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INTERNE COMPETITIE: FRANS KONINGS KAMPIOEN!
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zou wit misschien beter 13.Pe5!?
hebben kunnen spelen 13...a5
14.Tc1? Beter was 14.Tb1, want
na 14...a4 is dan 15.b4 mogelijk
14...Pa6?! beter gelijk 14...a4!
met als mogelijk vervolg 15.b4 a3!
16.bxc5 axb2 (hier wreekt zich
14.Tc1?; na 14.Tb1! had de toren
niet ingestaan!) 17.cxd6 bxc1D
18.dxe7 Txe7 met winnend
voordeel voor zwart 15.La1 a4
16.d3 axb3 17.axb3 Pb4 18.Dh4
Lc5 19.Tf2 zwart dreigde Txa1
gevolgd door Lxd4, weer mogelijk
door de ongedekte positie van
Le2. Het gebrek aan ruimte breekt
wit op. Maar zwart doet het toch:

ANALYSES INTERNE
De laatste ronde!
Arnoud van Vliet
Ronde 34 werd een hele spannende. Frans Konings had een
duidelijke voorsprong op Mark
Smits, maar als Mark in de laatste
ronde zou winnen en Frans niet,
dan zou een beslissingsmatch
volgen. De indeling was ook nog
eens smeuig: achtvoudig (record)
kampioen Jaap van der Tuuk met
wit tegen Frans, en Simon
Kronemeijer met wit tegen Mark.
De twee partijen werden nogal ver
van elkaar gespeeld; Frans naast
de indelingscomputer, dicht bij
bar, uitgang en lawaai, terwijl
Mark en Simon aan het andere
einde van de zaal speelden, in de
betrekkelijke rust. Het werd dus
een mooie laatste ronde.
Eerst Frans, die buiten het bord
ontspannen oogde maar zeer
assertief in zijn partij was. De
opmerkingen bij deze partij zijn
gebaseerd op opmerkingen van
Frans zelf, maar zijn door bovengetekende in samenwerking met
het Duitse rekenmonster verwerkt.

19...Txa1! mooie zet om het
kampioenschap mee binnen te
halen 20.Txa1 Lxd4 21.exd4 Pc2
22.Ta8 nog een gevaarlijke
tegenzet, 22...Pxd4 23.Lf1 De1
24.Pb2 h6! Frans gaf nog dat
zwart niet in de val 24...Pe2+??
moet vallen, met als variant
24...Pe2+?? 25.Kh1 Pg4 26.Txc8!
Pxf2+ 27.Dxf2!! met witte winst.
Fritz haalde echter wat romantiek
uit deze variant, want het is niet
24...Pe2+??, maar 25...Pg4??
Met 25...h6 kan zwart het winnende voordeel vasthouden. In de

van der Tuuk, J. - Konings, F.
Intern PK 04-05, r34
1.b3 d5 2.Lb2 Pf6 3.e3 c6 4.Le2
Pbd7 5.f4 e6 6.Pf3 Ld6 7.0-0 Dc7
8.c4 0-0 niet gelijk 8...e5 9.c5! met
licht voordeel voor wit 9.cxd5
exd5 10.De1 Te8 11.Pc3 Pc5
12.Pd1 De7 13.Pd4 de ongedekte
positie van Le2 speelt wit parten.
Er dreigt bijvoorbeeld Lxf4. Hier
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maken. 1.b4 Kc8? Gezien het
vervolg zal Mark wel spijt hebben
hier niet vast pion h5 te hebben
opgeruimd met 1...Pxh5 Maar ja,
als je alles van te voren weet, dan
ga je liggen voordat je valt. 2.b5
Le7+ 3.Kb6 Ld8+ 4.Kc5 a5 5.h6
b6+ 6.Kc6 Pf5 7.h7 Pe7+ De
stellingswaardering van Fritz is in
de laatste paar zetten van -1 naar
+0.5 gegaan 8.Kd6 Pg6 9.Lh6
Lf6 10.d5 en hier maakt Mark een
vingerfoutje. Hij pakte het paard,
bewoog het naar f8 en zag toen
pas dat dan Lxf8 zou volgen.
Geschokt, en natuurlijk verplicht
om
het
paard
te
spelen
produceerde hij nu de blunder
Ph4??, maar Simon mist zijn kans
met 11.Kc6?? Na 11.Lg5 kan
zwart gelijk opgeven 11...Pf5
12.Lf4 Pe7+ 13.Kd6 Pg6 14.Ke6
Lc3 15.Le3 Kb7? Beter 15...Pf8+!
16.Kf7 Pxh7 17.Lxb6 a4. Maar
zowel wit als zwart zaten hier al in
hoge tijdnood, en Pf8+ wordt ook
op de volgende zet gemist 16.d6
Kc8?? 17.d7+ oeps (1-0) Mark
stormde weg, teleurgesteld en
boos op zichzelf (zie ook elders in
dit PKB), maar was even later
terug
en
hielp
nog
met
reconstrueren.
Frans dus intern kampioen van
het seizoen 2004-2005. Later
bleek dat ook winst Mark inderdaad niet zou hebben geholpen,
maar dat was natuurlijk maar een
schrale troost. Toch een fraaie
tweede plek voor Mark, gevolgd
door Jan Jaap Janse.

variant van Frans kan wit zelfs
nog beter doen dan 26.Txc8!,
want 26.Dxg4!! wint nog sneller.
25.Pa4 een elegante manier om
op te geven. Wit kon hier
trouwens geen 25.h3 doen, want
na 25...Pf5 is de dame gevangen!
25...Pe2+ 26.Kh1 Pg4! over en uit
27.De7 Pxf2 mat (0-1)
Daarmee was het kampioenschap
voor Frans zo goed als zeker.
Alleen bevat het indelingsprogramma nog een mooie "black
box", en wie weet wat de verschillende herberekeningen zouden
opleveren. Dus getrouw zijn
speelstijl speelde Mark fel op
winst tegen Simon, en hij had een
stuk
tegen
twee
pionnen
gewonnen. Alleen het eindspel
bleek niet zo gewonnen te zijn als
dat hij zelf had gedacht, en onder
het oog van verschillende toeschouwers volgde een spannend,
maar zeker niet foutloos eindspel:

Kronemeijer, S. - Smits, M.
Intern PK 04-05, r34
(red: dit is een reconstructie)
Beiden nog maar beperkte tijd, en
wit besluit op pionnenruil te spelen
om remise waarschijnlijk te
6

hoge tijdnood zijn geraakt. Wit
besluit gebruik te maken van
zwarts ‘slechte dame’ en speelt
met veel aplomb: 35.Da8 + Kh7
36.Td8, waarna zwart verbluft
opgeeft. Maar wat als hij … Te2+
37.Kg3 Db6! zou spelen? Dan lijkt
zwarts aanval onweerstaanbaar,
terwijl zijn koning naar g6 kan
ontsnappen. In dat geval moet wit
nog een hele goede vinden,
namelijk 38.Th8+ Kg6 39.Th6+!!
gxh6 40.Dg8 mat.
Of ik dat in zo korte tijd gevonden zou hebben? Schaken is een
kansspel, zeker als je het op
tijdnood laat aankomen.

Gambling
Rijk Schipper
Schipper, R –Dijksterhuis, R
PK Intern 04-05, r33

Wit staat beter en een pion voor,
maar hoe dit te winnen? Temeer
daar beide spelers inmiddels in

12.Ph4 b6 mijn voorkeur gaat hier
uit naar de zwarte stelling; 9.Lf4
g5 10.Pxf5 (10.c5) 10...gxf4 11.c5
Dd8 ziet er goed uit voor zwart
9...hxg5 nu is de toren sterk in het
spel gekomen 10.Pg3 Pgf6
11.Dd2 11.c5!? Dc7 12.e4 g4!?
13.e5 Pxe5 14.dxe5 Dxe5+ met
mooie
compensatie
11...Th4
12.Tc1 in het vervolg mist wit een
plan 12...g6 13.cxd5 exd5 14.Ld3
Ld6 15.Dc2 15.0–0 Kf8 16.Pa4
Dc7 17.Pc5 Kg7 met idee Tah8
15...Kf8 16.Pf1 [16.Db3] 16...Kg7
17.Db3 Da7 17...Dxb3 een zeer
goed eindspel, maar ik kon niet
goed beoordelen of het wel
gewonnen zou zijn, bijv. 18.axb3
Te8 19.Kd1 g4 20.Ta1 b6 21.Tc1
Thh8 22.Pe2 c5 en wit heeft het
moeilijk om zinnige zetten te doen
18.Pd2 g4?! een oppervlakkige

Twee partijen
Dirk Floor
Janse, J.J. –Floor, D.
1.d4 d5 2.Lg5 het moderne
schaak
2...c6
valt
er
te
profiteren!?; b2 is nu kwetsbaar
3.Pf3 3.a3!? deze zet kwam ik
tegen in de database, op Db6
doodleuk 4 Ta2. 3...Db6 4.Dc1 de
zwartspeler; ik heb een concessie
afgedwongen. De witspeler;ach zo
slecht staat mijn dame hier niet;
zo goed staat de zwarte dame
toch ook niet? Ik ga straks mooi
een tempo winnen met c2-c4-c5.
4...Lf5 5.e3 Pd7 6.c4 e6 7.Pc3
a5!? 7...h6 8.Lh4 Pgf6= (8...Pe7)
8.Ph4 8.c5 Da7!? 9.Ph4 h6 10.Lf4
g5 11.Pxf5 gxf4 8...h6 9.Pxf5 9.c5
Da7 10.Lf4 g5 11.Pxf5 gxf4
7

;..De8 en.. c6 zijn hier de
alternatieven; ik gooide als het
ware een denkbeeldige dobbelsteen op en speelde; 7...Pc6 dit
blijkt een ongelukkige keuze. Ik
hoopte Frans te verrassen maar
hij blijkt goed op de hoogte;
voorbereiding geweest voor een
KNSB-partij
van
afgelopen
seizoen". Als je De8 of c6 had
gespeeld hed ik het achter het
bord moeten bedenken", moest ik
na de partij vernemen. 8.d5 Pa5
[8...Pe5 is het alternatief] 9.Da4
c5 10.dxc6 Pxc6 11.Td1 Da5
[11...Ld7 12.c5!? was Frans`
bedoeling 12...dxc5 13.Dc4+ e6
(13...Kh8 14.Dxc5 Tc8 15.Db5)
14.Dxc5] 12.Db3 Db4 13.Dxb4
Pxb4 14.Tb1!? hier verzonk ik in
gepeins; de stelling beviel me
helemaal niet [14.Pd4] 14...h6
[14...Pc6 15.Pd5 h6 16.Le3 Ld7
17.b4 g5 18.Pxf6+ Lxf6 19.c5!;
14...Pe4!? spelen op aktiviteit was
aangewezen;
15.Pxe4
fxe4
16.Pg5 Pxa2 17.Ld2! beter dan
Le3 wat in de analyse op het bord
kwam 17...h6 18.Pxe4 Lg4 19.Kf1
Le6 20.c5 d5 21.Pc3 Pxc3
22.Lxc3 Tfd8 23.Lxg7 Kxg7
24.Ta1 a6 25.f4] 15.Pd4 zwart
ervaart
onaangename
druk
15...Tb8 16.a3 Pc6 [16...Pa6]
17.Pxc6 bxc6 18.Lxc6 Lb7
19.Pd5 Pxd5 20.Lxd5+ Lxd5
21.Txd5 Tfc8 ik meende dat het
pionoffer goed was; ik speel als in
de wolga dacht ik, toen kwam;
[21...Tb3 22.Tb5] 22.Tb5

zet waar ik meteen spijt van had
[18...Te8 19.Pf3 (19.Pe2 g4)
19...Th5 om vervolgens wel sterk
g5-g4 te gaan spelen] 19.g3 Th5
20.Le2 de pion op g4 is nu het
aanknopingspunt waar wit zo om
verlegen zat 20...Te8 21.Kf1?!
[21.Dd1 Th7 (21...Tg5 22.h4! gxh3
23.Txh3=) 22.Lxg4? Dxd4] 21. ..
Lxg3 op deze zet had ik zitten
vlassen.Ik overzag niet het niet
helemaal maar meende dat het
altijd goed voor zwart moest zijn.

22.fxg3 Txe3 23.Pb5?? direct
verliezend en Jan Jaap speelde
deze zet snel, kennelijk uit zijn
evenwicht gebracht door "den
schok, door het offer teweeg
gebracht" [23.Kg2 was nog wel
mogelijk; 23...Dxd4 24.Dc2 Pc5!?
25.Tcd1 The5 26.Lf1 Db4 27.a3
Db6 en wit heeft het moeilijk]
23...Txb3 de rest is afmaken
24.Pxa7 Txb2 25.Ke1 Th8 26.a4
Te8 27.Kd1 Pe4 28.Pxe4 Txe4
29.Lf1 Txd4+ 30.Ke1 Pe5 0–1
Konings, F. –Floor, D.
1.d4 f5 2.c4 Pf6 3.Pc3 g6 4.g3
Lg7 5.Lg2 d6 6.Pf3 [6.Ph3 e5
7.dxe5 dxe5 8.Dxd8+ Kxd8 9.Pg5
Ke7 10.Le3 Pa6] 6...0–0 7.0–0
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Verrassing net niet compleet
Arnoud van Vliet
Mark Uildriks heeft een heel goed
eerste seizoen bij PK gehad,
waarin hij een 12e plaats en een
saldo van +2 heeft gehaald. En
dat had nog wel iets meer kunnen
zijn, gezien de manier waarop hij
David van Eekhout onder de voet
liep. David (die de partij opstuurde) kon geloof ik zelf ook niet
begrijpen wat er gebeurde, en na
onderstaande rekende eigenlijk
iedereen op een nederlaag voor
David.

au,
ontnuchterend,
Het
is
verloren, zwart gaat ten gronde
aan de pion op a7 die ten dode is
opgeschreven. Fritz geeft hier
voordeel voor zwart maar zoals
bekend begrijpt hij er niets van.
22...Txb5 23.cxb5 d5 24.Kf1 Kf7
[24...e5 25.Ke1 g5 26.b4 e4
27.Kd1 Ld4 28.e3 Lb6 29.Lb2;
24...Tc2 25.a4 e5 26.Ke1 Kf7
27.Le3 d4 28.Tc1 Txc1+ 29.Lxc1
Ke6] 25.Ke1 h5 [25...d4 26.Ld2
e5 27.Tc1 Txc1+ 28.Lxc1 Ke6
29.a4 Kd5 30.b3 e4 31.Lf4 Lf8
32.Kd1 Kc5 33.Lb8 Kb6 34.Le5
Lc5 35.Lg7; 25...Tc5 26.a4 e5
27.Le3 d4 28.Tc1 Txc1+ 29.Lxc1
Ke6 30.a5 Kd7 31.e3 d3 32.e4!;
25...g5 26.a4 Ld4 27.Ld2 Tc2
28.Kd1 Tc4 29.b3 Tc8 30.e3 Lf6
31.La5 g4 32.b6±] 26.a4 [26.Le3
d4 27.Tc1 Tb8] 26...Ke8 [26...Ld4
bijv; 27.e3 Lf6 28.Ld2 g5 29.Tc1
Txc1+ 30.Lxc1 Ke8 31.Ld2 Lxb2
32.Lb4 Le5 33.Lc5 Lb8 dit zal wel
winnen] 27.Le3 d4 28.Tc1 Tb8
Kd7 verliest natuurlijk ook 29.Lf4
e5 30.Tc7 Lf6 31.Lh6 Ta8 32.Lg7
Ld8 33.Tb7 Lb6 34.Lxe5 Tc8
35.Tb8 1–0

Uildriks, M. - van Eekhout, D.
Intern PK 04-05, r.?

Stelling na 10. .. Ld6-e7
Wit anticipeert hier goed op de
zwarte aanpak: 11.h4! f5 12.Pg5
h6?? Zwart blijft zorgeloos spelen, en dat wordt hard afgestraft:
13.Dh5! En nou zijn de rapen
gaar. De matmotieven zijn duidelijk, en het witte paard kan niet
straffeloos
worden
gepakt.
13...Tf8 14.Dg6! Na lang nadenken besluit David dan maar de
dame te geven. Het beste was
hier 14...Lxg5 15.hxg5 De8!, al
9

staat wit natuurlijk geheel verloren
na 16.Dxe8 Txe8 17.gxh6.
14...hxg5 15.hxg5 Dd6 16.Th8+!
Sterk gespeeld, en de kortste weg
naar de winststelling. 16...Kxh8
17.Dh5+ Kg8 18.g6

38.Dxb3 Lf6 39.Txd5 Kg6
40.Dd3+ Het zetnummer suggereert tijdnood. Direct winnend was
hier 40.Td7!, want zwart kan het
mat alleen vermijden ten koste
van zwaar materiaalverlies.
Alleen moet je sommige schakers
meer dan eens verslaan, en zo
ook bleef David volhouden. En
met succes, want de toegestuurde
file eindigt in deze stelling:

Een echte "auw!"-stelling. Zwarts
antwoord is gedwongen. 18...
Dxg6 19.Dxg6 f4
Maar met opgeven is nog nooit
een partij gewonnen, en David
bleef vechten. Maar zijn stelling
werd er niet beter op:

Stelling na 67.Dh7-b7
De Fritz-waardering is van +8 (bij
zet 40) naar +1 gegaan! De
tijdssituatie is me niet bekend,
maar wit zal wel zeer krap in de
tijd hebben gezeten. Een vervolg
had kunnen zijn 67...Dd1+ 68.Kb4
Ld6+ en het eindspel zou toch te
winnen moeten zijn?
In ieder geval een mooi gespeelde
partij van Mark en een geslaagde
schwindel/doorspeel van David. U
bent allen gewaarschuwd.

Stelling na 31. .. c7-c6
32.Db4! b5?! 33.cxb6 cxd5 34.
b7 Lb5? 35.Lc7 Nu toch een
slippertje van Mark. Makkelijker
won 35.Dd6, al is er in deze stelling niet veel te verpesten. 35...
Le7 36.Db3 Lc4 37.b8D Lxb3
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UITSLAGEN FINALEPOULES SNELSCHAKEN
In het vorige clubblad konden de uitslagen van het door Lukas gewonnen
snelschaakkampioenschap niet worden meegenomen. Hierbij alsnog:
GROEP A
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam
Lukas Boutens
Xander Wemmers
Mark Smits
Anton Rosmuller
Robbert van Vossen
Dirk Floor
Jan Jaap Janse
Frans Konings
Jan Poppelaars
Ed Verstraete

1
0
½
½
0
½
0
½
½
0

2
1
0
0
1
0
0
½
0
1

3
½
1
½
0
0
1
0
0
½

4
½
1
½
0
½
1
0
0
0

5
1
0
1
1
0
0
1
0
0

6
½
1
1
½
1
0
0
0
0

7
1
1
0
0
1
1
0
1
0

8
½
½
1
1
0
1
1
0
0

9
½
1
1
1
1
1
0
1

10
1
0
½
1
1
1
1
1
1

Tot.
6½
5½
5½
5½
5
5
4
4
2½
1½

10
1
1
1
1
1
1
1
0
1

Totaal
8
6
6
6
4½
4
3½
3
3
1

10
1
1
1
1
0
1
1
1
1

Totaal
7½
6
6
5½
4
4
3½
3½
3
1

0

GROEP B
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam
David van Eekhout
Bas Peeters
Evert van Heel
Maartje de Jonge
Eric Jacobs
Jan Bart Abcouwer
Leo v. Houwelingen
Bert Both
Dimitri Hendriks
Jaap van Oosten

1
1
0
0
0
0
0
0
0
0

2
0
0
1
1
1
0
0
0
0

3
1
1
0
0
1
0
0
0
0

4
1
0
1
0
0
1
0
0
0

5
1
0
1
1
0
½
0
1
0

6
1
0
0
1
1
1
1
0
0

7
1
1
1
0
½
0
1
1
0

8
1
1
1
1
1
0
0
0
1

9
1
1
1
1
0
1
0
1
0

GROEP C
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

Naam
Arnoud van Vliet
Mart Renders
Erik Verlinde
Hageman/Van Eck
Rolf Dijksterhuis
Frank Heinen
Mark Uildriks
Laurens Winkelhagen
Florian Wagener
Jeroen van Meerwijk

1
0
0
0
0
0
0
1
½
0

2
1
0
0
0
1
0
0
1
0

3
1
1
1
0
0
0
0
0
0

4
1
1
0
1
0
0
½
0
0
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5
1
1
1
0
0
1
0
0
1

6
1
0
1
1
1
0
0
1
0

7
1
1
1
1
0
1
0
½
0

8
0
1
1
½
1
1
1
0
0

9
½
0
1
1
1
0
½
1
0

was in de hal gepland, maar op
die tafel stonden slechts drie
asbakken naast het bordnummer
en nog geen bord. Vanwege het
"geregel op het allerlaatste
moment" mocht niemand op deze
droomlokatie spelen. Ondergetekende had deze A-lokatie te
pakken, maar werd door de herindeling terugverbannen naar de
Grote Zaal op bord 31. Bord 32
bleef leeg. De tafel met de
asbakken werd naar buiten
verplaatst.
Onvermijdelijk kwam telkens de
vraag terug: "Waarom spelen we
met dit mooie weer niet buiten?"
Het antwoord was vrij simpel: dat
hadden we dan eerder met de
buurt moeten overleggen. Nu
zaten al op diverse plaatsen
mensen buiten, met hun kleine
kinderen. Ze hadden het vast wel
leuk gevonden als we een
eindeloze rij tafels buiten hadden
gezet, waar al die schakers
hadden kunnen zitten tobben.
(Voor een record opeenstapelingonverbogen-werkwoorden-in-eenzin: Ik had ze weleens hebben
willen zien durven blijven staan
kijken naar ons pionnetjesgeschuif. Dat zijn zeven infinitieven achter mekaar. Heeft iemand
nog een uitbreiding?) Maar dat
hadden we van te voren moeten
aankondigen; zo ineens plompverloren naar buiten komen zeilen
met al het meubilair van hun eigen
wijkcentrum en meteen ook maar
de hele straat inpikken, dat
konden we op deze fraaie zater-

INTERLAND KERES - EUWE,
BEZIEN FROM DOWN-UNDER
Perfectionisme is niet haalbaar
Jeroen van Meerwijk
Lou Reed mag nog steeds; ook
bij Keres-Euwe
Er is een vrij lang gedicht over
wat men zoal kan doen, alvorens
een appel te eten. Dat gaan we
hier niet citeren; wendt U zich tot
uw boekenkast of internet. Soms
is de appel vrij zuur. Een beetje
doorbijten kan dan geen kwaad.
Op internet noemt men dit wel
"Uteregse hardheid".
Vorig jaar hadden we heel nipt,
met één puntje verschil, de
interland in Amsterdam tegen
schaakclub Euwe verloren, terwijl
we best hadden kunnen winnen.
Iedereen die zich deze keer had
opgegeven bij de onvermoeibare
JJJ was vastbesloten dit recht te
zetten. Het werd een tikje overgecorrigeerd. Een beetje terugmeppen als je een klapje voor je
bek hebt gehad, is normaal. Maar
nu hebben we overdreven. We
hebben ons niet helemaal netjes
gedragen. Hopelijk mogen we
volgend jaar weer die kant uit;
want zo'n interland is best leuk.
In de loop van zaterdag 21 mei
2005 was iedereen gemiddeld
best tevreden. Het weer zat mee,
ook al speelden we binnen. Het
gebrek aan ramen werd duidelijk
ervaren. We zitten in een speelhol. Vanwege de drukte was de
rooksalon verplaatst van de bar
naar de-hal-plus-buiten. Bord 32
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staal. Vererend was ook het
bezoek van vader en zoon
Verstraete, die probeerden om
niet al te luid in de lach te schieten
toen ze het scorebord hadden
ontdekt. Jammer dat er geen foto
is van gniffelende Verstraete's.
Maar om nog even op het
moment terug te komen dat we
eindelijk konden beginnen: voordien moet er kennelijk gespeecht
worden. JJJ legde enige huisregels uit (buiten paffen, en de koffie
voor de vroegkomers/klaarzetters
was vanaf dat moment niet meer
gratis). Arnoud verzocht om leuke
partijen bij hem in te leveren.
Niemand citeerde Slauerhoff over
de
volstrekte
eenzaamheid
midden op de oceaan, waar je
zelfs geen silhouet meer ziet van
Sint Helena "door de kimmen
heen". Wel kwam ter sprake dat
we na afloop konden gaan eten bij
Eleni; en de tegenstandster van
Jan van Eck (die ik van het
onderste bord verdrongen had)
kon met een glundersmile hierbij
nog even melden dat ze Griekse
was en ook Eleni heette en dat
het die dag haar heilige was. Het
heeft Euwe niet veel geluk
gebracht, maar Griekenland won
die dag wel het EurovisieSongfestival, met sterzangeres
Eleni (of Helena). Dat lag voor
eenvoudige schakers ver buiten
hun
benul.
Mogelijk
stond
Griekenland op zijn kop; maar wij
hadden Euwe behoorlijk ingepakt
en we hebben de binnenstad heel
gelaten. Overigens zijn er meer-

dagmiddag helaas niet meer
maken.
Het gedicht over de appel zoekt
u zelf maar op internet (tip: ooit
gehoord van Cees Buddingh' ?).
Ik neem aan dat iedereen A
Perfect Day van Lou Reed kent.
"I'm so glad I spent it with you."
Dat weet een meisje, om maar
eens
een
internet-term
te
gebruiken.
Sint Helena ligt ver achter de
horizon
Nadat de definitieve opkomst
bekend was, kon de definitieve
opstelling worden vastgesteld.
Arie Luca was een geboren
Amsterdammer, ook al was hij
daar na pakweg anderhalf jaar
vertrokken. Dus kon hij zonder
veel bezwaren tot Euwe-fan
worden omgebouwd en werd
ingedeeld tegen Colijn Wakkee. Ik
mag hopen dat die partij
uitgebreid aan de orde komt. Bart
Karstens kwam wel langs, maar
bevestigde nog even dat hij
inderdaad niet meedeed en alleen
even kwam kijken. We betreurden
deze verzwakking, maar dat bleek
deze keer niet nodig. Desalniettemin is het meestal leuker als
Bart er wél bij is.
In de loop van de middag
dwarrelden er trouwens meer fans
of toeschouwers binnen. De
verrukkelijkste fan werd door de
moeder af en toe binnengereden
en bleef consequent tegen iedereen glimlachen en stralen (zie de
foto-bijlage).
Benijdenswaardig,
zo'n goed humeur van roestvrij
13

verbergen. Ik zal wel de enige zijn
geweest met een Keres-trui.
Bij schaakclub Euwe hadden ze
duidelijk
vergeten
om
hun
voorraad wijwater te herwaarderen. Het scheelt behoorlijk om
je deodorant effe door het
wijwater te halen, als je erin
gelooft. De nacht tevoren ben ik
met een dronken kop nog het
blokje rond De Sjuut rondgefietst,
met een wichelroede. Dat heeft
zoden aan de dijk gezet. Goed
gereedschap betaalt zichzelf altijd
uit.

dere heilige Heleentjes; er is er
eentje doodgemarteld, en de
mamma van de eerste keizer die
christin werd heette ook zo. Die
was trouwens geen goudzoeker
maar houtzoeker. Geruime tijd
werd in iedere nieuwe kerk een
splinter van het kruis in het altaar
gemetseld; vergelijkbaar met de
catering via twee broden en vijf
vissen; of was het net andersom?
Een beetje oefenen in geloven
van mirakels kan geen kwaad (wie
was dat ook alweer, die een
minimum aan ongelooflijke dingen
moest geloven voordat ze kon
ontbijten? een schaakfiguur of een
speelkaart? er staat me bij dat het
een koningin was); en een simpel
opstapje is de truc met wijwater.
Als je wijwater bijna op is, kiep je
het laatste restje in een grote teil
met gewoon water, even flink
omroeren en dan kan je voorlopig
weer vooruit. De alternatieve
methodes waren allang uitgevonden voordat de antroposofenpilletjes en de koude kernfusie op
de markt kwamen.

