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Jaap vd Tuuk wint Rapidtoernooi
Analyses interne competitie
Verslagen PK1-PK6
Verslagen KNSB- en SGS-bekerteams
Oefenmatch PK1-PK2
Xander Wemmers haalt 2e ronde halve finale NK
Jan Jaap Janse 9 uit 9 op Corus
Kaleidoscoop Probleemschaak
en nog veel meer...
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foto voorzijde:
Xander Wemmers heeft de tweede ronde gehaald van de voorrondes voor
het Nederlands Kampioenschap, door Jeroen Willemze na een spannende
wedstrijd te verslaan. 1-1 in de reguliere tweekamp, 2-0 in de tiebreak.
Frans Konings kwam als toeschouwer, en zag het bij de analyse duidelijk
niet meer zitten....
(foto van www.schaakbond.nl)
2

INHOUD
Redactioneel
Stand interne competitie na ronde 21
De tussenstand (2)
Mopperhoekje
Analyse interne
Interne
Geschiedherschrijving
Rapidtoernooi 2006
KNSB-beker: Rijswijk-PK ½-3½
SGS-beker: Moeilijke uurtjes voor de NPC
Standen Externe Competitie
Oefenmatch PK1-PK2
Partijmomenten PK1-PK2
PK1-SMB 4½-5½
PK1 klopt D4 dankzij staart
PK2: Hollen en stilstaan
Verslagen PK3
PK4 - Doorn-Driebergen
PK4 zet zegereeks voort
Paul Keres V – Gambiet I
PK6 ongeveer ongedeerd en De Bilt op tilt
Zesde uiteraard weer onoverzichtelijk
Xander naar 2e ronde HF NK
Tja...
Kaleidoscoop probleemschaak
Fotovulhoutjes
Agenda seizoen 2005-2006

Arnoud van Vliet
Leo van Houwelingen
Leo van Houwelingen
Jaap van der Tuuk
Anton Rosmuller
Jaap van Oosten
Arnoud van Vliet
Lukas Boutens
Dirk Floor
Ger Hageman
Arnoud van Vliet
Simon Kronemeijer
Kees Vreeken
Dirk Floor
Bert Both
Jan Jaap Janse
Simon & Rolf
Jaap van Oosten
Gertjan de Pender
Frank Heinen
Jeroen van Meerwijk
Jeroen van Meerwijk
Arnoud & Xander
Jan Jaap Janse
Martin van Essen
Jeroen van Meerwijk
Rolf Dijksterhuis

3
4
6
8
10
11
12
13
17
19
21
22
22
25
32
34
39
40
41
43
47
54
59
61
67
79
80

REDACTIONEEL
Arnoud van Vliet
Het PKB heeft duidelijk geen goede voornemens gemaakt. Want het is
weer (veel te) dik! Ik had weinig tijd, dus was het de bedoeling dat dit een
PKB "tussendoortje" zou worden. Zeker daar de hoeveelheid kopij niet
overhield op het moment dat de deadline-email werd rondgestuurd. Met als
gevolg dat er opeens volop kopij kwam, en dit PKB het dikterecord
evenaart: 80 pagina's. Volop te lezen; iets over alle teams, inclusief de
bekeraars. Al mag PK3 toch wel eens een eigen verslag maken. Verder
analyses uit de interne, verslagen van de toernooisuccessen van Xander
en Jan Jaap, en Martin is uit zijn slof geschoten met een overzicht van het
probleemschaak. Veel leesplezier!
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INTERNE COMPETITIE
Leo van Houwelingen
Stand interne competie seizoen 2005-2006 na 21 ronden
##
1:
2:
3:
4:
5:
6:
7:
8:
9:
10:
11:
12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:

Naam
Pntn Npar Sal
Willem van de Fliert 222 17 10
Eric de Haan
186 17
7
Wan Fokkink
168 19
5
Jaap van der Tuuk
164 20
5
Frans Konings
150 19
3
Dirk Floor
149 12
6
Mark Smits
149 18
5
Jan Jaap Janse
147 20
2
Bas Peeters
128 18
3
Mark Uildriks
126 20
3
Leo van Houwelingen
125 19
3
Eric Jacobs
94 19
3
Gertjan Thomassen
83 11
3
Anton Rosmuller
80 21
0
Jaap van Oosten
75 15
2
Hein Piet v/d Spek
74
9
3
David van Eekhout
72
7
3
Kees Vreeken
68 20
0
Andreas Weiermann
67
7
2
Jan-Bart Abcouwer
66 14
2
Evert van Heel
62 18
0
Maartje de Jonge
62
5
3
Rolf Dijksterhuis
57 19
0
Erik Verlinde
54 14
1
Ed Verstraete
51
9
2
Maarten Buter
51
9
1
Simon Kronemeijer
49 12
0
Ger Hageman
49 10
2
Colijn Wakkee
46 13
1
Rijk Schipper
42
5
1
Lukas Boutens
41
6
1
Vincent Braaf
41 17
0
Robbert van Vossen
39
5
1
Paul van der Kooij
38 11
0
Bert Both
31 10
0
Jan Bettman
27 17 -2
Lennart de Vos
25
5
0
Jan Schepers
25
2
2
Conrad Kiers
16 14 -2
Pieter Roggeveen
15
1
1
Michiel Bouwhuis
12
3
0
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Kls
1
-1
1
-2
-1
-2
0
0
0
2
1
-1
1
-1
1
1
1
0
-1
0
0
1
-1
2
1
-1
2
0
-1
-1
2
-1
-1
-1
0
1
1
0
0
-1
-1

+
11
9
9
11
8
8
11
7
9
9
10
10
7
9
8
5
4
9
4
7
8
4
8
7
5
4
5
6
6
2
3
7
3
4
5
7
2
2
4
1
1

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

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

42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:
59:
60:
61:
62:
63:
64:
65:
66:
67:
68:
69:
70:

Dimitri Hendriks
Luc Martens
Frank Wester
Mart Renders
Veselin Aleksic
Camilo Ariaz
Pieter Doesburg
Maarten Trimp
Serdar Calinalti
Chris van Meer
Jeroen Bollaart
Jeroen van Meerwijk
Paul van Oordt
Hans Bik
Paul Vennix
Wout van Veen
Arie Luca
Frans Sanijs
Willem van Dam
Arnoud van Vliet
Frank Heinen
Michiel van Hasselt
Jan Teuben
Arjan van Kempen
Jan van Eck
Florian Wagener
Frank Wiendels
Laurens Winkelhagen
Elias Wientjes

12
-3
-3
-5
-7
-7
-8
-8
-9
-9
-10
-11
-12
-13
-15
-15
-18
-21
-21
-24
-26
-30
-31
-31
-36
-43
-47
-55
-126

17 -3
3 -1
5 -1
13 -1
5 -1
1 -1
1 -1
1 -1
1 -1
5 -2
16 -2
8 -3
4 -2
1 -1
2 -2
2 -2
2 -2
7 -3
8 -4
3 -3
15 -4
6 -4
15 -4
3 -3
14 -5
15 -4
6 -5
13 -5
13 -11

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

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

2 9
0 2
2 2
2 6
0 3
0 1
0 1
0 1
0 1
1 3
4 7
1 5
0 3
0 1
0 2
0 2
0 2
0 5
0 6
0 3
1 9
0 5
1 9
0 3
1 9
3 8
1 5
2 8
0 12

ZONNEWERINGSBEDRIJF

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

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

C.Alexandar
Tiendstraat 22
3513 EB Utrecht
tel./fax.: 030-231 51 63
mob.: 06-15556275
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DE TUSSENSTAND (2)
Leo van Houwelingen
Hieronder volgt het overzicht van de berekening van de rating-resultaten
van de interne competitie tot en met ronde 21.
Iedereen die ten minste één partij in de interne heeft gespeeld, komt voor
op deze lijst. Zoals bekend moet echter een lid gedurende het seizoen
minimaal 10 partijen hebben gespeeld om de berekende rating mee te
laten tellen.
##
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36

Naam
Rating
Willem van de Fliert 2290
Eric de Haan
2286
Dirk Floor
2244
Mark Smits
2206
David van Eekhout
2203
Andreas Weiermann
2191
Frans Konings
2168
Maartje de Jonge
2159
Jaap van der Tuuk
2145
Wan Fokkink
2135
Bert Both
2093
Robbert van Vossen
2086
Lukas Boutens
2080
Jan Jaap Janse
2061
Hein Piet v/d Spek
2051
Pieter Roggeveen
2050
Bas Peeters
2047
Jan-Bart Abcouwer
2034
Rijk Schipper
2021
Anton Rosmuller
2018
Leo van Houwelingen 1998
Eric Jacobs
1985
Kees Vreeken
1979
Paul van der Kooij
1978
Simon Kronemeijer
1975
Mark Uildriks
1974
Evert van Heel
1956
Rolf Dijksterhuis
1942
Michiel Bouwhuis
1940
Ger Hageman
1929
Vincent Braaf
1927
Gertjan Thomassen
1919
Colijn Wakkee
1892
Jaap van Oosten
1884
Maarten Buter
1874
Paul Vennix
1873

KNSB
2229
2299
2182
2232
2202
2208
2212
2138
2119
2070
2163
2093
2071
2048
2009
2035
2001
2071
2017
2102
1941
1963
2028
1981
1985
1856
1998
1962
1944
1905
1929
1824
1870
1812
1812
1901
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37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

Jan Bettman
Erik Verlinde
Conrad Kiers
Jan Schepers
Frans Sanijs
Ed Verstraete
Dimitri Hendriks
Luc Martens
Lennart de Vos
Mart Renders
Wout van Veen
Maarten Trimp
Arie Luca
Arnoud van Vliet
Jeroen Bollaart
Serdar Calinalti
Veselin Aleksic
Jan Teuben
Paul van Oordt
Frank Heinen
Florian Wagener
Michiel van Hasselt
Frank Wester
Willem van Dam
Chris van Meer
Jeroen van Meerwijk
Laurens Winkelhagen
Jan van Eck
Camilo Ariaz
Pieter Doesburg
Frank Wiendels
Elias Wientjes
Arjan van Kampen
Hans Bik

1868
1865
1862
1849
1843
1829
1817
1799
1798
1795
1793
1792
1787
1780
1767
1756
1749
1743
1742
1736
1674
1673
1672
1664
1644
1632
1617
1605
1600
1565
1537
1446
1383
1381

1901
1846
1897
1818
1902
1774
1856
1816
1767
1794
1811
1804
1802
1804
1814
1762
1767
1810
1750
1755
0
1705
1650
1680
1653
1602
1631
1590
0
0
1558
1483
0
0

Toelichting op de kolommen:
1e kolom: de berekende rating, uitgaande van k-factor = 30
2e kolom: de KNSB-rating per 1-9-2005
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ingenomen door het snelschaakgeteisem (ik noem geen namen,
omdat
het
hier
o.a.
de
schaakhooligan
Eric
Jacobs
betreft).
Bij nadere navraag bleken Frans
en ik het eens te zijn: zwart heeft
iets fout gedaan in de opening en
kan een sterke koningsaanval
verwachten. Als-ie niets doet. En
dat is niet des Konings, hij voelt als
geen ander de crisis in een partij
aan. Frans ligt pas definitief tussen
de plankjes, als je zijn laatste been
er af zaagt en dan moet je nog
oppassen voor zijn grote teen.
Nu ken ik Frans ondertussen wel
zo'n beetje, dus zijn pseudo-offer
op de damevleugel kwam niet echt
als een verrassing. Zijn volgende
offer echter wel! Diagram, maestro!

MOPPERHOEKJE
Jaap van der Tuuk
Jeroen vroeg me nog eens te
mopperen.
De omkoopprijs is ditmaal minder
spectaculair: één gebrande CD:
29e symfonie van W.A. Mozart
(onthoud die naam). Amsterdams
Barok Orkest o.l.v. Ton Koopman.
Tot mijn vreugde waren daar de
33e en de schitterende, dramatische 25e symfonie aan toegevoegd. Volgende keer toonsoort
vermelden, Jeroen! [Resp. Amajeur, B-mineur en G-mineur; en
gesponsord door Delta Lloyd, JvM]
Valt er dan eigenlijk wat te
mopperen? Jawel!
Franske gaat ons verlaten. Hij
verwisselt het Sticht voor Tilburg.
Ik snap dat wel: eens bereik je een
leeftijd waarop je de ernst des
levens gaat inzien. Dan is er geen
beter plek dan het Roomsche
zuiden, waar men, zoals bekend,
zelden lacht, nooit eens op café
gaat of een goeie pot bier lust.
Men baart er vele, vele ernstige
kinderen die later in Utrecht gaan
studeren.

