmen 18 Dd2 f6 19 Ld6 Df7 20
Pd1 natuurlijk wil wit naar c7, maar
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dreiging d4 blijft er toch wel in
zitten. Drie-nul, dat schoot mooi
op.

dat paard blijft hier verder een
beetje staan niksen Tfe8 21 Tc7
Txc7 22 Txc7 Lc6? dat maakt
straks Lxa6 mogelijk; maar wit wil
meer 23 Db4 Lf8 24 b3?? e5 wit
had beter iets met die knol kunnen
doen; ten koste van een pionnetje
kom ik los

Jan wappert dapper door
Ondertussen was Jan van Eck met
zwart ook lekker bezig. 1 Pf3 g6 2
d4 Lg7 3 e3 d5 4 c4 dxc4 5 Lxc4
e6 6 Ld2 a5 wit streeft kennelijk
naar vertrouwde patronen; maar bij
Jan kan het uit alle hoeken waaien
7 a4 Pe7 8 b4 axb4 9 Lxb4 Ld7
10 Lxc3? 0-0 beiden doen ietwat
onlogische zetten, maar bij Jan zit
er tenminste enig systeem in 11 00 Pbc6 12 a5 Pf5 13 Db3 Pd6 Jan
heeft weleens naar Ankie van
Grunsven gekeken, en dit mag
inderdaad een elegante hink-stappaardesprong heten 14 Ld3 Dc8
15 Pbd2 Pe7 16 e4 c5?! Jan wil
wat meer "herrie" 17 dxc5 Dxc5
18 Lxg7 Kxg7 19 Db2+? f6 20 e5
Pd5?? wat Jan hier bedoelt
ontgaat me een beetje

25 dxe5 fxe5 26 Lxe5 De6 27 Ld4
Pf5 28 Dc3 Ld6 ik ben net op tijd
om Lxa6 te keepen en heb in een
klap het initiatief.

Wit besluit om dan maar een kwal
te geven en zoveel mogelijk
pionnen te snaaien 29 Txc6 bxc6
30 Dxc6??? na Lxa6 had het nog
een heel gevecht kunnen worden;
nu had het meteen uit moeten zijn
met Lxh2+ maar met de stukwinst
30 .. Pxd4 31 Dxa6 Pxe2+ 32
Dxe2 Lxa3 ging het ook wel; de

21 exd6 Pf4 22 Lc4 Lc6 23 Dd4
Df5 tuurlijk wil wit ruilen; immers
een stuk plus 24 Tfe1 e5 25 De3
Dg4 en ineens lijkt Jan weer wat te
hebben; wind mee?
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zelfgegraven zwart gat 46 g4??
g5+ want nu zag hij pas dat na het
verplichte Kxh5 iets definitief onplezierigs te verwachten was op
h8. Typisch Jan: misschien niet
altijd hoogstaand, maar wel
gegarandeerd hartverheffend. Bij
het naspelen merkte John van
Rooij op: "Ik zie het al, het gaat
jullie niet om het winnen, het gaat
jullie om het spelen." Vermoedelijk
draait het daarom in de onderbond.
Maar ondertussen: vier-nul!

26 Lf1 Lb5 in lichte paniek besluit
wit het stuk terug te geven 27
Pxe5 fxe5 28 Dg3? Dxe5+ en
Dxb5 lijkt me wel in orde voor wit
28 .. Dd7 29 Txe5 Dxd6 30 Txb5
Dxd2 31 Txb7 Kh8 Wit wil wel
ruilen en Jan staat niet florissant
32 De3 Dxe3 33 fxe3 Pd5 34 Ta3
Tfb8 35 Txb8 Txb8 36 Kf2 h5 37
g3 Pf6 38 h3 Pe4+ 39 Kf3 Pd2+
40 Kf4 Pxf1 wederzijds krap in tijd;
wit heeft een stuk weggegeven
maar heeft nog twee daverende
vrijboeren over; het valt te bezien
of Jan die knol vanaf f1 nog in de
race kan laten meeklepperen (we
doen niet aan dopingcontrole) 41
e4 Pd2 42 a6 Tf8+ 43 Kg5 Kg7 44
a7 Pxe4+ 45 Kh4 Ta8