Apparatuur niet in orde
Om de feestelijke happening
vast te leggen waren er fotografen
nodig. Nou was mijn dingetje net
effe naar de ratsmodee, en had ik
iets geleend. Dat ding bleek ontregeld door een knopjes-weetniks.
Nieuwe batterijen gehaald. Colijn
kreeg hem niet aan de praat;
Arnoud uiteindelijk wel. Zijn proefshots (bewogen prentjes van bord
32 met de drie asbakken, waar ik
toch niet mocht spelen) heb ik er
naderhand af geflikkerd, behalve
deze. Misschien ziet iemand de
poezie van het tegelpatroon? Het
is bijna een schaakbord.

Lukas deelt dressing-codes uit
Op internet was te lezen dat
Lukas zich zorgen maakte over
ons uiterlijk. We dienden niet al te
brak en netjes geschoren te zijn.
Vermoedelijk moesten we ook
aftershave gebruiken, en natuurlijk
deodorant. Gelukkig heb ik geen
internet. Wel had ik gedoucht en
schone sokken gepakt. Mijn manchetknoopjes kon ik niet meer
vinden, dus trok ik een Paul Keres
trui aan om de hemdsmouwen te
14

Tsja, dan De Stichtsche maar
Waarschijnlijk moet de -ch- eruit.
De kroeg is met zijn tijd mee. Ook
al staat hij op historische grond
(Nee, dat blijft u deze keer
bespaard. Ook al is hier in de
zeventiende eeuw een veelbelovende schildersleerling doodgestoken en konden de liefhebbers
in de achttiende eeuw hier kleine
meisjes
uit
het
weeshuis
opgediend krijgen. Je hoefde er
niet eens eerst de sushi van af te
eten).
Het Ledig Erf is ook gerenoveerd. Het wordt gewoon moeilijk
om een onderkomen te vinden
waar je iemand met goed fatsoen
mee kan nemen. Iedere keer dat
ik in de Stichtse kom, leg ik uit dat
het gewoon handig is om "Laatste
ronde" te roepen. Maar daar
willen ze niet aan, want de suggestie komt van een buitenstaander. Zo zitten mensen in mekaar.
Communicatie gaat meestal vrij
hopeloos. En mijn mobieltje staat
meestal uit. Het zal wel mijn
schuld zijn.

Eleni is aan de Oudegracht
Ondanks
de
verpletterende
uitslag gingen er nog best veel
Euwe-mensen mee. Daar had
iemand een soort massa-bestel
gedaan. Nadat de voorgerechten
waren doorgekomen, werd het
pas echt flink consumeren. Arie
Luca keek na het verloop van tijd
nog even aan en constateerde dat
het er nog steeds uiterst eetbaar
uit zag. Hij had uitstekend gegeten maar haakte af. Anderen
bleven de eetbaarheid controleen. Je kon je knap klem vreten bij
Eleni. Af en toe kwam er weer een
golf schoteltjes met nieuwe
hapjes. In de keuken moeten ze
zich het leplazarus hebben
gewerkt voor ons.
Enkele klanten hadden commentaar op de organisatie, maar
dat zijn typisch de mensen aan
wie je de organisatie niet moet
overlaten. Al had er inderdaad
bezuinigd kunnen worden op de
aanvoer van Palm en huiswijn, of
zoiets. Een massa-deal had voor
de hand gelegen. Een kniesoor
die daar op let. Dan mag de
kniesoor het de volgende keer zelf
beter regelen.
In de Sjuut was op een gegeven
moment de Palm op; of er was
stokbrood over. Het vereist toch
niet zoveel om te erkennen dat er
iets kan zijn misgegaan in de
planning? Het vereist meer om de
planning beter te doen. Het vereist
niet zoveel om Lou Reed aan te
zetten. "It's just a perfect day, I'm
so glad I spent it with you."

Na deze sombere constatering
gaan we gewoon iets leuks doen.
Eerst een grondige analyse van
onze verliespartijen.
Tel je zegeningen en count your
losses
De score liep flink op. Het werd
4-0, en zelfs 7-0. Naast me had
Jan van Eck diverse grappige
stellingen na een opening met 1.
b3 en 2. Lb2. Ik hoop dat die partij
erin komt; Jan ruilde uiteindelijk
15

de stukken af en eindigde met een
oerwoud aan pluspionnen.
Ergens in het hoge middenveld
zat onze zwakheid. We gaven
uiteindelijk remises op bord 5, 6
en 7. Ook nog op bord 17. In het
middenveld hadden we de vorige
keer de winst weggegeven. Mooi
dat de jongens de boel nu wel
goed dicht konden houden.
Maar hier behandelen we de
winsten voor Euwe. Rond half vier
stond de teller op 6-0 voor Keres.
En toen ik als eerste Keresiaan
opgaf werd het 7-1. Op internet of
elders in dit nummer is te zien wie
er nog meer verloren heeft. Ik
bevond me in goed gezelschap.
Over mijn partij kunnen we
beknopt zijn. Het ging een beetje
mal. Logisch, op het onderste
bord. Na een soortement Frans
zag het er na 15 zetten tamelijk
drawish uit.

d4 e5 19 dxe5 Lxe5 20 c4 Lc2 21
Lg5 f6 22 Tbc1 La4 23 Le3 Ld4
streven naar torenverdubbelen 24
Lxd4 Txd4 25 Ld1 Ld7 ik had
geen zin om te ruilen, maar
misschien
had
ik
het
pionneneindspel moeten ingaan
met Lxd1 en Txd1 en Td8. Wat
ben ik toch een sufkees. Soms
probeer ik me voor te stellen hoe
mooi de wereld zou kunnen zijn
zonder auto's en vliegtuigen, but
I'm a little short on fantasy. Ik ben
een ouwe lul en speel niet genoeg
computerspelletjes. Tsja, dan
vraag je erom, om een internetuitdrukking te gebruiken. 26 Lf3
Le6 27 c5 c6 28 Tfe1 The8
Iedereen wil de open lijnen
hebben 29 Le4 g6 30 Te3 Lf7 31
Tce1 Kd7 32 h3 f5 33 Lc2 Txe3
34 Txe3 Ld5 35 Lb3 en nog
steeds is er niks aan de hand.
Hooguit kan ik de loper afruilen en
staat mijn koning ietsje beter. Dat
had ik in gedachten al gedaan en
speelde Td1+, maar hier kon nog
Lxd1. Dat bracht Euwe het eerste
puntje, want het was al 7-0 en met
een toren minder doormieren doe
ik alleen als het om knikkers gaat.
Nu was het een spelletje en de
hoogste tijd voor bier. En foto's.
Ach, en iemand moet het
opbrengen om beleefd te zijn
tegen het bezoek. Volgend jaar
weer, of niet dan?

Ik was zo stom geweest om af te
ruilen. Hoe meer troep op het
bord, hoe eerder hij in paniek was
geraakt. Vanwege zijn rare zetten
(de loper had op d3 gestaan!)
dacht ik met geduldig mieren met
zwart nog wel een winstkansje te
hebben. 16 0-0 La4 17 c3 Lf4 18
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21.De2 Lc6 22.Kh2 De7 23.Lxf5
Txf5 24.f4 (Geeft definitief de
witte velden uit handen. Good or
bad, hij had moeten proberen de
witte velden te controleren met
23.f3.) Tg8 25.Tg1!? (Wit schrok
hier, maar evenwel is het geen
blunder. 25...Txf4 26.Dh5! is niet
geheel duidelijk en iemand die
slecht staat behoor je ook geen
vage
kansen
te
gunnen.
Bijvoorbeeld 26.Dh5 Tf5 27.Dxh6
Df7 28.Tbf1 Txf1 29.Txf1 Dxf1
30.Dxe6+ etc.) h5 26.De3 Tg4
27.Kh3 d4!

1) Moll, A - Wemmers, X
Analyse Xander Wemmers
1.e4 e6 (Voor mijn tegenstander
kwam dit als een verrassing. Hij
verwachtte een Najdorf van mij,
maar na 20 jaar schaken ben ik er
intussen wel achter dat dat niet
mijn forte is.) 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4
4.e5 c5 5.a3 Lxc3+ 6.bxc3 Pe7
7.Pf3 Pbc6 8.h4 Da5 9.Ld2 Ld7
10.Tb1!? (Interessant. Ik kende
alleen 10.h5. Nu slaan op a3 zal
wit wel voldoende compensatie
geven en intussen dreigt wel Tb5.
Mijn Dc7 heeft weer als nadeel
dat de druk van c3 af is zodat wit
later de vrijheid heeft om zijn loper
naar f4 kan spelen.) Dc7 11.h5 h6
(En hier laat zwart nog wel eens
h5-h6 toe, maar met de beweeglijke loper op d2 leek me dat niet
handig. De zwarte velden worden
te zwak.) 12.g3 O-O-O 13.Lh3 f6!
(Het juiste moment, omdat zwart
Lf4 goed kan opvangen) 14.Lf4
g5! 15.hxg6 (Op het alternatief
15.exf6 gxf4 16.fxe7 volgt niet
16...Pxe7 17.Pe5, maar 16...Te8
en zwart neemt met de toren op
e7 en bereidt e6-e5 voor. Ik neig
er naar om te zeggen dat er hier
al wat mis is bij wit. Waarschijnlijk
was 12.g3 te traag en had hij
12.Le2 moeten spelen.) Pxg6
16.Ph4 Pxh4 17.gxh4 fxe5
18.dxe5 Tdf8 19.Lg3 Pe7 20.O-O
Pf5 (Deze structuur is bijzonder
ongunstig voor wit. Vroeg of laat
ruilt hij zijn mooie loper op f5 en
houdt een kreupele over op g3.
De spreekwoordelijke slechte
loper van zwart is een god.)

(Pas nu is het moment aangebroken om eens flink aan de
boom te schudden. Op den duur
vallen er wel appels uit. De pointe
ligt in zet 33 en daarom moet
eerst de diagonaal worden
geopend.) 28.cxd4 Tfxf4 29.Dxf4
Txf4 30.Lxf4 Df7! 31.Tbf1
(31.Lg5 Df5+ 32.Kg3 Df3+ 33.Kh2
Df2+ 34.Kh3 Le4 en Lf5#.) Df5+
32.Kh2 Dxc2+ 33.Kh3? (33.Kg3
lijkt wat taaier te zijn.) Lg2+
34.Txg2 Dd3+ 35.Lg3 Dxf1
36.dxc5 Dc1 37.Kh2 Dxa3 38.c6
b5! (De snelste weg richting
touchdown. Wit geeft op) 0-1.
17

3) Doggers, P - Konings, F
Analyse Peter Doggers
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.Le3
c6 5.Dd2 b5 6.Ld3 Pbd7 7.Pf3
Dc7 8.h3 Lb7 9.0-0 e5 10.dxe5
dxe5 11.a4 a6 12.Pe2?! .. Nu al
de eerste onnauw-keurigheid. De
ogenschijnlijke eenvoud van het
systeem met Le3 en Pf3 tegen de
Pirc heeft me wel vaker verblind
voor de vele resources die zwart
heeft. 12…Pc5! Als eeuwige
optimist geloofde ik er hier niet in
dat zwart nu ongestraft zijn
ontwikkeling kon veronachtzamen
en zijn paard deplaceren met de
consumptie van pion a4. 13.Pg3?!
Pxa4 14.c4!? Td8 15.Dc2? De
laatste zet speelde ik heel snel en
dacht: zo, je hebt je pion maar niet
voor lang.

23.c5! bxc5 24.dxc5 24.Dxc5!? ik
speelde dit niet daar ik vreesde
dat een zwart c6-c5 nog kansen
op behoud zou bieden; inderdaad
is het lastig er doorheen te
komen, daar zwart positionele
compensatie heeft, bijv; 24...Pb7
25.Dc3 c5 26.Thb1 Pbd8 27.dxc5
Pc6 28.d4 Tb8 29.Tb5 De7
30.Dd2 Dc7 31.Dd3 De7 32.Kf1
g5!? toch had ik zo moeten
spelen. 24...d4?! [24...Tb8! en
zwart wordt aktief, bijv; 25.Kf1 d4
26.Lxd4
Pb3
27.Dc4 Pxd4
28.Dxd4 Dxd4 29.Txb8+ Txb8
30.Pxd4 Pxe5 31.Pxe6 Tb1+
32.Kg2 Txh1 33.Kxh1 Pxd3
34.Kg2 Kb7 35.Kf3= 25.Ld2 beter
dan 25.Lxd4, bijv; 25.Lxd4 Tb8
26.De3 Txb2+ 27.Lxb2 Pb3
28.Tb1 Tb8 29.Lc3 Dd5 met
mooie
kompensatie
25...Pb7
26.a5? een malle zet. Het botert
de laatste tijd niet zo tussen het
schaakspel en mij. 26.Dc4 was
natuurlijk de zet, ik zag er vanaf
vanwege Dd5, echter; 26...Dd5
27.Dxd5 cxd5 en c5 gaat
verloren,dacht ik oppervlakkig,
echter; 28.Tc1 en zwart mag de
pion niet slaan 28...Pbd8 en wit
lijkt gewonnen te staan. Bijv;

15…Txd3! Oeps. Het is meteen
helemaal uit. Dat ik met mijn
volgende zet alleen maar rekende
op 15…Txf3 zegt genoeg: ook ik
had mijn dag niet.
16.Lg5? Td6 (0-1)
4) Floor, D - Spaan, T
Analyse Dirk Floor
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16.Df3 Dxc4; 14.Tb1 Pg4 15.Te2
a6 16.Lc3 Db6 17.De1 Lxc3
18.Dxc3 Dc6 19.f3 Db6+) 14…
Dc6
15.Df3 (15.Pe4? Pxe4
16.Dg4+ Kb8
17.Dxe4 Lxf2+
18.Kxf2 Df6+) 15… Dxc4! (15…
Dxf3 16.gxf3 Lxf3 17.Lxf7 en nu
iets als 17… Pg4 18.Le6+ Kb7
19.Pe4 Thf8 20.Lxg4 of 17…
Thf8 18.Lc4 is eerder goed voor
wit)
16.dxc4 (16.Dxb7+ Kxb7
17.dxc4 Lxc3
18.bxc3 g5;
16.Dxf6 gxf6
17.dxc4 Lxc3
18.bxc3 was wellicht het minste
kwaad) 16… Lxf3 17.gxf3 Lxc3
18.bxc3 The8

(28...Pxc5? 29.Tbc2; 28...Txc5?
29.Txb7) 29.Pxd4 Pxe5 30.Lc3
Tg8 31.Pb5 Pdc6 32.Lxe5 Pxe5
33.Pd6 Tcd8 34.d4 Pc6 35.Ke3
Tb8 36.Tcb1 Txb2 37.Txb2 Tb8
38.Txb8+ Kxb8 39.Pf7+- "a
sample
variation"]
26...Dd5
uiteraard 27.Dc4 Dxf3+ ook dat
nog 28.Kxf3 Pxe5+ 29.Kg2 Pxc4
30.dxc4 Pxc5 (0-1) En zo werd
het strategische voorwerk teniet
gedaan door het missen van
simpele taktiek. Frustrerend.
5) Snuverink, J. - Bor, W.
Analyse Willem Bor

Stelling na 12.d3

(red: Wit heeft zeven (!) geisoleerde pionnen) Dit eindspel met
een pion minder had zwart simpel
behoren te winnen. Het werd
echter na 58 zetten, waarbij ook
wit nog serieuze winstkansen
kreeg, remise.

Zwart heeft in de opening een
pion geofferd voor koningsaanval.
12… Pd4 13.Pxd4 (13.Pxe5 Df5
-of 13… Pxb5
14.Pxb5 Db6
15.Le3 Lxe3
16.Txe3 Dxb514.La4 -14.Dd2 Dg4- 14… Ld6
15.f4 Lxe5 16.Txe5 Dg6; 13.Le3
Pxf3+ 14.gxf3 Lb4 15.Lf4 Dh3
16.Lg3 h5; 13.Lc4 Dg4 14.h3
Lxf3
15.hxg4 Lxd1
16.Txd1
Pxc2) 13…. Lxd4 (dreigt 14…
Lxc3
15.bxc3 Dd5)
14.Lc4
(14.La4 Pg4 15.Te2 -15.Le3
Dg615… Df6
16.Df1 Dh4
17.h3 h5; 14.a4 a6 15.Lc4 Dc6

7) Witt, R - Both, B
Analyse Bert Both
Nu goed dan, en omdat het zo
leerzaam is. Na een aantal ongelukkige beslissingen in het toreneindspel aan de zwarte kant
wikkelde wit correct af naar de
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volgende stelling. (Bij retrospectie
het eerste moment dat zwart
verloren stond, toreneindspelen
zijn taai.)
Rob Witt-Bert Both
massaslachting Keres-Euwe

De verdedigende koning moet
derhalve aan de korte kant van de
pion staan, om niet in de baan van
de eigen schaakjes te lopen.
Rob vertelde na afloop dat hij
ditzelfde eindspel vroeger wel 's
goed gedaan had! Hij had zich
daardoor destijds geplaatst voor
het NK. Een kwestie van op het
juiste moment pieken, 23½-6½
schreeuwt daar niet om...

Stelling na 60. .. Ke7
Witt aan zet. Een overbekende
standje, in Averbach et alii terug
te vinden. De partij ging verder
met 61.Kb6? Kd7 62.Th7+ Kc8
63.Kc6 Kb8 64.Tb7+ Kc8 65.Tb2
Th1 66.Kb6 Th6+ 67.c6 Th1 met
remise.

(red: via via is ook commentaar
van Rob Witt verkregen. Wegens
ruimtegebrek alleen de uitleg over
het NK van "vroeger").

Winnend ware geweest 61.Tc8!
Onthoud dit, mensen! De toren
dekt de c-pion, zodat de pion naar
c6 kan, terwijl de witte koning met
een uitstapje naar b7 voor de pion
kan blijven na Kb7,c6,Kb7 De
volgende stelling wordt bereikt:
(zie diagram)
Het plan gaat niet meer op als in
het eerste diagram de koning op
a7 ipv e7 staat, wat gekund had
als er in de partij 64.Th8+ Ka7
65.Tc8 gespeeld was. Zwart kan
nu, of op een later moment, Th1
spelen met eindeloze schaakjes
van opzij.

stelling na 57.Txa3
Analyse Rob Witt
Wit heeft uiteindelijk na veel
geduw en getrek keurig een
theoretisch gewonnen toreneind20

afgezien
van
het
technische gedeelte,
geslaagde dag.

spel bereikt. Het riep aangename
herinneringen op aan de laatste
partij in de voorronde NK 1976
waar ik exact dit zelfde eindpel
won, gedeeld eerste werd met
Paul Boersma en Arend van Dop
en mij door loting (!) plaatste voor
het NK. Paul Boersma was al
razend op mijn arme tegenstander
omdat ik dit eindspel won (het was
begonnen met de remisestelling 3
tegen 2 op een vleugel). Toen ik
vervolgens ook nog de loting won,
dacht ik dat hij helemaal gek
werd. 57. .. Tc4 58.Te3+? Verpest
nog niks, maar wel zo eenvoudig
was 58. Td3 gevolgd door Kb6,
enz. 58. .. Kd8 59.Th3 Tc1
60.Th8+ Ke7 61.Kb6?? Vreselijk!
Snel en gedachtenloos, moe en
murw van het lawaai, geef ik de
winst weg. Na afloop waren velen
bereid mij uit te leggen dat het
elementair gewonnen was na 61.
Tc8! (precies de zet die ik 29 jaar
geleden wel a tempo en triomfantelijk uitvoerde.) 61. .. Kd7 Nu
besefte ik wat ik had aangericht.
62.Th7+
Kc8
63.Kc6
Kb8
64.Tb7+ Kc8 65.Tb2 Th1 66.Kb6
Th3 67.c6 Th1 remise. Ach, die
partij in 1976 was belangrijker,
zullen we maar zeggen. Na afloop
gingen we gezamenlijk naar een
Griek aan de Oude Gracht. Onder
het genot van veel drank en lekker
eten heb ik daar o.a. met Anton
Rosmuller vele oude herinneringen opgehaald van onze
schaaktoernooien in Spanje in de
jaren 70. Rik bedankte de organisatie van Paul Keres voor een,

schaakbijzonder

9) Overeem, M - vd Tuuk, J
Analyse Arnoud van Vliet

Stelling na 14. .. c7-c6
De witspeler gooit de knuppel in
het hoenderhok, met onoverzichtelijke complicaties tot gevolg.
15.Pxg6!? hxg6 16.Dg5 Kf7
17.e5 bxc4! het stuk wordt gelijk
teruggegeven, en daarmee krijgt
zwart wat lucht en de kans om te
counteren 18.exf6 Lxf6 19.Df4
Db6 20.Td2 e5!? zwart gaat vol
voor de winst 21.dxe5 Txe5?!
misschien was Lf5 beter 22. Le2?
.. beter Pe4! of Lg5! 22. .. d5
23.Lf8 Lf5! 24.Ld6 g5! 25.Dg3
Te3 26.Lxb8 ..
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Zwart
heeft
de
aanval
overgenomen en maakt het fraai
af 26. .. Txc3+! 27.Kd1 Ta3!
28.Le5 Txa2 29.b3 Dxb3+ hier
had wit het gevoeglijk op kunnen
geven. Van der Tuuk maakt het
koeltjes af 30.Ke1 Db4 31.Lxf6
Dxd2+ 32.Kf1 Dxe2+ 33.Kg1
Dxg2+ 34.Dxg2 Txg2+ 35.Kxg2
Kxf6 36.Ta1 Pb3 (0-1)
12) Janse, JJ - Salomons, R
Analyse Jan Jaap Janse

zwart staat reeds slecht, maar dit
vraag te veel van de zwarte
stelling. Na deze zet is het
afgelopen
13.Lxg5!
hxg5
14.Pxg5 Lh6 zwart heeft geen
verdediging meer 15.Dh5 en
opgegeven
wegens
15...Kg7
16.Pe6+! fxe6 17.Dg6+ Kh7
18.Dh7# (1-0)
15) van Keulen,O - Jacobs, E
Analyse Eric Jacobs
Nog even naar aanleiding van de
massakamp. Remise was een
meer terechte uitslag geweest
denk ik.

Stelling na 19.g2-g4
Na 19. .. Lg6 of Lh7 is 20.e6
interessant, maar in de analyse
bleek 19. .. Lxg4 een erg
onduideljk verhaal. Het gespeelde
19. .. a6?? kost materiaal na
20.Pxf5!
..
Zwart
had
waarschijnlijk
Pxe7+
even
overzien. Het was snel afgelopen
na 20. .. Db7 21.Lc6 Txc6
22.Dxc6 Dxb2 23.0-0 Lxe5
24.Pxe7+ (1-0)
14)Dijksterhuis,R - Willemsma,A
Analyse Rolf Dijksterhuis

Stelling na 39. .. Kh7

1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.Pf3
Lg7 5.Le2 c6 6.O-O O-O 7.Lg5
b5 8.a3 Lb7 9.Te1 h6 10.Lh4 a5?
11.e5 Pe8 12.Ld3! g5?

Wit speelde 40.Dh4? Even een
zetje doen in tijdnood op de 40e
en fout, zoals vaker. 40 Dd2 zal
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zo gevaarlijk. 9. Lb5+ en 9. Pxd5
zijn dat wel. 9. .. Db6? Dames
ruilen en dan Ld6 geeft wit een
beter eindspel, maar was te verkiezen. 10.Lb5+ Pc6 Na 10. .. Ld7
zat ik aan 11. Pg5, fxg5 12. 0-0 te
denken met kansrijke aanval.
Voor de computer-suggestie 11.00-0 geldt hetzelfde, maar dan
gratis.

wel winnen voor wit. Er volgde 40.
.. Db8 41.Dxh5+ Kg8 42.Dd5
Dxb5 43.a7 Pb6 44.a8D+ Pxa8
45.Dxa8+? Kh7 46.Dd5 Db4 0-1
Met 45 Dd8+ maakt wit nog
remise! 45 ...Kh7 46 Dh4+ Th6
47 Dg4 f6 48 Df5+ Kg8 49 Dd5+
16) Kronemeijer,S - Ritzema, R

Stelling na 16.Ld3xf5
Zwart heeft de Svesjnikov al niet
best behandeld, maar mist ook
nog het volgende grapje. 16. ..
Pxd5?? 17.Le6 en zwart verliest
een stuk (1-0).

11. Pe5 Onweerstaanbaar om te
spelen als je hem ziet. Maar het
nuchtere 11.0-0 was zeker niet
minder. 11. .. fxe5(!) De hoofdvariant was 11. …, Le6, waarna ik
gepland had: 12. Pxc6!, Lxd5 13.
Pxd5

20) van Essen, M - Ordodi. M
Analyse Martin van Essen
Jezus liep over water, ik won een
partij. Die euforie hield precies 24
uur aan, totdat ik naar aanleiding
van een tip van Arnoud een
Chessmaster-scan uitvoerde op
de partij en onerbarmelijk het
kleinood verpoeierde. O ja, ergens
tussen de sneren is een leuk
tweepaardenmat te vinden. 1.d4
d5 2.Pc3 Pf6 3.e4 dxe4 4.f3 exf3
5.Pxf3 e6 6.Lg5 c5 7.d5!?
exd5?! 8.Lxf6 8. Lb5+ is
interessant. 8. .. gxf6 9.Dxd5 Niet

analysediagram
en Zwart is hulpeloos! Hij verliest
dame en toren(!), tenzij hij 13. …,
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19.De5+?? Bedoeld om tijd te
winnen, maar 19. Tf2 en 19. Tf6!
waren veel beter. Wit verspeelt
hier al(!) zijn voordeel. 19. .. Ka8
20.Pc7+ Kb8 Zwart dacht een
poos na, ongetwijfeld over 20. …,
Dxc7!? 21. Dxc7, Le3+ 22. Kh1??,
Lxg2#! maar na 22. Tf2!, Txg2+
23. Kh1, Txf2 24. Dd8+ gaat zwart
mat. 21.Pb5+ Ka8 22.Pc7+ Kb8
23.Pd5+ Ka8 Wit moet nu spijkers
met koppen slaan, maar het is
zeer de vraag of er nog winst in
zit! Na 24. Tf2 komt het nadeel
van wits 19e zet aan het licht:
zwart speelt met tempowinst zijn
loper om: 24. …, Lg7! Idee: na
een damezet met 25. ..,. Ld4!
komen. Wit heeft geen voordeel
meer. Dit had ik niet bekeken,
want ik speelde snel 24. Tf6 en
dacht dat het uit was.