Interessante stelling. Wit staat
naar mijn mening zeer goed met
die moordenaar op a1. Er volgt: 23
Db2! (Ontpenning en batterij.
Dreigt 24 g4. Zou je zeggen.) 23 ..
Ta4??! (Niks hoor! zegt Frans) 24
g4 Tfa8!? (Gaat natuurlijk vrolijk
verder) 25 gxh5 Ta2 26 Dd4 Dc2
27 Tg1 (kijkt naar g7!) 27 .. Pxe4
28 Pd3?! (28 Pg4!?) 28 .. Txa1!?
29 Txa1!? (Het is duidelijk: wit

In PKB2 heeft men kunnen lezen
welk een mooi afscheidscadeau ik
van Frans heb gekregen. Omdat
de glossen bij deze partij me nogal
bezijden de waarheid lijken, doen
we het nog eens dikjes over. Frans
en ik hebben helaas niet kunnen
analyseren omdat de daartoe
bestemde ruimte geheel werd
8

koortsachtig Pe5 zat te bekijken,
kwam Frans met een sublieme
oplossing van het stellingsprobleem. Hij gaf het op !!!
Technisch was de verklaring dat
Frans niet gezien had dat hij na 31
Da8+ Kh7 32 Pg5+ gewoon Pxg5
kan doen. Psychologisch denk ik
dat hij er eigenlijk net als ik al een
hele tijd niet meer in geloofde.
Drank-technisch valt er over deze
partij ook nog aardig wat te
vertellen. Laat ik het erbij laten te
melden
dat
men
beide
combattanten de volgende ronde
de gehele avond aan een laf sapje
kon zien lurken.

gelooft er allemaal niets van. Na
29 Lf1! en 30 Dxe4 heeft zwart het
zwaar) 29 .. Txa1+ 30 Dxa1 Weer
een interessante stelling. Gaat
zwart het redden?

Frans in de denktank. Dat grote
hoofd naar voren. De handen
kuipvormig onder de oren, de
duimen naar achteren. Ik ging
ontspannen (op z'n Spassky's,
rechter- over linkerbeen geslagen,
hand verveeld onder de kin) doen
of ik meedacht. Die Jaap had het
natuurlijk allemaal allang gezien.
Slaan op d3, dan doe ik Da8+,
Dxe4, Pg5+ en Lxe4 en gordijn.
Hier viel vast mijn hoofd van mijn
hand. 'Van der Tuuk, oetlul, na
Lxe4 f5 win je natuurlijk nooit met
twee verkeerde randpionnen'.
Vervolgens: dat win je vooral niet,
kruikenzeiker, omdat je het achter
elkaar verliest! Vergelijk die twee
homo's op de h-lijn eens met dat
duo op de b-lijn dat zich in vrolijke
polonaise op b1 verwandelt.
Andere volgorde? Da8+ en Pg5+,
nee dan komt Pxg5. Pg5 meteen?
Dat is nog wel wat na Pxg5 fxg5.
Maar zwart speelt Pf2+ en hxg5.
Hier was ik weer met beide
benen op de grond. Terwijl ik nog

Naschrift.
Natuurlijk heb ik nog geprobeerd
Frans eeuwige roem te verschaffen door aan te tonen dat hij in
gewonnen stelling heeft opgegeven. Ik ben overigens van mening
dat degene die zo'n partij wint in de
leerboeken tot n.n. moet worden
gedegradeerd. Nu is het vaak
andersom. Mijn hoofdvariant luidt
31 Pe5 Pf2+ 32 Kg1 De3 33 Kf1
Ph3! (33 .. Dxf4 34 Lf3! Ph3 35
Da8+ Kh7 36 Pd7!) 34 Lxh3 Dxh3+
35 Kf2! Dxh2+ 36 Ke3 Dxh5 37
Da8+ Kh7 38 Pd7! met remise in
grote benauwenis, denk ik. Alaaf,
Frans!
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Ja, wat ging er fout. Bij de
analyse zagen Jaap, Kees en Rolf
Dijk-sterhuis allerlei verbeteringen
voor wit, maar Eric sloeg elke
aanval rustig van zich af. En
hoewel ik Eric natuurlijk niet direct
gelijk kon geven, bleef het
anderdaags wel knagen. Toen ik
een paar dagen later wel de rust
had om te analyseren, zag ik mijn
fout niet als één op het
aanvalsvlak, nee hierin geef ik
Eric alsnog gelijk, maar als één op
het gebied van automatisch
reageren, te wijten aan het
jarenlange vluggeren. De fout ligt
mijns inziens in het direct
terugslaan op f3.

ANALYSE INTERNE
Anton Rosmuller
A.J. Rosmuller - E. de Haan
Interne PK 05-06, r14
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 c5 4.d5
exd5 5.cxd5 d6 6.e4 g6 7.f4
De7!? Een zet van Watson. Het
ziet er niet uit. Mijn Saksisch
idealistische ziel geschokt. Maar
ja, een zet komend van het
optimistische Albion, dat een concretere natuur heeft dan de mijne,
stelt natuurlijk wel de hoogste
eisen. 8.Pf3 Lg4 9.Le2 Pbd7
10.e5!? .. interessant, principiëel
en concreet. 10. .. dxe5 11.fxe5
Pxe5 12.0-0 Lxf3 13.Lxf3 0-0-0

In plaats daarvan, lijkt me de zet
13.Da4+, zwart voor onoverkomenlijke problemen te plaatsen. Al
wist Eric me tien dagen later nog
wel te plagen met de variant 13. ..
Pfd7 14.gxf3 c4, toen ik hem dit,
vlak voor de interne begon, liet
zien. Maar ja, gelijk hebben en
gelijk krijgen, zijn natuurlijk twee
verschillende zaken.

Nu moest ik even hard van binnen
lachen. Lange rochade in de
Benoni, dat deed ik wel eens
tegen Bert Both in een vluggertje,
maar serieus. Ook Jaap van der
Tuuk en Kees Vreeken hadden er
in de analyse geen goed woord
voor over, maar ja, zwart wint er
wel mee. 14.Lf4 Lg7 15.Pb5 a6
16.d6
Pxf3+
17.Dxf3
De4
18.Dh3+ De6 19.d7+ Txd7
20.Pa7+ Kd8 en na nog een paar
zetten 0-1.
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diagonaal
gepend
tegen
binnendringen van de zwarte
dame: 36.Pxc8?? verliest na
..Db4! Overigens wint wit nog
steeds met 36.Da8 of 36.Db8.

INTERNE
Jaap van Oosten
De volgende rumoerige stelling
ontstond in de partij

In de uitgangsstelling volgde
34.Tc8?! Txc8 35.Txc8 Tc7!
36.Txc7 Dxc7 37.Dc5 Da5
38.Dc3
Db6+
39.Dc5
Da5
40.Pc3! Wit speelt op winst! Hij
dreigt met Pb7 de dame op te
halen, dus zwarts volgende zet is
gedwongen: 40...Pxg3.

Willem v. Dam - Jaap v. Oosten
Interne, 4 januari 2006

Willem heeft uitstekend gespeeld
en de winst binnen handbereik,
die het makkelijkst met 34.Txd7!
was binnen te halen. Na de partij
meende hij dat 34.Da7 ook wint.
Dat is wel zo, maar toch zit er dan
iets fraais in de stelling. Na
34.Da7 Txc7 ligt het voor de hand
om met de toren te nemen. Na
35.Txc7(?) (35.Dxc7 wint snel)
heeft Zwart 35...Tc8!! Kijk eens:

Wits
winstpoging
strandde
jammerlijk na 41.hxg3?? h2+
42.Kh1 Le2!! en het is in alle
varianten uit: de dreiging Lf3 mat
kost de dame.
Wit kon echter nog steeds winnen.
De winnende zet werd in de kroeg
door Jaap van der Tuuk
gevonden: 41.Pdxb5! Maakt de
weg vrij voor de witte dame, die
via f8 mat wil geven. De winst is
echter verre van simpel! Ik heb de
volgende variant uitgedokterd
(m.b.v. Fritz 8): 41...Pe2+ 42.Kf1
Pxf4! 43.Df8+ Kg5 44.Pe4+ Kh4
45.Dh8+! Ph5 46.Pd4 Pxh2+
47.Ke2 Dxd5 48.Dxh5+ gxh5
49.Pf5+
Kg4
50.Pf6+
Kf4

(Analyse diagram)
Naast de fraaie kruispenning van
Tc7 staat ook het paard op d6
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51.Pxd5+ Kxe5 52.Pb6 a3
53.Pc4+ Kf4 54.Pfd6 Pg4 en de
volgende pittoreske stelling is
bereikt: (zie diagram). De zwarte
pionnen zijn machte-loos tegen de
witte stukken, waarna wit met
Loper+2 Paarden tegen 1 Paard
wint! Dit zal allemaal vast niet
optimaal zijn. Maar Jaaps zet
41.Pdxb5 is volgens mij wel de
*enige* die wint.

Db6 14.Pd6+ Lxd6 15.exd6 Pc4
16.Pe5 Pxd6 17.a4 Pf6 18.Le3
Ld5 19.axb5 Pxb5 20.f3 0-0
21.Dd3 Tfd8 22.Pxf7? Kxf7
23.Dg6+ Kf8 24.Tad1 Dd6
25.Lxh6 De7 26.Lf4 Df7 27.Dd3
Tac8 28.Te5 d6 29.Tg5 Pxd4
30.Lb1 e5 31.Le3 Lc4 32.Dd2
Pe6 33.Lg6 Db7 34.Tf5 Ke7 35.f4
Lb3 36.fxe5 dxe5 37.Lc5+ Txc5
(0-1) Een wat overenthousiast
offer, maar de aanval slaat niet
door. Wat was er dan fout?

GESCHIEDHERSCHRIJVING
Arnoud van Vliet
Of is het geschiedsherschrijving?
Enfin, er wordt wel eens gezegd
dat "de pen machtiger is dan het
zwaard". Empirisch onderzoek
heeft wel aangetoond dat daar in
kleine lettertjes bij moet "als het
een heel scherpe pen is en een
heel klein bot zwaardje". Maar
zoals de huidige generatie alles
geloofd wat op het internet te
vinden is, moet ook de redactie
van het PKB zich bewust zijn van
de verplichting tegenover het
nageslacht. Dus moeten uitslagen
kloppen, want het onrecht kan
achteraf moeilijk worden rechtgezet. Hiermee is de Erratumrubriek van het PKB officieel
geopend. Eerste duit wordt door
de redactie in het zakje gedaan.

Nou, in PKB2 waren de namen
van de wit- en zwartspeler
omgedraaid! Dat witspeler Hein
Piet vd Spek dat geen ramp vond
is te begrijpen, want als de
toekomstige ijverige studenten
van het PKB alleen no. 2 lezen,
dan zien ze een succes voor HP.
Het is echter te begrijpen dat
zwartspeler Anton Rosmuller wat
minder enthousiast was over de
verwisseling... Vandaar, voor de
annalen:
Wit: Hein Piet vd Spek
Zwart: Anton Rosmuller
Interne PK 05-06, r13, Uitslag 0-1.

In PKB2 05/06 was de volgende
partij geplaatst.
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 Pa5 4.c3
a6 5.La4 e6 6.d4 cxd4 7.cxd4
Pf6 8.e5 Pd5 9.Pbd2 b5 10.Lc2
Lb7 11.Pe4 h6 12.0-0 Le7 13.Te1
12

had op de Bouter en er deze
avond louter kattenbakvulling (en
dan van het goedkopere soort) en
bijzonder interessant als onderwerp voor een kringgesprek maar
niet om het Jaap nog lastig te
gaan maken, aanwezig was.
Voorts bevestigde deze avond
mij weer eens hoeveel idioten er
wel niet in die schaakwereld rondlopen, ik begin me zo langzamerhand toch echt grote zorgen te
maken over de malloten en
onbeleefden in ons schaakwereldje.
Ik zal maar geen namen
noemen want dat schijnt niet
netjes te zijn, vreemd eigenlijk, je
zou toch zeggen dat die apen van
een publieke oorwassing juist wat
zouden moeten opsteken.
Voor ik aan de bespreking van
mijn 4 partijen begin wil ik eerst
nog even kwijt dat ik halverwege
de avond ook nog eens voor een
flagellant werd uitgemaakt.
Ik heb de Dikke er nog even
bijgepakt;

RAPIDTOERNOOI 2006
Lukas Boutens
weinig
spanning
gisteravond
tijdens de eerste 4 ronden van het
rapid kampioenschap, stand aan
kop na 4 ronden;
1) hij die een nier verkoopt om het
hoofd boven water te houden. 4/4
2) papa kom je buiten spelen? en
nog 1 nachtvorstje en alles is
voorbij 3½/4
3) HIJ die in deze donkere postmiddeleeuwenperiode de maan in
de sterren laat schijnen en aldus
het Licht vertegenwoordigt en
aldus over leven en dood zou
moeten behoren te beschikken
maar gelukkig toch weer niet want
dan zou er geen schaakbond
meer zijn. 3/4
verder nog een 20 stuks klapvee,
de een luid jubelend onder sheren naam een ander volledig
wegzakkend
in
het
groteuitkeringsmoeras waar zovelen tot
veroordeeld zijn.