Halverwege: no-go-area
We konden zo langzamerhand
genoeglijk rond gaan kijken. Nu
pas viel me de enorme uitstalling
van prijzen op. Die waren voor het
bingo, niet voor gewoon go, laat
staan voor schaken, kreeg ik te
horen. Merkwaardig dat zo'n
opeenstapeling van nutteloosheid
toch bij velen de hebberigheid kan
opwekken. We hadden genoeg
aan onze eigen hebbelijkheden;
wel werden we hebberig naar de
volle mep. Dat viel even tegen.
Want het punt van Willem van
Dam had ik eigenlijk al gerekend.
Met zwart had hij f5 gespeeld,
waarop wit meende 19 b4 te
kunnen doen

hier was een torenzet geboden; wit
tuimelt echter in een heel diep
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valt te leven, maar als je in een
gammel huisje zit moet je niet met
kwallen gooien 28 Te3?? Pd1 29
Txd1 Txd1+ 30 Kh2 en dat is
inderdaad rijp of rot genoeg om op
te geven.

Willem begon te slaan 19 .. fxe4
20 fxe4 Pxe4 21 Txf8+ Dxf8 22
Tf1 De8 23 b5 Pd8 24 Dc1 Pxg3!
25 hxg3 Lxd3 26 Ld5+ Kh8 27
Tf2 Pe6 28 Dd1 Dg6 29 Df3 h5??

Alvorens Leo een stoomwolk van
ergernis
kon
afblazen,
had
Laurens in een onduidelijke maar
vrij gunstige stelling remise
aangeboden, terwijl ze allebei
weinig tijd meer hadden. Zijn
tegenstander nam althans niet de
tijd om met z'n teamleider te
overleggen en accepteerde. De
volle buit binnen! Helaas vergeten
om
Laurens
de
partij
te
ontfutselen. Die jongelui zijn me
tegenwoordig te vaak te snel af.
Het moment was toch minstens
een foto waard geweest; ook al
zou de kiek geschrapt zijn door de
redactie.

Ineens dondert de boel in mekaar
30 Th2 Tf8 31 Dxh5+ Dh6 32
Lxh6 Tf1+ 33 Kg2 en Willem
moest de vlag strijken.
Ondertussen was bij Leo het
volgende gebeurd

The cloud of unknowing, of
meiboomdansje
De mep hadden we toch wel
binnengehaald, want Dimitri zat als
laatste, met wit op 1, kalmpjes met
een bescheiden glimlach een roze
wolkje boven z'n bord te blazen.
Weliswaar van groene grondstof,
maar onmiskenbaar rozig. 1 d4
Pf6 2 c4 e6 3 Pc3 b6 4 e4 d6 5
Pf3 h6 6 Ld3 Lb7 7 0-0 Le7 8 De2
0-0 9 Td1 Dc8 10 e5 dxe5 11
Pxe5 Pbd7 12 Lf4 Pxe5 13 dxe5
Ph7 zo'n stelling die prettig zichzelf
speelt 14 Pe4 f5 15 exf6 ep Pxf6
16 Pxf6+ Lxf6 17 Le5 c5 het
mocht wat, who cares? 18 Tac1
Dc6 19 f3 Lxe5 20 Dxe5 want

De simpele weerlegging van de
dreiging Pf4 was Df3 en Dg3; maar
21 f3 Pf4 22 Dc2 Lxf3! was een
dreun die aankwam; al bleek zwart
zelf nog wat te schutteren 22 Lf1
Tfe8? Pxg2 en Td2, dat is
mannentaal 23 g3 Pd5 24 Df2 Lh5
25 h4 Dg6 26 Le2 Lxe2 27 Txe2
Pc3 met een pionnetje in de min
72