Dxb5 14. Pxf6 mat toelaat. Het
heeft niet mogen zijn helaas. Op
de twaalfde zet had zwart beter de
witte dame niet kunnen nemen en,
met een stuk achter, 12. …, a6!!
moeten spelen. Alleen met de
mooie zet 13. Pe4!! (dreigt mat;
13. …, Le7) behoudt wit dan
goede kansen. De tekstzet biedt
zwart nog vechtmogelijkheden.
12.Dxe5+ Le6 Hier overwoog ik
de tussenzetten 13. Pd5 en 13.
Td1, maar daarvan was ik snel
genezen zodra ik 13. …, Dxb5!
bespeurde. 13.Dxh8? En toch
had ik voor een tussenzet moeten
kiezen: 13. Lxc6+!, Dxc6 14.
Dxh8, Dxg2 15.0-0-0, Dg7(!)
waarna wit een
moeizaam
technisch karwei te wachten staat.
Ik meende dat het geen verschil
maakte. 13. .. 0-0-0 14.Lxc6
Anders wordt het paard lastig.
Maar opeens kreeg ik het idee dat
zwart helemaal niet terug hoefde
te slaan op c6, maar 14. …, Lh6!!
hier had, met levensgevaarlijke
aanval. Het valt misschien mee,
maar plezierig is het allerminst.
14. .. Dxc6? Laat de kans lopen.
15.0-0 Tg8 16.De4 Vooral om 16.
Le3 even tegen te houden, maar
16. Dxh7 lijkt mogelijk. 16. .. Tg8
17.De4 Lh3 18.Pd5 Sterk, maar
eenvoudiger was 18. Dxc6+, bxc6
en nu het koelbloedige 19. Tf3!
(19. …, Txg2+?? 20. Kh1 1-0; 19.
..,. Lxg2 20. Tg3) 18. .. Kb8!
Nuchter. Dingen als 18. …, Le3+?
19. Dxe3, Txg2+ 20. Kh1, Dxd5
21. Dxh3+, Tg4+ 22. iets-f3
werken
niet
voor
zwart.

Maar ook hier beschikt zwart over
het onwaarschijnlijke 24. …., Lg7!!
(Arnoud van Vliet [red: Fritz...]).
Achteruit-zet, eigen toren blokkeren. Bovendien staat de eigen
dame in en ook nog Lh3. Kan wit
op voordeel spelen? Hij moet dan
25. Dg5! vinden, om 25. …, Dc8?!
met 26. Pe7! te beantwoorden.
Maar zwart heeft 25. …, h6!! weer
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zo’n klein randpionzetje, vergelijk
12. …, a6!!. Na 26. Txc6, Ld4+
27. Kh1 (27. De3?!, bxc6!) 27. …,
Txg5 heeft wit een kwaliteit meer,
maar geconfronteerd met een
matdreiging moet hij remise
forceren met 28. Pc7+, Kb8 29.
Pa6+! hetgeen zwart met 29. ..,
Ka8!
moet
aannemen
(30.
Tc8+??, Lxc8!). Als wit beter
heeft, dan is het (na 25. …, h6!)
26. Dxg7!!, Txg7 27. Txc6, Txg2+!
(Een stukoffer(!), want 27. …,
bxc6 28. Pe3 of Pf4 is gunstig
voor wit) 28. Kh1, bxc6 29. Pf4!
(pointe) 29. …, Txc2 30. Pxh3,
Txb2 en zwart heeft drie weliswaar niet indrukwekkende pionnen voor het stuk, maar wits
stukken zijn zelf allerminst indrukwekkend. Voor het mobiliseren
ervan moet bovendien de a-pion
worden opgegeven. Nou, succes.
Gelukkig, zwart deed 24. …,
Le3+?? 25. Dxe3, zag dat 25….,
Txg2+ 26. Kh1, Dxd5 27. De8+
mat zou lopen en gaf op.

Stelling na 24.Lc5-d4
24. .. Lxh4!? 25.e5! Txe5!
26.Lb1?! .. Goed was 26.axb5, en
misschien kon 26.Txf7!? ook 26. ..
f5 27.Pf4? beter Tf4 of Lxe5. De
witspeler is echter bijna murw
gespeeld door het zeer aggressieve spel van de zwartspeler. 27.
.. Te4 28.Dd2 Txd4! 29.Dxd4 Lf6
30.Dd2 Le5 Nu had wit zich nog
kunnen verdedigen met 31.Kh1,
maar na de volgende fout is het
gelijk afgelopen: 31.Taf3?? Db6+
32.Kh1 Dh6+ 33.Ph3 Dxd2 (0-1)
27) Hoving, P - van Vliet, A

21) Stins, J - Poppelaars, J
1.e4 e5 2.Pf3 d6 3.Lc4 Le7 4.O-O
Pf6 5.Te1 O-O 6.h3 Pc6 7.c3
Pxe4 8.Lxf7+ Txf7 9.Txe4 Lf5
10.Te1 Dd7 11.Kh2 Taf8 12.d3
Lxh3 0-1 Oeps...
23)Oude Brunnink,B-v Oosten,J
Analyse Arnoud van Vliet

Stelling na 27.Df2-h4

(Zie diagram)

Zwart heeft soepeltjes een
kwaliteit gewonnen, maar heeft
daarna de witte tegenkansen
onderschat. De zwarte stelling

Een heksenketel ontstaat uit de
Ben-Oni. Zwart heeft al 2 pionnen
geofferd en gaat er vol voor:
25

kraakt hier al in zijn voegen, maar
had moeten instorten na de
volgende fout: 27. .. Tce8??
28.Dg5?? .. en wit ziet het ook
niet. Na 28.Tf5!! was het gelijk
uitgeweest, het mat is niet meer te
voorkomen, bijvoorbeeld 28. ..
exd4 29.Txh5 gxh5 30.Dg5+ Kh7
Paul Keres
1.

Xander Wemmers (2360)

31.Dg7#. Nu kwam het nog
allemaal goed voor zwart na 28. ..
Kh7 29.g4!? exd4! 30.gxh5 De5!
31.hxg6+ fxg6 32.Dh4+ Dh5
33.Dg3 Te5 34.Kh2 Dg5 35.Dxg5
Txg5 36.exd4 Tf5 (0-1)
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1-0

Arne Moll (2266)
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Willem vd Fliert (2178)

1-0

Gertjan van der Hoeven (2290)

3.

Frans Konings (2171)

1-0

Peter Doggers (2247)

4.

Dirk Floor (2198)

0-1

Tigran Spaan (2230)
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Willem Bor (2219)

½-½
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Mark Smits (2180)
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Bert Both (2122)

½-½

Rob Witt (2207)
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Anton Rosmuller (2052)

0-1

Alje Hovenga (2169)
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Jaap vd Tuuk (2075)

1-0

Marc Overeem (2154)

10. Jan-Bart Abcouwer (2076)

1-0

Diederik van Rappard (2119)

11. Lukas Boutens (2033)

0-1

Paul Janse (2127)

12. Jan Jaap Janse (2068)

1-0

Rik Salomons (2051)

13. Rijk Schipper (1973)

1-0

Rob Bodicker (2071)

14. Rolf Dijksterhuis (1959)

1-0

Abe Willemsma (1992)

15. Eric Jacobs (2013)

1-0

Onno van Keulen (1998)

16. Simon Kronemeijer (1956)

1-0

Rob Ritzema (1956)

17. Conrad Kiers (1958)

½-½

Ridens Bolhuis (1966)

18. Leo van Houwelingen (1934)

0-1

Almar Sternau (1938)

19. Ger Hageman (1867)

1-0

Wim Nijenhuis (1920)

20. Martin van Essen (1915)

1-0

Marc Ordodi (1922)

21. Jan Poppelaars (1873)

1-0

Johan Stins (1791)

22. Colijn Wakkee (1802)

1-0

Arie Luca (1866)*

23. Jaap van Oosten (1811)

1-0

Ben Oude Brunink (1777)

24. Jan Bettman (1782)

1-0

Paul van Sonderen (1726)

25. Luc Martens (1840)

1-0

Partipan Groen in 't Wout (1686)
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26. Erik Verlinde (1819)

1-0

Andre Spaargaren (1679)

27. Arnoud van Vliet (1865)

1-0

Peter Hoving (1606)

28. Jan Schepers (1793)

1-0

Fred Hoogendijk (1675)

29. Jan Teuben (1809)

1-0

Jorge Alarcon Ramirez (1591)

30. Jan van Eck (1590)

1-0

Eleni Sarantino (1557)

31. Jeroen van Meerwijk (1600)

0-1

Mohamed El Bouhali (----)

Gelukkig hebben we de foto's nog

Een bewogen match

De laatste zwoegers: Witt-Both

Buiten was de analyseen uithuilhoek.

De fraaie partij Overeem-vd Tuuk

Maar analyseren was gelukkig
niet verplicht.

Arie voegde zich bij Euwe om de
aantallen gelijk te trekken.
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PK1-SMB
Dirk Floor
We konden nog kampioen worden. Daartoe moest Stukkenjagers verliezen van Eindhoven en
wij winnen van SMB, waarbij we
ook nog 2½ bordpunt moesten
goedmaken. Het mocht niet zo
zijn. Stukkenjagers verloor inderdaad met 4½-5½, maar wij wonnen met niet meer dan 5½-4½;
1½ bordpunt tekort. Menigeen liet
zijn gedachten nog eens gaan
over de afgelopen wedstrijden. Als
ik die blunder nou eens niet
gemaakt had; als ik er nou
gewoon bij was geweest de eerste
wedstrijd, somberde Dirk de Beer.
Des avonds werd het toch nog
wel gezellig bij het gezamenlijk
eten, met o.a. de mannen van
PK2 die ook al tweede waren
geeindigd. Zaten hier verslagenen? Op naar volgend seizoen!

16. .. Pd8? Deze zet is op twee
manieren dogmatisch: zwart wil
graag met Lb5 zijn slechte loper
ruilen en tevens durft hij niet op b2
te slaan. Beide spelers dachten
dat 16...Dxb2 "wel goed" zou zijn
voor wit, maar dat blijkt niet zo
simpel. Het is de kritieke zet en
had gespeeld moeten worden:
16...Dxb2 17.Tb1 Dxa2 18.Txb7
(wit heeft geen eeuwige aanval op
de dame) Pf8 en wit heeft niet
voldoende compensatie. Behalve
"dogmatisch" is 16...Pd8 dus ook
nog eens "slecht". 17.Lc3 Vanaf
hier heeft wit de damevleugel
volledig onder controle en kan hij
de verloren tijd op de koningsvleugel inhalen. Zwarts stukken
staan nu, na het fortifying Lc3, op
de verkeerde vleugel. 17...Lb5
18.Pfe1 Lxd3 19.Pxd3 Dc6 20.h5
Pf8 21.g4 Vanaf hier heeft en
houdt wit het initiatief. De zwarte
actie op de damevleugel komt niet
van de grond. 21...Ph7 22.f4 b5
23.Tg3 a5 24.a3 Hier is 24...Lxa3
"een wending" om op de damevleugel door te breken, maar wit
slaat dit eenvoudig af: 25.bxa3
Dxc3 26.Pc5 of ook 25.Txa3 b4
26.Pcxb4 axb4 27.Pxb4. Zwart

1) Hendriks, W - Wemmers, X
Analyse Xander Wemmers
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Pc6
5.Pf3 Ld7 6.Le2 Pge7 7.Pa3 Pg6
8.h4 cxd4 9.cxd4 Lb4+ 10.Kf1
h6 11.Pc2 Le7 12.Ld3 0–0
13.Th3 f5 Dit is allemaal nog
bekend uit Shirov-Gurevich en
ook zo voorbereid. Shirov speelde
hier 14.Tg3 Kh7 15.h5 Ph8
16.Pg1 en wist niet zo heel veel te
bereiken. Mijn tegenstander speelt
nu 14.g3 en dat lijkt me wat traag.
14.g3 Db6 15.Kg2 Tfc8 Zwart
durft het nu meer op de damevleugel te zoeken nu wit het trage
14.g3 heeft gespeeld. 16.Ld2 ..
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wellicht om het paard te ruilen
tegen de andere loper, bijvoorbeeld 16. h3 0-0 17. Pxd6 cxd6
18. Thg1 gevolgd door g4 met
initiatief. 16. .. 0-0 17.h3 Tae8
18.Pxd7 Pxd7 19.b4 tegen Lc5
gericht Ta8 20.Kb2 a5 21.a3 Pb6!
Zwart maakt Ta7 mogelijk om de
a-lijn te betwisten. 22.Kb3 Ta7
23.Ta1 Tfa8 24.b5 a4+ 25.Kb2
Ta5 26.c4 Pd7 27.g4 Tf8 28.gxf5
Lc5 De pion op f5 is immuun. De
tijdnoodfase is wat rommelig:
29.Ld2 Ld4+ 30.Kc2 Taa8
31.Tad1 Lc5 32.Lc1 Pf6 33.Lb2
Tae8 34. Le5 Ld6?

gaat zich nu beperken tot de
verdediging van de koningsstelling. 24...Dd7 25.Kh2 Lf8
26.De2
fxg4
27.Txg4
Pc6
28.Tag1 Tab8 29.Tg6 Df7?! Hier
was
29...Pe7
30.Txh6
Pf5
31.Thg6 de beste mogelijkheid.
Wit wint een pion, maar de zwarte
koning lijkt het te overleven en in
de tussentijd kan zwart op b4
gaan aansturen en op zoek gaan
naar tegenspel. Het veld f5 is een
ideaal veld voor een paard en dat
mag best een pion kosten. 30.Dg4
Kh8 31.Dxe6 Dxe6 32.Txe6 b4
33.axb4 axb4 34.Txc6! Dit kwaliteitsoffer maakt een einde aan de
partij. Wit kan verder gestaag
oprukken en heeft geen last van
zwart tegenspel. 34. .. Txc6
35.Pcxb4 Tcc8 36.Pxd5 Td8
37.Pe3 Ta8 38.d5 Ta4 39.Kg3
Te4 40.Kf3 Ta4 41.d6 Ta7 42.Pf5
Te8 43.Pxh6 1–0
2) van de Fliert, W - Swinkels,R
analyse Wim van de Fliert
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3. c3 de
gevreesde Ponziani Pf6 4.d4
Pxe4 5.d5 Pb8 Het alternatief Pe7
is even goed. 6.Pxe5 De7 7.Dd4
d6 8.Dxe4 Dxe5 9.Pd2 f5?! Beter
is Lf5. Nu realiseert wit een blokkadestelling met ruimtevoordeel.
10.Dxe5 dxe5 11.Pc4 Pd7 12.f4!
e4 13.Le3 Pf6 14.0-0-0 Ld6
15.Le2 Ld7 16.Pe5 Wat is het
beste plan? Moet wit naar voren
op de damevleugel (c3-c4-c5) of
op de koningsvleugel (h3-g4) of
beide? Na lang denken besloot ik
het paard te ruilen tegen de witveldige loper. Kansrijker was

Beter is Tf7. Wit kan nu toeslaan
met 35. b6! Tf7 36. bxc7 Lxc7 37.
d6± 35.Lxd6? cxd6 36.Thg1? De
laatste kans op voordeel was 36.
c5 dxc5 37. d6; na zwarts volgende zet is er een blokkadestelling waarin beiden niet verder
meer komen. 36. .. b6 37.Tg5 Te7
38.Tdg1 Pd7 39.h4 Tf6 40.h5 Kf8
41.T1g3 Pc5 42.Te3 Tef7 43.Lg4
Te7 44. Le2 ½–½
3) van Gisbergen, S –Bor, W
analyse Willem Bor
1.d4 f5 2.Pf3 Pf6 3.g3 g6 4.Lg2
Lg7 5.0-0 0-0 6.c4 d6 7.Pc3 De8
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Al een aantal jaar de grote mode
in de Leningrader variant van het
Hollands. Hoewel recent ook weer
regelmatig 7... Pc6 en vooral 7...
c6 opduiken. 8.d5 Pa6 9.Tb1 Pc5
Tot nu toe allemaal vlotjes
gespeeld. Te vlotjes naar mijn
gevoel, en daarom week ik hier af
van de hoofdlijn die verder gaat
met 9…Ld7 gevolgd door c6. Een
halve vraag na afloop (Ken je vd
Sterren-Onischuk? Ja, natuurlijk!)
bevestigde mijn gelijk: hij kende
de hoofdlijn uitstekend. Dat was
me in deze variant vorig seizoen
ook al eens overkomen tegen
Joost Mellegers, waar ik pas na
zet 20 van de stampartij afweek
en een moeilijke middag kreeg. In
mijn Amersfoorts jaren kon ik aan
de topborden in de 2e en 3e klasse
gewoon al mijn systeempjes spelen, aan een hoog bord in de 1e
klasse kent men zijn zaakjes heel
veel beter. Maar goed, na 9... Pc5
dus, wat in de praktijk toch ook
wel wordt gespeeld, begon mijn
tegenstander van vanmiddag
eerst eens 30 minuten na te
denken. 10.Le3 De voornaamste
alternatieven zijn 10.Pd4 (waarmee de databases o.a. een partij
Jolles-Bor, KNSB 1994, geven),
10.b4 (o.a. De Rover-Bor, KNSB
1996) en 10.Pb5. 10. .. e5 Wordt
het meest gespeeld, maar ook
10... Pfe4 komt voor. 11.dxe6
Lxe6 Mogelijk is ook 11… Pxe6.
12.Pd5 Tc8 Hier was ik nogal
tevreden over, maar ook met het
gewone 12… Lxd5 13.cxd5 Pce4
is weinig mis. 13.Ld4 Pce4

14.Pxf6+ Lxf6 15.Lxf6 Pxf6
16.Dd3 a5 17.Pd4 b6 18.Pxe6
Met al dit geruil stuurt wit bewust
aan op een eindspel waarin hij
hoopt te profiteren van de kracht
van zijn overgebleven loper. 18…
Dxe6 19.Lb7 Tce8 20.e3 Kg7
21.Lc6 Te7 22.a3 Pg4 23.Dc3+
Df6 24.Dxf6+ Kxf6 25.b3 Pe5
26.Ld5

26. .. Kg7 Mijn inschatting was dat
ik alles bij elkaar moest houden
en me dan weinig kon gebeuren
(vandaar de volgende nietszeggende paardzetten). Ten onrechte. Aan de ene kant krijg ik
straks wel degelijk problemen. En
aan de andere kant heb ik in 26...
g5 een prima plan. Met in het
vervolg g4, h5, h4 en torens naar
de h-lijn, of breken met f4, of iets
rustigers met wellicht h6, en hoe
dan ook minstens gelijk spel. Ook
in het vervolg komt g5 een paar
keer in aanmerking, ik laat het bij
deze ene vermelding. 27.Tbc1
Pd3 28.Tc3 Pc5 29.b4 axb4
30.axb4 Pe4 31.Tc2 Pf6 32.Lc6
Pd7 33.Ta1 Pe5 34.Ld5 Tb8
35.Ta3 Kf6 36.h3 c6 Het was me
inmiddels duidelijk dat ik toch
problemen had. En ik vond het tijd
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(53… Tg4 54.Kc3) 54.Tc3 Pb3+
55.Kc2 Pd4+ 56.Kb2 Tg4 57.Td3
c5 58.Txb6 Txf4 59.Te3 Txh4
60.Ta6 staat wit gewoon beter.
53… Pxc6 54.Le4 Th3 55.Ta8
Txh4 56.Ke3 Tc7 57.Tg8 In
aanmerking komt 57.Th8 Pb4
(57… Pe7 58.Kf3; 57… Th3+
58.Kf2; 57… Th5 58.Te2; 57…
Ta7? 58.Lxg6) 58.Tc3 (58.Tc1
Ta7) 58… d5 59.Lxg6 dxc4
60.Le4 Kd6 met slechts geringe
kansen voor zwart. 57… Ta7 Hier
is bij nader inzien 57… Pe7 met
plan d5 de beste. 58.Tg7+ Pe7
59.Tc3? Als excuus voor deze
matige fase geldt dat we vlak voor
de tweede tijdcontrole zaten, maar
wit had absoluut met 59.Tf7 zijn
toren een vluchtweg moeten
bieden, met nog steeds vrijwel
gelijke kansen. 59… Ta1? Direct
59… Ke8 wint. 60.Lf3? Mist een
laatste kans op 60.Tf7, waarop hij
na 60… Te1+ 61.Kd4 Ke8 62.Tf6
Pf5+ 63.Lxf5 Txf4+ 64.Kd5 Txf5+
65.Txf5 gxf5 66.Kxd6 Kf7 nog
kan vechten. 60…. Ke8

daar op in te spelen. De tekstzet
bezorgt me een erg passieve
maar in mijn ogen houdbare
stelling. 37.Lg2 Tc7 38.f4 Pf7
39.Ta6 Ke7 40.Lf1 Kd7 41.g4
Ke6 42.Kf2 Ph6 43.Kg3 Pg8
44.g5 Pe7 45.Kf3 Kd7 46.h4
Tcb7 Intussen had ik van de
captain opdracht gekregen een
winstpoging te ondernemen, want
de wedstrijd dreigde in 5-5 te
eindigen (waarbij we geloof ik
Mark nog op een vol punt inschatten en Bert op een nul). Geen
sinecure. Ik overwoog 46... c5
47.b5 en 46... d5
47.Td2 of
47.Th2 maar die geven alleen wit
kansen. En zag niet beter dan nog
even passief te blijven. 47.e4?!
Mijn tegenstander reikt me de
gewenste speelkans zelf aan! Hij
had eerst eens h5 kunnen spelen,
wel of niet nog voorbereid met
Ld3. 47... fxe4+ 48.Kxe4 Pf5
49.Kd3 Niet goed is 49.Lh3 Te8+
50.Kf3 Te3+
51.Kg2 Tg3+
52.Kh2 Tf3; speelbaar is nog wel
49.Lg2, bijv. 49… Pxh4 50.Lh3+.
49... Te8 50.b5 Of met hetzelfde
plan 50.Lg2 Te3+ 51.Kd2 Tg3
52.Le4 Th3
53.b5 Pe7. 50…
Te3+ 51.Kd2 Tg3 52.Ld3 Pd4
Terwijl ik tijdens de partij meende
echt iets te bereiken, ziet mijn
huis-Fritz het heel anders. Die
beoordeelt de stelling als gelijk en
vindt dat ik hier 52... cxb5 53.Le4
d5 54.cxd5 Pd6 55.Ld3 Tf3
56.Tb2 Txf4
57.Lxb5+ Pxb5
58.Txb5 Txh4 had moeten doen.
53.bxc6+?! Nu ik er nog eens
rustig naar kijk: na 53.Le4 Tc7

Over en sluiten. De zwarte
dreigingen Pf5+ en Kf8 zijn niet
tegelijk te voorkomen. 61.Kf2
Ta2+ 62.Kg1 Kf8 63.Txe7 Kxe7
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64.Te3+ Kd7 65.Te4 Tb2 66.Td4
Thh2 67.Ld5 The2 68.Kf1 Tec2
69.Td1 Tf2+ (0-1).
Tot slot, daartoe opgeroepen
door onze onvolprezen nieuwsbriefsamensteller, mijn gevoel bij
het afgelopen seizoen. Na een
rampzalige 1e ronde waarbij we
met een man te weinig op pad
moesten (en ik mij in het bijzonder
schuldig voelde omdat ik in de
trein van bord 2 naar het lege
bord 6 werd doorgeschoven en
daar met een nederlaag aan het
4½-5½ verlies bijdroeg), viel bij
niemand een onvertogen woord.
Het team had dus veerkracht, en
begon vanaf ronde 2 aan een
opmars die bijna tot een kampioenschap reikte. Over mijn eigen
score ben ik natuurlijk niet tevreden, ik heb temidden van al het
geweld nog niet eens conform
mijn elo gescoord. Maar ook hierover nooit één negatieve opmerking. Integendeel, na mijn eerste
volle punt in deze laatste ronde
kwamen diverse teamgenoten
melden dat ze blij voor me waren.
In zo’n team is het plezierig
spelen.

bijv; 9.Te1 0–0 10.Dd5 Pf6
11.Dd3 d6 deze zet moet een
keer maar resulteert in een zwakke pion 12.cxd6 Dxd6 13.Dxd6
cxd6 9...Pxc5 9...Pxc3 10.bxc3
Een triplepion; lijkt me duidelijk
beter voor wit, witte stukken
hebben vrijheid. 10.f4!? en zo zit
ik weer fijn in mijn voorbereiding
10...d6 11.f5 Pe5 11...0–0 ziet er
erg riskant uit, bijv; 12.f6 g6
13.Dd2
met
matzet-ideeen
13...Pe6 14.Pd5 Te8 15.Dh6±
12.f6 Le6! [12...gxf6 13.Pd5 is
lastig spelen voor zwart 13.fxg7
de f-pion ervaart een sterke drang
naar voren, droomt hij ervan tot
dame gekroond te worden?
13...Tg8 14.Lh6 achter het bord
meende ik me ter herinneren dat
ik deze stelling thuis op het bord
(lees scherm) te hebben gehad,
met als oordeel dat dit er goed
uitzag voor wit. 14...Dh4 15.Dd2
Pe4 16.Pxe4 Dxe4 17.Tae1 Dg6
mijn opponent heeft de beste
verdediging gevonden, wat hem
de nodige tijd kostte. Nu zette ik
mezelf aan het denken. 18.h4!?
[18.b4!?] 18...0–0–0 19.h5 Dg3
20.Df4

4) Floor, D - Klip, H
Analyse Dirk Floor
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 Pf6 4.0–
0 Lc5 dit speelt Klip vaker 5.Pxe5
a6 6.Le2 Pxe5 7.d4 Pc6 7...Pxe4
deze zet had ik verwacht, ik had
dan ook met de f-pion willen
oprukken; 8.dxc5 Pxc5 9.f4 Pc6
10.Pc3 d6 11.f5 met f5-f6 in
gedachten 8.dxc5 Pxe4 9.Pc3!?
hier kan wit ook anders spelen,