Flagellant: geselaar, iemand die
door zelfkastijding Gods genade
zoekt.

volgende week de beslissing.
-----------------------------Ja lieve lezers,

Hm, dat had ik nou niet achter
mijn azijngepis, zoals de onwetende, verslaafde jeugd mij hier op
USF voor zit uit te maken,
gezocht. Ik ben iemand die
ontzettend veel leed in deze
wereld ziet, ach laat ik mij voor het
gemak even beperken tot de
schaakwereld, zo ontzettend veel
leed en vaak ook leed waar de

Die 2e avond van het rapidkampioenschap was dus 1 grote
teleurstelling.
Allereerst deden de nummers 1
en 2, wm XW en Frans niet mee,
iets met werk en Beverwijk en was
het kampioenschap feitelijk al
verspeeld omdat de grote Jaap
reeds een half punt voorsprong
13

gebleven, ik moet nog steeds m,n
poten op de trap zetten om m,n
Bommeltjes te kunnen strikken
want zittend lukt dit allang niet
meer en ook het wakker worden is
als vanouds, waar ik jullie verder
niet mee lastig zal vallen,
slapeloosheid is niet iets om mee
te koketteren.

persoon in kwestie geen weet van
heeft.
Platje is een goed voorbeeld,
Kuijf ook en sinds kort ook die
kortebroeken van de Wijker
Toren, i.i.g lopen er bij schaakvereniging Paul Keres ook genoeg
rond, maar i.i.g. mensen waar ik
tijd en aandacht aan wil besteden
en louter goede bedoelingen mee
heb. En dan word je voor
flagellant uitgemaakt, nou ja zeg!
Ik zal wel tot het selecte
gezelschap uitverkorenen behoren die pas 150 jaar na hun dood
worden begrepen en dan moeten
er als de sodemieter van die
optochten en bedevaarten worden
gehouden, nee dank je de
koekoek, doe mij maar zo,n
anoniem graf ergens op de Hoge
Veluwe tussen de hertenkeutels
en wat oud verzetstrijders, lekker
rustig!

Dat de jeugd van tegenwoordig
het wel erg bont maakt blijkt uit
het gedrag van mijn eerste
tegenstander; Met veel aplomb
remise aanbieden in een verloren
stelling en met als extra nadeel
slechts 11 seconden tegen iets
van 12 minuten.
Op mijn opmerking “nee en ik
zal je laten zien waarom” gaf het
menneke 5 zetten later op en was
vervolgens boos waarom ik zijn
remise aanbod had afgeslagen.
Sodemieter op kleine rukker,
was het eerste wat in mij opkwam,
ik heb het maar gehouden bij wat
algemene schaakprincipes, 2
vrijpionnen, matnet, toren meer,
open lijnen dat soort werk.
Partij 2 kwam ik vrij snel een
stuk voor tegen 3 pionnen, een
stelling die een fatsoenlijk mens
opgeeft nog wat nasputtert en dan
gezellig een pils aan de bar
nuttigen.

Goed, de partijen:
Ik was niet echt in goede doen,
zal wel iets te maken hebben met
het feit dat ik die avond bij het
slaan van 12 uur zou gaan
verjaren, spannend altijd weer,
vooral met in het achterhoofd dat
de echte groten, dit moment nog
wel eens willen gebruiken om in
een plas bloed, poep en pus
afscheid te nemen van deze
aardse hel, dit armageddon, deze
kakefonie van nietsend geneuzel
en geschreeuw die we aarde
noemen.
Nou goed, m'n 33e jaarring heb
ik erbij, alles is bij het oude

Niets van dit alles!
50 zetten de grote Bouter gaan
zitten
doodzitten,
vervolgens
volledig verveeld de stelling zitten
weggeven en dan na afloop iets
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geschud, gekwijl en ik ben vast
nog wel iets vergeten.
Dit gedrag komt waarschijnlijk
voort uit het niet overweg kunnen
met de wedstrijdspanning, maar
voor een tegenstander natuurlijk
bijzonder hinderlijk, maar ja over
dit lijden heb ik het reeds
hierboven gehad.
Wat ik in ieder geval wil duidelijk
maken is dat meneer V. van het
Padje er voor het gemak maar
vanuit gaat dat dit gedrag als
volstrekt normaal moet worden
gezien en dat de wereld om hem
heen niet, ik herhaal niet normaal
is, ja zelfs krankzinnig want wij
immers begrijpen zijn gedrag niet.
Nou dan ben je bij de Bouter dus
aan het verkeerde adres!

mompelen van "ja maar ik vond
dat ik genoeg compensatie had".
Tja wat moet je dan?, in vroeger
tijden zou ik moord en brand
schreeuwen, tegenwoordig beperk
ik me maar tot het betere
filosofische werk.
Overbodig te vermelden dat ik
ook dit keer de gebeten hond was.
Partij 3 had weinig om het lijf,
m'n tegenstander ook al heeft hij
wel als voordeel dat hij een
verdomd aardige vent is, en
helaas dat zie ik niet vaak meer in
ons o zo gezellige schaakwereldje.
Partij 4 tot slot spande de kroon.
Op zet 3 gaf ik een pion weg,
waarna ik mij langzaam in de
partij wist terug te knokken maar
uiteindelijk door een stupiditeit
toch nog wist te verliezen.
Mijn tegenstander zat vanaf zet
3 te kwekken, miskeurend te
kreunen en gebaartjes te maken,
kortom allemaal van die dingetjes
die je gewoon niet doet!
Om dit gedrag te kunnen
begrijpen moet ik jullie toch even
kort kennis laten maken met het
brein van meneer V. van het
Padje, want zo gaan we hem
maar even noemen. Meneer V.
van het Padje staat bekend om
zijn bij vlagen volledig krankzinnige buien, nerveuze tikjes,

Overigens kwam de grootste
belediging tijdens de prijsuitreiking
waar ik voor mijn derde plaats een
doos bonbons van de wedstrijdleider kreeg. De hork, ben ik druk
bezig om af te vallen, doet zo,n
dwarrel me ook nog dit aan.
Nee
lieve
schaaksport is
kwijtraken!

mensen,
mij aan

de
het

De Bouter
Ps. Jaap, gefeliciteerd met je
behaalde titel.
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EINDSTAND RAPIDTOERNOOI 2006
Ranglijst na de achtste ronde. 25/01/06\
Nr

Lnr Naam

pt

W.P.

S.B.

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40

9
40
32
5
12
37
14
23
20
13
1
35
6
4
10
29
16
18
26
8
19
3
36
39
34
2
15
11
33
27
21
30
24
28
38
7
22
25
17
31

7.5
5.5
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
5.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
4.0
3.5
3.5
3.5
3.5
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
3.0
2.5
2.5
2.5
2.5
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
2.0
1.5
1.5
1.0
0.5

37.5
41.0
37.5
37.0
35.5
35.0
35.0
34.5
34.0
41.0
36.0
33.0
32.5
31.0
30.5
42.5
38.0
28.5
27.0
31.5
30.5
30.0
29.0
26.5
26.0
36.0
34.0
33.0
27.0
33.5
32.5
30.5
29.5
26.5
24.5
24.0
31.5
25.0
27.5
24.5

34.75
27.50
20.50
19.50
21.75
19.50
16.50
18.25
18.25
29.00
15.50
14.50
15.50
12.50
10.00
27.75
16.75
9.25
9.50
17.50
9.75
9.50
9.00
8.50
8.50
19.00
18.50
17.50
5.00
14.50
16.00
13.00
12.50
2.75
6.25
5.00
12.50
7.50
8.50
6.50

Jaap van der Tuuk
Rijk Schipper
Lucas Boutens
Hein Piet van der Spek
Anton Rosmuller
Evert van Heel
Vincent Braaf
Andreas Weierman
Bas Peeters
Xander Wemmers
Conrad Kiers
Rolf Dijksterhuis
Paul van der Kooy
Leo van Houwelingen
Eric Jacobs
Frans Konings
Dimitri Hendriks
Gert Jan Thomassen
Erik Verlinde
Bert Both
Jaap van Oosten
Maarten Buter
Simon Kronemeijer
Han van Leeuwen
Jeroen van Meerwijk
Mart Renders
Frank Heinen
Wim van der Fliert
Ed Verstraete
Jan Bart Abcouwer
Mark Uildriks
Jan Bettman
Jan van Eck
Laurens Winkelhagen
Arjan van Kampen
Willem van Dam
Arie Luca
Paul van Oordt
Colijn Wakkee
Jan Teuben

16

gelopen. Na 0 uit 4 in de beker
een punt voor Xander!
Willem kreeg met zetverwisseling, 1 d4 f5 2 Lg5, dezelfde
stelling als bij Xander op het bord.
In beide gevallen volgde de ruil
Lg5x f6. Willem kwam er ook niet
lekker uit maar wist het toch stug
naar een remisestelling te verdedigen. Deze werd aangetekend
toen ik had gewonnen en er dus
geen hoop meer was.
De volgende ronde zouden we
wel eens tegen een meesterklasseteam kunnen uitkomen,
LSG of HWP Sas van Gent. Wordt
vervolgd.

KNSB BEKER
RIJSWIJK-PK ½-3½
Dirk Floor
De loting voor de tweede ronde
voerde ons naar Rijswijk. De
schaakclub aldaar speelt onderin
de tweede klasse dus waren we
favoriet. Onderweg, in de bolide
van Willem Bor, gaf Xander te
kennen op een lager bord te willen
spelen. Na wat soebatten werd dit
het derde bord. Wie dan op 1? “Ik
wil wel op 1”, hoorde ik mezelf
zeggen.
Veel maakte het ook niet uit. De
tegenstander was niet in de sterkste opstelling gekomen en leek
niet in de eigen kansen te
geloven. Tegen spelers van
tussen de 2000 en 2100 rating,
schat ik zo in, konden we vrij
gemakkelijk het klasseverschil tot
uiting brengen. Gedurende de
wedstrijd kon het gebeuren dat
hun drie eerste borden onbezet
waren terwijl ze weldegelijk aan
zet waren: roken was alleen
boven toegstaan.
Ik was behoorlijk in mijn partij
verdiept, toen ik weer eens opkeek bleken Xander en Mark al
verdwenen te zijn, beiden gewonnen. Mark met zwart aan vier in
zijn geliefde Aljechin. Al snel was
de
stellingsproblematiek
zijn
tegenstander boven het hoofd
gegroeid. Xander speelde met wit
2.Pc3 tegen het hollands. Zijn
tegenstander , Roel Leezer, oud
PK-lid, werd onder de voet

P.S. Na de wedstrijd werden er
door Roel Leezer herinneringen
opgehaald uit vervlogen tijden. Zo
moet er een tweelingbroer Albert
zijn van een van de gebroeders
Verlinde die destijds lid was. En
kwam er iemand ter sprake die
verbonden was aan de faculteit
parapsychologie, onderzoek verrichtte naar het bestaan ervan en
concludeerde
dat
het
niet
bestond: "waarna de faculteit
werd opgeheven". Huiskamervraag voor onze oudste leden, wie
was dat?
En ging het over de teloorgang
van het Ledig Erf. Ach, het Ledig
Erf..
(1) D. Floor - A. Cupido
1.d4 c5 2.d5 e6 3.Pc3 liever geen
c2-c4 om veld c4 vrij te houden
voor het paard 3...d6 [3...Pf6 4.e4
d6 (4...exd5 5.e5+/-) ] 4.Pf3 Pf6
5.e4 a6 [5...exd5 6.Pxd5!? Pc6
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(6...Pxe4 7.De2 f5 8.Pg5+-)
7.Lc4!?] 6.a4 [6.dxe6 Lxe6 7.Pg5
Pc6 ook hier voordeel voor wit,
maar ik wilde Pb8 er niet uit laten]
6...Le7 7.h3 [7.Lc4!?; 7.a5!?]
7...0–0 8.Le2 e5?! zet het veld
dicht dat voorbestemd was voor
het paard [8...exd5 9.exd5 Pbd7
10.0–0 Pe5 wit staat beter
vaanwege zijn ruimtevoordeel
maar tastbaar is het nog niet, hier
is Pb8 goed losgekomen.] 9.g4!?
Da5?! 10.Pd2 Pbd7 [10...b5 deze
zet had zwart gepland maar hij
zag nu de damevangst: 11.axb5
Dxa1 12.Pb3 Dxc1 13.Dxc1 axb5
14.Lxb5+-] 11.h4 Pe8 12.g5
[12.Pc4!? Dd8 13.g5 Pb6 14.Pe3!
(14.Pxb6 Dxb6 15.h5 f5 16.gxf6
Pxf6 17.a5 Dc7 18.Tg1→) 14...a5
15.Lg4 is zeer goed voor wit;
12.h5!? zwart mist hoe dan ook
tegenspel] 12...Pb8 illustratief
voor de zwarte problemen, wil
aktief worden met de f-pion, ipv
wachten weggedrukt te worden
13.Pc4 Dd8 14.a5 f5 leidt tot een
verloren stelling [14...Pd7 15.Lg4
b5 16.axb6 Pxb6 17.Pe3 Lxg4
18.Dxg4+/-] 15.Pb6 Ta7 In deze
riante stelling kon reeds een plan
worden ontworpen naar de winst.
16.Ta4 een goede zet, met de
optie om de toren naar de
koningsvleugel over te brengen,
terwijl zwart niets kan ondernemen. Concreter was: [16.g6 h6
17.Pxc8 Dxc8 18.Lf1! fxe4 19.Lh3
Dc7 20.Le6+ Kh8 21.Pxe4+-]
16...Pc7 [16...Pd7 17.Pxc8 Dxc8
18.exf5+/-] 17.Pxc8 Dxc8 18.exf5
Dxf5 19.Le3 [19.Pe4] 19...Df7