anders dan bij Leo is een inslag op
f3 een bijl in eigen voet (be careful
with that axe Eugene; or is it
oxygen?) Txf3 21 gxf3 Dxf3 22
Dg3 Dh1+ Kf2 Tf8 en wit wandelt
weg in zijn wolkje; maar nu begint
een vrolijk rondedansje om e6 20 ..
Tae8 21 Lg6 Te7 22 Td6 Dc7 23
Tcd1 Kh8 Dimitri zat geluidloos te
neuriën, terwijl zwart in stilte naar
adem hapte; onzichtbare herrie 24
f4 Lc8 25 Td1d3 Ld7 26 Th3 Kg8
vanwege het knipoogje naar h6 27
Te3 Le8 Wammes Waggel wil
helemaal niet van het bord, het is
veels te gezelligjes om mee te
doen 28 Le4 Tf6 Wammes had
ooit naar d5 gemogen maar het
wordt pas gezelligjes als iedereen
erbij komt 29 g4 Lg6

heeft trekkebenend de veertig
gehaald met een kortademige
quickstep van de koning; Dimitri
begint een nieuwe variatie op
olleke-bolleke-rubesolleke
(voor
jongere lezers: de oerversie van
deze-vuist-op-deze-vuist) want als
jonge vader kent hij zijn klassieken
41 Kf4 Kh7 42 g5 hxg5 43 hxg5
Kg8 44 a3 Tc7 45 f6 gxf6 46 gxf6
Kf7 hèhè eindelijk de benen
strekken 47 Tg5 Tg8 48 Th5 Kf8
zwart denkt met de rug in de heg
te gaan liggen, maar daar wordt hij
juist uit gehaald

49 Td8+ Kf7 50 Th7+!? wat er na
Ke6 moet gebeuren met twee
bungeltorens weet ik niet; Txc7 en
f7 neem ik aan; maar de
consumptie van de pluspion maakt
een fraai staaltje face-to-face linedancing mogelijk 50 .. Kxf6 51
Td6.

30 f5! Lf7 31 Ted3 Te8 32 Lc6 Tf8
ik hield m'n hart even vast bij die
onverwachte waggelstap; kan dat
zomaar? 32 Ld7 Kh8 terwijl alles
handjeklap-huppelt rond e6 gaat
iemand zitten mokken in een
hoekje 34 Lxe6 Lxe6 35 Txe6
Dxe5 36 Txe5 T6f7 als de
meiboom is verdwenen gaan de
heren henen 37 Td6 Kh7 38 Kg2
Kg8 39 h4 Kh7 40 Kg3 Kg8 zwart

Toegegeven, in sommige partijen
hebben we gemazzeld; maar in
andere hebben we hun laten
mazzelen. Over het geheel
genomen
waren
we
niet
ontevreden.
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Ondertussen ging er ook iets
goed: John van Rooij speelde een
nette partij, collecteerde een
handvol pionnen bij elkaar en won
vanzelf. Jan van Eck daarentegen
had zijn pionnen zover laten
oprukken dat zijn koning ze
slechts met een verrekijker kon
ontwaren. Zijn Driebergse tegenstander zette een aanval over de
h-lijn op en toen was het snel
afgelopen. Laurens Winkelhagen
dacht met een combinatie een
dame te winnen, maar vertelde
zich; zwart kreeg een toren en
twee stukken voor het wicht en die
zetten na wat tijdnoodgerommel
de witte koning mat. Willem van
Dam
tenslotte
kreeg
een
technische stelling op het bord
waarin hij een meerderheid op de
damevleugel moest zien uit te
buiten. Hij deed dat voorbeeldig,
maar de 6-2 eindstand blijft
pijnlijk.

Simon Kronemeijer
(van de PK homepage)
Paul Keres 6 rekende aan het
begin van de avond uit dat twee
overwinningen in de slotrondes
nog best genoeg zouden kunnen
zijn voor promotie. Jan van Eck
zei toen meteen al dat dat de
goden verzoeken was. En jawel:
Paul Keres 6 verloor inderdaad
met grote cijfers van Doorn
Driebergen 3. Ritsaert Pel was als
eerste van de avond klaar met
een helpmat in 8. Een uurtje later
verloor ook Cili Kocsis, terwijl Leo
Prins inmiddels een kwaliteit
achter stond tegen een product
van de befaamde Doornse
jeugdopleiding. Dat kwam hij niet
meer te boven. Chris van Meer
werd aan bord een getroffen door
een tussenzet die wit een toren
opleverde. Enige pionnen vormden niet genoeg compensatie en
ook deze partij ging verloren.