20.Dg5!? deze zet is beter, ook nu
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1.e4 e6 Siciliaans was mijn intentie. Deegens speelt dan echter
2.c3 waarna we toch in de Franse
doorschuif terechtkomen, omdat ik
2..Pf6 en ..Dxd5, waartegen Tiviakov overigens goed scoort, niet
aandurf. 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Pc6
5.Pf3 Db6 6.a3 Ph6 7.b4 cxd4
8.Lxh6 gxh6 9.cxd4 Lg7 Mijn
voorbereiding bestond uit wat
Dame-Indische schema's, op
Deegens had ik niet gerekend.
Frans heb ik al een tijd niet
bekeken, waardoor ik hier zelf
moest gaan nadenken. Na 9..Ld7
leek me 10.Pc3 niet kunnen
wegens 10..Pxb4 a) 11.Tb1 Dc7
en de volgende instructieve geforceerde variant b) 11.axb4 Lxb4
12.Tc1 Tc8 13.Db3 Da5 14.Kd2
0–0 15.Ld3 Tc7 16.Pg1 f6 17.f4
La4 18.Db2 fxe5 19.fxe5 Db6–+
Er dreigt Lxc3+ met damewinst ;.
Op 10.Le2 Lg7 kan 11.Pc3 echter
wel en staat de loper na een Pa4Pc5 op d7 wat ongelukkig. 9...Tg8
10.Pc3 Tg4 11.h3 Tf4 12.Pa4 Dc7
13.Tc1 a5 14.b5 Lxa3 15.bxc6
Te4+ 16.Le2 Lxc1 17.Dxc1 Dxc6
18.Dxc6+ bxc6 19.Pc5+- Watson
raadt 9..Tg8 aan in zijn boekje
over het Frans (1996) als een 'key
improvement'. Het is weinig
gespeeld. 9...Tg8 10.Pc3 Tg4
11.h3 Tf4 en nu 12.Pa4 ipv de
andere suggesties van Watson
(wantrouw ze). Dc7 13.Tc1 a5
14.b5 Lxa3 15.bxc6 Te4+ 16.Le2
Lxc1 17.Dxc1 Dxc6 18.Dxc6+
bxc6 19.Pc5+- 10.Pc3 f6 Pa4 of
b5 wordt afgedwongen, daar na
slaan op f6 d4 hangt. 11.b5

moet zwart de kwaliteit offeren,
maar onder iets gunstiger omstandigheden voor wit daar de dames
eraf gaan. 20...Dxg5 21.Lxg5
Txg7 22.Lxd8 Kxd8 23.Td1 Tg5
24.Tf4 ook hier lijkt me de stelling
in evenwicht, doch wit kan nog
aandringen zonder risico te lopen.
20...Dxf4?! 20...Txg7! dit kwaliteitsoffer was geboden, bijv;
21.Lxg7 Dxg7 22.Df6 (22.Ld3 een
winstpoging 22...Tg8 23.Te2 Ld5
24.Le4 Lxe4 25.Dxe4 wit mist spel
25...Dh6= ) 22...Dg3 23.Df4 Dg7
24.Df6= de pion en het sterke
paard op e5 met daarbij de
verzwakte koningsstelling van wit
biedt voldoende compensatie.
24...Dg3] 21.Txf4 f5 22.Lg5
Tde8? [22...Txg7 nog steeds]
23.h6 toen ik deze zet gevonden
had wist ik dat het goed was;
23...Pg4?? zwart ontspoort nu
volledig [23...Pf7 24.Lh5! (24.Lf6?!
Pxh6 25.Th4 Pg4 26.Lxg4 fxg4
27.Txh7 en ik zie niet hoe wit
erdoorheen komt; eerlijk gezegd
was ik van plan zo te splen,
hopelijk was mijn oog nog wel op
Lh5! gevallen.) 24...Pxg5 (24. ..
Kd7 25.Lxf7 Lxf7 26.Txe8 Kxe8
27.g4! Lxa2 28.gxf5±) 25.Lxe8
Txe8 26.Txf5+-] 24.Txg4 een niet
al te moeilijk kwaliteitsoffer tot
besluit, de rest is afmaken 24. ..
fxg4 25.Ld3 Ld5 26.Txe8+ Txe8
27.Lxh7 g3 28.Kf1 Te5 29.Lf4
Th5 30.g8D+ Lxg8 31.Lxg8 Kd7
32.h7 1–0
5) Deegens, V - Both, B
Analyse Bert Both
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om de dame mogelijkheden op f4
te geven en de loper alvast op d7
te dekken. Op b6 staat de dame
echter ook mooi. Beter is gelijk
18..Ld7. Na 19. Pe5 Le8 heeft
zwart
betere
lange-termijn
prospecten ivm de zwakke witte
damevleugel. 19.a4 Ld7 20.h4
Onverwacht.
Een
positioneel
goede zet, de ruil van de g tegen
h is in het voordeel van wit. Het
kost anderzijds wel tijd. 20...gxh4
21.Pxh4
Tf4
Onvoorzichtig.
22.Pf3 Maar 22.Dg3 valt mee na
Db8 23.Pf3 Tf5 24.Pe5 Dd6
22...Taf8 23.Pe5 T8f5 Ik voorzag
structuurproblemen bij gewoon
spel. Het paard van c3 wordt
omgespeeld, pion op f4 stut paard
e5, sterke paarden. Vandaar dit
resolute kwaliteitsoffer. 24.g3
Txd4 25.Dxd4 Lxe5 26.Dd3 Le8
Het geplande Da3 faalt nogal. Het
duurde lang voor ik Le8 durfde,
waardoor de tijdnood weer groot
was. 26...Da3? 27.Txe5 Txe5
28.Dg6+
Kf8
29.Df6+
Kg8
30.Dxe5
27.Kg2 27.Pe2 a6=
27...Lg6 Of 27...Da3 28.Te3 d4
29.Txe5 Txe5 30.Dxd4 Tf5=
28.Dd2 28.f4 Lg7 28...Kh7 Vanaf
hier tot de 40e staat de kwaliteit
onder druk van de tijd. Beter is
28..Lg7 met gelijke stelling.
29.Th1 Lg7 30.Pe4 De7 31.g4
Te5 32.Pg3 Txe1 33.Txe1 Wit
heeft met een trucje het paard
naar g3 gekregen. Er is nog niets
aan de hand, als maar niet de
volgende zet gespeeld was.
33...Df7? 33...d4 34.De3 Simpele
pionwinst 34...e5 35.Dxa7 e4

Nieuw volgens mijn database,
maar niet onlogisch. De andere
zet is 11.Pa4 Dd8 (11...Dc7
12.exf6 Lxf6 13.Lb5 Tg8 14.g3
Ld7 15.Tc1) 12.Lb5 0–0 13.exf6
Dxf6 14.Lxc6 bxc6 15.0–0 e5
16.Pxe5 La6 17.Te1 Dxf2+ 11. ..
Pe7 Verschillende toeschouwers
hadden hier naar een offer
gekeken. 11...fxe5? is niet goed.
12.bxc6 exd4 13.cxb7 Lxb7
14.Tb1 Da5 15.Da4++-; Pxe5 is
echter zeker een alternatief! Een
sterk pionnencentrum voor het
stuk en wit komt niet makkelijk tot
ontwikkeling. 11...Pxe5!? 12.dxe5
fxe5 13.Tc1 0–0] 12.exf6 Lxf6
13.Ld3 0–0 Ook Fritz blijft op Tg8
hameren. Na een zet of 5 krijg je
dan toch het probleem dat de
zwarte koning niet veilig staat.
14.0–0 Pg6 15.Dd2 15.Dc2 Pf4!?
16.Lxh7+ Kh8 15...Lg7 16.Lxg6
Wit besluit op de witte velden te
spelen. Dd2 was gericht om de
loper naar g7 te lokken, zodat Kg7
niet meer kan. Het alternatief is
16.Pe2. 16...hxg6 17.Dd3 g5
Mogelijk is 17...Tf5 18.Ph4 Tf4
19.Pxg6 Txd4 20.Pe7+ Kh8=
18.Tae1 Dd6 Hier zijn we niet
tevreden over. De bedoeling was
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a3 56.Pc3;
b) 46...Kg5 47.f4+ Kg6 48.f5+ Kg5
49.a5 bxa5 50.b6 Lxb6 51.Pxb6
h5 52.Ke5; 47.Pe5+ Kf6 48.Pc6
Lc7 49.Pb4 Ld8 50.Pd5+ Kg6
51.f4 h5 52.f5+ Kg5 53.f6 Lxf6
54.Pxf6 Kxf6 55.a5+46...Kg5 47.Kg2?
a) 47.Pd5 Ld8 48.Ke4 h5 49.f4+
Kg4 en nu wint 50.a5 bxa5 51.b6
Lxb6 52.Pxb6 h4= niet maar lopen
met de pionnen geeft een
gewonnen dame-eindspel;
b) 47.Ke4! h5 48.f4+ Lxf4
[weigeren van f4 is het ook niet
..Kg6 49.Pd5 Ld8 50.f5+ Kg5
51.Ke5 h4 52.f6 Kh6 (52...Kg6
53.Ke6; 52...Kh6 53.Pf4 Lc7+
54.Kf5 Ld6 55.Ph3 Lc5 56.Ke6
Lb4 57.Pf4 op zijn Karpoviaans
wordt de stelling verbeterd. ) 53.f7
Kg7 54.Ke6 h3 55.Pf4 h2 56.Pg6
Le7 57.Kxe7 h1D 58.f8D+ Kxg6
59.Df6+ Kh7 60.Dxb6] 49.Pd5 Lb8
50.Pxb6 h4 51.a5 47...Ld6! Haalt
f4 er uit (Kxf4). 48.Pd5 Lc5 49.f4+
49.Kg3 Kf5 50.f3 Ke6 51.Pf4+ Kf5
52.Pg2 Ld6+ 53.Kh4 Kg6 54.Pe3
Le7+ 55.Kg4 h5+ 56.Kg3 Ld6+
57.f4 Lc5 58.Pc4 Kf5= 49...Kg4
50.Kh2 Ld4 51.Pc7 Le3 52.Pd5
Ld4 53.Kg2 Lc5 54.Kf1 h5
55.Pf6+ Kxf4 56.Pxh5+ Ke4
57.Ke2 Kd4 58.Kf3 Kc4 59.Ke4
Kb4 60.Kd5 Kxa4 61.Kc6 Ka5
62.Pg3 Le3 63.Pf5 Lg1 64.Pe7
Kb4 65.Pg6 Lf2 66.Pf4 Ld4
67.Pe2 en na nog een stuk of 10
zetten ½–½
Dirk F. die dit seizoen op zich
genomen had de vastlegging en
analyses van de partijen te rege-

36.De3 d4 37.De2 d3 38.De3 De6
39.Dxd3 Dxg4 Ook wit was
ondertussen in tijdnood. De afwikkeling geeft hem een gewonnen
eindspel. Na een rustige zet als
40.De2 houdt wit natuurlijk ook
groot voordeel. 40.Txe4 Lxe4+
41.Dxe4+ Dxe4+ 42.Pxe4 b6!
43.Pd6 Le5 43...Lf6 is wat beter
dan Le5. Toereikend is het niet,
zwart wordt toch uitgemanoeuvreerd. 44.Pc4 Ld8 45.Kf3 Kg6
46.Ke4 h5 47.Pe5+ Kf6 48.Pc6
Lc7 49.Pb4 Ld8 50.Pd5+ Kg6
51.Pf4+ Kh6 52.Kf5 Le7 53.Pd5
Lc5 54.f3 Ld4 55.Pe7 Lf2
56.Pc6+- 44.Pc4 Lc7 45.Kf3 Hier
kwamen we pas beiden tot de
ontdekking dat 45.a5 bax5 46.b6
Lxb6 remise is. Het is gebonden
aan de a-pion en zolang zwart niet
de h-pion te snel naar voren
speelt
wordt
hij
niet
uitgetempeerd. 45.a5 bxa5 46.b6
Lxb6 47.Pxb6 Kg6 48.Kg3 Kf5
49.Pa4 h5 50.Pc5 Kg5 51.Kf3 Kf5
45...Kg6

46.Pe3 Ke4 is eenvoudiger.
a) 46...h5 47.a5 bxa5 48.b6 Lxb6
49.Pxb6 Kg5 [49...h4 50.Kf4 Kh5]
50.f4+ Kf6 51.f5 h4 52.Kf4 h3
53.Pd5+ Kf7 54.Kg3 a4 55.Kxh3
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bestrijden deed het me toch wat
passief aan. De stelling is in feite
een Siciliaanse Draak, waarin het
witte c4 me nuttiger leek dan het
zwarte b6 en Lb7. Een dubieuze
veronderstelling. 11 g4 Pe5 12 g5
Pxf3!? Een interessant stukoffer.
Zwart
krijgt
minstens
twee
pionnen, een centrumoverwicht en
het initiatief. Niettemin had hij er
m.i. ook voor kunnen kiezen om
…Ph5 te spelen. Toen ik g5
speelde dacht ik dat 13 f4 Pg4 14
Lg1 (14 Le2 pe3: 15 De3: Pf4:)
dan vervelend zou zijn voor zwart,
maar met…e5 krijgt hij toch wel
een mooie stelling. Wit moet
kennelijk wat behoedzamer te
werk gaan na …ph5. 13 Pxf3
Pxe4 14 Pxe4 Lxe4 Hier voelde ik
me nou niet super op m’n gemak.
De witte stelling is lastig te hanteren. Ik denk dat mijn volgende
verdedigingszetten
de
beste
waren. 15 Le2 Tc8 16 Thf1 b5 De
stelling is lastig te beoordelen. Op
het eerste gezicht lijkt wit niet
prettig te staan, maar dat valt wel
mee. Zwart krijgt weliswaar een
derde pion (tenzij wit met het
verzwakkende b3 gaat werken),
maar als wit zijn extra stuk tot
gelding kan brengen en de stelling
onder controle kan krijgen wordt
de pion op c4 een zorgenkindje
voor de zwarten. In plaats van de
tekstzet was …d5 hier overigens
een interessant alternatief. De
cruciale variant lijkt me 17 Ld4
Lf3: (…dc4:? 18 Lg7: verliest
materiaal) 18 Tf3: e5 19 Lg1 (19
Lc3 d4 20 Lb4 e4) e4 20 Tf6.

len, wat ons ook weer een verslag
scheelt, heeft ons ook gevraagd
een impressie van het seizoen te
geven. Om de een of andere
reden scoorden we dit jaar boven
verwachting waar het verleden
jaar eronder was. Een valse start,
verlies tegen het vrij zwakke RSR
met een N.O. bij ons werd goed
opgevangen. De sfeer was goed,
belangrijk was wellicht dat we aan
het begin van het seizoen lichte
ongenoegens over het vorige jaar
van ons afgepraat hebben in de
Stichtse (wat een vooruitziende
blik!).
Van de 5 kantelwedstrijden met
5½-4½, die we nogal eens verloren, hebben we er 3 gewonnen.
Hardheid of toeval? Zelf heb ik 2x
een slecht eindspel tegen een
2250-speler remise gehouden. In
tijdnood komen blijft een probleem
bij me. Kostte toch weer 1½ punt.
Op de hoge borden een excellente Xander en een zeer goede
Wim. Het lijkt of PK 1 een
degelijke middenmoter cq subtopper is geworden in de 1e
klasse. Wie had dat kunnen
denken?
6) Smits, M - Tijam, D
Analyse Mark Smits
1 e4 d6 2 d4 Pf6 3 f3 g6 4 Le3
Lg7 5 c4 0-0 6 Pc3 b6 7 Dd2 c5 8
Pge2 cxd4 9 Pxd4 Lb7 10 0-0-0
Pbd7 Deze stelling is al redelijk
offbeat. In Chessbase vond ik
slechts één partij met deze
positie. Hoewel ik wist dat het
systeem met b7-b6 een bekende
methode is om de Sämisch te
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pionnenstelling. De zwarte stelling
is ook erg solide. Na een tijdlang
denken zag ik een positioneel
plan dat me meer bekoorde. 19
Pd2!? Het paard, dat op f3 niet
erg goed stond, is op weg naar b1
om daarvandaan naar c3 te
springen en op dat veld te blokkeren, mee te verdedigen en d5 te
controleren. Bovendien kan wit
soms met het paard terugslaan op
c4 en wordt veld f3 vrijgemaakt
voor de toren, die zich eventueel
ook kan opofferen om die
ellendige loper op f5 onschadelijk
te maken. …Da5 Houdt de druk
op de witte stelling vast. 19…bc4:
20 Pb1 was intended (20 Pc4: lijkt
me een heel slechte zet, na
…Da5 is de witte stelling dan
uiterst onplezierig.) 20 Tf5: is
misschien ook een interessante
mogelijkheid, de stelling die dan
ontstaat vind ik door het ongelijksoortige materiaal moeilijk te beoordelen. Het positioneel minder
fraaie …e5 was ook een
mogelijkheid, bijv: 20 De3 bc4: 21
Pc4: (21 Pb1 d5!) d5 22 Tf5: - lijkt
nu haast gedwongen - gf5: 23 Kb1
of 21…Da5 22 Tf5: gf5: 23 Kb1.
Wederom moeilijk te beoordelen.
20 Tf3 Een tactische verdediging
tegen het inslaan op a2 door de
zwarte dame. 20 Tf5: gf5: 21 Kb1
ook mogelijk …bxc4 Hier is …b4,
hernieuwt de dreiging op a2, een
lastig alternatief. Misschien dat wit
het dan ook van een kwaloffer op
f5 moet hebben: 21 Tf5: Df5: 22
h4 (22 Lg4 Dg5 23 Lc8: Tc8: lijkt
me een rotstelling voor wit). De

Moeilijk. 17 Ld4 Uiteraard wil ik
die krachtpatser op g7 afruilen.
…Lxd4 (slaan op c4 kost
wederom materiaal na eenvoudig
slaan op g7; 17…e5 18 Lc3 Lf3:
19 Lf3: iets keer c4 lijkt me erg
slecht voor zwart. 18 Dxd4 Lf5!

Duidelijk veel beter dan ruilen op
f3, waarna de stelling denk ik
technisch gewonnen is voor wit.
Doordat wit kan verhinderen dat
zwart …d5 speelt zal hij de pion
op c4 kunnen arresteren. Na de
tekstzet voelde ik me nog steeds
een beetje onbehagelijk. Ik had
het gevoel dat ik goed had
gereageerd op het zwarte stukoffer maar nog lang niet alle
problemen te boven was. Ik vond
het erg lastig om een overtuigende manier te vinden om de
druk op de witte stelling te verlichten en de witte stukken aan de
praat te krijgen. De voor de hand
liggende zet 19 b3, dekt c4 en
bereidt Kb2 voor, beviel me niet
vanwege de variant …Le6 20 Kb2
bc4: 21 Lc4: Lc4: 22 bc4: Da5.
Het leek me voor wit erg moeilijk
om in deze positie op winst te
spelen, gezien de tochtige behuizing van zijn koning en zijn matige
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wachten op het moment dat hij
zijn hand uit zou steken, eikel dat
ik ben. Als wit vanuit deze stelling
10 optimale zetten speelt zou hij
allicht rap winnen. Ik begon het
echter te verhaspelen. 31 Te1 f6
Als ik in deze stelling rustig een
minuutje had gedacht was ik
ongetwijfeld wel op het idee
gekomen het simpele doch
ijzersterke 32 Ld5 te spelen. Na
…Ld5: 33 Pd5: Tc6 34 Td7 is de
zwarte stelling volstrekt perspectiefloos, en alternatieven heeft
zwart in feite niet. Ik zag alleen
maar een smakelijke pion op h7,
dus waarom nadenken? 32 exf6
exf6 33 Txh7 Lg8 34 Ta7 Te7 35
Ta6 Te6 36 Ta7 Te7 37 Txe7
Kxe7 38 h5 gxh5 39 Lxh5 Lxe6
Hier had ik (teveel) tijd over voor
mijn veertigste en, de stelling bekijkend, merkte ik voor het eerst
dat ik een beetje begon te mopperen op mezelf. Ik had het
gevoel dat het de voorgaande
zetten allemaal veel beter had
gekund, dat ik de controle over de
partij een beetje kwijt was geraakt,
en baalde van de stelling die op
het bord stond. De manier waarop
ik het eindspel vervolgens behandeld heb is werkelijk te schandelijk
voor woorden. Achteraf was ik
vooral furieus op mezelf dat ik
zonder na te denken een geforceerde remiseafwikkeling toeliet,
maar de eerlijkheid gebiedt te
zeggen dat ik toen al een tijdje
verschrikkelijk zat te spelen en het
al behoorlijk vernacheld had. Mijn
concentratie was vanaf een

zet 21 a3 beviel me niet zo. 21
Ta3 Db6 22 Pb1 Hier voelde ik
me wel tevreden. Het witte
strategische plan is mooi uit de
verf gekomen. Zijn stukken komen
op goede velden terecht en
werken goed samen. En hoewel
het zwarte initiatief drie pionnen
heeft opgeleverd is de pion op a7
van geen belang, en slaagt zwart
er ook niet in zijn centrumoverwicht tot gelding te brengen. Ik
had nu bovendien nog het geluk
dat mijn tegenstander even niet
oplette: 22…Le6? Een lelijke
blunder die de pion op a7 inboet.
Na het correcte …Tc7 23 pc3 (23
lc4:? Tc4: 24 Dc4: Tc8) le6 lijkt
me dat wit degene is die iets zou
kunnen willen, maar erg gemakkelijk is het ook niet om op winst
te spelen. Er is niet echt een
duidelijk aanknopingspunt of voor
de hand liggend plan voorhanden.
23 Txa7 Db5 24 h4 Tfe8 25 Pc3
Dc6 26 De3 Tot mijn schande
moet ik bekennen dat ik hier
zonder enige reden een beetje
nerveus
begon
te
worden.
Gelukkig was mijn tegenstander,
in een poging om wat verwarring
te stichten, zo vriendelijk mij
nogmaals de helpende hand te
bieden: …Dg2?! 27 Lf3 Dg3 28
Pe2 De5 29 Dxe5 dxe5 30 Pc3
Kf8 Het is evident dat wit hier
straalgewonnen staat, maar het is
wel het soort straalgewonnen
stelling waar ik in de praktijk
paradoxaal genoeg van huis uit
altijd moeite mee heb gehad. Ik
zat eigenlijk ook een beetje te
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bepaald moment echt danig
verstoord en onzekerheid en
irritatie over mezelf kregen
geleidelijk de overhand. Het lukte
me totaal niet de baas te worden
over de stelling en een helder
winstplan uit te denken. In plaats
daarvan boekte mijn tegenstander
het ene strategische succesje na
het andere. Hij zal ook wel
gemerkt hebben dat ik niet
helemaal goed meer was. Zo
werd deze partij een gevoelig
lesje, waar ik hopelijk op één of
andere manier mijn voordeel mee
ga doen. Toch had ik liever gezien
dat hij ergens geknakt was. Nu
moest het mij overkomen en dat is
altijd zo’n beschamende aangelegenheid. Hij was er allicht beter
mee omgegaan. Over de laatste
fase van de partij, die ik het liefst
uit mijn geheugen wil verdrijven,
zal (kan/wil) ik niets inhoudelijks
zeggen. Ik speelde als een dolle
koe. De slotzetten: 40 Lf3 Tc5 41
Kd2 f5 42 Ke3 Ta5 43 Th1 Kd6
44 Th6 e4 45 Ld1 Ke5 46 Th5
Ta8 47 Lc2 Tb8 48 Le4: Tb2: 49
Lb1 Tb8 50 Th1 Ld7 51 Te1 Th8
52 Kd2+ Kd6 53 a4 Th2+ 54 Te2
Txe2+ 55 Kxe2 Kc5 56 Lc2 Kb4
57 Kd2 Lc6 58 Lxf5 (½ - ½)

Kd7 15.Txd1+ Kc8 16.Txd8+
Kxd8 17.Pb5 Pd5 18.Lg3 a6
19.P5a3 [19.Pd4 Pxd4 20.cxd4 e6
21.Pc3 Kd7] 19...e6 [19...e5!? na
de partij door Dirk aangegeven als
een betere poging. 20.Pc4 f6
21.Pba3 Kd7 22.Pc2 Ke6³] 20.Pc4
en remise gegeven. 20...b5
21.Pe5 Pxe5 22.Lxe5 f6 23.Lg3
h5 24.h4 e5 (diagram) ½–½

8) Konings, F - Krudde, F
Analyse Dirk Floor
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 d5 4.cxd5
exd5 5.Lg5 c6 6.e3 Le7 7.Dc2
Pbd7 8.Ld3 0–0 9.Pf3 Te8 10.0–0
Pf8 11.h3 Ld6 een ongebruikelijke zet. Daar is vast is mis
mee, dacht Frans en speelde met
die gedachte e3-e4. 12.e4 wat
snel
[12.Tae1
Le6
13.Lf4]
12...dxe4 13.Pxe4 Le7= wit heeft
wel voldoende compensatie voor
de isolani.Gevaar is wel dat deze
wegebt terwijl de geisoleeerde
pion een blijvende zwakte is.
14.Pc5 [14.Tfe1] 14...h6 15.Lh4
Pd5 [15...Pe6] 16.Lxe7 Txe7
17.a3 Le6!? 18.Tfe1 Dd6 19.Pe5
Tae8 20.Dd2 Lc8 21.Pe4 Dd8

7) van de Berg, B - de Beer, D
Analyse Dirk Floor
1.e4 c5 2.c3 Pf6 3.e5 Pd5 4.d4
cxd4 5.Pf3 Pc6 6.Lc4 Pb6 7.Lb3
d5 8.exd6 Dxd6 9.0–0 [9.Pa3!?]
9...Le6 reeds de gelijkmaker
10.Lxe6 Dxe6 11.Pxd4 Dd7
12.Pb5 Td8 13.Lf4 Dxd1 14.Pc7+
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zetverwisseling in een onschuldige zijtak van het Slavisch
terechtgekomen; een gezond
alternatief is om er met 5 ... e6 6
a4 Lb4 een wilde Noteboom van
te maken 6.a4 b4 7.Pb1 La6
8.Le2 meestal wordt hier 8 Dc2 b3
9 Dd1 e6 gespeeld 8...e6 9.0-0
c5! 10.Pe5 in de partij OlsenKasparov (2001) volgde 10 Pbd2
c3 10...cxd4 11.exd4 Le7 12.Lg5
Pd5 13.Lxe7 Dxe7 14.Pxc4 Pc6!
sterker dan 14 ... 0-0 15 Pbd2
15.Pd6+?!