20.Lh5 Df5 21.Lg4 Df7 22.Th3
[22.b4+- op beide vleugels druk
uitoefenen] 22...Kh8 23.Tf3 De8
24.Lh5 Dd7 25.Txf8+ Lxf8 26.Df3
[26.g6 h6 27.Dg4 Dd8] 26...Kg8
27.g6 h6 28.Tg4 Pb5 29.Df7+
ook na dameruil staat wit overweldigend 29...Dxf7 30.gxf7+
Kh7 31.Lg6+ Kh8 32.Pxb5
[32.Pe4 Pd4 33.Pg5!+-] 32...axb5
33.b4 [33.Lf5! Txa5 34.Lxh6+zwart blijft opgesloten] 33...Pd7
34.Lf5 Pf6 35.Tg6 Pxd5 36.Te6!
Pc7?? [36...g5! en zwart kan nog
vechten daar 37 Tg6 faalt op 38
Pe7] 37.Te8 vanaf a1 gekomen
heeft de toren tenslotte op zijn
hoekige manier de overkant
bereikt 37...Ta8 38.Lg6

een genoegen deze zet te spelen,
zwart kan niets meer [38.Lc8 wint
sneller] 38...cxb4 39.Lb6 Pxe8
40.fxe8D Txe8 41.Lxe8 g5
42.Lc6 d5 mist het beste moment
om op te geven, maar soms heb
je nog even tijd nodig 43.Lxb7 d4
1–0
(3) Xander Wemmers - R. Leezer
1.d4 f5 2.Pc3 Pf6 3.Lg5 d5
4.Lxf6 exf6 5.e3 Le6 6.Df3 Dd7
7.Lb5!? Pc6 [7...c6!?] 8.Pge2 0–
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0–0 9.Pf4 Lf7 10.Pd3 g6 11.a3 na
de partij vroeg Xander zich af of
het beter was het zonder deze zet
te spelen: [11.0–0!?] 11...De6
[11...Dd6] 12.0–0 h5 13.Pa4 Pe7
[13...De8!?
de
gepointeerde
verdediging van Fritz die nu
meent dat 14 Pc3 terug het beste
is. 14.Pac5? Pxd4!] 14.Tfc1 c6
15.Pdc5 Dd6 16.Ld3 Kb8 17.b4
wit heeft nu een ferm initiatief op
de damevleugel, de paardmanoeuvre naar c5 is er een om
te onthouden 17...Pc8?! te
passief [17...h4!? probeert in ieder
geval wat terug te doen] 18.Tcb1
Pb6 19.b5 er is nu geen houden
meer aan 19...Pxa4 20.Pxa4
cxb5 21.Pc5 b6 22.Pa6+ +/- Kc8
23.Lxb5 Lh6 24.Tb3 Le8 25.Tc3+

Kb7 26.Tc7+ Ka8 27.c4 Lxb5
28.cxb5 The8 29.Tac1 Dxa3

30.Dxd5+! XW" Ik dacht hoe zou
ik dit nog kunnen verliezen?
Alleen
als
ik
mijn
dame
weggeef.Hm, laat ik het maar
doen.." 30...Txd5 31.Tc8+ 1–0

Gezien het ELO-overwicht zou
dit een makkie moeten zijn, maar
je weet nooit. Het zijn slechts vier
borden en Kanaleiland heeft in de
vorige ronde Nieuw Amelisweerd
verslagen.
Wegens verplichtingen elders
was ik wat verlaat. De partijen
waren reeds aan de gang. Op het
eerste bord was er een typische
Andreas-partij
bezig:
soort
Konings-Indisch in de voorhand.
Op het derde bord speelde Jaap
tegen een versnelde Siciliaanse
Draak na Lc4 niet Lb3. Hij kreeg
gelijk het schijnoffer op e4 voor
zijn kiezen. Op 2 en 4 spelen ze
dezelfde variant van het Frans:
Winawer.

SGS BEKER:
Moeilijke uurtjes voor de NPC
Ger Hageman
In de afgelopen jaren was het
bekerteam niet doorgedrongen tot
de 2e ronde. Nu wel. Op dinsdag 7
februari mocht het SGS-bekerteam aantreden tegen jawel,
Kanaleneiland. PK trad aan in de
volgende
opstelling:
Andreas
Weiermann (met wit tegen Wim
van ’t Klooster), GertJan de
Pender (tegen Jan Maarten van
de Boogaart), Jaap van Oosten
(tegen Pim Gentenaar), Erik
Verlinde
(tegen
Willem
Mullender).
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remises wordt er gevluggerd. Bij
andere uitslagen wordt de uitslag
van het vierde bord verwaarloosd,
eventueel het derde ook nog.
Concreet: PK heeft verloren op
het tweede bord. Als het nu nog 22 wordt, dan verdwijnt de uitslag
op het vierde bord. Dus we
moeten winnen.
De stand op het derde bord is
onduidelijk, hoewel de stand mij
beter lijkt voor Kanaleiland. De
stelling op bord 1 wordt beter en
beter, zeker nadat zwart een toren
laat verdwalen op b6 die
geblokkeerd is door zijn eigen
pion op b7 en een witte op b5, die
weer gedekt wordt door een
superpaard op d6.
In een zinderende tijdnoodfase
met elk nog drie minuten op de
klok durft Pim Gentenaar zijn
kwaliteit plus niet te benutten. Hij
gaat voor zetherhaling. Hoera, we
kunnen nog winnen.
De beslissing gaat dus vallen op
bord 1. Hier "offert" de zwartspeler
de kwaliteit. Toren en pion tegen
paard: theoretisch gewonnen,
zeker. Maar ook met 90 seconden
op de klok? Andreas speelt dit
fraai en isoleert het paard:
opgave.
Daarmee plaatsen we ons voor
de kwartfinale.

Bord 4: zwart slaat op c3 en wit
graait de pionnen weg via Dg4 op
g7 en h7. Bord 2: zwart verijdelt
een aanval op de koningsvleugel
en staat stevig.
Verrassend
genoeg
weet
GertJan deze stelling niet te
houden. Hij komt een stuk achter
en geeft op na een doorslaande
mataanval.
Ontzetting:
onze
topscorer gaat eraf. Ipv. 1-0 voor
ons 0-1.
Vlug, hoe is de stand op de
andere borden? Op bord 4 staat
Erik moeilijk: zijn tegenstander
heeft het loperpaar. Om tegenkansen tegen de koning te
scheppen, die lang gerocheerd
heeft (bedankt, tegenstander)
staat hij toe dat zijn tegenstander
twee verbonden vrijpionnen krijgt
op de koningsvleugel.
Op bord 3 offert Jaap een pion
op f5 voor onduidelijke kansen.
Op bord 1 heeft wit een klein
plusje.
In het vierde uur is er vuurwerk.
Het vierde bord van Kanaleneiland laat de stelling na het
zoveelste biertje (goed gezien,
Erik. Gepaste gulheid doet soms
wonderen) uit zijn handen glippen
en gaat tenonder in een
mataanval. 1-1!
Intermezzo: wat gebeurt er bij
een eindstand van 2-2? Bij vier
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STANDEN EXTERNE COMPETITIE
2005-2006 (feb-05)
PK4 (SGS 1e klasse A)
MP BP
1 Paul Keres 4 (*) 9 28
2 Leusden 1
8 29½
3 Huizen 1
8 26
4 Soest 2
7 27
5 Vegtlust 1
5 21½
6 Doorn-Drieb. 1
5 21
7 Hoogland 1 (*)
5 17½
8 Laren 1
4 19
9 En Passant 2 (*) 3 17½
10 V&O 1 (*)
2 17
(* 1 match minder gespeeld)

PK1 (KNSB 1e klasse B)
MP
1 Utrecht 1
12
2 SMB
10
3 Paul Keres 1
8
4 LSG 2
6
5 Voerendaal
5
6 Eindhoven
5
7 RSR Ivoren Toren 4
8 DSC Delft
4
9 De Pion
4
10 D4
2

BP
44
34
33½
30½
31
27½
27½
25½
24½
22

PK2 (KNSB 3e klasse C)
MP
1 ASV 2
11
2 Voorschoten
9
3 Paul Keres 2
8
4 ZSC-Saende
7
5 De Toren Arnhem
7
6 VAS 3
7
7 BAT Zevenaar
5
8 Wageningen 2
3
9 Kijk Uit
2
10 Zukertort 3
1

BP
29
30
26½
25½
23½
22½
25
19½
19
19½

PK5 (SGS 2e klasse C)
MP BP
1 Paul Keres 5
10 31½
2 Bunnik 1
10 30½
3 Nieuwegein 1
9 27
4 Oud Zuylen 3
7 24½
5 DBC 3
6 25½
6 ZZC 2
6 22
7 Vianen 2
4 21½
8 De Rode Loper 4
4 20½
9 Het Gambiet 1
4 19
10 Gorinchem 3
0 18

PK3 (KNSB 3e klasse D)
MP
1 De Wijker Toren 12
2 VAS 2
11
3 Nieuwendam
10
4 HWP Haarlem
6
5 BSG 2
5
6 Paul Keres 3
5
7 DBC
5
8 De Eenhoorn 2
4
9 KTV
2
10 De Raadsheer
0

BP
31½
30
31
23½
24½
22½
22
24½
15
15½

PK6 (SGS 3e klasse E)
MP BP
1 Paul Keres 6
9 32½
2 Vegtlust 2 (*)
8 26
3 Doorn-Drieb. 3
7 27½
4 BSG 6 (*)
6 22
5 Zeist 5 (*)
6 19½
6 DBC 4 (*)
4 18
7 TRIO 2 (*)
4 17
8 De Rode Loper 5
4 23
9 Moira Domt. 4 (*) 0
6½
(* 1 match minder gespeeld)
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c5 te bewerkstelligen. Uiteindelijk
verloor hij een toren, maar
daarvoor had hij drie mobiele
centrumpionnen en een octopus
op d6. Simon kwam er niet uit en
werd geplet door de aanstormende pionnenmeute. Op bord 7
had het eerste al een invaller
nodig: Lukas Boutens, die zich in
kenmerkende stijl bescheiden
opstelde en daarna vanuit de
counter scoorde tegen Hein-Piet
van der Spek. Op bord 8 was Ger
Hageman als tweede invaller door
het eerste opgesteld; hij kwam in
een opening terecht die Kees
goed kende en dat is vaak dodelijk. Kees strafte een onnauwkeurigheid af, won een pion en
goochelde die artistiek naar de
overkant.