Hieronder de details:
* De massakamp is op zaterdag
21 mei, in de Sjuut. Aanvang
13:00;
* Het speeltempo is (onder
voorbehoud) 2 uur voor 40 zetten
en 1 uur voor de rest (onder
voorbehoud);
* Er is plaats voor 32 spelers van
Paul Keres. Meer past niet in de
Sjuut, dus wees er snel bij! Alle
speelsterkten zijn welkom;
* Na de massakamp wordt er

AANKONDIGING MASSAKAMP
Jan Jaap Janse
Bijna een jaar geleden hebben we
een gezellige en spannende
massakamp uitgevochten tegen
schaakclub
Max
Euwe
uit
Amsterdam. Uiteindelijk wonnen
de gastheren met 16½-15½, wat
uiteraard
betekent
dat
wij
revanche moeten nemen. Dat
willen we nu ook gaan doen,
vandaar deze oproep.
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gezamenlijk
gegeten.
Details
volgen;
* Wat is schaakclub Max Euwe?
Kijk daarvoor op http://www.xs4all.
nl/~wimnij/euwe/maxeuwe.html.
Vorig jaar klikte het in ieder geval
prima!

Verder zoeken we nog mensen
die mee willen helpen in de
organisatie van de massakamp,
bij voorkeur niet-bestuursleden.
Dat betreft zowel de voorbereiding
(eten regelen e.d.) als op de dag
zelf. Ook daarvoor kan je je
opgeven bij Jan Jaap. Meld je
aan!

Geef je op bij Jan Jaap,
jj.janse@wanadoo.nl, tel 0302302274 of op de clubavond!

FIDE-reglement
dat
in
de
speelzaal ter inzage ligt. Het is
mogelijk aan één van de eerste
vier ronden niet deel te nemen,
mits dit voor het begin van het
toernooi is kenbaar gemaakt; men
krijgt dan in de betreffende ronde
een half punt. In de speelzaal mag
niet worden gerookt.

AANKONDIGING OKU 2005
Jeroen Bollaart
Voor de 32e maal organiseert we
het Open Kampioenschap van
Utrecht, een gezellig weekendtoernooi voor alle speelsterktes
van grootmeester tot huisschaker.
Het OKU zal worden gehouden op
10, 11 en 12 juni 2005. Wegens
problemen met geluidsoverlast in
de afgelopen jaren verhuist het
OKU naar Nationaal Denksportcentrum Den Hommel, Kennedylaan 9 in Utrecht (030-2759988).

SPEELPROGRAMMA
Vrijdag
18.30 19.15 19.30 -

10 juni 2005
19.15 aanmelden
19.30 opening
23.30 1e ronde

Zaterdag 11 juni 2005
09.15 - 13.15 2e ronde
14.15 - 18.15 3e ronde
19.30 - 23.30 4e ronde

Er wordt gespeeld in twee
groepen; elke groep speelt 6
ronden met indeling volgens het
Zwitsers systeem. Spelers met
een rating boven 1900 worden
niet tot de tweede groep
toegelaten. Spelers met een rating
onder 1800 worden niet tot de
eerste groep toegelaten. De
organisatie behoudt zich het recht
voor naar eigen inzicht van deze
regels af te wijken. Het speeltempo is alle zetten in twee uur.
Er wordt gespeeld volgens het

Zondag 12 juni
09.15 - 13.15
14.15 - 18.15
18.45 - 19.00

2005
5e ronde
6e ronde
ceremonieel

Kom meedoen, kijken of helpen!
Informatie op de homepage en bij
Jeroen
Bollaart
of
Rolf
Dijksterhuis.
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AGENDA SEIZOEN 2004-2005
Datum
Wo 04-mei
Wo 11-mei
Wo 18-mei
Za 21-mei
Wo 25-mei
Wo 01-juni
Wo 08-juni
10-12 juni
Wo 15-juni
Wo 22-juni

Intern
Ronde 29
Ronde 30
Ronde 31

Extern

Massakamp tegen Euwe
Ronde 32
Ronde 33
Ronde 34
OKU
Alternatieve avond
ALV

ZONNEWERINGSBEDRIJF

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

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

C.Alexandar
Tiendstraat 22
3513 EB Utrecht
tel./fax.: 030-231 51 63
mob.: 06-15556275
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