22.Pc4?! wit mist een doel,
waarop
te spelen? [22.Pg3]
22...Lf5 23.Pc5 Txe1+ [23...Lxd3]
24.Txe1 Txe1+ 25.Dxe1 Lxd3
26.Pxd3 Pb6 27.Pxb6 axb6
28.De4 Pe6 29.Pe5?! [29.d5
Dxd5 (29...cxd5) 30.Dxd5 cxd5
31.Kf1 zo wil Fritz spelen, dit lijkt
me inderdaad nog wel te
verdedigen.] 29...Pxd4 30.Pc4
Pe6 31.Dg4 b5 32.Pe3 Dd2–+
met voor mij onleesbare notatie;
even later ging de b-pion eraf en
na nog wat zetten 0–1. Goed
gespeeld van de zwartspeler.
33.Dg3 0–1

15...Dxd6 16.Lxa6 0-0 17.Lb5
[pion
d4
is
ten
dode
opgeschreven; bijv 17 Lb7 Tad8
18 Lxc6 Dxc6 19 Pd2 Pf4 20 Pf3
Txd4] 17...Pde7 18.Pd2 Dxd4
19.Pf3 Dxb2 20.Tb1 Df6 21.Lxc6
Pxc6 wit staat twee pionnen
achter zonder echte compensatie.
Na iets meer dan 40 zetten was
het 0-1

9) van Rijn, A - Fokkink, W
Analyse Wan Fokkink
1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pc3 dxc4 na 3
... Pf6 4 e3 kan wit de
hoofdvarianten van het Slavisch
ontlopen, en wordt het een
Meraner of iets dergelijks; ik geef
daarom de voorkeur aan dxc4
4.e3 Eric Jacobs speelt hier (net
als collega Gari Kasparov) e4;
maar Frans K en Dirk de B gaan
me ook altijd met e3 te lijf 4...b5
5.Pf3 de enige manier om zwart
stevig aan de tand te voelen is 5
a4 b4 6 Pe4; zo spelen Frans en
Dirk het 5. .. Pf6 nu zijn we met

10) Weiermann, A - Retera, J
Analyse Andreas Weiermann
1.Pf3 Pf6 2.g3 b6 3.Lg2 Lb7 4.0–
0 c5 5.d3 e6 6.e4 d5 7.e5 Pfd7
8.c3 mijn tegenstander verwachtte
Te1 8...Pc6 9.d4 Le7 10.Te1
beter lijkt 10 h4, nu werd ik verrast
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herinnerde.Daar ik wel over zijn
notatie beschikte heb ik het
vervolg kunnen bijvoegen. 21.h4
gxh4 22.Pxh4 Pxa3 23.Lxa3 Lc4
24.Ta1 Lxa3 25.Txa3 a4 26.f4
Lb3 27.Dd3 Tc8 28.Tc1 Pc4
29.Taa1 De7 30.f5 Dg5 31.fxe6
fxe6 32.Kh2 0–0 33.Tf1 Kg7
34.Lh3
Pe3
35.Tf6!
Txf6
36.exf6+
Kxf6
en
remise
overeengekomen; een mogelijk
vervolg; 37.Te1 Pg4+ 38.Lxg4
Dxg4 39.Dh7 Lc4 40.Dxh6+ Ke7
41.Pg6+ Kd6 42.Pe5 Df5) ½–½

10...g5!? 11.Le3 h6 vond ik raar
12.Pa3 c4 13.Pc2 misschien
direkt Lc1 en b3 13...Dc7 14.b3
Pa5 15.bxc4?! 15.b4 Pc6 16.h3
a6 17.a4 0–0 18.Pd2 met het idee
Dh5+f2-f4, de zwarte lichte
stukken, met name de loper op b7
maken geen goede indruk.
15...Pxc4 een prachtig blokkadeveld, maar ik dacht dat zwart lang
wilde rokeren en wilde daarom de
damevleugel openen 16.Lc1 b5
maar zwart is onwillig deze zet te
spelen [16...g4] 17.a4 bxa4
18.Txa4 Pdb6 18...Pcb6 19.Ta1
Dxc3 20.La3 met compensatie
19.Ta2 om naar de koningsvleugel te switchen maar dat kwam er
niet uit, vermoedelijk is Ta1 beter
19...a5 20.Pa3 verliest tijd,
mischien direkt 20 h4 20...La6

En zo werd Paul Keres tweede
in de poule na volop meegespeeld
te hebben voor het kampioenschap. Wie had dat nu gedacht?
Ik. Er moest een frisse wind
waaien en teamgeest komen.
Samenkomen om een en ander
van ons af praten was gewenst;
Dit resulteerde in het beraad van
het Stichtse waarin afgesproken
werd welgemoed er elke wedstrijd
voor te gaan en niet meer te
verzanden in negativisme. We
kunnen kampioen worden stelde
ik onomwonden, dit kwam kwam
me op elke ongelovige blikken te
staan. Vooral die van Bert
herinner ik me nog goed "Wij?"
Met de intonatie "dat meen je toch
niet serieus". "Ja,wij, Bert". "Maar
SMB heeft gemiddeld 2300 elo
sputterde hij nog tegen". Dat we
niet teveel naar elo moeten kijken
heeft dit seizoen wel bewezen. De
nieuwsbrief moest de teamgeest
smeden en zo geschiedde. Het is
simpel; als de sfeer goed is,
mensen het naar hun zin hebben

In het vervolg boekt zwart
progressie op de damevleugel. Ik
zag me gedwongen de koningsvleugel te openen met h2-h4 en
daarna
f4-f5xe6.
Tot
mijn
verrassing speelde zwart toen 0–0
wat zeer wel mogelijk was. Ik heb
vermoelijk twijfelachtig gestaan.
(Dirk Floor: Tot zover het
commentaar van Andreas die zich
verder de zetten niet meer
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schaken ze beter.
Reeds beraam ik plannen voor
het volgend seizoen. Nu het besef
er is dat we kampioen kunnen
worden is er vast meer mogelijk?
Doch ik ervaar dat er nog
tegenkrachten overwonnen moeten worden. Denkt U nu dat de
stemming onder mijn teamgenoten nu is; volgend jaar lukt het
misschien
wel?
Niks,hoor;
"Ongekend, dit maken we in geen
tien jaar meer mee",en deze van
Bert; "Het lijkt of PK 1 een
degelijke
middenmoter
cq
subtopper is geworden in de 1e
klasse.Wie had dat kunnen
denken?". Bert is de calvinist pur
sang die daarbij graag ironisch
mag zijn; frivool en ondeugend in
het verbale. Dit maakt het voor mij
moeilijk te duiden. Ik ga er maar
vanuit dat ik deze woorden zonder
ironie moet nemen. Hoe ze te
verklaren? Ik denk dat de
verklaring hierin is gelegen dat hij
het feit dat we bijna kampioen zijn
geworden nog niet heeft kunnen
verwerken; het stadium van de
ontkenningsfase, optredend daar

het
wereldbeeld
ernstig
is
geschokt, dient volledig te worden
doorgemaakt voordat er sprake
kan zijn van acceptatie. Het komt
nog wel.Op een dag wordt Bert
wakker en dringt het besef tot
hem door; we hadden kampioen
kunnen worden!
Door de eeuwen heen is de
Nederlandse geest doordrenkt
geraakt van het calvinisme; Zeker
die van het schakersvolk die zo
van de hierarchische ordening
houden. "Gij zult niet boven Uw
macht grijpen" is een van hun
ongeschreven geboden. Daartegenover stel ik graag een
uitspraak van A F T van der
Heijden: "grijp boven je macht,
mocht het mislukken waardeer
dan de poging". Natuurlijk wel ik
niet beweren dat we volgend jaar
kampioen worden. Wel wel ik het
klimaat scheppen waarin dit
mogelijk
wordt;
optimale
omstandigheden creeren en het in
het geestelijke moet er dus voor
een terugval gewaakt worden.

Terugblik Paul Keres 1

kans op het kampioenschap en
kans op promotie naar de
gesponsorde heksenketel die
Meesterklasse heet. Aan het
einde kwamen wij slechts 1½
bordpunt tekort op Stukkenjagers.
Overigens overheerste het gevoel
dat zowel wij als Stukkenjagers
niets te zoeken hebben in die
Meesterklasse.

Xander Wemmers
Nog nooit heeft PK1 zo een
goed seizoen gedraaid als het
seizoen 2004-2005. Kan iemand
die uitspraak onderbouwen dan
wel ontkennen? Ik weet eigenlijk
niet of ik hierin gelijk heb. Anyway,
tot aan de laatste ronde was er
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konden slechts concluderen dat
het team PK1 dit seizoen zijn
verzameling
kwaliteiten
heeft
uitgebreid met een gezonde dosis
hardheid.
In de daaropvolgende hardloopwedstrijd met Stukkenjagers werd
Spijkenisse nog eenvoudig opgerold (7-3), maar plots was daar de
offday tegen Eindhoven. Er werd
ouderwets met halfjes gestrooid
en de negen man van Eindhoven
scoorden samen 5½, ons eerste
achterlatend met een fikse kater.
Aangezien Stukkenjagers intussen bleef winnen en wij in de
laatste ronde nog tegen SMB
zouden moeten spelen, leek het
erop dat onze kansen tot nihil
waren teruggebracht.
Met het moraal van de troepen
op een dieptepunt kwam de verre
uitwedstrijd tegen het sterke maar
onvoorspelbare
Voerendaal
eigenlijk
op
het
verkeerde
moment. Zij hadden eerder al
SMB een flink pak rammel
gegeven (7½-2½) en van vorig
jaar was nog bekend dat PK geen
team is dat van verre reizen
houdt. Het tegendeel bleek waar!
De 4½ uur durende treinreis werd
zonder morren voor lief genomen
en geconcentreerd spelend werd
een dikke overwinning (6½-3½)
voor PK genoteerd. De grootste
vechtjassen in deze wedstrijd
waren Dirk Floor en Mark Smits,
die niet van verre waren gekomen
om zich de kaas van het brood te
laten eten.
Voor de negende ronde was het

Op papier was PK1 een middenteam en SMB de grote favoriet. Al
snel bleken de machines van de
Nijmegenaren niet goed geolied te
zijn en lag de competitie volledig
open. SMB verloor in de tweede
ronde van Stukkenjagers en in de
derde ronde van LSG 2. Wij
verloren in de eerste ronde
tamelijk knullig met 9 man van
RSR Ivoren Toren, maar werkten
aan het zelfvertrouwen middels
overtui-gende
overwinningen
tegen Delft en BSG (twee maal
6½-3½).
Het eerste hoogtepunt van dit
seizoen was de wedstrijd in de
vierde ronde tegen Stukkenjagers.
Zij waren plots de favoriet door
hun overwinning op SMB en hun
ELO-overwicht op de rest van de
teams. Hoog tijd voor PK om
eigenhandig toe te slaan. In een
bloedstollende wedstrijd won PK
terecht, nadat de teamleider de
fatale klap uitdeelde in de
allerlaatste seconden van de
wedstrijd: 5½-4½.
Ons wachtte een ronde later de
lastige wedstrijd tegen LSG 2.
Hoewel zij verzwakt aan de start
kwamen, leek het vlaggeschip
kopje onder te gaan. Na de 40e
zet was de meest optimistische
prognose een mager gelijkspel.
Uit het verloren eindspel van Bert
en de volstrekt onduidelijke stelling van Mark werd echter 1½
punt gescoord en dat was
voldoende voor de niet meer verwachte overwinning. De ongelovig
toekijkende jaloerse Utrechters
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cijfers won van Stukkenjagers.
Evenals in de wedstrijd tegen LSG
2 leek een gelijkspel al moeilijk
genoeg, maar uiteindelijk wist
Willem Bor een remise staand
eindspel na hard werken prima
binnen te slepen en de rol van
matchwinnaar op te eisen. In
Tilburg gierden intussen de
zenuwen weer ouderwets door de
keel,
maar
uiteindelijk
wist
Stukkenjagers
ondanks
hun
nederlaag tegen Eindhoven (4½5½) voldoende BP’s over te
houden. Paul Keres mag zich de
Paul Keres van 1B noemen.

verschil met Stukkenjagers 2
matchpunten en 2½ bordpunt, en
stonden de wedstrijden PK – SMB
en Stukkenjagers – Eindhoven op
de rol. Het gedroomde scenario:
Eindhoven in de rol van
reuzendoder, PK voorziet SMB
van een fikse pandoering en
ergens worden wat bordpunten
goedgemaakt. Dit scenario kwam
nog een heel eind: Stukkenjagers
heeft het uiteindelijk slechts op
bordpunten gered. Ondanks een
zeldzame nederlaag van uw nederige kopman werd SMB heel
keurig verslagen met 5½-4½,
terwijl Eindhoven met dezelfde
Eindstand:
1. Stukkenjagers
2. Paul Keres
3. Eindhoven
4. SMB
5. Voerendaal
6. DSC Delft
7. RSR Ivoren Toren
8. LSG 2
9. BSG
10. Spijkenisse

14
14
12
10
8
8
8
7
7
2

53½
52
45
51½
45½
42
40½
44½
42½
33

waren uiteraard niet nodig, maar
je kunt niet het hele jaar door
scherp zijn en blijven. Juist de cruciale wedstrijden tegen Stukkenjagers, SMB en LSG2 werden met
minimaal verschil in ons voordeel
gewonnen, vaak na het tonen van
karakter. Met deze standvastigheid moet het ons lukken om ook
volgend jaar bovenin mee te
draaien in de eerste klasse.
Over de hele linie heeft dit team
(veel) elo-punten gewonnen en de
tegenstanders van volgend jaar

Resumerend: na een valse start
werd dit jaar elke misstap met
harde hand rechtgezet in de
daarop
volgende
wedstrijd.
Helaas was dat net niet voldoende
voor het kampioenschap, maar
het is wel duidelijk dat dit team
zich heeft laten zien als een hecht
team met veel potentie. Vijf
wedstrijden eindigden in 5½-4½,
waarvan Keres er drie won. Het
tekent de vechtlust en teamgeest
die dit team dit jaar getoond heeft.
De twee verloren wedstrijden
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team het hele jaar op het 1e bord
is het natuurlijk een goed jaar
geweest. Beslissend halfje tegen
Stukkenjagers door de laatste tien
seconden scherper te zijn dan de
tegenstander. Alleen de twee
smadelijke zwartnederlagen tegen
Pliester en Hendriks geven te
denken. Af en toe kan het geen
kwaad om meer solide te spelen
en op een saai halfje aan te
sturen.
- Wim van de Fliert (6½ / 9, bord
2.2)
Groeide uit tot vaste 2e bord
speler en bleef daar maar winnen.
Pas in de laatste ronden werd wat
gas teruggenomen. Altijd goed
voor een puntje met het nodige
duw- en trek-werk.
- Willem Bor (4 / 9, bord 3.9)
Moeilijk omver te duwen, getuige
ook het feit dat Willem remisekoning is. Hij scoorde zijn eerste
overwinning pas in de laatste
ronde, maar toen werd hij dan ook
gelijk matchwinnaar tegen SMB.
Altijd
goed
tegen
sterkere
opponenten, maar ook tegen
zwakkeren blijft de partij vaak
binnen de remisemarge. Op het
goede moment iets meer scherpte
in het spel kan van een aantal
remises het volle punt maken. Zag
ik dit jaar nou een afruilvariant van
het Frans?
- Dirk Floor (5½ / 9, bord 4.0)
Dirk kan uitzonderlijk sterk
schaken, maar af en toe ook
erbarmelijk lopen knoeien als de
kop niet recht staat. Naar eigen
zeggen nog niet gewonnen in Den

zijn alvast gewaarschuwd. De
indeling is overigens net bekend
geworden en het eerste zit
volgend jaar wederom in de
zuidelijke poule en opent het bal
zoals het het afsloot: thuis tegen
SMB. Misschien zit bij hen de
schrik er nog een beetje in, of
zouden ze juist extra gemotiveerd
zijn? Onze klasse 1B lijkt wat
sterker dan de parallelklasse 1A:
Utrecht 1, SMB, Eindhoven en
ook het gepromoveerde D4 zijn
hele lastige tegenstanders. We
gaan toch niet degraderen?
Tot slot: de individuele scores.
Dat geeft mij de kans om over
iedereen iets aardigs te zeggen.
Ooit hoorde ik iemand eens
zeggen dat PK 1 het vooral moet
hebben van de onderste helft. Dit
jaar bleek daar niets van: Wim
van de Fliert en uw nog altijd
nederige teamleider waren goed
voor 6½ uit 9 en 7 uit 9 op de
eerste twee borden. Voor mij
betekende dat een IM-resultaat
met een vol punt overscore.
Andere grootverdieners zijn Dirk
de Beer (6 uit 8), Mark Smits (6½
uit 9) en Bert Both (6½ uit 9).
Deze vijf spelers zijn allen terug te
vinden in de top10 van topscorers
in klasse 1B.
De spelers van PK 1 op volgorde
van bordgemiddelde:
- Xander Wemmers (7 / 9, bord
1.0)
Wat moet je nu over jezelf
zeggen? Niet al te veel dan maar.
Met een IM-resultaat en op
aanbeveling van de rest van het
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Hommel. Uiteindelijk een mooie
score en een knappe overtuigende overwinning tegen SMB tot
slot. Ook in Voerendaal ging Dirk
zo te zien door een kleine hel,
maar kwam het punt toch binnen.
Nu nog sterk spel in Den Hommel
afdwingen. Dirk heeft ook de
aloude nieuwsbrief in ere hersteld,
waarvoor complimenten!
- Frans Konings (5 / 9, bord 4.9)
De clubkampioen houdt intern de
touwtjes stevig in handen, maar
extern laat hij zich nog wel eens
flessen na een strategisch fraai
opgezette partij. Kan in de eerste
vijf zetten ergens een half uur
nadenken, om vervolgens de
technische fase af te raffelen. Wel
een prachtige partij tegen Patrick
Driessens van Voerendaal die op
dat moment topscorer was. Een
goed opgezette partij die met
vaste hand naar winst werd
gevoerd, ondertussen de vele
grappen van zijn tegenstander
nauwkeurig vermijdend. Zo zien
we The Champ het liefst.
Mark Smits (6½ / 9, bord 6.2)
Het is altijd jammer als een
teamgenoot verliest, maar de act
die Mark opvoert na een
jammerlijke nederlaag maakt veel
goed. Vooral in de ronden 2 t/m 6
een
meedogenloze
puntenmachine met een cruciale winst
op Eugene Rebers van LSG2,
waarmee de wedstrijd op karakter
nog gewonnen werd. Immer goed
voor een potje vechtjassenschaak. Volgend jaar een bordje
hoger?

- Bert Both (6½ / 9, bord 7.4)
Oudgediende, maar geen nestor;
volgens mij is Wim een paar
weken ouder. Af en toe wat te
bescheiden: na een start van 1½
uit 2 zei Bert tegen mij dat een
remise met zwart hem op 2 uit 3
zou brengen en dat hij dat wel een
prima score zou vinden. Op
naïeve mijn vraag of hij niet een
vol punt kon maken werd het even
stil, maar het leek hem bij nader
inzien wel een goed plan. Zulks
geschiedde en voor we het wisten
stond er de score van 5 uit 6. Een
jammerlijke nederlaag in tijdnood
tegen Eindhoven vanuit een
stelling die waarschijnlijk heel
goed was. Daar staat echter een
hard bevochten remise tegenover
in (vrijwel) verloren stelling tegen
LSG, evenals belangrijke overwinningen tegen Voerendaal en
Stukkenjagers.
- Dirk de Beer (6 / 8, bord 7.6)
Dirk speelt slechts nog extern,
maar scoort dan wel uitstekend.
Soms wat stroef, maar dan komt
er toch nog wel een half punt
binnen. Hopelijk volgend jaar weer
van de partij en dan opnieuw een
solide puntenleverancier.
Andreas Weiermann (1½ / 6,
bord 8.8)
Andreas speelde dit jaar als
nieuwkomer wat onwennig, had ik
de indruk, en wist niet in zijn
gebruikelijke spel te komen.
Uiteraard is hij in staat om een
betere score te behalen en
uiteraard zal hij dat volgend jaar
ook gaan bewijzen.
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Wan Fokkink (3.5 / 9, bord 9.2)
Wan kende een valse start van 0
uit 2, maar heeft zich de rest van
het seizoen enigszins hersteld. In

de laatste ronde had hij met een
overwinning op Anton van Rijn
een belangrijke bijdrage aan de
overwinning op SMB.

EIGEN SPEELLOKAAL VOOR
EXTERNE WEDSTRIJDEN

geest van schaken is oorlog ("Is
Utrecht 1 morsdood of alleen
maar schijndood", een quote uit
zijn laatste toespraak)
Ik voel me hier niet lekker bij. Ik
kreeg een visioen: Een eigen knus
onderkomen, een poetisch welkomstwoord van Jeroen van
Meerwijk (Rolf?), een gezellige
koffiejuffrouw (Dieuwke?). Naar
het zich laat aanzien zullen we de
komende jaren met 3 teams in de
KNSB spelen, dus volk genoeg.
Mijn voorstel, dat ik op de ledenvergadering in wil brengen, is om
de komende tijd naar een eigen
lokaal uit te kijken. Ik heb begrepen dat De Sjuut geen optie is.
Het Rode Kruisgebouw, alwaar
SC Moira zijn onderkomen heeft,
en waar we de match PK1-PK2
speelden is misschien een
mogelijkheid?
Tot slot. Ik meen werkelijk dat de
grote overwinning op Euwe mede
tot stand is gekomen omdat we in
onze eigen vertrouwde Sjuut
speelden.

Dirk Floor
Bert Both opperde op de privesite van PK1 of we niet om
zouden kunnen zien naar een
eigen speellokaal. Dit na vernomen te hebben dat we weer een
thuiswedstrijd in het tafeltenniscentrum zouden moeten afwerken
in plaats van in Den Hommel, het
denksportcentrum. Ik stem hier
van harte mee in. Den Hommel
vind ik een naar, kil gebouw en
het tafeltenniscentrum is ook
weinig geschikt. Daarbij komt dat
ik het gezamenlijk afwerken van
thuiswedstrijden met SC Utrecht
geen voordeel vind. Er zijn mensen die dit gezellig vinden, ik hoor
daar niet bij. SCU ademt een
andere sfeer die naar mijn gevoel
de onze domineert en enig geweld
aandoet. Ze verenigen het statige
van vroeger, toen het een voorname herenclub was, met een
straatvechtersmentaliteit uit recentere tijden. Een rare mengeling.
Naar mijn gevoel is het welkomstwoord belangrijk want bepalend
voor de sfeer waarin geschaakt
gaat worden. Bij onze thuiswedstrijden is het de voorzitter van SC
Utrecht die het woord neemt.
Pieter Nieuwenhuis doet dit, in de
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was de stemming onder een
aantal van de spelers gelaten;
Laten we het maar niet tot een
conflict laten komen maar de
onvrede was voelbaar.
De 3e keer was Xander zeer
gedecideerd, intussen was de
wedstrijd tegen Eindhoven verloren gegaan en was de kans dat
PK2 zou promoveren groter, ”ik
claim Maartje”. Die avond kwam
het tot een flinke aanvaring tussen
de beide teamleiders, maar Kees
haalde bakzeil. En Maartje viel in.
De voedingsbodem van het
conflict is dat beide teams, hoe
begrijpelijk, voor het eigenbelang
strijden, de eigen kampioenskansen zo groot mogelijk willen
houden. Deze voedingsbodem wil
ik wegnemen, namelijk door het
belang van PK1 te laten
prevaleren boven die van PK2.
Simpel gezegd; PK1 mag de
gewenste speler uit PK2 claimen.
Liefst wel eerst proberen er met
overleggen uit te komen, het lijkt
me goed dat de teamleiders bij
elkaar komen aan het begin van
het seizoen om reeds een vaste
invaller aanwijzen, eventueel nog
een tweede. Er zullen wel eens
ongeveer gelijkwaardige spelers
kunnen zijn. Ook overleg met de
spelers zelf lijkt me wenselijk; de
één valt liever in dan de ander,
misschien heeft de een last van
faalangst als er in PK1 moet
worden ingevallen en de ander
niet.
Voor het volgend seizoen zou dit
betekenen dat, mochten we in de

INVALLERPROBLEMATIEK
Dirk Floor
In het vorige clubblad meldde ik
dat er onenigheid was tussen de
teamleider van PK1 en PK2 over
wie er zou invallen in PK1 zou
invallen. Deze keer raakten de
gemoederen niet zo verhit als een
aantal jaren terug maar vervelend
en ongewenst blijft het.
Even een korte terugblik. Drie
maal had PK1 een invaller nodig.
In de eerste wedstrijd werd dat
Eric Jacobs, elo rondom 2000,
geen speler uit het tweede maar
algemeen invaller. Er werd toen
voor gekozen, ik neem aan dat er
overleg was, om niet een van de
sterkste spelers uit PK2 te laten
invallen, Anton, Maartje of Erik die
ik voor het gemak maar een elo
van 2100 zal toekennen. PK1
kreeg dus niet de sterkste speler
toegewezen. Kennelijk omdat de
kampioenskansen van PK2 hoger
werden ingeschat dan die van
PK1.
De 2e keer dat we een invaller
nodig hadden werd dit Bas
Peeters, elo ongeveer 1950 en
afkomstig uit PK4. Het was toen
duidelijk dat PK1 en PK2 kans
hadden kampioen te worden. Hoe
deze beslissing precies tot stand
kwam weet ik niet; ik noemde het
de vorige keer maar misverstand /
gesteggel. Van Xander begreep ik
in ieder geval dat hij meende dat
men in PK2 de sterkste spelers
niet wenste af te staan. Toen
duidelijk was dat Bas zou invallen
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die van PK2 groot moet het
tweede niet verzwakt worden.
Overigens lijkt het me goed dat
elk team tot een doelstelling komt;
promotie en degradatie zijn de
extremen. Deze doelstellingen
kunnen dan in het overleg tussen
de teamleiders voor het begin van
het seizoen naast elkaar worden
gelegd. Stel dat het eerste
volgend seizoen is ingedeeld bij
Utrecht 1 en mijn teamgenoten bij
voorbaat het hoofd in de schoot
leggen; "daar kunnen we toch niet
van winnen". Me dunkt dat we
PK2 dan ongemoeid moeten
laten.

eerste wedstrijd weer een invaller
nodig hebben, vanuit PK1 direkt
een beroep zouden doen op de
aangewezen invaller uit het
tweede. Het tweede verzwakt
maar het eerste zo min mogelijk
verzwakt; in PK2 zal men er mee
moeten leven.
Ik heb het nu toegespitst op de
situatie tussen PK1 en PK2. Meer
in het algemeen wil ik stellen;het
belang van het hogere team gaat
boven dat van het lagere team en
vauit het hogere team mag men
de gewenste speler claimen.
Natuurlijk moet er redelijkheid
betracht worden, als de promotiekansen van PK1 klein zijn en
WUT. DIE PROBE1

Het schijnt dat ik als kind al een
kleine driftkop was. Mijn moeder
vertelde me eens dat ik als
kleuter wel eens mijn woede
afreageerde op het tafelblad. Ik
vermoed met mijn voorhoofd,
misschien met mijn tanden - zou
ik na moeten vragen. Toen ik in
de eindexamenklas van het
Atheneum zat trapte ik eens een
gat in deur van onze badkamer in
Wouw. Ik was bezig met een
werkstuk, stress, stress en nog
eens stress, vervloekte Wordperfect ook, toen het me op een
gegeven moment allemaal teveel
werd en er echt stoom uit mijn
oren kwam. Ik ging de zoldertrap
af naar de badkamer, en zag
toen die deur. Groot was mijn
verbazing toen mijn voet vast zat
in de sponning. Ik was er van
uitgegaan dat de deur van

Mark Smits
Heeft U, na afloop van een
schaakpartij, wel eens een glas
kapot gegooid tegen een blinde
muur? Uzelf een gebroken teennagel bezorgd door keihard tegen een lantaarnpaal te trappen?
Zo hard met een vuist tegen een
wand geslagen dat Uw hand
twee dagen later nog steeds pijn
deed? Een serie karatetrappen
uitgevoerd op een weerloze
wipkip?
1

Een paar jaar geleden was ik op
vakantie in Braunwald (Zwitserland),
waar in de plaatselijke bioscoop
onder deze titel de Duits nagesynchroniseerde versie van Anger
Management (met Jack Nicholson en
Adam Sandler) werd vertoond. In het
Duits klinkt het echt hilarisch vind ik.
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op te koelen. Echt, dit klinkt
misschien een beetje triest, maar
de fysieke opluchting die ik
voelde toen dat glas kapotspatte
tegen die muur, wat was dat
zalig… Ik geloof dat Aljechin na
afloop
van
zijn
beroemde
verliespartij tegen Yates het
meubilair in zijn hotelkamer kort
en
klein sloeg met
een
wandelstok.2 Ongetwijfeld ook
een erg gezonde manier om wat
frustratie uit je systeem te krijgen.
Er zullen ongetwijfeld mensen
zijn die mij een psycho vinden,
en kinderachtig bovendien. Hoewel ik hier voor een groot deel in
mee kan gaan, en mezelf ook
altijd erg schaam als ik weer
eens een episode heb gehad,
kan ik het toch ook niet volledig
onder-schrijven. Ik kan prima
tegen m’n verlies, alleen kan ik
soms zo slecht tegen mezelf.
Wat mij bovenal geweldig irriteert
is dat ik tijdens schaakpartijen
nog steeds herhaaldelijk de
controle over mezelf kwijt raak.
Dit kan veroorzaakt worden door
spanning, irritaties, desinteresse,
laksheid, overmoed en luihuid,
maar soms zijn mijn hersenen
ook een beetje als de denkprocessen van Fritz: het gaat aan
en werkt, als een ijshockeypuck
schieten de gedachten door mijn
hoofd zonder dat er sprake is van
enig systeem of supervisie.

massief hout was…
Ik heb in mijn leven een aantal
partijen gespeeld waarin ik op
een gegeven moment wel kon
ontploffen van ellende, teleurstelling, woede en zelfhaat. Hoe
het er dan precies aan toe gaat in
mijn hoofd is moeilijk inzichtelijk
te maken voor andere mensen,
en dat is misschien maar het
beste ook. Het ergste is
misschien wel het intense gevoel
van teleurstelling, het donkerbruine gevoel in je hoofd dat je
een hopeloze eikel bent die
gedoemd is de rest van zijn
schakende leven keer op keer
dezelfde fouten te maken en ten
onder te gaan aan karakterzwakten. Soms kan een schaakpartij echt vernietigend zijn voor
je zelfbeeld. Ooit stond in
Schaakbulletin een intens trieste
foto van Albin Planinc na afloop
een verloren partij. Hij was in zijn
stoel blijven hangen terwijl de
stukken alweer in de beginstelling stonden en de uitslagenbordjes er stonden en staarde,
de ogen schuin opgericht, met
een desolate blik naar de
fotograaf. Echt geweldige foto.
Bij mij blijft het na een echt
dramatische partij meestal niet bij
de houding van een platgeslagen
biefstuk. De combinatie van
opgekropte spanning, teleurstelling en zelfhaat uiten zich dan
vrijwel altijd in een gebrek aan
fysieke controle, een razende
hartslag, trillende handjes en de
neiging om ergens mijn woede

2

Misschien is dit een apocrief
verhaal, ik las het volgens mij in een
boekje van Bouwmeester.
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Dit gebrek aan controle vind ik
zonder meer schandelijk en
weiger ik te accepteren van
mezelf. Tijdens een schaakpartij
de baas zijn over mezelf is dan
ook iets waar ik aan werk en erg
veel belang aan hecht. Daarom
kan ik zo boos en teleurgesteld
zijn na partijen als die tegen
Dharma Thiam uit de laatste
KNSB-ronde (zie het verslag van
PK1). Om de één van de levenswijsheden van Homer Simpson

aan te halen: "Trying is the first
step towards failure", en dat heeft
ergens toch ook wel iets moois
(al vermoed ik dat hij het ietsje
anders bedoelde). Om hier
meteen nog een andere levenswijsheid aan toe te voegen (geen
idee waar ik het gelezen heb):
“Madness
doesn’t
preclude
achievement”. Daar houd ik me
maar aan vast.