OEFENMATCH PK1-PK2
Simon Kronemeijer
In een soort schuilkelder onder
buurthuis Sterrenzicht, waar zich
normaal duivensporters, biljarters
en darters ophouden, vond op 14
januari de oefenwedstrijd PK1PK2 plaats. Het tweede team
weerde zich heftig, maar liep toch
een 5-3 nederlaag op. Op bord 1
eindigde de beladen wedstrijd
Xander-Maartje in een anticlimax
toen laatstgenoemde de dame
verloor. Op bord 2 had Willem Bor
voortdurend het betere van het
spel tegen Erik Oosterom en hij
won tamelijk regelmatig. Meer
spektakel was er op bord 3, waar
Jan-Bart Abcouwer Dirk Floor
verraste met een overval in de
opening. Jan-Bart offerde een
kleine kwaliteit, maar de zwarte
koning werd door dame en toren
uit zijn troonzaal verjaagd en ging
midden op het bord mat. Op bord
4 had Frans Konings een geweldig initiatief na een mislukte
opening van Jan Jaap Janse. Die
vocht zich terug met het
verwarrende b7-b5 en ging het
eindspel in met een pluspion. De
stelling bleef echter remise en
werd dat ook snel. Op bord 5
speelde Paul van der Kooij een
boeiende manoevreerpartij tegen
Wim van de Fliert, waarin het
evenwicht wel schommelde maar
niet verbroken werd. Anton
Rosmuller zette in een KoningsIndier tegen Simon Kronemeijer
alles op alles om de doorbraak c4-

(Red: De aantekeningen bij de
partijen zijn van Kees Vreeken)
1) M. De Jonge - X. Wemmers

(Stelling na 17...fxe5)
18.Lxc6? [18.dxe5 Pxe5 19.Dxh4
Pxh4 20.f4 Pef3 -/+] 18...exd4
19.Pb5 d3+ (0-1)
2) W.Bor - E.Oosterom
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[21...Kg7 22.Df7+ Kxh8 23.Dg8#]
22.De3+ Kf6 [22...Kf5 23.Tf8+ Lf6
[23...Dxf8 24.De5#] 24.h4! Dxd5
25.Te1 De6 26.Dg5#] 23.Txd8
[23.Tf8+
Kg7
24.Tf7+
Kh8
25.De8+] 23...Dxd8 24.De5# 1-0
4) F. Konings - J.J. Janse
(Stelling na 28.b3)
28...d5? [28...f5] 29.exd5 Lxd5
30.Ted3 Td7 [30...g5] 31.Pxd5+
Tdxd5 32.Txd5 exd5 33.Tc2 Kd6
34.Kb2 g5? [34...Tb5 35.Tc8 d4
36.Td8+ Ke5 37.Td7 f6 38.Txg7
Tc5] 35.Txc5 Kxc5 36.Kc3 f5
37.a3 h5 38.b4+ axb4+ 39.axb4+
Kd6 40.Kd4 g4 41.f4 (1-0)

(Stelling na 10...0-0)
11.La3! b5? [11...Pbc6!? 12.Pxc6
Pxc6 13.Lxf8 Lh3 14.Tg1 Le6
15.Lxe6 Txf8] 12.Pxb5? [12.Lxb5!
Lb7 13.f3 +-] 12...Pbc6 [12...Lh3!
13.Tg1 Le6] 13.Te1 Dh4 14.Lxe7
[14.Da4] 14...Pxe7 15.Db4 Pg6
16.Pxc7 Tb8 17.Dc5 Lb7! -/+
18.Ld5 Tfc8 19.Dd6 Td8 20.Dc5
Tdc8 21.Dd6 Pf4 [21...Lxd5
22.Pxd5 Tb2] 22.Lxb7 Txb7

3) J.B. Abcouwer - D. Floor

(Stelling na 12...Ld8)
13.Pxd5! Dxd5 14.Lxc4 Dd6?
[14...Da5 15.Pxf7 Kh7 16.Dd3+ g6
17.De3 Lg5 18.Pxg5+ Dxg5
19.Dxg5 hxg5 20.Tad1 +/-]
15.Pxf7 Txf7 16.Te8+ Kh7
17.Lxf7 g6 [17...Pc6 18.Dd3+ g6
19.Te6! Lxe6 20.Dxg6+ Kh8
21.Dg8#] 18.Df3 h5 19.Lg8+ Kh6
20.Ld5
Lg4
21.Th8+
Kg5

23.Dc6? [23.Pd5 Pd3 24.Pf6+
Dxf6 25.Dxd3 Tb2 -/+] 23...Dd8!
23

24.De4 Tbxc7? [24...Dd3+ 25.
Dxd3 Pxd3 26.Td1 Pb2 27.Td2
Pc4-+] 25.Dxf4 Txc3? [25...Dd3+!
26.Kg1 Dxc3 27.Tf1 [27.Td1?
Dc1!-+]] 26.h3 Dd5 27.Kg1 Dxa2
28.Kh2 Dc4 29.Te4 Dc7 30.Ta1
Dxf4+ 31.Txf4 Ta8 32.Tfa4 Tc7
33.Ta6 Kf8 34.Te1 Te8 35.Tea1
Tee7 36.Tb1 Ke8? [36...Te6 of f6]
37.Tb8+ Kd7 38.Ta8 (½-½)

6) A. Rosmuller - S. Kronemeijer

5) P. vd Kooij - W. vd Fliert

(Stelling na 15...Ld4)
16.Pb5!? [16.cxd6 cxd6 17.Tc1]
16...Lxa1 17.Dxa1 Pf4 18.Te1?
[18.Pxc7! Dxc7 19.cxd6] 18...
Pxe2 19.Txe2 a6? [19...fxe4
20.cxd6 [20.fxe4 Lg4] 20...Pxd5
21.Dxe5 Tf5 22.Dd4] 20.Pxc7
[20.Pbxd6
cxd6
21.Pxd6]
20...Dxc7 21.Pxd6 g5 22.Dxe5
Pg6 23.Dg3 fxe4 24.Pxe4?
[24.Txe4] 24...Dxg3 25.hxg3 h6
[25...g4 26.f4 Pe7] 26.Lb2 Lf5
27.Pd6 Tab8? [27...Tad8 28.g4
Lb1 [28...Ld3]] 28.a4 Tbd8 29.g4
Ld3 30.Te6 Kh7 31.b5

(Stelling na 32.Tf3)
32...Dxc5 [32...Dd1! 33.f5 Tg1+
34.Kh2 Th1+ 35.Kg3 Txh3+
36.Kxh3 Dxf3+ 37.Kh2 Dxf2+
38.Kh1 dxc5 -+] 33.Dd8+ Kg7
34.f5 Dd5? [34...Dc4! 35.Te3
[35.f6+
Kh6
36.Df8+
Kh5]
35...Df1+ 36.Kg3 Dg1+ -+]
35.fxg6 hxg6 36.Df6+ Kg8
37.Dd8+ Kg7 38.Df6+ Kh6
[38...Kf8 39.Dh8+ Ke7 40.Df6+
Ke8 41.Dh8+ Kd7 42.Df6] 39.h4
Te8 40.Dxf7 Dxf7 41.Txf7 a5
42.Ta7 Te5 43.Ta6 Tc5 44.Txd6
Txc3 45.Ta6 Ta3 46.f3 a4 47.Kg3
Ta1 48.Ta7 a3 49.Kg4 a2 (½-½)

31...Lf1? [31...axb5 32.axb5 Lxb5
33.Pxb5 Txd5] 32.b6 Lxg2+
33.Kxg2 Pf4+ 34.Kg3 Pxe6
35.dxe6 Tde8 [35...Tb8 36.e7 Tg8
37.Ld4] 36.Pxb7 Txe6 37.Ld4?
24

[30.c4!] 30...Dc7 [30...Dd6] 31.b6
Dd6 32.Pxb7 Lxb7 33.Ke1 [33.f3]
33...e4 34.Lc4 Dxh2 (0-1)

[37.Pd6!]
37...Tc6?
[37...Tf4!
38.Pd8 Te8 39.Pc6 Tef8 40.Kg2
Txf3] 38.Pa5 Tcc8 39.c6 Tf7
40.Lc5 Tf6 41.c7 Tf7 42.Ld6 Te8
43.Pc4 1-0

8) G. Hageman - K. Vreeken

7) H.P. vd Spek - L. Boutens

(Stelling na 27.Pxg2)
27...Txd4 [27...c2! 28.Tc1 Tab8]
28.Tc1 [28.Txd4 Ta1+ 29.Pe1
Txe1+ 30.Kg2 c2 -+] 28...c2
29.Pe3 Pd5! 30.Pxd5? [30.Pxc2
Tc4 31.Tb2 Tac8 32.Kf1 Pb4 -+]
[30.Td6 Pxf4! [30...Pc3 31.Txd4
Pe2+ 32.Kf1 Pxd4 33.Pxc2 Tc8 +] 31.Txd4 Pe2+ 32.Kf1 Pxd4
33.Pxc2 [33.Ke1 Ta2] 33...Tc8]
30...Td1+ (0-1)

(Stelling na 18...g5)
19.b4?! [19.Ph4! Ph6 [19...gxh4
20.h6 Pxh6 21.Lxh6] 20.Pf5]
19...Pb7 20.Ph2? [20.Ph4] 20...h6
21.De2 b5 22.Kd2 c6 23.dxc6
Dxc6 24.a4 bxa4 25.Ta1 Le6
26.Thb1 [26.Txa4] 26...Tac8?
[26...Pe7 -/+] 27.Pxa4 d5 28.exd5
[28.Pc5]
28...Lxd5
29.Pc5
[29.Pb6] 29...a5? [29...e4!] 30.b5?

Pa5 26.De1 Pc4 27.Tc2 De6
28.Pd2 Pd6 29.b3 Pb5 30.Pc4

PK1 - SMB 1: 4½ - 5½
Dirk Floor
(1) D. Tjiam - X. Wemmers
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 c5 4.g3
cxd4 5.Pxd4 Lb4+ 6.Ld2 Lc5
7.Pb3 Le7 8.Lg2 0–0 9.0–0 Pc6
10.Lf4 d5 11.cxd5 Pxd5 12.Ld2
e5 13.Pc3 Pb6 14.Pe4 Pc4
15.Lc3 Db6 16.Ped2 Pd6 17.Pf3
Pc4 18.Pbd2 Pxd2 19.Dxd2 Td8
20.Dc1 f6 21.e3 Lf5 22.Td1 Tdc8
23.Ph4 Lg4 24.Td2 g5 25.Pf3
25

pion, merk op hoe de loper het
cruciale veld g2 verdedigt) 30.
Txd2 Txd2 31.Tc1 Te2 32.Txc5
Txe3 33.Lc2 Te2 34.Ld3 Td2
35.Lc4+/-] 28...Txe3 29.Lc4 Txf1+
30.Txf1 Te4 31.Tf6 Pxc4 32.bxc4
Txc4 33.Txe6 Tb4 34.b6 Kf7
35.Tc6 Ke7 36.Txc5 Txb6
37.Tc7+ Kf6 38.Txh7 Tb2=
39.Tc7 Kg5 40.Tf7 er volgde nog
de nodige zetten, maar meer dan
remise zit er natuurlijk niet in ½-½

30...Pxc3 31.Dxc3 Tab8 32.Da5
b5 33.Pa3 a6 34.Td2 Td8 35.Pc2
Txd2 36.Dxd2 Td8 37.De1 Dd6
38.e4 Dd2 39.Pe3 Dxe1+ 40.
Txe1 Le6 41.Pd5 Lxd5 42.exd5
Tc8 43.Le4 h6 44.Kg2 a5 45.Te2
Kf7 46.Tc2 (½–½)
(2) F. Konings - W. Hendriks
1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 b5 4.cxb5
a6 5.bxa6 g6 6.Pc3 Lxa6 7.g3 d6
8.Lg2 Lg7 9.Pf3 Pbd7 10.Tb1 0–
0 11.b3 Da5 12.Ld2 Lb7 13.0–0
Da6 14.Lc1 e6!? zoekt de strijd in
het centrum 15.dxe6 fxe6 16.a4
d5 17.Pb5 Db6 18.Lf4 [18.b4!?
om het pionnenfront te breken
18...cxb4 19.Ld2 b3 20.Txb3 Pc5
21.a5 Dd8 22.Tb1+/=] 18...Pe4
19.Pg5 [19.Pd2 Pc3 20.Pxc3
Lxc3=] 19...Pxg5 20.Lxg5 Lc6
21.e4!? [21.b4 c4!?] 21...dxe4
22.Dd6 Lxb5 23.Dxb6 Pxb6
24.axb5 Ld4 25.Lxe4 Ta2 26.Le3
Lxe3 27.fxe3 Te2

(3) V. Deegens - W. Bor
(analyse Willem Bor)
1.e4 e5 2.Pc3 Ik had mij voorbereid op het Italiaans met d3 van
Hendriks en Klip, op het pittige
Schots met Pb5 van Swinkels, en
ook op het Hollands met 2.Pc3
van Tjiam; maar niet op Vincent
Deegens, die tot nu toe steeds
aan een iets lager bord speelde.
2... Pf6 3.Lc4 Pxe4 Niet van
harte, maar dan maar een
Frankenstein - Dracula-variant.
4.Dh5 Pd6 5.Lb3 Pc6 6.d4!? Wat
is dit? Is 6.Pb5 gevolgd door 6...
g6 7.Df3 f5 8.Dd5 De7 9.Pxc7+
Kd8 10.Pxa8 b6 niet gedwongen?
Vincent vertelde na afloop dat hij
het idee voor incidenteel gebruik
had opgepikt uit een recent boek
over het Weens, met als illustratie
wat partijen van meer dan een
eeuw geleden. Hij had het al eens
eerder gespeeld tegen een
volgens hem wat zwakkere speler,
en die was aan de druk ten onder
gegaan. Bij controle in Chessbase
vind ik met de zet maar 7(!)
partijen, waaronder de eerdere