PAUL KERES II: HET VERVOLG

een keer de winst miste is deze
stand ontstaan. Een leuke stelling
met vallen over en weer, en
waarschijnlijk staat het ongeveer
gelijk. Kees en/of Fritz geeft 25,…
Txd5 26 Pxd5 Dxe4 27 Pxc7 Pd4
en helderder is het er niet
opgeworden. Na de volgende zet
wel: 25. .. Tg8?? 26.Txh5! 1-0

Jan Jaap Janse
Warmdraaien
De verslaggeving in het PKB is bij
de 4e ronde blijven steken. We
pakken de draad weer op bij de 5e
wedstrijd: tegen het eerbiedwaardige Descindo Discimus uit
Den Haag, met oude bekende
Peter Monté in de gelederen. Het
werd een wedstrijd met een
bekend verloop: de topborden
schitterden, de rest schutterde. Al
had Erik enige hulp van zijn
tegenstander nodig:

En Kees had erg veel geluk. In
een potje Siciliaans armworstelen
leek hij uitgepraat te zijn, maar de
opponent hielp mee:

Vreeken,K – Koelmans, JW
34. .. Txa4?? 35 Dd6 1-0.
Daarentegen werden iets lager
volle punten door de plee

Oosterom, E. - de Waard, J.
In een heftig potje waarin Erik al
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knap lastig mee: weliswaar stond
het na de tijdscontrole 3½-1½,
maar het drietal Jan-Bart, Kees en
Evert leek samen maar een halfje
binnen te kunnen brengen. Door
het betere rugkrommen werd dit
het drievoudige en wonnen we
met 5-3. Uw verslaggever was
toen allang klaar:

gespoeld. Anton heeft dergelijk
geblunder helemaal niet nodig:
Kort, J – Rosmüller, A
1.d4 Pf6 2.c4 d6 3.Pc3 g6 4.e4
Lg7 5.f3 Pa6 6.Le3 O-O 7.Dd2 c5
8.Pge2 b6 9.O-O-O Le6 10.d5
Ld7 11.g4

Tjong Tjie Joe, K – Janse, JJ
1.e4 c6 2.d4 d5 3.exd5 cxd5 4.c4
Pf6 5.Pc3 Pc6 6.Pf3 Lg4 7.Le3
Slappe hap. Hoofdvariant is 7
cxd5 Pxd5 8 Db3 Lxf3 9 gxf3 e6
10 Dxb7 Pxd4 11 Lb5+ Pxb5 12
Dc6+! Ke7 13 Dxb5 met een raar
eindspel na bijvoorbeeld 13,…
Dd7 14 Pxd5+ Dxd5 15 Dxd5
exd5. Op wereldtopniveau remise,
op mijn kneuzenniveau knap
lastig. 7. .. e6 8.h3 Lh5 9.g4 Lg6
10.Pe5 Lb4 11.Da4 Da5!

11. .. b5! In een dergelijk scherpe
stelling moet je niet op je krent
blijven zitten. 12.Pxb5 Lxb5
13.cxb5 Pc7 14.a4?! Db8 15.Pc3
a6 16.Kc2 axb5 17.axb5 Tc8
18.Le2 Pd7 19.Ta1 Db7 20.Lh6
Ld4 21.Ta3 Txa3 22.bxa3 e6
23.dxe6 Pxe6 24.Pd5 Ta8
25.Kb3 Da7 26.Dc1 Le5 27.Ka2
Pd4 28.Lc4 Da4?! Niet slecht,
maar 28,… Pc2 is harder.
29.Pe7+? Fritz wijst nog op 29 f4
Pc2 30 Lb3 Dxa3 met chaos,
maar ik zie niet wat er op 29,…
Lh8 tegen is. 29...Kh8 30.f4 Pc2
31.Lb3 Pb4+ Het verschil: er staat
nu geen knol op d5. Wit geeft het
op: 0-1.

Mijn excuses dat ik u met een
dameruil loop te vervelen, maar
met deze zet pakt zwart m.i.
duidelijk voordeel. Wit heeft het
traditionele
nadeel
van
de
(binnenkort) geïsoleerde d-pion,
maar nu staat er geen actief
stukkenspel tegenover. 12.Dxa5
Lxa5 13.Pxg6 hxg6 14.g5 Pe4

En zo wonnen we de wedstrijd
met 5½-2½. Vervolgens mochten
we op pad naar nummer laatst
Hilligersberg, dat na een serie
nederlagen wat oude rotten had
opgeroepen. Daar hadden we het
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duidelijk maken dat ik niet bewust
PK2 voor PK1 heb laten gaan of
zo, dit was pure onhandigheid van
meerdere kanten. Ik heb voor het
eerst in mijn leven wakker
gelegen van schaken, iets wat ik
nooit meer mee hoop te maken.
Voor volgend seizoen gaan we
het in ieder geval beter regelen.
Schaken. Toch maar. Maartje
speelde een werkelijk briljante
partij tegen één van die sterke
topborden. Het commentaar is
van Kees:

15.Tc1 dxc4 16.Lxc4 Td8 17.Kf1
Pd6 17,… Pd2+ 18 Lxd2 Td4 met
aanval op beide lopers is
vermoedelijk sterker. 18.Lb3 Pf5
19.La4 Lb6 20.Pe2 Tc8?! (20,…
Pxd4 leidt tot een prima
toreneindspel. Gezien mijn techniek is 20,… Tc8 wel zo
verstandig). 21.Td1 Ke7 22.d5
Pxe3+ 23.fxe3 Pe5 24.e4? Pg4
25.d6+ Kd8 26.Pf4? Pe3+ 27.Ke2
Pxd1 28.Txd1 Tc4 29.b3 Txe4+
30.Kf3 Td4 31.Txd4 Lxd4 32.Ke4
Lc5 33.Ke5 Th4 34.Pd3 Ld4#

de Jonge, M. –van Gool, H.
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4
Pf6 5.O-O Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 d6
8.c3 O-O 9.h3 Pa5 10.Lc2 c5
11.d4 Dc7 12.Pbd2 cxd4 13.cxd4
Ld7 14.Pf1 Tfc8!? [14...Tac8]
15.Pe3 Pc6 16.Lb1!?

Aha! 0-1.
Voor het echie
Na deze –met alle respectopwarmertjes kwam het echte
werk. Venlo stond op kop, direct
gevolgd door Helmond, Oud
Zuylen en wij. Tegen Venlo, een
team met sterke topborden en een
matige staart, moest persé
gewonnen worden. We wonnen,
maar plezier had ik niet van deze
winst. Door miscommunicatie tussen een paar teamleiders kreeg
PK1 niet de invaller die ze wilden,
en zat ik met de pest in mijn lijf te
spelen, waarschijnlijk niet als
enige. Laat ik hiermee nogmaals

Een in het Erf voorbereid
nieuwtje!} [16.a3?! Pxd4 17.Pxd4
exd4 18.Dxd4 d5 19.e5 Lc5]
[16.d5? Pb4 17.Lb1 a5 18.a3 Pa6
=+] [16.dxe5 dxe5 17.Lb3 Pa5
18.Ld5 = {Shirov-Piket}] [16.Lb3!?]
16...a5 17.a3?! [17.b3 a4 18.Pd5
Dd8 19.bxa4 bxa4 20.Dd3 Tab8
21.La3 Lf8 22.Lc2 +=] [17.Pd5
Dd8 [17...Db8 18.dxe5 Pxd5
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19.exd5 +/-] 18.Dd3 [18.Pxe7+
Dxe7 19.Lg5 =] 18...Tab8 19.b3
+=]
17...a4
18.Pd5!?
Dd8
[18...Pxd5!?
19.exd5
Pa5
[19...Pxd4??
20.Pxd4
exd4
21.Txe7 Dxc1 22.Lxh7+] 20.dxe5
[20.La2] 20...Pb3 21.Lg5! Lxg5
[21...Lxh3! 22.gxh3 Pxa1 23.Lf5
Pb3 24.Lxe7 Dxe7 25.exd6 Dxd6
26.Lxc8 Txc8 =] 22.Pxg5 g6 23.e6
Le8 24.Ta2 Attack] 19.Dd3! Tab8
20.Lg5 [20.Ld2! exd4 [20...Pe8
21.Lc2 exd4 [21...Pxd4 22.Pxd4
exd4 23.La5+-] 22.Tac1 +=] 21.e5
dxe5 22.Pxf6+ Lxf6 23.Dxh7+ Kf8
24.Pxe5! Lxe5 25.Txe5 Pxe5
26.Lb4+ +-] 20...Le8 21.Pxe7+
Dxe7 22.La2 h6 23.Lh4 b4
24.Tad1 [24.Ld5] 24...b3 25.Lb1
Pa5?! [25...Tb7] 26.Ph2 g5?
[26...Ld7? 27.dxe5] [26...Lb5!
27.Dg3 Kf8! 28.dxe5 dxe5 29.Lxf6
Dxf6 30.Pg4 Df4 31.Pxe5 Dxg3
32.fxg3
oo] 27.Lxg5! hxg5
28.Dd2 Pc4? [28...Pc6 29.d5
[29.Dxg5+? Kh8 30.Td3 Ph7 -+]
29...Ph5 30.dxc6 Txc6 31.Pg4 +=]
29.Dxg5+ Kh8 30.Td3 [30.Dh4+?
Kg7 31.Td3 Dd8 =+ [31...Pg8?
32.Tg3+ Kf8 33.Txg8+-]] 30...Pg8
[30...Df8 31.Dxf6+ Dg7 32.Dh4+
Dh7 33.De7 +-] 31.Dh5+ Kg7
32.Tg3+
Kf8
33.Dh8
Df6
34.Dxg8+ Ke7 35.Pg4 Df4
36.Tf3!?
[36.Pe3!]
36...Dd2
37.Tf1 exd4 38.Pf6 Pe5 39.Pd5+
Kd7

[42...Da5 43.Txd6+ Kc8 44.Dxe8+
Kb7 45.Dxe5] [42...Tc1 43.Dxd6+
Kc8 44.Pe7+ Kb7 45.Db6+ Ka8
46.Da6#] 43.De7+ Kc6 44.Dc7+
[44.Txd6+ Pxd6 45.Dc7+ Kb5
46.Dxb8+ Kc4 47.Dc7+ Kb5
48.Ld3+ Dxd3 49.Db6+ Kc4
50.Db4#] 44...Kb5 45.Dxb8+ Kc5
46.Dxe8
d3
47.Pc3
Pxb2
48.Db5+ Kd4 49.Txd6+ Kxc3
50.Da5+
[50.Db4#] 50...Kc4
51.Tc6+ Kd4 52.Dd5# 1-0
Verder ging de wedstrijd flink op
en neer. Anton won weer een
prima pot, Erik kwam erg goed te
staan tegen Maarten Strijbos,
maar zijn aloude tijdnoodprobleem nekte hem. Jan Jaap moest
met de vlag op vallen een slecht
eindspel remise houden, wat
lukte, terwijl JB’s tegen-stander in
goede stelling aan slechts 38
zetten kwam. Evert verloor, HP
kwam na veel avonturen bij
remise uit en veel hardheid was te
zien bij Kees, die ondanks wat
pech het hele seizoen een fantastische vechtmentaliteit toonde:

(zie diagram)
40.Tf6! Tc1 41.Df8! Txf1+
42.Kh2 Pc4 [42...Pf3+ 43.Txf3
Dg5 44.Ld3+-]
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17,… Pb6! De Koningsindiër is
prima gelukt. Wit offert pragmatisch de kwal, maar heeft objectief
te weinig: 18.b3 Lxa1 19.Txa1
Tfe8 20.a4 e6 21.dxe6 Txe6
22.Lf1 Pd7 23.Td1 Pc5 24.Tb1
Td8 24,… b6! 25.a5 Pd7? 25,…
d5! lijkt uitstekend. Nu loopt het, in
hoge tijdnood, langzaam af:
26.Lg5 Tde8 27.Lh4 Pe5 28.Lf2
a6 29.Kg1 Tc8 30.Td1 Pc6
31.Lb6 Te5? Logisch, zwart
probeert zich onder de druk uit te
worstelen. Helaas gaat het niet.
32.Txd6 Pxa5? 33.f4 Tf5 34.g4
Pxc4 35.Lxc4 Txf4 36.h3 h5
37.gxh5 gxh5 38.Td5 Tc6 39.Ld4
Tg6+? 40.Kh2 b5?? 41.Td8+ 1-0.
Jammer, maar toch prima ingevallen.

Vreeken, K. –Thijssen, P.
31 Txf6?! Bluf, maar hard nodig
gezien de matchstand. 31 Dxd5+
Le6 32 Pxe6 Tfxe6 33 Txe4 g5 34
Tfe1 Kf7 hoeft wit niet te
verliezen, maar winnen is teveel
gevraagd. 31...Dxg5?? 31,… Txf6
is heel erg uit. 32 Tf7 En zwart
moet materiaal teruggeven: 32,…
Lf6 33 T7xf6 Txf6 34 Dxf6 Dxf6
35 Txf6 en dit eindspel tikte Kees
netjes uit: 1-0.

Aan de top kon Anton het niet
houden en kwam Erik in prima
stelling niet verder dan remise
door zeer weinig tijd. Kees had
het al eerder weggeven, maar
onze staart begon eindelijk te
kwispelen:

Daarna mochten we door naar
Helmond. Ook die hebben sterke
topborden, maar een redelijk middenrif en dito staart. Ditmaal was
Maartje met PK1 op weg naar een
nog dieper zuiden en hadden we
Simon als invaller. De man in
vorm kwam ver:

v/d Spek,H.P –van Dooren, D.
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 a6 4.La4
Pf6 5.O-O Le7 6.Te1 b5 7.Lb3 OO 8.d4 Pxd4 9.Pxd4 exd4 10.e5
Pe8 11.c3!? dxc3 12.Pxc3 d6
13.exd6 Pxd6 14.Pd5 Lf6 15.Df3
Lf5? HP heeft de opening zeer
dwin-gend gespeeld en het is
logisch dat zwart ook wat wil.
Echter: 16.Lf4! Lxb2 17.Lxd6
cxd6 18.Dxf5 Lxa1 19.Txa1 Te8
20.Td1 Te5 Materieel heeft zwart
geen zorgen, maar toch is hij niet
te benijden.

Dekker, B. –Kronemeijer, S.
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Evert heeft een Wolga volgens de
regelen der kunst aangepakt. Zijn
creatieve aanpak hierna kan Fritz’
goedkeuring niet wegdragen,
maar da’s nu eenmaal een chagrijn. Wit werd al snel tureluurs:
18.Tb1 Tb4 19.b3 Dxe2?!
(waarom geen 19...Pxe4? Soms
heb ik de indruk dat Evert liever
geen materiaal voorstaat) 20.Txe2
Pxe4 21.a3?! 21 Txe4 Txe4 22
bxa4 is best een idee. 21...Pac3
Echt Evert dit. Saaie figuren als ik
bereiken nooit zoiets. Zou niet erg
zijn als ik zou kunnen schaken.
22.Pxc3 Pxc3 23 Txe7? 23 axb4
Pxe2 24 bxc5 Pc3 25 Tb2 is
misschien wel houdbaar. Het
geinige 25 cxd6 Pxb1 26 dxe7 is
erg leuk (axb4xc5xd6xe7, net een
pion die de spelregels niet kent.
Martin, lees je mee?), maar het
koele 26...f5 en 27...Kf7 bederft
de pret een beetje. 23...Tb6
24.Tb2 Pxd5 won een kwaliteit en
de partij.

Ik ben bezig in een boek over
Rusland in WO II en deze stelling
deed me ergens aan denken: de
zware artillerie zit vast in de
modder, terwijl beweeglijke troepen eromheen gaan. HP rondt
uitstekend af, naspelen wordt
aanbevolen: 21.Df4 Ta7 22.g3 a5
23.Pb4! De8 24.Pc6! Beide zetten
met een grote glimlach uitgevoerd. 24...Te1+ 25.Txe1 Dxe1+
26.Kg2 Td7 27.Ld5 g6 28.h4 Dd1
29.Lf3 Da1 30.De3 Kf8 31.h5
gxh5 32.Pd4 Te7 33.Dh6+ Kg8
34.Dg5+ Kf8 35.Pf5 Te8 36.Dh6+
Kg8 37.Dg5+ Kf8 38.Pxd6 Te1
39.Dd8+ Kg7 40.Dg5+ Kf8 41.
Dxh5 Df6 42.Pe4 Dg6 43.Dc5+
Ke8 44.Dxb5+ Ke7 45.Dc5+ Ke8
46.Dxa5 (1-0)

Met 3½-2½ achter was er geen
reden voor vreugde. Jan Jaap en
Jan-Bart probeerden van alles in
paardeindspelen die objectief
gezien remise waren. JJ moest na
lang zwoegen in het halfje berusten, maar toen wist JB zijn tegenstander te betoveren. Gelieve de
omstandigheden erbij te bedenken: tussenstand 4-3, drommen
volk rond het bord, tijdnood, geroezemoes. Ook deze de Waard
knakte:

de Waard, M. - van Heel, E.
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het werd alleen maar meer.
Uiteindelijk werd het 1½-6½ (!?)
en waren de zuiderlingen kampioen. En het Tweede… tweede.
U raadt het al. Toch werd het nog
gezellig in de sporthal, omdat
DBC ondanks 6½-1½ verlies
(sorry hoor) erin was gebleven.
Leuk detail: het enige punt voor
DBC was van Lukas Boutens, die
straight won van Evert. De
oerschreeuw van Onno Kooy was
een leuke afsluiting van het
seizoen.

Abcouwer,J.B. –de Waard, R.
64...b3?? 64...Kd8 en de stukken
kunnen in de doos: zwart haalt
met Pf8 de d-pion op met remise
als gevolg. 65.Kf7! Dat soort
kansen moet je JB niet geven. Het
is meteen uit. 65...Ph4 Hoofdschuddend uitgevoerd. De blik
van de zwartspeler was onbeschrijfelijk. 66 Ke8 1-0.

Poulidor, Van der Poel, Zoetemelk, Boogerd, Ullrich en…
Inderdaad, PK2. Voor de zoveelste keer, op 2002 na, zijn de
reserves tweede geworden. Als
een Sisyphus (u weet wel, die
man met Melkertbaan en rotsblok)
proberen we eindeloos zonder te
slagen. Ik weet niet of Kees daar
ook cijfers over heeft, maar een
kleine steekproef in oude competitiebulletins lieten een bijna
Ullrich-achtig moyenne zien. Wat
is dat toch?
Aan de andere kant kan je
natuurlijk ook stellen dat PK2, net
als bijvoorbeeld het 1e en het 5e,
een prima seizoen heeft gedraaid.
Het is tijd voor zomerse activiteiten en daarna kunnen we met
frisse moed weer aan de slag. Als
we volgend jaar weer tweede
worden ga ik toch eens navraag
doen wie er ooit een voodoovloek
over zich af heeft geroepen. De
schuldige is gewaarschuwd.

En 4-4. Omdat medekoplopers
Venlo en Oud Zuylen tegen elkaar
speelden dachten we slechts de
eer te hebben gered, maar toen in
Eindhoven OZ zich bij ons voegde
werd het feest in de trein: ook 4-4,
en nog steeds vier ploegen aan
kop. Het kon nog steeds! Ed van
Eeden was snel door z’n bier
heen…
Toch niet
Maar helaas, helaas. Zelf moesten we van DBC winnen, en
hopen dat OZ–Helmond in gelijkspel of een kleine winst voor OZ
zou eindigen. Terwijl wij de
sympathieke
Biltenaren,
nog
strijdend tegen degradatie, fluks
oprolden ging een fietskoerier
naar Zuilen. Hij was al snel terug:
Helmond stond met 0-3 voor en
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bye niet mogelijk).
Op twee PKers na bleken de
toernooitijgers meer schootkatjes.
In groep 1 wist alleen Jan Jaap
de 50% te halen (3 uit 6 + 1 bye,
TPR ruim 2100), en mag daarmee
een half tijgertje zijn. Maar verder
ging van alles mis bij de rest. Dirk
liet verschillende keren hele
mooie
stellingen
in
remise
verzanden, en eindigde op 2 uit 6
(+ 1 bye, TPR iets van 1900). Zo
ook Erik, die niet echt in zijn spel
kwam en pas in de laatste ronde
zijn score door de "broedermoord"
op Simon naar 3 uit 7 wist te tillen
(TPR ongeveer 2050). Daarmee
bleef Simon op 2 uit 7 steken
(TPR rond de 1850), mede doordat verschillende veelbelovende
stellingen niet werden afgemaakt.
Voor mijzelf gold dat het debuut in
groep 1 zwaar zou worden, en dat
klopte. Na vijf ronden was er
alleen een halfje tegen mr. Bye
gescoord, met erg slecht spel, al
was het tegen een gemiddelde
tegenstand van ruim 200 punten
boven mijn eigen rating. In de
laatste twee ronden werd een en
ander rechtgezet door een
mazzelwinstje en een remise in 0
zetten, en was 1½ uit 6 (+1 bye,
TPR ruim 1800) mijn deel.
De andere anderhalve tijger
waren een vol op stoom zijnde
Jan Bettman en een naar behoren
presterende
Jeroen
Bollaart.
Frank Wiendels trok zich na 4
ronden terug (1 uit 3 + 1 bye, om
redenen mij onbekend). Jeroen
scoorde 3½ uit 6 (+1 bye, TPR

MEESTE
TOERNOOITIJGERS
BLIJKEN MAKKE LAMMETJES
Arnoud van Vliet
Poffertjes en schaken, dat is het
recept in Bussum tijdens het
Pinksterweekend.
De
folders
worden samen met de OKUfolders verstuurd, en vele van de
gezichten present op het OKU zijn
vaak ook al te bewonderen in
Bussum. Verder natuurlijk de kans
om weer eens wat mensen te
leren kennen die mij tot dan alleen
maar virtueel bekend waren via
het Utrechtschaak forum, zoals de
immer met een bierflesje sjouwende Bram vd Berg, organisator
van het terrassen-festival in
Nijmegen.
Het deelnemersveld was erg
nationaal, met hoogstens een
verdwaalde buitenlander. Topfavorieten natuurlijk de twee GMs
vd Doel en Nijboer, en IM Pliester
die een "thuiswedstrijd" speelde.
Verder een stapel jeugdspelers,
en niet te vergeten een stevig
clubje PKers. In groep 2 (rating
<1950) deden Jan Bettman,
Jeroen Bollaart en Frank Wiendels een gooi naar de prijzen,
terwijl groep 1 (rating >1850)
bevolkt werd door Dirk Floor, Erik
Oosterom, Jan Jaap Janse,
Simon Kronemeijer en Arnoud van
Vliet. De consumpties waren zeer
schappelijk geprijsd, al was het
assortiment niet al te uitgebreid.
Verder redelijk ruime tafels, met
een speelschema dat redelijk was,
op de maandagochtend na (9.30u,
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eindspel met ongelijke lopers, dat
Jan Jaap remise had kunnen
houden. In hoge tijdnood vergat
hij de zwarte koning de weg te
versperren en toen ging het fout
(0-1). Direct tot remise had geleid
27.Dxd3! Lxd3 28.Te1 .., waarna
zwart kon kiezen voor een
ongelijke lopereindspel na 28. ..
Txe1+
29.Lxe1,
of
voor
pionverlies na 28. .. T~8 29.Lxh4.
Jammer jammer. Dat het ook
beter kon laat Jan Jaap ergens
anders in het clubblad zien

ruim 1800), maar vooral Jan liet
gedreven en creatief schaak zien.
Tot de laatste ronde had hij alleen
een halfje afgegeven aan mr. Bye,
door bijvoorbeeld SCU speler
Floris vd Blom zonder enig pardon
van het bord te beuken. Verderop
in dit PKB verhaalt Jan zelf over
zijn toernooi.
Nog even wat aardige stukjes
werk van de andere PK-ers en
hun tegenstanders.
Janse, J J - Pliester, L
BSG toernooi 2005, grp 1, r1
Jan Jaap mocht in de eerste
ronde tegen anagrammen-man
Loens Reptiel. Deze bouwde vaak
zijn partijen rustig op, om dan in
het eindspel als de tijd krap werd
alsnog toe te slaan. En J3 was
zijn eerste slachtoffer, al was dat
niet nodig geweest. Pliester werd
namelijk bevangen door een
hersenspinsel, maar Jan Jaap
spinselde lekker mee en geloofde
het ook:

Pex, C –Kronemeijer, S
BSG toernooi 2005, grp 1, r6,
analyse Simon Kronemeijer
1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 4.
Pxd4 Pf6 5. Pc3 e5 6. Pdb5 d6 7.
Lg5 a6 8. Pa3 b5 9. Pd5 Le7 10.
Lxf6 Lxf6 11. c3 0-0 12. Pc2 Lg5
13. a4 bxa4 14. Txa4 a5 15. b3?!
Een vergissing van wit, die
kennelijk in de war is met de
modevariant 15. Lc4 Tb8 16. b3.
15. .. Pe7 16. Pcb4?!

Stelling na 26. .. Dd3

Weer een rare zet. Nu dienen
malle fratsen in de Svesjnikov
altijd bestraft te worden met
kwaliteitsoffers, dus daar gaan
we: 16. .. axb4! 17. Txa8 Pxd5

Een gezamenlijke fata morgana,
want Jan Jaap speelde hier
27.Le1? f6 28.Ld2 Te3! Pliester
wikkelde verkeerd af naar een
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met J3 in de trein te bedenken wat
ik nu weer moest doen als er
Siciliaans gespeeld werd. J3 deed
de suggestie om de meeste
theorie te ontwijken via 1.e4 c5
2.Pf3 d6 3.b3, iets wat Mark Smits
ook wel eens schijnt te doen. Zo
gezegd, zo gedaan, maar echt
lekker ging het niet. Gelukkig
bleek de zwartspeler nog slechter
in vorm, en hij wikkelde matigjes
af tot de volgende stelling:

18. exd5 bxc3 Na een zet als 19.
Ld3 volgt Ld2+ en zwart heeft
bergen compensatie, terwijl wit
grote moeite zal hebben om zijn
h-toren te ontwikkelen en zijn
koning op te bergen. Vandaar: 19.
Ta2! Ld2 20. Txd2 cxd2 21.
Dxd2 Door de pionnenstructuur
en een kleine ontwikkelingsvoorsprong heeft zwart nu duidelijk voordeel. 21. .. Db6 22. Lc4
Lf5 23. O-O Ta8 24. h3 Kf8 Ik
wou na stukkenruil mijn koning
niet te ver van de b-pion hebben,
maar hij staat hier wat onveilig.
Beter gewoon 24. .. h6 25. Dc3?!
Laat zomaar de toren binnenkomen in ruil voor wat activiteit
van de dame. 25. .. Ta2 26. Df3
Lg6 27. Dg4 f5 28. Dg5 Kf7 29.
Dc1 f4 30. Dd1 h5? Nu wordt de
koningsvleugel echt zwak. 31. Le2
Lc2 32. Dd2 Lxb3 33. Dd3 Lc2
34. Lxh5 Kf6?! Na 34. .. g6 is
remise het meest waarschijnlijke
resultaat. Ik wilde meer, maar in
de tijdnoodfase was wit veel
handiger (ondanks minder tijd):
35. Dc4 Da7 36. Dc8 De7 37. Tc1
Lf5 38. Db8 Kg5 39. Tc7 Df6 40.
Tf7 Kxh5 41. Txf6 Zwart verliest
beslissend materiaal en werd in
hoog tempo gekraakt. 1-0

Stelling na 18.Ph2-g4
Nu de loperdiagonaal is opengekomen dreigt wit verschillende
dingen op de koningsvleugel. Na
een achteloze zet als 18...Lb7 zou
volgen 19.Lxg7! Kxg7 20.Dh6+
Kh8 21.Txe7! Dxe7 22.Pf6 en
zwart moet de dame geven om
mat te voorkomen. Aardig grapje
is ook 19.Dh6 (gxh6 20.Pxh6
mat), maar na 19...f6 moet de
dame weer weg. In de bovenstaande stelling had zwart zich
met 18. .. f5 een hoop ellende
kunnen voorkomen, maar hij deed
18. .. Le6??. Dit kost een stuk na
het simpele maar effectieve
19.Dc3! (19...f6 20.Txe6) en zwart
hield het gelijk voor gezien. (1-0)

van Vliet, A - vd Groep, S
BSG toernooi 2005, grp 1, r6
In ronde 2 en 4 had ik mijn
geliefde Morra-gambiet proberen
te spelen, maar dat werd beide
keren geweigerd met 3. .. Pf6
(1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 Pf6).
Beide keren mishandelde ik de
witte stelling, en zat dus slaperig
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Oosterom, E - van der Veen, J
BSG toernooi 2005, grp 1, r6

Vijf zetten later verlaat een stuk
de h-lijn, en wordt onmiddelijk
vervangen door een ander stuk!
6.Txg8+ .. en nu komt de h-lijn
langzamerhand vrij 6. .. Kxg8
7.Ld7 Lg2+ 8.Kg1 Tg6 en niet de
h-lijn maar de g-lijn wordt wit
fataal (0-1)

Stelling na 0. .. Lc8-h3!
Een prachtige constipatie op de
h-lijn. Zouden schaakcomponisten
als Martin van Essen deze stelling
als realistisch accepteren bij een
studie? En zie dan wat er 5 zetten
later gebeurt: 1.cxd6 cxd6 2.Pa4
Df6 3.Pb6 Tg8 4.La4 Lxf2 5.Dxf2
Ph4

Tijd voor straftraining? Om met
de woorden van onze voorzitter te
spreken: "Tja... Hopelijk gaat
e.e.a. bij het OKU beter."

BETTMAN IN BUSSUM
Jan Bettman
Lang geleden was er een jongetje dat schaakte,
geen gewurm en gewroet, maar avontuur dat vermaakte,
verloor ie, dan was 't huilen voor heel even,
ging 't goed, kreeg men weer zin om te leven,
meisje achter de bar dacht wat 'n wonder,
met hem samen is alles pas bijzonder,
maar mensen zijn moeilijk en 't eindigde met gedonder,
verdriet tekende zijn spel, alleen achteraan, kommer en kwel,
doorgaan of niet, zo aarzelde hij wel,
waarheen en waarvoor,
toch ging hij verder en dank, dank, niet teloor,
Hij herkreeg zijn schik, offerde voor de kick,
en weer stond 't bord in de fik,
raar maar waar, want 't jongetje was ik.
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op c3 of Pc3 La3, dus: 7.Db5
Lb4+ 8.c3 Te8+ 9.Kd1

Voor Bussum lukte het me niet om
de organisatie te bewegen mij in
de A-groep te plaatsen en had ik
mij daarom ten doel gesteld mezelf als een talentvolle promovendus in de kijker te spelen. De 1e
ronde trof ik een zoon van
Albertus (t.H.), net als zijn vader
het na elke zet niet op zijn stoel
uithoudend van de spanning. Hij
verloor snel materiaal en partij.
Vervolgens een iets oudere jongen, die op basis van rating rustig
een groepje hoger had mogen
meedoen, maar daarvoor kennelijk te angstig of prijsbelust was.
Hoe het ook zij, op de 25e zet kon
hij met een kwaliteit meer geen
stuk meer verplaatsen op straffe
van verlies, behalve, verveeld
rond-kijkend, zijn loper van c8
naar a6, vice versa. Ik hoefde
slechts het voortschrijden van mijn
a-, werd b-pion naar b5 voor te
bereiden en exit Bram ter Schegget. De derde ronde had ik een
bye, maar daarna werd het
spannend:

Binnen 10 zetten hebben we met
onze koningsstapjes een unieke
en spannende stelling gecreeerd,
maar dameruil lijkt niet te
vermijden en dat is zonde, toch?
Daarom dacht ik lang na om mijn
volgende zet te rechtvaardigenm
wat niet helemaal lukte, maar lang
nadenken voor niks is ook zo wat,
vandaar: 9. .. De6!? 10.Pf3 Vlot
reagerend en het geplande
10.cxb4 De1+ 11.Kc2 Pc6 12.Pf3
Dxf2+ 13.Pbd2 d5 negerend, NIet
iedereen houdt van controleverlies
10. .. Lf8 11.Pbd2?! ik zou voor
11.Lc4 Dg4 12.Ld5 gekozen
hebben, maar wit wil het niet
ingewikkelder maken dan nodig is
11. .. a6 12.d5 Dd6 13.Dd3 b5
14.Pe4 Df4 15.Pg3 Lb7 16.Kc2
Da4+ Ik had het gevoel dat wit
meer baat zou hebben bij 'n
rustige ontwikkeling dan zwart,
qua stelling en karakterologisch.
17.b3 Da3 18.Pd2 Dc5 19.c4 a5
20.Pge4 De7 Zwart heeft veel
zetten besteed aan een rondreis
met zijn dame, maar wit is
ondertussen
evenmin
verder
gekomen in zijn ontwikkeling en

vd Goes, D - Bettman, J
1.d4 Pf6 2.Lg5 c5 3.Lxf6 exf6
4.e3 Misschien moet wit ruilen op
c5 en spelen op de beheersing
van veld d5, maar zwart
ontwikkeld zich intussen wel
soepel 4. .. cxd4 5.exd4 Db6
Toch lastig voor wit zonder
zwartveldige loper, zijn antwoord
kwam voor mij als een prettige
verrassing, maar bij nadere beschouwing was er geen fatsoenlijk
alternatief 6.De2+ Kd8!? Nu volgt
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heeft zijn koningsstelling moeten
verzwakken. 21.Dd4 f5? Maar dit
verjaagt het paard naar graziger
weiden, onmiddelijk Pa6 is beter
22.Pc3
Pa6
23.Db6+
Kc8
24.Pxb5 Pb4+ 25.Kc3 d6 Niet zo
leuk om de zwarte diagonaal te
moeten sluiten 26.a3 g6 Gelukkig
is er nog één 27.Dd4 maar hoe
komen we daar? 27. .. Dg5? Zo
dacht ik dus, maar mijn dame
staat niet goed indeze contreien.
Een andere optie is langzaam,
maar gaat misschien net: 27. .. f4
28.Pf3 f5 29.Te1 Lg7 30.Txe7
Lxd4 31.Pfxd4 Txe7 32.axb4 axb4
en de witte damevleugel oogt
even indrukwekkend als de
koningsvleugel
hulpbehoevend.
28.Pf3 Dh6 29.Db6 Lg7+ 30.Pfd4
Te3+ Daar was het me om te
doen, maar het antwoord is
ontnuchterend
31.Kb2
Te7
Weinigverrichterzake terug, want
31. .. Txb3+ 32.Kxb3 a4+ 33.Kc3
(maar niet Kxb4??) verliest.
32.Td1 Dh4 Mijn toren behoefde
dekking: 33.Pxd6+ Kb8 34.Dd8+
Ka7 35.Dxe7 dreigde. En ik val
ook nog wat aan, maar na 33.g3
had ik nu weinig meer te makken
gehad: 33.g3 De4? 34.Pd6+ of
33. .. Dg4 34.f4 Df6 35.Lg2 (Te1
Dxd4 is nog niet zo duidelijk) Ta6
(verboden
veld,
maar
wat
anders?) 36.Pxd6+ Kb8 37.Dd8+
Ka7 38.P6b5 mat 33.Td2? Df4
Maar nu zijn
de bordjes
verhangen: 34.Te2 Txe2 35.Lxe2
Dd2+ 36.Kb1 Da2+ 37.Kc1 Da1+
38.Kd2 Lh6+ loopt mat en de
volgende zet is ook ontoereikend

34.Kc3 Lxd5

Met als grootste voordeel dat na
35.Pd6+ Kd7 de loper op b7 niet
meer instaat en omdat zwart nu
Ta6 dreigt neemt wit maar met de
dame. 35.Dxd6 Lxd4+ 36.Txd4
Dc1# 0-1
Was deze partij niet echt uit één
stuk, de volgende is een regelrechte
schwindelprijskandidaat.
Na 1.e4 e5 2.Pc3 Pc6 3.Lc4 Lc5
4.Dg4 Df6?! 5.Pd5 dacht ik wat je
nooit mag denken "ha openingsvalletje, vroeg naar huis en bed,
lekker fit morgen", ontspande,
ervoer elke denkinspanning als
iets wat me niet beloofd was en
kwam verloren te staan:
Bettman, J - Pandelaar, V

Stelling na 29. .. Dg3-e5
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gevoel... 10. .. Lg4 11.Pd3 Da5+

Hier was 29. e2 ook al winnend
geweest, omdat Txg6+ altijd
beantwoord kan worden met Kh7.
Blijkbaar had mijn tegenstander
enig respect voor die dreiging, en
misschien dat hij me er niet nog
een open f-lijn bij wilde geven,
mede gezien de klok (beiden
minder dan 10 minuten). 30.Lh4!?
idioot, maar zwart wel 't meest
kansen biedend tot prutsen 30. ..
e2 is goed, net als 30. .. Lxh4
31.Pxg6 e2 31.Txf2 Pxf2? na e1D
heb ik niks meer 32.Lxf2 e1D
33.Ld4 met enig humor gespeeld
33. .. Dxd4 34.cxd4 h4 35.Pxg6
Dg3+ 36.Ka4 h3 37.Pxf8 h2??
Na 37. .. Txf8 38.De7 h2 39.Th6
Kxh6 40.Dxf8+ Kg5 41.Df7+ Kh4
42.Dxf7 Kh3 kan wit proberen
eeuwig
schaak
te
houden
38.Pe6+ Kh6 39.Dxf7! h1D
40.Pf4+ Kg5 41.Tg6+ Kh4
42.Df6+ en mat volgt. "Shit" zei
zwart, "happens" dacht wit.

12.Ke2 Voor het eerst denkt wit
langer dan 3 minuten na en zijn
beslissing is opmerkelijk. Na
12.Dd2 Dxa2 13.Td1 Lxf3 14.gxf3
Pe5 15.Pxe5 fxe5 staat zwart
eveneens beter. 12...0-0-0 13.a3
Ld6 14.h3 The8 15.b4 Dg5 En wit
kan nog steeds niet nemen op g4.
Eigenlijk had ik het gevoel dat er
iets forcerends voor me in zat,
maar dat heb ik niet kunnen
vinden, toen niet en nu niet. Het
gevolgde plan is forcerend
genoeg 16.Dd2 Txe4+ 17.Kd1
Dh5 18.Le2 Pe5 19.Pdxe5 Lxe5
20.Te1 d3

Maandagochtend was de medekoploper aan de beurt.
vd Blom, F - Bettman, J
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d3 Pf6 4.Lg5
d5 5.Pc3 de hele witte opzet is
buitengewoon slap, maar slaan op
f6 en vervolgens d5 biedt nog
enige kans op voordeel 5. .. d4
6.Pe2 Db6 7.Tb1 c4 8.Lxf6 exf6
9.dxc4 Lc5 10.Pf4 hier of een zet
eerder liep Floris vrolijk rond te
bazuinen dat hij met een pion in
de plus (en een kwartier bedenktijd) reeds gewonnen stond, aldus
Jan Jaap, die het tafereel aanschouwde. Merkwaardig stellings-

21.cxd3 Ld7 22.Pxe5 Dxe5 eerst
La4+ is niet beter 23.b5 want na
het alternatief 23.dxe4 is niet
La4+, maar 23. .. Dxe4 24.Kc1 Lf5
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h6 Het paard op f5 moet weg,
maar onmiddelijk 12. .. g6 kan niet
wegens
13.Lg5
13.Te1
g6
14.P5h4 Ld6 15.Db5+ Ld7 op
15...Dd7 volgt Lxe6! 16.Dd3 De7
17.Pxg6 fxg6 18.Dxg6+ Df7
19.Dd3 Lb4 Misschien wel de
beste verdediging, want 19...De7
20.Pd4 0-0-0 21.Pf5 is erger en
op het nu vrijgegeven veld e5 zou
het witte paard de eigen toren in
de weg staan (20.Pe5 Dh7). Dan
maar liever verder met de sloop
van de zwarte stelling 20.Lxe6!
Lxe6 21.Db5+ Pfd7 22.Dxb4
0-0-0 met 22...De7 23.Dc3 valt
evenmin beschutting op te
bouwen 23.Lf4 Ld5 24.Dd6 Pa8

25.Dxd8+ Kxd8 26.Td1+ Kc7
27.Tb2 Dxg2 zwarts sterkste optie
23...Lf5 24.Lf1 Txe1+ 25.Dxe1
Lxd3 26.Lxd3 Txd3+ 27.Kc2
Txa3 28.Db4 kiest voor een snel
einde 28. .. De2+ 29.Kc1 Td3 en
wit rest nog drie schaakjes
30.Dc5+ Kd7 31.Df5+ Ke8
32.Dc8+ Td8 0-1
Los van het peleton had ik voor
toernooiwinst nu genoeg aan
remise, maar daarop spelen heb
ik niet overwogen.
Bettman, J - Witkamp, J
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3 dxe4
4.Pxe4 Pd7 5.Lc4 Pgf6 6.Pg3
6.Pg5 leek me (te) bekend bij mijn
tegenstander 6. .. Pb6 7.Lb3 e6
8.Pf3 c5 Ondernemend gespeeld,
maar mij in de kaart spelend. Kijk
naar het diagram met een hand
op de volgende reeks zetten. Wie
verzint ze?

Hier gebeurde het, alles wat ik in
mijn
leven
verprutst
heb,
samengebald in één moment. Na
24 mokerslagen ligt zwart in de
touwen. Niets ligt meer voor de
hand dan 25.Tac1 en de strijd is
over (25...Lxf3 26.Txc2+ Pc5
27.Txc5+ Lc6 28.Txc6+ bxc6
29.Db8+ Kd7 en mat) maar ik
besloot anders: 25.Te7?? Df6
Eerlijk gezegd had ik de
hallucinatie gehad dat Db8+ Pxb8
Tc7 nu mat zou zijn, maar heel
erg vond ik het niet de stomp-

9.De2! cxd4 10.Pf5 Het voor de
hand liggende 10. .. Lb4 11.c3
dxc3 faalt nu op Db5+, maar het
alternatief lijkt sterk: 10. .. d3
11.De5! Een prachtige stelling,
vind ik. Zwart wint een tweede
pion, maar kan zich nauwelijks
meer verroeren 11. .. dxc2 12.0-0
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zinnigheid daarvan nu te moeten
onderkennen, mijn tweede optie
leek gewoon het stuk terug te
winnen, waarna het eindspel wel
gewonnen zou zijn 26.Txd7 Dxd6
niet Txd7 Db8 mat 27.Txd6 Txd6
Ik was ervan getuige dat het lijk
aan de overkant weer tot leven
kwam. Waarom speelde zwart nu
ineens alles a tempo? En toen
zag ik de gruwelijke waarheid, het
miezerige boertje op c2 dat wraak
ging nemen op de man die hem
niet serieus nam 28.Lxd6 Lxf3
29.gxf3 Td8 30.Tc1 en ik ging ten
onder, al was er na een zet of 70
met beiden nog 1½ minuut op de
klok:

nog een moment van schrik voor
zwart: na Ta2-c2+, maar mijn
toren was net niet dol genoeg.
Overigens heb ik geen moment
remise aangeboden.

c5 (analoog aan 1 e4 c6 2 d4 d5 3
e5 c5) nu ook niet goed omdat d5
direct instaat. Na lang denken
koos ik voor: 4. .. h5. Blijkt minder
raar dan ik dacht: Chessbase
vindt 246 partijen, tegenover
enkele duizendtallen met 4...Lg7.
Ik had er de volgende ideeën bij:
- Zwart wil pas iets met Lc8 doen
zodra Pg1 iets doet;
- Eventueel g4 verhinderen;
- Beheersing van de witte velden
op de koningsvleugel.
5.Ld3 .. Nog 49 partijen. Hier
wordt werkelijk van alles gespeeld, zoals 5 Lg5, 5 Le2, 5 Pf3,
5 h3 en het meest 5 f4. Dat vind ik
zelf echter een lelijke zet: veld g4
ben je dan echt kwijt. 5 Ld3 lijkt
me OK. 5. .. Ph6. 44 van de 49
partijen. 6.Lxh6 .. En dat is er nog
maar een: 6 Pf3, 6 Pe2, 6 De2,

LINKSBUITEN
Jan Jaap Janse
Bussum. Interessant toernooi,
relaxed tempo, niets op het spel.
Ideaal om eens wat te proberen in
de opening. In ronde 5 was het
zover:
de Groote, J. –Janse, J.J.
BSG Pinkstertoernooi, r5
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3 g6 Een
beetje apart. Dit leidt tot een
hybride systeem, iets tussen de
Caro-Kann en de Modern. Vrij
normaal is 4 Pf3 waarna 4,… Lg4
volgt of 4 exd5 cxd5. Wit koos
echter voor iets anders: 4.e5 ..
Interessant. Zwarts probleem is
nu of, hoe en waarheen de
zwartveldige loper te ontwikkelen,
omdat velden g4 en g6 (nog) niet
beschikbaar zijn. Bovendien is 4...
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maar wat ruimte te pakken aan de
andere kant: 5. .. Ph6 6.Lg5 Lg7
7.Dd2 b5!

noem maar op. 6 Lxh6 leek me
ook inderdaad niets: wit geeft het
loperpaar op en gaat statisch
verder. 6. .. Lxh6 7.Pge2 h4!? En
dit blijkt dus een nieuwtje te zijn.
Het idee is alweer om vroeg te
storen. 8.0-0 h3!

Zwart staat misschien al beter.
8.Ph3? Pf5 9 Pce2?! De witte
paarden komen hier niet uit de
verf, al is het lastig een goed plan
aan te geven. Voor wit dan, want
het zwarte is duidelijk: 9. .. Pd7
10. f3 Pf8 11.Pf2 Pe6 12.c3 f6!
Blaast de boel op, waarna de elijn het pleit beslecht. Het is uit. 13
exf6 13 Lf4 Pxf4 14 Dxf4 Lh6 15
Dh2 is vreselijk. Dit ook. 13. ..
exf6 14.Le3 De7 15.Pd3 Kf7
16.a4 Pc5 17.dxc5 Pxe3 18.axb5
cxb5 19.b4 Lf5 20.f4 Pc4 21.Dd1
The8 22.Tc1 De3 23.Pf2 Tad8

De linksbuiten stoomt razendsnel
op, tot amusement van enig
(groot)meesterlijk publiek. Na 9.g3
Le6 10.f4 Dc8 11.f5!? (wit wacht
niet lijdzaam af tot alles bij zwart
goed staat) 11. .. Lxf5 12.Lxf5
gxf5 had ik een prettig pionnetje
te pakken. Domheid en luiheid
reduceerden het voordeel tot een
halfje.
En wat een prettige verrassing: in
ronde 7 mocht ik nog een keer.
Ditmaal was mijn hand iets vaster:
op den Kelder, J. – Janse, J.J.
BSG Pinkstertoernooi, r7
1. e4 c6 2.d4 d5 3.Pc3 g6 4.e5
h5 5.h4!? Niet erg populair, aldus
Chessbase. Mij lijkt het ook wat
statisch. Er ontstaat wel een
grappig speltype: beide damevleugellopers komen niet gemakkelijk tot spel, en eigenlijk loopt
alles elkaar in de weg op de
koningsvleugel. Daarom besloot ik

Wit geeft het op; hij kan geen vin
meer verroeren. Deze opening
houd ik erin!
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belicht. Rolf, Bas, Colijn, Arie
Luca en bovengetekende hoorden
daarbij.

LAND VAN PALM EN WAAL
Jan Jaap Janse
Ik heb een gruwelijke hekel aan
de zomer. Weermannen die blij
verkondigen dat het “lekker weer”
wordt zullen worden geliquideerd
zodra ik de macht heb gegrepen.
Als er één argument is om het
broeikaseffect te bestrijden zijn
het de Nederlandse zomers. Dat
zweterige, klamme, vieze, slapeloze weer is niets voor mij. Bovendien is warm weer ongeschikt om
te schaken: elke competitie
opnieuw verlies ik alles zodra het
kwik boven de 20 graden komt.
Stop de competitie in maart en ik
word clubkampioen.
Toch heeft de zomer voordelen:
als de zon schijnt komen de
kroegentoernooien er weer aan.
Sociale, ontspannen evenementen waar volwassen mensen geen
ruzie maken om 5 euro. Het
gedoe en geruzie van serieuze
toernooien staat me al lang tegen,
maar voor schaken op een terras
kan je me midden in de nacht
wakker maken. En gelukkig, er
kwam een evenement: het
terrassentoernooi van Nijmegen.
Twee teams van Paul Keres
gingen op een zonnige zondagochtend op pad. Hoe het eerste
(Xander, Wim, Bert en Maartje)
het heeft gedaan moeten ze zelf
maar verhalen, ik weet alleen dat
Kruidentheetje niet in de prijzen
viel. Daar gaat dit verslag ook niet
over: de belevenissen van Zat in 1
(bedenker: Colijn) worden hier

De Zat in 1 Groepsfoto. Van links
naar rechts: Colijn, Jan Jaap, Bas
en Rolf. Arie was de fotograaf.
In een poule met gemiddelde
ratings tussen de 1750 en de
1950 moesten wij goede kansen
maken, al drukken ratingscijfers
niet de resistentie tegen alcohol,
zonnesteken en Radio Noordzee
uit. We startten matig met een
klein verlies, om via een paar
grote winsten aan kop te komen.
Uw dienaar was één keer erg snel
klaar: 1 e4 c6 2 d4 d5 3 Pc3 g6 4
g3?! Lg7 5 Pge2? dxe4 6 Pxe4
Lg4! 7 Le3?? Lf3 0-1. Vermoedelijk moet wit met 7 Lg2 maar
een pionnetje offeren.
Arie bleek in Nijmegen gestudeerd te hebben, en wist in de
lunchpauze veel mooie plaatsen
te vinden. Zo bleek vanaf het
Belvédère de halve stad goed
zichtbaar te zijn, en zit de domste
restauranthouder van Nijmegen
daar: wie met 25 graden zijn
terras niet opengooit is knettergek. De Valkhof zal ook mooi zijn
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stagneerde: 1½-2½ verlies. We
stonden nog altijd hoog, en winst
in de laatste ronde zou genoeg
moeten zijn voor een prijs.
Die winst kwam ook, en in een
gezellig rommelige prijsuitreiking
bleken we 3e geworden te zijn.
Prijs: 4 flessen wijn, lastig met 5
spelers. Na een uitgebreid etentje
met gezellige Friezen werd de
thuisreis aangevangen. Eenmaal
aangekomen in Utrecht bleek Rolf
geen 4, maar 5 flessen in zijn
rugzak te hebben. Wonderbaarlijke
vermenigvuldiging,
alfawedstrijdleiders, de Hand van
God, diefstal van (hopelijk)
Kadinsky; we weten het niet. Maar
leuk was het toernooi wel: kijk op
www.smb.nl en doe volgend jaar
ook mee!

geweest, want de Romeinen,
Karolingers en Barbarossa himself
hebben er driftig aan lopen
verbouwen. Helaas was er een
Nijmeegs stadsbestuur dat in
1797 besloot dat het ding best
afgebroken kon worden. Hadden
ze maar een referendum gehad.

Bas lachend naar de winst tegen
Helmond II
Na de pauze ging het helaas iets
minder. Lag het aan Kadinsky,
waar allerlei ubercool personeel
het zo druk met zichzelf had dat
een biertje bestellen niet ging?
Toen ik na 20 minuten armzwaaien geen Palmpje, maar een
grote bek kreeg geserveerd
ramde ik mijn arme tegenstander
fluks mat in een humeur dat niet
bij het toernooi paste. Nog altijd
boos liep ik me de ronde daarop
te pletter tegen een dankbaar
jeugdtalent.
Ook
het
team

Nijmegen na het bezoek van
Zat in 1 en Kruidentheetje

Zweeds schaaktijdschrift met een
lange traditie van publicaties van
eindspelstudies. Axel Ornstein,
bekend o.m. vanwege zijn victorie
in het ARVES Oploskampioen-

EINDSPELSTUDIES TIDSKRIFT
FOR SCHACK 2004
Martin van Essen
Tidskrift for Schack is een oud
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Een lief miniatuurtje, dat royaal
gewaardeerd werd, getuige de
vierde plaats. Wit heeft een loper
meer, maar heeft problemen zijn
pion te handhaven. Hij kan echter
zwarts
veroveringsdrift
zo
exploiteren dat het tot zwarts
eigen ondergang leidt: 1.Pd6†!
Let even op 1. h4?, Kg4 2. Kf2,
Ph3† 3. Kg2, Kxh4 4. Pf6! en nu
niet 4. …, Pg5?? 5. Lg3 mat, maar
4. …, Pf4†! met remise, want 5.
Lxf4 is pat. 1. .. Kg5 2.Pf7† Kh4
3.Kf2 Pxh3† 4.Kg2 Pg5 Anders
gaat het paard verloren. Echter
nu: 5.Lg3† Kg4 6.Ph6 mat!

schap en gelieerd aan Tidskrift,
maakte me tijdens die gelegenheid attent op een klein einspelstudietoernooi dat Tidskrift had
uitgeschreven. Vijftien inzendingen, waarvan er een moest worden teruggetrokken. Die was van
mij; enkele weken na het sluiten
van de datum constateerde de
jury (John Roycroft!) een mogelijke nevenoplossing en die kon ik
niet weerleggen. Wel repareren
(denk ik), maar daar was het te
laat voor. Maar ik had nog een
ijzer in het vuur hangen. Die werd
gewaardeerd met een 3e vermelding, oftewel in dit geval
achtste (2 prijzen, 3 eervolle
vermeldingen en 3 gewone vermeldingen). Ik zal een paar
studies uit de award de revue
laten passeren.
De naam van Axel Ornstein zelf
werd driemaal genoemd in de
award: een tweede eervolle vermelding en de eerste en tweede
gewone vermeldingen. De laatste
betrof een coproductie met
Anders Gillberg, die de eerste
prijs haalde. Die komt later, eerst
Ornsteins hoogste onderscheiding.