28.Ld3?! hier laat Frans een kans
liggen: [28.Tfe1 Tff2 29.Ted1 nu
de e-toren de f-toren moet blijven
dekken 29...Td2 (29...Pd5 het
paard mag zich er niet mee bemoeien 30.Tbc1 Pxe3 31.Td8+ +gevolgd door de opmars van de b26

partij van Vincent en een
simultaanpartij van the one and
only Robert James Fischer. Met
een score van 4-3 voor wit.
Boeiend. Bij een analyse na
afloop bij de Chinees werd één
van mijn teamgenoten zo enthousiast van wits praktische kansen
dat hij de variant op zijn repertoire
wilde zetten (niet doen hoor,
Mark!). 6... g6 Het veiligst. Ik was
dus duidelijk out of book en begon
flink tijd te gebruiken, terwijl wit
nog
een
tijdje
a
tempo
doorspeelde. Op 6... Pxd4 is
7.Pd5 (7.Lg5 Le7 8.Lxe7 Dxe7
9.Pd5 g6!) 7... Pe6 8.Dxe5
onduidelijk; wit heeft een pion
geofferd, maar zwart heeft moeite
om zich verder te ontwikkelen;
een mogelijk vervolg is 8... c6
9.Pf4 (9.Lg5!?; 9.Pc3 De7 is NeetPljusnin, email 1999, en 9... Df6
10.Dxf6 gxf6 11.Pge2 Pf5 12.g4
Pfd4 13.Pxd4 Pxd4 14.Le3 is
R.J.Fischer-Dondis,
simultaan
1964) 9... Df6 10.De2 (beter
10.Dxf6) en nu in DeegensIntVeld, Vlissingen 2003, het
beste 10... Pf5. Nog een
mogelijkheid is 6... exd4 7.Pd5 (of
ook 7.Lg5 Le7 8.Pb5!?; of hier
8.Pe4 0-0 maar niet 8... g6?
9.Pxd6+ cxd6 10.Lxf7+ als in
Lohrman-Mack, corr 1984) 7...
Le7 8.Pf3 0-0 9.0-0 met goede
compensatie voor de pion. 7.De2
Heel slecht is 7.Dg4 Pxd4 8.Pd5
Lg7 9.Lg5 f6 als in CuomoCampbell, corr 1964. 7... Pxd4
8.Dxe5+ De7 9.Lf4 Pxb3 10.axb3
f6 11.Dxe7+ Lxe7 12.Pd5

12...Ld8 12... Kd8 13.0-0-0 a5
14.Pf3 Ta6 15.Pd4 was goed voor
wit in Valvo-Gilstring, Krakow
1964. 13.0-0-0 In aanmerking
kwam 13.Lxd6 cxd6 14.Pe2 Kf7.
Of ook 13.Pf3 Kf7 (beter 13... Pb5
14.c4 c6) 14.Pb6?! (14.Lxd6 cxd6
15.0-0-0) 14... Te8+ 15.Kd1 cxb6
16.Lxd6 Le7 met licht voordeel
voor zwart, Purdy-Purkalitis, kamp
Australie 1960. 13... b6 Het
alternatief was het lelijke 13... Pb5
14.c4 c6. Ik speelde dit niet
wegens 15.cxb5 cxd5 16.Pf3 Kf7
17.Txd5 Te8 18.Thd1 met volgens
mij voldoende compensatie voor
de geïsoleerde witte trippelpion.
Misschien had ik het toch zo
moeten spelen. 14.Pxc7+ Hierna
vervlakt het. Meer actief was
14.Lxd6 cxd6 15.Pe2 of ook
14.c4, in beide gevallen met iets
betere kansen voor wit. 14... Lxc7
15.Lxd6 Lxd6 16.Txd6 Lb7 Al
met al had ik hier al ruim vijf
kwartier nagedacht terwijl wit voor
het eerst langer dan een minuut
de tijd begon te nemen. 17.f3
Helaas kan dit. Na 17.Pf3 Lxf3
18.gxf3 Tf8 was ik met alle plezier
tot het eindspelgaatje gegaan.
17... Tf8 18.Pe2 0-0-0 19.h4 Tde8
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aanval komt niet van de grond en
zwart heeft tegenspel op de
damevleugel. 24.Kh2 het illustratieve vervolg van Fritz, die het ook
niet weet hoe het verder moet
24...h6] 22...Tc7 een belangrijk
moment, ik besluit de dames op
het bord te houden in de hoop op
koningsaanval zonder te zien hoe
dit concreet tot stand te brengen.
Grofweg dacht ik: er moet manier
zijn mijn koningsvleugel pionnen
op te spelen, terwijl het zwarte
spel op de damevleugel tot
stilstand. Ergens in mijn achterhoofd zoemde het: "spelen als
Ivantsjoek": een partij van hem
waarin de koningsvleugel van
zwart werd opgeblazen heeft ooit
veel indruk op mij gemaakt. Dit
vooral omdat ik altijd dacht dat
zwart beter stond: "met het sterke
paard tegen de zwakke loper". Zo
voelde ik mij hier een voorvechter
van het dynamische schaak.
23.Df3 [23.b4!? Db5 (23...Dc4
24.Dxc4 Txc4 25.Lf1 Tc7 26.c4
Tb8 27.Td1=) 24.Dd4= opgemerkt
moet ook worden dat d5 zwak is
zodat Lf1 niet gaat] 23...Dc4
24.Td1 [24.Dd1 Kg8 25.b3 Dc5
26.a4 b5 27.axb5 axb5 28.Dd3 en
wit houdt de stelling onder
controle]
24...Da2!?
gedurfd
25.Td2 [25.De2] 25...b5 26.Dd1
Tb8 27.Le4 dan maar die [27.Lf1
was mijn plan waarmee ik dacht
de dame te kunnen gaan winnen,
maar: 27...a5 28.c4 bxc4 29.b4
cxb3! een dameoffer, mooi
dynamisch spel 30.Txa2 bxa2
31.Da1 Tc2 en dit leekt met niet

20.Pf4 Te5 21.Thd1 Tf7 22.T1d4
Te1+ 23.Td1 Niet 23.Kd2 Tg1;
maar hierna staat het helemaal
gelijk, dus: ½-½.
(4) D. Floor - F. Krudde
1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4
4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.g3 Ik had
frans verwacht, wat te spelen op
de Najdorf? Ik koos maar voor iets
wat in ieder geval solide is. 6...g6
7.Lg2 Lg7 8.0–0 0–0 9.h3 Pc6
10.Le3 Pxd4 11.Lxd4 Le6 12.Pd5
Lxd5 13.exd5 Zwart wil door te
vervlakken het spel gelijk maken.
13...Tc8 14.Te1 Te8 15.c3 Pd7
16.Lxg7 [16.Le3 waarna zwart te
beginnen
met
..Pe5
wel
voldoende spel heeft] 16...Kxg7
17.Dd4+ Kg8 Na mijn Pd5 was
een
dergelijke
stelling
te
verwachten. Ik meende beter te
staan vanwege de druk over de elijn en kansen tegen de zwarte
koning, waarvoor de h-pion naar
voren moet stormen. Vroeger
speelde ik dergelijke stellingen
graag met zwart, rekenend op een
sterk paard versus zwakke loper
eindspel. 18.Te4 [18.Te3 Da5
19.a3 Dc5 20.Dxc5 Pxc5 21.Tae1
Kf8 +/=] 18...Pf6 19.Te3 Da5
20.Tae1 Kf8 21.a3 Dc5 22.Df4
[22.Dd2 Dc7 23.De2 b5 Hoe nu
verder? Fritz is het steeds met
mijn zetten eens en geeft een
behoorlijk voordeel maar weet ook
niet hoe het verder moet en komt
om dit te illustreren hier tot 24
Kh2. Eigenlijk denk ik bij nader
inzien dat de stelling in dynamisch
evenwicht is, een witte konings28

lopen [38.Dxa4 Txa4 39.b3 Ta3
40.Lc4 Pd7 41.Tc8 Pb6 42.Te8
Kf6 43.Td4 Pxc4 44.bxc4=]
38...Td4 39.Lc4 Txd2 40.Dxd2
Da1 41.b3 Db1 42.Ta6 [42.De3
De4+ 43.Df3 h6 44.Ta6 Dxf3+
45.Kxf3 Pd7 46.Ke3 Kf6 47.Kd4
Pc5 48.Ta3 e5+ 49.dxe6 fxe6
50.f4 Tb6] 42...De4+ 43.Kh2 h5!
tenslotte is het de zwarte h-pion
die naar voren gaat 44.Ta1 h4
45.Te1 hxg3+ 46.fxg3 Df3
47.Tf1?? [47.Te3 Dh5 48.Kg2 g5!
49.Dd4 g4 50.hxg4 Dxg4 51.Df4
Dg6 52.Te1 Ta7 53.Df3 Pg4
54.Ld3 Dg5 met zwart voordeel,
een wat ver doorgevoerde variant
om te illustreren dat wit, met drie
sprokkelpionnen,
problemen
heeft. En uiteindelijk toch het
sterke paard- tegen matige lopermotief.] 47...Dxg3+ dat deed pijn
48.Kxg3 Pe4+ 49.Kg2 Pxd2 en er
gaat nog een pion af 50.Te1 Pxb3
en hier gaf ik op, met als zeer
waarschijnlijk vervolg: 51.Lxb3
Txb3 52.Txe7 Td3 53.Td7 Txd5
Sterk spel van mijn tegenstander!
0–1

wenselijk, Fritz, de gevoelloze,
ziet nu gelijk spel: 32.Te1 Tbb2
33.Lg2 Txf2 34.Lf3 e6 35.Td1
Tfc2 en "ziet" nu voordeel voor
zwart, allicht; 27.c4 de combinatie
in iets ander gedaante 27...bxc4
28.b4 cxb3 -/+] 27...a5 28.Kg2
intussen voelde ik me niet
gelukkig meer met de gebeurtenissen op het bord 28...b4
29.cxb4 axb4 30.axb4 Txb4
31.Ta3 Dc4

32.Lf3 mist een kleine combinatie
waarmee ik de stelling gelijk had
kunnen houden [32.Lxg6! Tcb7
33.Tc3 Db5 34.Tc8+ Kg7 35.Lh5
Txb2 36.Txb2 Dxb2 37.Lf3=]
32...Db5 33.Ta8+ [33.Tc3 Txc3
34.bxc3
Tb1
35.De2 Dxe2
36.Txe2 Tc1; 33.De2 Dxe2
34.Txe2 Tb5 35.Td2 vanwege de
druk op de zwakke pionnen is dit
lastig voor wit] 33...Kg7 zwart
heeft licht voordeel met de
mogelijkheden dit te vergroten
34.Da1 Dc5 35.Ta6 Tcb7 36.Tc6
Db5 37.Le2 Da4 38.Dc1?! Na de
afgelopen zetten goed verdedigd
te hebben is dit fout, ik had dames
moeten ruilen, ik zag hier nog niet
in dat het eerder de witte koning
dan de zwarte is die gevaar gaat

(5) H. Klip- M. Smits 0-1
(6) D. de Beer - Swinkels
1.d4 Pf6 2.Pf3 g6 3.c4 Lg7 4.Pc3
d5 5.cxd5 Pxd5 6.e4 Pxc3
7.bxc3 c5 8.Tb1 0–0 9.Le2 cxd4
10.cxd4 Da5+ 11.Ld2 Dxa2 12.0–
0 Lg4 13.Le3 Pc6 14.d5 Pa5
15.Lg5 e6 fout volgens Dirk,
15..Da3 is hier aangewezen 16.d6
Pc6 [16...Tfb8!? Fritz] 17.Txb7 h6
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wit d5. Voorheen kon het bekende
schijnoffer met d5 exd5 gevolgd
door Ph5 niet wegens ..Lc6 en de
loper staat gedekt. Na 9...a6
10.Lf4 d6 11.dxc5 Lxc5 staat de
pion op a6 wat onhandig. 10.Pxd4
Lxg2
11.Kxg2
Dc8
12.f3
Standaardopbouw Td8 Kennelijk
nieuw. a6 of Db7 is gespeelder.
2...Db7 13.Pdb5 a6 14.Pd6 Dc7
15.Lf4? Ph5 13.Lf4 d6 14.e4 Een
tijdrovende bezigheid is om de
gevolgen van 14..a6 15.Pb5 Dc6
16.Pxd6 Ph5 17.Dxc6 Pxc6 18.
Pb7 Pxf4 19.gxf4 Tdb8 te
proberen overzien. Het blijft een
pionoffer. Kf8 15.Pdb5 Pe8 Enige
zet, te lang over gedacht.
16.Td2(?) 16.Td3 ziet er wegens
Pa6 17.Td2 Pc5 niet aantrekkelijk
uit. maar geeft wit toch een
plusje.18.Dc2 a6 19.Pa3 16...Dc5!
Niet gezien aan deoverkant. Er
dreigt ineens ..g5 17.Td3 Pc6
18.Tad1