We gaan verder met het koppel
Yochanan Afek en Harold van der
Heijden. Zoals u weet twee
grossiers in prijzen en samen
kunnen ze het ook, getuige hier
de eerste eervolle vermelding. De
enige andere miniatuur uit de
award.

Wit wint
Het draait natuurlijk om promotie
van de a-pion. De kracht zit ‘m
niet alleen in de puntige
hoofdvariant, maar vooral in de
geniepige valkuilen. Voor de
fijnproever! 1.a7! .. Een uitroep-

Wit wint.
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Het lijkt wel een vaste PKBrubriek te worden, eindspelstudietoernooien waar ik zelf aan meedoe. Geen flitsende grote prijzen
deze keer, maar zoals gezegd het
laagste prijsje uit de award. Niettemin vind ik deze een van mijn
leukere studies. Waarschijnlijk
heeft het gebrek aan diepzinnigheid en abstracte thematiek de
studie verhinderd om hoger te
eindigen3. Maar het ding zit tjokvol
met tactische grapjes en trucs ter
amusering van de ijverige naspeler.

teken bij een zo voor de hand
liggende zet lijkt overdreven, maar
het aardige is dat wit niet de
zetten
kan
omdraaien
met
1.Tg8†?, Kd7 2.a7, want zwart
speelt met schaak zijn toren van
de vijfde rij weg: 2. …, Tc2†!
Waarom dat belangrijk is blijkt pas
op het einde. Er volgt dan: 3. Ke3,
Pc7 4. Tg7†, Kd6 5. Txc7, Ta4! en
Zwart maakt remise. 1. .. Tf5†!
Een geniepig schaak dat wit tot
nauwkeurigheid dwingt. 1. …,
Tc2†? 2. Kf3 gaat nu natuurlijk
niet voor zwart: 2. ..,. Ta2 3. Txa2
ha ha. O ja, 1. …, Ta5 2. a8D+.
Txa8 3. Tg8+ 1-0. 2. Kg1! En niet
naar de e-lijn! Zie later. 2. .. Pc7
3. Tg8† Kd7 3. …, Ke7 4. Tc8!
4.Tg7† Kd6 5.Txc7 Ta5

Wit maakt remise.
Dat Wit ondanks een klein nominaal materieel overwicht in grote
problemen zit, moge duidelijk zijn.
De acute dreiging is c3—c2. 1.
Pg6! Een niet zo makkelijk te
vinden zet, maar op andere zetten
heeft zwart altijd wat klaarliggen:
a) 1. Phg2?, Txg2! 2. Pxd3!?,
Kxd3 3. Lxg2 hoopt op 3. …, c2?

Remise
lijkt
onontkoombaar,
edoch: 6.Le5†! Kxe5 Zie noot bij
wits tweede zet: met de witte
koning op de e-lijn had zwart met
schaak met de toren geslagen.
Echter nu: 7.Tc5†! Om de zwarte
toren aldus te kunnen weglokken
moest hij op de vijfde rij blijven.
Zie wits eerste zet. Na 7. .. Txc5
8.a8D heeft wit dame tegen toren
en wint.

3

En wellicht voor een klein deel de
overbekendheid van de slotstelling.
Commentaar John Roycroft: “No
matter that the finale is ancient, You
"can’t sacrifice more pieces then you
start with!"
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zwart wint) 2. …, , Kd4! 3. Pxd1,
c2 4. Pf3†, Kc5! 5. Pb2, c1D (pent
het paard) en Zwart wint! Ook als
wit op de 3e zet de toren laat
staan en in plaats daarvan met 3.
Pf5† komt, trekt hij aan het kortste
eind: 3. …, Ke5 4. Pxd3†, Txd3 5.
Pe7, Td1 6. Pc6†, Kf4 7. Pb4,
Ta1† 8. Pa2, c2 9. Kb2, Txa2†
met winst voor Zwart. 1. .. Ta2†!!
Black is to strike first. Het in gang
zetten van de pionnen is een
toren waard. Enkele alternatieven:
a) 1. …, c2 Hiertegen heeft wit
zich met zijn eerste zet adequaat
bewapend: 2. Pe5†,Kc3(d4) 3.
P5xd3, Txd3(†) 4. Pxd3, Kxd3 5.
Le4†!, Kxe4 6. Kb2 = zie opnieuw
hoofdvariant.
b) 1. …, Kb5!? Een zeer venijnige
zet, getuige 2. Pe5?, Ta2†!
(alsnog!) 3. Kxa2, d2 0-1. Maar wit
heeft nog juist 2. Pxd3!!, Txd3 3.
Lc6†!, Kxc6 (anders Lxa4 =) 4.
Pe5† en 5. Pxd3 remise!
c) 1. …, Te2?! Deze zet was
effectief tegen 1. Pf3, maar onder
de huidige onstandigheden heeft
wit 2. Pxd3!, Kxd3 3. Pf4† remise.
d) 1. …, Kd4!? Ook nu moet wit
een beetje oppassen. 2. Pf4!,
Th2!? (Nodigt weer uit tot een
paardvork!) 3. Pf3†, Ke3 4. Pd5†,
Kf2 5. Pxc3! (Wit versmaadt de
toren: 5. Pxh2?, c2 6. Kb2, a3† en
wits stukken staan machteloos) 5.
…, Txh1 6. Pe5 = Zwart kan nog
een paard krijgen voor de d-pion,
maar het dan resterende eindspel
van paard tegen toren is remise.
2. Kxa2 d2 De zwaarste anayses
zijn achter de rug, dus de

4. Le4†!, Kxe4 5. Kb2 = (zie
hoofdvariant), maar met het
prachtige 3. …, Ke3!! wint zwart.
b) 1. Le4?, c2 2. Pxd3 (of 2.
Lxd3†, Txd3† 3. Kb2, a3† 4.
Kxc2, Tc3† 5. Kb1, Kb3 en wit
gaat mat) 2. …, Txd3† 3. Kb2 (3.
Lxd3†, Kxd3 4. Kb2, a3† 0-1) 3.
…, a3†! 4. Kxc2, Td2†!! (Pointe:
5. Kxd2, a2 en zwarts aanstaande
dame wint van L+P; indien 4. …,
Td1!? dan 5. Lf5! =) 5. Kb1, a2† 6.
Ka1, Kb3! (Als wit nu Ld5† kon
doen, dan was het remise.
Helaas…) 7. Lf3, Ka3! en mat via
Td2-c2-c1.
c) 1. Phf3, Te2! Een nauwkeurige
zet (dekt oa e5), die Wit weerloos
laat tegen zwarts vrijpionnen.
d) 1. Pf5!? Niet zo makkelijk te
weerleggen. Net als a) gericht op
1. …, c2? 2. Pe3†, Kb5 (of elders)
3. P1xc2!. dxc2 4. Pxc2, Txc2 5.
Ld5 en dit eindspel van loper
tegen toren en randpion is remise!
Wie het niet (uitsluitend) zelf wil
proberen zij verwezen naar de
betere standaardwerken over
eindspelen en onthouden de
naam Von Guretzki Cornitz, die de
complexe
methode
uitwerkte
volgens welke de torenpartij wint
als de randpion nog niet over de
middellijn is. In het onderhavige
geval is de zwarte pion te ver
opgerukt, en er is ook geen
sprake van een uitzonderingsgeval. Ma 1. Pf5 lokt zwart echter
een paardvork uit met 1. …, Td1!!
(dreigt mat op a1!) 2. Pe3† (2.
Pd6†, Kc5 3. Pxd3†, Kxd6 en
zwart wint, of hier 3. Pe4†, Kd4 en
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Anders Gillberg kende ik niet,
maar hij deelde ook nog de
tweede gewone vermelding met
Ornstein.

typogafie kan wat compacter.
Zwart lijkt nu rechtstreeks te
promoveren, maar… 3. Pc2! Wit
verdedigt zich met een paardvork
(echter niet 3. Pg2?, c2 of 3. …,
Kd4 0-1). Maar zwart trekt zich
daar niets van aan! 3. … d1D! 4.
Pe3†, Kd4! Niet 4. …, Kc5? 5.
Pxd1, c2 6. Pf2, c1D 7. Pd3† en
wit wint. 5. Pxd1, c2 Nu lijkt echt
niets promotie nog in de weg te
staan. Dat zou fataal zijn, want
wits
slecht
samenwerkende
stukken kunnen niet bolwerken
tegen de gecombineerde zwarte
krachten, die de witte koning
bedreigen.

Wit wint
Materiaal per saldo zo’n beetje
gelijk, allebei een kolos van een
vrijpion. Met 1. Lb7 dekt wit h1 en
ontruimt c8, maar na 1. …., Tg1+!
2. Ke2, Tc1 is de winst verkeken.
1.Lc5+! Een gigantische zet om
mee te beginnen. Zo’n zet in de
bewegingsrichting
van
een
vijandelijk stuk is altijd bijzonder
fraai. 1. .. Lxc5 2. Lb7 Nu wel,
want nu kan de zwarte toren niet
meer achter wits pion komen,
omdat Lc5 in de weg staat.
Bovendien heeft zwart geen 2. …,
Tc6, alles sluit dus perfect. Echter,
de studie begint pas. Zwart kan
maar liefst op twee manieren
lastig worden. De eerste manier is
2. ..,. h1D+!? om de loper over het
kritische veld c6 te trekken. De
pointe is 3. Lxh1, Tf6+ en na 4.
Kg2 kan 4. ..,. Tc6! wel en op 4.
Ke2 volgt Te6+ en Te8. Maar wit
heeft nog het fantastische 4. Lf3!!,
Txf3+ 5. Kg2, Tg3+! (5. …, Tf2+
6. Kh3, Tf3+ 7. Kg4, Tf4+! 8. Kg3!
1-0) 6. Kh2! (6. Kxg3?, Lf4+ en

Maar nu komt wit pas echt los! 6.
Pc3!!, Kxc3 6. …, c1D? 7. Pe2†
±± 7. Pf4!, Kd2! Zwart omzeilt
nog een paardvork: 7. …, c1D? 8.
Pe2† Maar nu het scherpe slot: 8.
Pd3!!, Kxd3 9. Le4†!, Kxe4 10.
Kb2, Kd3 11. Kc1! Zwart, met
twee pionnen tegen nul, heeft niet
beter dan 11. …, a3 pat. Een oud
thema, maar toch grappig.
Last but not least: De winnaar!
Hier moet u even goed voor gaan
zitten, want hij is geweldig. De
verantwoordelijke
componist
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zwart eeuwig schaak met Tg6+
Kh3, Tg3+ etc, maar vooral loopt
op open bord wits dame gevaar!
En dat met zo’n materiële
overmacht. Maar let op: 8.Db7+
Kf8! Niet bijv. 8. …, Kd8? 9. Db6+
gevolgd door Dxd6+! en Kxg3 met
winst. 9.Da8+ Ke7 10.Da7+ Kf8

Lxc7 met remise ongelijkelopereindspel) 6. …, Ld6! 7. c8D+,
Ke7 8. Kh1! let even op die laatste
zet, waarmee wit zijn koning uit de
batterij haalt. Dit is heel belangrijk,
men zie de hoofdvariant. 2. .. Tf6+
3.Kg2 Tg6+ 4.Kh3 h1D+! 5.Lxh1
Tg3+! 6.Kh2 Ld6!
(zie diagram)
Deze ingenieuze batterij maakt
winnen
nog
problematisch.
7.c8D+ Ke7 Daar heb je het al!

Nu wint alleen 11.Lb7!! De dame
is inderdaad beschermd, en de
witte koning heeft h1 weer tot zijn
beschikking. Zwart kan zodoende
geen profijt meer trekken van zijn
batterij. Een weergaloze constructie en een terechte 1e prijswinnaar.

Zwart heeft wit gedwongen om
veld h1 te blokkeren, zodat wits
koning geen aftrekschaak kan
ontvluchten. Niet alleen dreigt
UIT DE OUDE DOOS
Martin van Essen
In de laatste paar Paul Keres
Bulletins heb ik steeds nogal
gewelddadige studies van mij
laten zien (dat componeert zo
lekker), maar af en toe kan het
wel wat minder. De volgende
studie is een van de eerste die ik
ooit maakte. Nou ja, het is het
enig correcte (?! dat hoop ik…)
exemplaar van later datum die
volgde op een serie haperende

Wit speelt en wint.
‘verbeteringen’ op een studie van
toen ik zo’n beetje begon. 1.Lf7!
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komen van wit. 5.Lg6† Had wit op
zijn derde zet het paard naar f5 in
plaats van g6 gespeeld, dan had
zit schaak er niet in gezeten. 5. ..
Ke2 6.Pd4† Kd1! Hier moet een
ander detail worden toegelicht.
Had wit op zijn eerste zet 1. Le6
ipv 1. Lf7 gespeeld, dan zou hij nu
op f5 i.p.v. g6 hebben gestaan.
Daarmee zou hij binnen het
slagbereik van de zwarte koning
zijn geweest, zodat zwart zich hier
had kunnen redden met het
opmerkelijke 6. …, Ke3! 7. Pxc2†,
Kf4!. Deze variant heeft eerdere
versies de das omgedaan. De
lepe tekstzet nodigt wit uit om op
c2 te nemen. 7.Lh5†! Maar wit
moet van de pion afblijven. Het is
gemakkelijk te zien dat willekeurig
nemen op c2 zwart toestaat met
zijn d-pion remise af te dwingen.
7. .. Kc1

Niet 1.Lf3, Ke3 (wint een belangrijk tempo) 2. Lh5, c3 en zwart
haalt remise. 1. Le6 is een
belangrijk alternatief, maar zal net
niet blijken te voldoen. 1. .. d2
Positioneel niet ideaal maar het
bindt de witte loper. Na 1. ..., Ke3
haalt wit zijn koning erbij en na 1.
..., Kc3 2. Pe6 (of 2. Pf5), Kd2 3.
Pc5(!), c3 4. Pe4†, Kc2 5. Lb3† en
6. Pxc3 wint wit ook. 2.Lh5 Kd3
Met een gemeen valletje. Het is
verleidelijk voor wit om de witte
velden te pakken met 3. Ld1?, c3
4. Kb3 maar met 4. …, c2! 5.
Lxc2†, Ke2 maakt zwart toch
remise. 3.Pe6! Ook hier precies
spel. Het witte paard moet naar d4
kunnen, maar 3. Pf5? zal blijken
te falen. Zwart moet kiezen of hij
nu zijn koning inzet of met de cpion gaat lopen. In het eerste
geval heeft wit een leerzame
winstmanoeuvre: 3. ..., Kc2 4.
Pd4†, Kd3 5. Pc6! De spil in deze
variant. 5. …, Kc2 6. Pb4†, Kc1 7.
Pa2†, Kc2 8. Lg6†, Kd1 9. Pc3†,
Kc1 10. Lh5, Kc2 11. Kb4 of 11.
Pd1 met volledige blokkade van
de pionnen, waarna wit ze een
voor een opruimt. 3. .. c3 Kb3 c2

De zwarte koning is voor zijn
pionnen gejaagd. In dit specifieke
geval is dat onmiddellijk fataal. 8.
Ka2! d1D 9.Pb3 mat. Dit matje
had Adolf Anderssen al in een
schaakprobleem gestopt, maar
blijft leuk.
De zwarte pionnen mogen ver
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Lodewijk waarschijnlijk tandenknersend van het tweede deel
heeft moeten afzien. Prins was als
secondant aan Reshevski toegevoegd en heeft alle spelers dus
van zeer nabij meegemaakt. Over
Keres schrijft hij onder andere: "In
1936 verscheen hij ook binnen
onze landsgrenzen. Hij was twintig jaar en dus geen wonderkind,
maar wat hebben wij ons in
Zandvoort zoet vermaakt met
zijn behendigheid in het wegwerpen van schaakpionnen als
tollen! Hij verstond ook de echte
schaakkunstjes, dat hebben alle
meesters op hun tijd pijnlijk
ervaren. Maar terwijl Euwe de
romantiek aan banden wil leggen
(...) helt Keres meer over naar het
tomeloze, waarin soms alleen met
intuItie kan worden gekoerst. Over
de Haagse partijen: Ronde 1
(tegen Euwe): Toen had ook
Keres zichzelf niet langer in
bedwang. Tweemaal verzuimde
hij de kans, de partij in een zet te
beslissen...
Ronde 2 (tegen
Smyslov): Van alle kanten vielen
de de slagen op Smyslov neer,
het was werkelijk toveren met
schaak-stukken. Ronde 3 (tegen
Reshevski): In tijdnood weet Keres
geen plan te vinden, Reshevski in
nog groter tijdnood wel. Ronde 5
(tegen Botwinnik): Maar de
baksels die Keres ons in zijn
volgende beurten voorzet, hebben
(...) met verbijstering geslagen.
Ronde 8 (tegen Reshevski): Maar
toen Reshevski zich (...) aalglad
verdedigde- toen begon Keres te

KOPIJ UIT FRYSLÂN
Jan Jaap Janse
Ergens dit voorjaar kreeg ik
ineens een e-mail uit Friesland.
De afzender, Jaap Visser, was
toevallig op het spoor van Paul
Keres gekomen, en wist zich te
herinneren dat zijn vader ooit in
een simultaan van Keres had
gewonnen. Na enig gegraaf op
zolder kwam onderstaand stuk
tevoorschijn.
Misschien
niet
helemaal passend om onze
naamgever met een nederlaag te
gedenken, maar zijn actieve
speelstijl komt wel goed tot uiting.
Enfin, kijk zelf maar:
Nu we het toch over Keres
hebben...
Dr. Ir. R. A. Visser
heb ik er gewoontegetrouw wat
literatuur bijgesleept. Na het
behalen van het einddiploma van
de middelbare school kreeg ik van
een oom het boekje "Vijf Schaakreuzen voor het wereldvenster"
van Lodewijk Prins. Dit behandelt de eerste tien ronden van het
wereldkampioenschap van 1948.
Deelnemers waren Keres, Botwinnik, Euwe, Reshevski en
Smyslov. Na tien ronden in Den
Haag volgden er nog vijftien in
Moskou en Botwinnik werd daar
voor het eerst wereldkampioen.
In het boekje zat een formulier om
het vervolg, dat de vijftien ronden
uit Moskou ging beschrijven, te
bestellen. Er was echter iets met
auteursrechten, zodat Ome
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ovenstoernooi van 1966 verscheen hij op 10 februari samen
met
Kramer,
Polugajevski,
Portisch en Withuis in Zalen
Schaaf voor een V&D simultaanseance. Vanwege de bar slechte
weersomstandigheden en het nog
niet zo wijdverbreide autobezit
waren maar 100 van de 170
aangemelde schakers komen
opdagen, zodat Withuis een vrije
avond had. Keres speelde tegen
een vrij sterk deelnemersveld,
moest mr. Franx en S.H.Postma
remise toestaan en verloor van
ondergetekende. Het was die
avond trouwens de enige nederlaag van een simultaangever en
er stond de volgende dag dan ook
een vette kop in de Leeuwarder
Courant. Vooral Waling Dijkstra,
die van achter de podiumtafel de
uitslagen
omriep,
was
dolenthousiast. Achter die tafel zat
later ook een hooggeplaatst FSBbestuurslid, dat als medewerker
aan het Philidorforum geinteresseerd was in mijn partij.
"Misschien is het wel iets voor de
L.C. en anders zet ik hem wel in
het Philidorforum". Maar daar is
nooit iets van terechtgekomen. In
alle bescheidenheid meende ik
dat de partij wel niet interessant
genoeg zou zijn, want er komen
geen spitsvondige offers of
halsbrekende combinaties in voor.
Keres voert in de opening een
experiment uit, dat verkeerd uitpakt omdat ik de juiste tegenzetten vind. Daarna verzuimt hij
zich op de juiste wijze teweer te

gapen. (Het werd een salonremise).
Ronde
10
(tegen
Botwinnik):
De
levensmoede
koning gaat liever snel ten onder
dan eerst nog (...) te moeten
doormaken. In de epiloog over
Botwinnik: Morphy's erfgenaam
Keres (...) blijkt nog altijd een
verdovend ontzag voor hem te
koesteren.... Tot zover Lodewijk
Prins.
Keres was populair door zijn
plezierige omgangsvormen en
doordat men zijn voorgeschiedenis kende. Als Ests nationaal
kampioen in 1940 met vaderland
en al door de Sovjet Unie geannexeerd, in 1941 bezet door Nazi
Duitsland, vanaf 1945 een tijdlang
geboycot wegens deel-name aan
"besmette" toernooien, toch weer
doorgebroken en Sovjetkampioen in 1947: geen kleinigheid! In
de jaren na 1948 had men overal
met hem te doen, omdat hij
telkens weer als 2e eindigde in de
kandidatentoernooien en dus
nooit de gelegenheid kreeg om de
wereldkampioen uit te dagen. In
de herfst van 1962 was ik aanwezig bij een vergadering van de
Zwitserse Schaakbond, waarop
verscheidene
gedelegeerden
aandrongen op een brief naar de
FIDE met het verzoek om Keres
een extra kans te geven. Het
bestuur vond het een sympathiek
voorstel, maar wees het af; men
was tegen het scheppen van een
precedent.
Keres is ook een keer in Leeuwarden geweest. Na het Hoog77

15.f3 Pb4) 14.P4g3 (C:14 P2g3 ;
dit is mogelijk omdat 14...Lxe4 15
Pxe4 Te8 geen stuk wint wegens
0-0-0) 14...Ld3 15.0-0-0 ( C: 15
0-0 Pc6 16 Tfd1 Tac8) 15...Pa6
16.Pc3 Pc5 (C: 16...Pb4 17 f3
Lg6 18 Tg1 b5) 17.Td2? (C: 17
f3 Lg6 18 Td8+ Td8 19 Pe4 Wit
verzuimt de laatste gelegenheid
voor f3 om na 17 ...Lg6 18 Pe4 te
kunnen spelen.) 17 ...Lg6 (C: 17
...Tac8 18 Thel Pe6.) 18.Td5

stellen en gaat vrijwel geruisloos
ten onder. Ik heb de partij maar
eens uit mijn archief gevist en
zet voor zet door de computer
laten beoordelen. Dat versterkte
mijn vroegere conclusies, maar
voor de volledigheid gaat de
partij nu toch maar voor de
tweede keer richting Philidorforum.
Keres, P - Visser, R.A.
Simultaan
1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 c6 Halfslavisch, tegenwoordig uit de
mode, toen nog vrij gebruikelijk.
4.e4 Als simultaanspeler wil je de
zaak overzichtelijk houden en gooi
je de stelling graag open. 4....
dxe4 5.d5(?) Normaal is 5 Pe4
Lb4+. In zijn streven naar open
vensters gaat wit te ver. Zwart kan
nu pion e6, die zijn dameloper
blokkeert, ruilen en daarmee zijn
bewegingsvrijheid vergroten. Opmerkelijk is dat vanaf hier tot en
met de tiende zet van zwart alle
zetten van beide partijen ondanks
de vele alternatieven ook de
eerste keus van de computer (C)
zijn. 5...exd5 6.cxd5 Pf6 7.Lg5
Le7 8.Lc4 0-0 9.Pge2 cxd5
10.Lxf6 Hier komt ook 10 Lb3 in
aanmerking 10 ... dxc4 11.Dxd8
(?) C:11 Le7 De7 12 Dd5 met
herovering van een pion zonder
dameruil. Keres vreest twee pionnen achter te komen en ruilt
daarom ook maar de dames.
11...Lxd8 12.Lxd8 Txd8 13.Pxe4
Zwart koestert nu een pluspion bij
sterk gereduceerd materiaal.
13...Lf5 (C:13...Pc6 14 Td1 Lf5

18...Pd3+ 19.Kd2 Pxb2 20.Ke3
Pd3 (C: 20 ...Te8+ 21 Kd4 Pd3 22
Kxc4 Pxf2. Vind ik minder
aantrekkelijk; de vrijpion op c4 wil
ik graag in leven houden. 21.h4 (C:
21 Thl Te8+ 22 Pce4 b6 23 f3 f6 2
a4 ;hiermee had wit ondanks twee
minuspionnen het zijn tegenstander nog knap lastig kunnen
maken) 21...Pb4 (C: 21 ...Te8+)
22.Txd8+ Txd8 23.h5 (C: 2 Tel
Td3+ 24 Ke2 Td7) 23 ...Td3+
24.Kf4 Txc3 25.hxg6 hxg6
26.Tb1 a5 (C: 26 ...Pd3+ 27 Ke3
Ta3 28 Kd4 Pf2) 27.Pe4 (C: 27
Pe2 Pd3+ 28 Ke4 Ta3 29 Pct Pf2
30 Kd4 Tg3) 27 ... Ta3 28.f3 c3
(C: 28...Ta2 29 g4 b6 30 Ke3
Ta3+) 29.Td1 Kf8 30.Td8+ Ke7
31.Tc8 c2 32.Pf2 Pc6 (0-1)
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AGENDA SEIZOEN 2004-2005
Datum
Wo 06-jul
Wo 13-jul
Wo 20-jul
Wo 27-jul
Wo 03-aug
Wo 10-aug
Wo 17-aug
Wo 31-aug
Wo 7-sep

Intern
1e ronde Zomer Avond Kompetitie
2e ronde Zomer Avond Kompetitie
3e ronde Zomer Avond Kompetitie
4e ronde Zomer Avond Kompetitie
5e ronde Zomer Avond Kompetitie
6e ronde Zomer Avond Kompetitie
7e ronde Zomer Avond Kompetitie
1e ronde intern (onder voorbehoud!)
ALV (onder voorbehoud!)

Extern

DRAAG JIJ STRAKS DE ZAK-KOPLOPERPET?
Voor alle schakers uit Utrecht (en omgeving) die in de zomerstop van hun
club hun wekelijkse partij niet willen missen en eens tegen een ander
gezicht willen spelen wordt deze zomer opnieuw de Zomeravondkompetitie georgani-seerd. De gezellige en ruime speelzaal aan de
Boorstraat (3e zijstraat Amster-damsestraatweg, ge-bouw Huis aan de
Werf) biedt van woensdag 6 juli tot en met 17 augustus gelegenheid aan
alle clubschakers de wekelijkse routine voort te zetten tegen spelers van
andere clubs, en aan alle huisschakers om een officiële partij te spelen.
Door de unieke indelingsvorm (indeling tegen spelers van gelijke sterkte)
maakt werkelijk iedereen kans op de rondeprijzen per avond, vele prijzen
op de laatste avond en zelfs op de eerste plaats en het unieke
Wisselpaard!
De Utrechtse Zomeravondkompetitie is zo vrijblijvend als je zelf wil: je kan
per avond beslissen of je meespeelt. Aanmelden vóór 19.45 aan de zaal
garandeert een plaats. De indeling wordt om 20.00 uur gemaakt. Het
speeltempo is nieuw: 1½ uur p.p.p.p., dus niet te laat om na afloop nog te
vluggeren of wat te drinken. De sfeer is zomers gezellig, de opkomst groot
en de zaal is voorzien van een bar (waar ook wat te eten is) en airco.
·
Data: woensdagavond 6 juli t/m 17 augustus
·
Aan- of afmelden is niet nodig.
·
Vóór 19.45 uur inschrijven aan de zaal
·
Kosten: € 2,- per avond
·
Aanvang partijen 20.00 uur
Voor meer informatie: zie www.nozel.net/zak. (E-mail: zak@nozel.net).
Het uitknippen zal het PKB beschadigen, dus als alternatief: wie dit PKB
meeneemt en onderstaande advertentie laat zien kan één keer gratis
meespelen (maximaal één bon per persoon!).
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(niet uitknippen, zie pagina 79!)
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