18.Le7 Tfb8 19.Txb8+ Txb8
20.d7 Lxf3 21.Lxf3 Da5 22.Dd6

de d-pion is te ver gekomen en
brengt de beslissing 22...Db6
23.Td1 Pxe7 24.Dxb6 axb6
25.d8D++- Txd8 26.Txd8+ Lf8
27.Tb8 Pc6 28.Txb6 Pd4 29.Ld1
dit is gemakkelijk gewonnen,
opgemerkt kan nog worden dat de
zwartspeler in een hopeloos
verloren stelling nog doorspeelt
29...Lc5 30.Tb7 h5 31.g3 Lf8
32.Kg2 Kg7 33.La4 Kf6 34.Tb8
Ke7 35.e5 f5 36.Le8 g5 37.Lxh5
Pc6 38.Tb7+ Kd8 39.Th7 Pxe5
40.Th8 Ke7 41.Th7+ Kd6 42.Le2
g4 43.f3 gxf3+ 44.Lxf3 Pd7
45.h4 e5 46.h5 e4 47.Le2 Pf6
48.Tf7 1–0
(7) A van Rijn- Bert Both
(Analyse Bert Both)
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 b6 4.g3
La6 5.Da4 Dit is het oudste
systeem tegen La6. 5.b3 is het
meest
gebruikelijke.
Lb7
Voorheen heb ik dit altijd
uitgesteld. De theorie zegt dat het
de makkelijkste weg voor zwart is,
en ik voelde me niet zo gedreven.
6.Lg2 c5 7.0–0 Le7 8.Td1 0–0
9.Pc3 cxd4 Ondertussen dreigde

18...a6 Ik mis hier een goede kans
met
18...Pb4
19.Le3
Pxd3
20.Lxc5 Pxb2 21.Db3 Pxd1
22.Lxb6 axb6 23.Dxd1 Lf6. De
torens zijn sterker dan de dame.
Ik dacht dat ik sowieso beter
stond en vond dit te troebel.
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[op e5 was ik Lg5 van plan, exd4
Lxf6 gxf6 Pe4 beter voor wit] 10.
Dd3! Ld6 11. Pb5 Lb8 12. Ld2
Db6 13. Le3 Pg4 14. h3 Pxe3 15.
fxe3 a6 16. Pbc3 Dc7 17. Pe4
Td5 18. Pf4 Tf5 19. Pg3 g5

19.Pa3 Wit doet ’t goed. 19.Pd4
Pxd4 20.Txd4 Tdc8 21.Le3 Lf6
22.T4d3 Dxc4 23.Lxb6 Lxc3
24.Dxc4 Txc4 25.Lxc3 19...Tdc8
20.T1d2? Beter is Le3 en wit staat
ok Hier mis ik een grotere kans
met 20...Pb4 21.Le3 Da5! zoals
mijn tegenstander na afloop
aangaf. Zwart staat goed. 21.Le3
Db4 22.f4 Lf6 23.Pab1 b5
24.cxb5 axb5 25.Dxb5? 25...Ta5!
26.Db6 Dxb6 27.Lxb6 Ta6 28.Lf2
Pb4 29.Tf3 Pxa2 30.Pb5= was
26.Pxb5 Txa2 27.P1c3 Ta6?? Na
Lc3 is het nog binnen de marge
28.Pxd6 Pxd6 29.Lc5 Le7
30.Lxd6 Pb4 31.Lxe7+ Kxe7
32.Td7+ Kf6 33.Tb7 Pc6 34.Kf3
Pa5 35.e5+ Kg6 36.Te7 en vlag. ’t
Is al over. 36...Pc4 37.Tdd7 PxL2
38.Pe4 Tf8 39.Pd6 Ta3+ 40.Kg2
Pd3 41.Txf7 Txf7 42.Pxf7+- 1–0

omdat zwart na Tg5 Pge2 nauwelijks tegenspel meer heeft, opent
hij de stelling; zo kom ik
gewonnen te staan, maar voor de
zoveelste keer dit seizoen geef ik
het weer weg] 20. Pxf5 gxf4 21.
Txf4! Pb4 22. De4 Pd5 23.
Ph6?? [Tf3 +–] Pxf4 24. Dxf4
Dxf4 25. exf4 Tf8 26. Pg4 Lxf4
27. Tf1 Lg5 28. c3 f6 29. g3 h5

(8) W. van de Fliert- B. vd Berg
(Analyse Wim vd Fliert)
1. e4 d5 2. exd5 Pf6 3. d4 Lg4 4.
Lb5+ [hiermee wilde ik de
legendarische partij Maartje de
Jonge – Dolf Meijer volgen
(remise waardoor PK1 zich
handhaafde) die verderging met
Pbd7 Le2 Lxe2 Dxe2 Pxd5 c4 met
een gezonde plus voor wit; er
komt echter een mij onbekend
gambiet op het bord] c6?! 5. dxc6
Da5+ 6. Pc3 Pxc6 7. Le2
[gebruikelijker zijn zetten als Dd3,
Pge2 of f3, meestal vergezeld van
Lxc6; na de tekstzet kan zwart zijn
pion terugwinnen met het nieuwtje
Td8, en nu Lxg4 Txd4= of Le3
e5=] Lxe2 8. Pxe2 0-0-0 9. 0-0 e6

30. h4?? [het eindspel met pluspion bood nog goede winstkansen, maar na deze tweede
blunder is het remise] Lxh4 31.
gxh4 hxg4 32. Kg2 Kd7 33. Kg3
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f5 34. Kf4 Ke7 35. h5 Kf6 36. Th1
Kg7 37. Kg5 Kh7 38. Te1 g3 39.
Kf4 Tg8 40. Tg1 g2 41. Kf3 Kh6
42. Txg2 Txg2 43. Kxg2 Kxh5
44. Kf3 Kg5 45. c4 f4 46. b4 Kf5
47. c5 e5 48. dxe5 Kxe5 49. a3
Kd5 50. Kxf4 a5 51. bxa5 (½-½)
(9) J Retera-Wan Fokkink
(Analyse Wan Fokkink)
1.d4 d5 2.Lf4 Pf6 3.e3 c5 4.c3
Db6 5.Db3 c4 6.Dxb6 axb6
7.Pd2 b5 8.Lxb8 Txb8 9.e4?!
Pxe4 10.Pxe4 dxe4 11.b3 Le6
12.Ph3 Ld5 13.Pf4 e6 14.Pxd5
exd5 15.a4 bxa4?! [Ta8] 16.bxc4
dxc4 17.Lxc4 b5 18.Ld5

18...Ld6 [Fritz raadt f5 Lc6+ Kd8
Tb1 Kc7 Txb5 Txb5 Lxb5 a3 aan.
Ik vond de twee witte vrije
dubbelpionnen gevaarlijker dan de
vrije zwart a-pion, maar zwart
blijkt desondanks in het voordeel
te zijn] 19.Lxe4 (½-½)
(10) A.Rosmuller- W.Dinjens 0-1

het verhaal van de wedstrijd
tegelijk verteld. De topborden
haalden 1½ uit 4, de staart sloeg
met 5½-½ zwiepend toe.
Dirk de B. had het het
makkelijkst, hij won van Robbert
rechtstreeks vanuit een opening
die hij veel beter kende. Stiekem
houdt Dirk thuis de zaakjes goed
bij. Dirk F. kreeg het ScharaHennig-gambiet
tegen.
De
pluspion werd netjes thuisgebracht. Arlette van Weersel
speelde te passief tegen Frans,
die rustig zijn stelling versterkte en
vervolgens toesloeg. Bert kon
geen plan verzinnen, maar kreeg
van zijn tegenstander de goede
winstweg opgedrongen.

PK1 klopt D4 dankzij staart
Bert Both
Op papier is D4 lang niet de
zwakste ploeg van 1B, op het
bord zijn ze het dit seizoen echter
wel. Ze spelen in Oosterhout,
hartje Brabant, en er doen een
aantal gesponsorde Belgen mee.
Het is ook het team van onze
Robbert van Vossen, spelend
teamleider.
Bij D4 zijn de hogere borden
aanzienlijk sterker dan de lagere.
Doordat Robbert geplaagd was
door een aantal late afmeldingen
was het verschil ditmaal nog
groter dan anders. Met onze
gelijkmatiger krachtverdeling was
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bezweek hij onder de druk.
Hiermee deden de twee D4-IM’s
hun meesterlijke plicht. Luid
applaus klonk op toen Anton de
kantine betrad. De oude baas (bij
aanvang van de partij wees Anton
zijn circa 35-jarige tegenstander
op de generatiekloof) had uit een
moeilijk middenspel 2 pionnen
overgehouden en daarmee zijn
score verdrievoudigd. Wan rechtte
de rug na een gewonnen eindspel
meer dan weggegeven te hebben,
en zette met een hard bevochten
halfje de 7-3 op het bord.
Toen Dirk F. in de Interliner
tenslotte zijn pet terugvond die hij
op de heenreis had laten liggen,
kon de dag niet meer stuk.

Ondertussen had aan de hogere
borden Willem B. remise gespeeld
tegen Wim Maes, die al vijf halfjes
op zijn naam had staan. Xander
gunde tegenstander Cekro een
kans dezelfde variant waarmee
Xander een week eerder van hem
gewonnen had te verbeteren. Dat
was geen goede gedachte. Mark
liet zijn tegenstander na een
handige manoeuvre in moeilijke
stelling in geëmotioneerde toestand achter.
Met een 5½-1½ waren er na de
tijdscontrole nog 3 spelers bezig.
Wim had na 40 zetten nog
dezelfde problematiek als na 7
zetten. Onaantastbare paarden op
c3 en f4 drukte op d5. Uiteindelijk
D4

- Paul Keres

3-7

E. Cekro (2429)
J. Claesen (2258)
W. Maes (2226)
P. Claesen (2396)
R. van Vossen (2093)
A. van Weersel (2137)
Maykel Smits (2095)
H-J Janssen (2131)
P. v. Landeghem (1947)
P. Jaspers (1894)

-

1-0
0-1
½-½
1-0
0-1
0-1
0-1
0-1
0-1
½-½

Xander Wemmers
Mark Smits
Willem Bor
Wim v/d Fliert
Dirk de Beer
Frans Konings
Dirk Floor
Anton Rosmuller
Bert Both
Wan Fokkink

Epiloog: Alzo gemaakt en doorgegeven voor de PK-site. Vanwege de openbaarheid is deswege een voorzichtigheid betracht

met toespelingen op de openingen, zoals die van het truitje
van Arlette. Waar Frans overigens
geen hinder van ondervond.
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Kleeman – Vreeken, bord 6
(Stelling na 19 Dc2) 19,… Pd3+?
Niet slecht, maar 19,… Le4! 20 h6
Dg5 wint een hele kluit materiaal.
Nu werd het maar een kwaliteit,
kreeg Kees z’n handen vol aan de
h-pion
om
uiteindelijk
de
bietenbrug op te gaan. Jammer.

PK2: HOLLEN EN STILSTAAN
Jan Jaap Janse
Gaat het Paul Keres II weer
lukken om te promoveren naar de
2e klasse? Het is twijfelachtig.
Soms speelt het team erg sterk,
dan weer uiterst moeizaam. In de
confrontaties met Voorschoten en
koploper ASV II is er een goede
dag nodig, al lijken steeds meer
spelers in vorm te komen.
Zo’n wat mindere dag hadden
we in de 4e ronde tegen het
aloude VAS. Die dag begon nog
wel zo mooi: de weerberichten
waren niet best, dus we namen
een trein eerder om aldus een uur
(!) te vroeg in Amsterdam te
arriveren. Dan maar een koffiehuis in waar vele onderwerpen de
revue passeerden, om ondertussen Utrecht II en Paul Keres III
langs te zien lopen. Ontspannen
werden de laatste meters afgelegd. Ondanks dit prima begin
bakten we er weinig van. Jan-Bart
en Jan Jaap kregen een hard pak
slaag, Paul speelde een wat
bloedeloze remise terwijl Kees
een grote kans liet liggen:

Beter nieuws kwam van de
topborden. Nogal ingebouwd in
een duister hoekje kwamen Erik
en Maartje steeds beter te staan
en degelijk werden de punten
binnengehaald. Ook Hein-Piet
zorgde voor hoop, nadat de
opening niet erg was gelukt:
v/d Spek – Schoute, bord 5

Stelling na 19,… Ld7
Daar wordt een mens niet vrolijk
van, maar goed doorknokken
zorgde toch nog voor een halfje.
Dat is de houding die we nodig
hebben. Zo waren we op 4-3
achter gekomen en werd er
hoopvol naar bord 7 gekeken.
Echter, daar leek niet direct een
vol punt aan te komen:
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winst: 63 Kd3 Kb5 64 Ta1 Kc5 65
Ta2 Kd5 66 Ta5+ Kc6 67 Kd4
Kb6 68 Ta3 Txa7 Verliest op slag.
Na 68,… Kc6 69 Kc4 raakt zwart
echter in tempodwang. 69 Txa7
Kxb6 70 Kd5 en wit won.

Kronemeijer – Yahia, bord 7

4-4. Niet slecht na de beroerde
start, maar wel een tegenvaller als
je kampioen wil worden. Dan
moest het maar tegen de koploper
gebeuren, 17 december in eigen
huis. De opponenten luisterden
naar de naam De Toren, waren
afkomstig uit Arnhem en gemiddeld een jaar of 18 oud. Jonge
aanstormende talenten dus, en tot
overmaat van ramp moesten we
ook Simon nog missen. Ik kwam
op het idee om Martin van Essen
te vragen voor zijn eerste serieuze
partij in meer dan een half jaar.
Daar had ie wel trek in:

Stelling na 55,… Tf4
Na een wisselvallig potje is dit
eindspel over. De nu volgende
analyses zijn op basis van
aantekeningen van Simon en
Kees. 56 Txa6 Kan, maar 56 c4+
lijkt veel nauwkeuriger. 56,…
Txf6? 56,… Kc5 is veel taaier en
mogelijk remise. Het verschil met
56 c4+ Kc5 is dat wit dan eerst 57
Tc8+ Kd4 58 Tc6 kan spelen; de
zwarte koning is dan afgesneden.
57 Tb6? Dit kost zeker een halfje.
57 Kb4! houdt opnieuw de koning
af. 57,… Kc5 58 Tb4 Tf1? 58,…
d5! lijkt remise te maken: koning
noch pion kunnen oversteken
naar de overkant. De zwartspeler
zat echter in een wel erg vlot
tempo te spelen; prettig voor
vriend en vijand met een 4-3
tussenstand. 59 Ta4 Tb1+ 60 Kc2
Th1? En dit is weer verloren. Na
60,… Tb7 61 a6 Ta7 houdt zwart
nog net remise: na ,…Txa6 Txa6
Kxa6 is de koning op tijd om de
laatste witte pion in de weg te
lopen. 61 a6 Th8 62 a7 Ta8 Ten
opzichte van de analysevariant
staat alles nu een rij opgeschoven. Dat is precies genoeg voor

van Essen - Beumer, bord 6
Zwart is een talentvolle jeugdspeler. Ik had een paar partijtjes
van hem gezien waarin hij met
zwart de Caro Kann speelt, dus
zijn
Sici
kwam
als
een
verrassinkje. Dat heb je met dat
jonge spul, tegen een Carlsen kun
je je ook amper voorbereiden.
1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.Pf3 d6 4.d4
cxd4 5.Pxd4 Pf6 6.Lc4 e6 7.Le3
Le7 8.De2 a6 9.Lb3 .. Dat hoort
erbij, anders moet je voortdurend
uitrekenen of zwart niet Pxe4 kan
spelen. Fischer trok op de
zevende zet zijn loper al terug.
9...Dc7 10.0-0-0 b5 Minder
gebruikelijk.
De
meeste
zwartspelers
rokeren
eerst.
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21. e5!!, Dxe5 22. Lxg7, f5! 23.
Dg5!, Txg7 24. Dxd8+, Kf7 25.
Dc7+! (daarom moest de zwarte
dame van c3 weg) en wint. De
tekstzet is ook okee. 18...g6 18.
...,Lxe5 19.Dxe5! 19.exf6 a5
20.a4 Dc5 21.Kxb2 La6

11.Thg1 Niet zo to-the-point. g2g4 hoeft helemaal niet te worden
voorbereid: Na 11. g4, Pxd4 12.
Lxd4, e5 wint zwart geen pion
wegens 13. Pd5±. De meest
natuurlijke manier om het vroege
b7-b5 te bestrijden is 11. Pxc6,
Dxc6 12. Ld4 (onder meer om e4
te dekken). 11...0-0 Niet slecht (de
bekende
varianten
worden
immers betreden), maar het
maakt wits laatste zet zinvol. Meer
adequaat is bijvoorbeeld 11. ...,
Pa5. 12.g4 b4 13.g5 Natuurlijk
(nou ja...) had ik gekeken naar
Pc3-d5 al dan niet voorafgegaan
door Pxc6 en dit werd tijdens de
na-analyse ook bekeken. Plan:
13. Pxc6, Dxc6 (bc!?) 14. Pd5,
exd5 15. g5 en wit wint zijn stuk
erg gunstig terug. Maar ik liet dit
vanwege 14. ..., Pxd5! varen.
13...bxc3 14.gxf6 cxb2+ 15.Kb1
Lxf6 16.Pxc6 Heel showy is direct
16. Lh6, Pxd4 17. Lxg7, Pxe2 18.
Lxf6+, Pxg1 19. Txg1#. Maar
zwart kan op g7 terugslaan want
na Dg4 heeft hij altijd f7-f5 waarna
de dame g7 dekt. Dus moet de
dame uit positie worden geruild.
16...Dxc6 17.Lh6 Td8 Ik dacht
tijdens de partij dat de noodrem
17. ...,g6 zwart niet zoveel kansen
zou bieden (rammen met f4) en
die mening had ik ook vlak na de
partij, toen Sebas het voorstelde.
Nu denk ik dat het zwart vrijwel
volwaardig spel geeft. 18.e5 Je
'hoort' hier 18. Txg7+, Lxg7 19.
Dg4 te doen, maar na 19. ..., Dc3
20. Tg1, Ta7! 21. Lxg7, f5!!
spartelt zwart nog. Maar wit doet

Dit laat nog een vonkje toe.
22.Dxe6! Ta7
23.De4
Tc7
24.Txg6+ Kh8 25.Tg7 Dc3+
26.Ka2 (1-0)
Die overwinning van Martin leek
hard nodig, want het liep niet echt
naar wens. Aan bord 1, 2 en 5
werden vingerfouten in de opening gemaakt en ook aan de
staart leken volle punten ver weg.
Kees toonde zich gelukkig scherp
in het eindspel:

Stelling na 37,… Lb2
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Engelen – Vreeken, bord 7
38 Te7+? Lijkt logisch, maar zorgt
er eigenlijk alleen maar voor dat
de zwarte koning snel richting
centrum kan. Ineens staat zwart
weer beter. 38,… Txe7 39 Pxe7
Kf6 40 Pd5+ Die moet wel. 40
Pc8 Ke6 en 40 Pg8 Kf7 kost een
houtje. 40,… Ke5 41 Pe7 Ld4+ 42
Kf1 g5 43 Ke2?! Hoofd, schoot.
Het taaist lijkt 43 Pf5 Kxe4 44
Pd6+ Kd5 45 Pxb7 Kc4 46 b5 Kb4
en de witte damevleugel valt. Het
restant zal wel verloren zijn. 43,…
Kxe4 44 h3 Le5 Het witte paard
staat nu zo geïsoleerd als Roy
Makaay in Oranje. 45 b5 Ld6 46
Pc8 Lc5 En dit zou je buitenspel
kunnen noemen. Kees had met
het restant weinig moeite meer, al
wist wit er nog een aardige pattruc
in te bouwen:

v/d Kooij – Karssenberg, bord 8

56 Pc5?! Da’s het proberen
waard, maar Kees had tijd
genoeg: 56,… a3 en vlot 0-1.

De partij van Jan-Bart was erg
boeiend, maar deze simpele geest
kon er geen touw aan vastknopen.
Zwart leek erg onder druk te
staan, grabbelde wel heel wat
pionnen mee en ineens hadden
ze elkaar gevonden in eeuwig
schaak. Een nuttig halfje. Bij Hein
Piet net zoiets: zwart offert een
kwaliteit, wikkelt af naar een
eindspel en na enig proberen over
en weer werd het ook remise. Dan
hebben we de topborden nog
over. Bij Maartje leek het in het
begin mis te gaan:

Stelling na 39 Tg2

Na een rare opening waarin zwart
een stuk had kunnen winnen heeft
Paul kalm een pion veroverd. In
tijdnood gebeuren er echter
vreemde dingen: 39,… f6? Na
39,… Kh7 wordt het nog een klus
om erdoorheen te komen. 40
De7?? Dd5?? De set vraagtekens slaat op 40,… Txh4+!
waarna zwart plots eeuwig schaak
heeft: 41 gxh4 Dxf4+ en wit komt
er niet uit. Nu won Paul soepel: 41
exf6 en lang duurde het niet
meer.

Erik won net zo’n loper-tegenpaard eindspel, en wel zo
regelmatig dat er geen smakelijk
moment te vinden is. Ook Paul
won, maar wel wat onregelmatig:
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ploeterde nog wat door, wit werd
erg nonchalant, zwart won een
stuk en dan krijg je zoiets:

Maartje de Jonge – Bram v/d
Velden, bord 2
1 e4 c5 2 Pf3 Pc6 3 d4 cxd4 4
Pxd4 Pf6 5 Pc3 Dc7?! 6 g3?

Stelling na 46,… Txh4+
47 Kc5? Dat is de verkeerde kant
op. Na 47 Kb5 o.i.d. zal zwart niet
winnen. 47,… a5 48 f4 Kxf5 49
Pd4+ Ke4 50 Pc6?! a4 51 Kb4
Tja. Hier had ik 51,… Txf4 52 Ka4
Kd5+ gepland, maar zag nu dat
53 Kb5 gewoon remise maakt.
Enigszins chagrijnig keek ik nog
even naar het bord, speelde
alsnog 51,… Txf4 en stak 2 zetten
later een hand uit, om de ochtend
daarop uit mijn bed gebeld te
worden. De boodschap was dat
51,… Kd5! waarschijnlijk wint! Het
paard raakt namelijk op dwaalwegen zoals 52 Pb8? a3! of 52
Pe7+ Ke6 laat zien. De rest van
de zondag was gevuld met het
geselen van mijn rug.

6,… Pxe4! Amai. Maartje rechtte
de rug en kwam heel, heel ver: 7
Pxe4 De5 8 Lg2 Dxd4 9 De2 e6
10 0-0-0 Le7? Dat is wat traag.
Met 10,… d5 houdt zwart zijn
pluspion nog wel even. 11 Td1
Db6 12 Pd6! Nu komt zwart flink
onder druk te staan. In het vervolg
snoerde wit de boel stevig aan,
maar koos in tijdnood voor de
veilige weg door de pion weer
terug te slaan. Remise.
Rest uw verslaggever. Uiteraard
werd de opening weer eens
verknald, ondanks een beter dagnachtritme, veel tijdsverbruik,
liters koffie en af en toe een
boekje inkijken. Het is niet anders,
ik zal ermee moeten leren leven.
Al was het deze keer wel erg:

6-2 tegen de koploper! Dat geeft
de burger moed. De wedstrijd
erop wou het echter weer niet
lukken: 4-4 tegen BAT, dat zich
deze keer in een dorpshuis had
verschanst waar zowaar koffie en
toebehoren te krijgen was.
Partijen volgen in een later PKB,

Beeke –Janse, bord 1
1 Pf3 c6 2 c4 d5 3 d4 Pf6 4 Dc2
g6 5 Lf4 Lg7 6 e3 0-0 7 cxd5
Pxd5 8 Le5 Lf5?? 9 e4 Da5+ 10
Dd2 Compleet overzien, zwart
kan hier eigenlijk wel stoppen. Ik
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nu kijken we naar de toekomst. Er
staan nog 3 wedstrijden op de rol,
we staan 3e en we moeten 3

matchpunten inlopen. Dat lijkt
veel, maar de top-3 krijgt elkaar
nog. Gaat het weer lukken?

Red: PK3 en verslagen, geen
sluitende combinatie dit seizoen.
Gelukkig scoren ze beter op het
bord dan in het PKB. Daarom
maar de volgende verslagen van
de website geplukt...

derde, ging vol ten aanval en won
op zeer fraaie wijze met de
slotcombinatie Pb6+. Rijk speelde
zeer knap remise met zwart tegen
een sterke tegenstander en heeft
zijn schaakkracht hervonden.
Mark had waarschijnlijk moeten
winnen, maar uiteindelijk kon zijn
tegenstander vluchten in het
remise eindspel paard-toren tegen
toren door Mark's laatste pion te
slaan met het paard. De invallers
scoren meestal zeer goed in het
derde maar dit keer verliezen
beide invallers Conrad en Jaap.
Kortom er had misschien iets
meer ingezeten maar de Wijker
Toren was dit keer een maatje te
groot voor het derde." Paul Keres
3 heeft nu echter de top-3 van de
ranglijst gehad, dus er is uitzicht
op verbetering in de komende
wedstrijden.

VERSLAGEN PK3
Simon & Rolf
Paul Keres 3 werd volstrekt
overlopen door De Wijker Toren.
Teamleider Rolf schrijft: "Evert
had een zeer ingewikkelde
siciliaan op het bord, stond op een
gegeven moment een stuk voor
maar zijn tegenstander had een
gevaarlijke aanval en [Evert] liet
zich toch nog flessen. Rolf werd
bestreden met zijn eigen wapens,
de "pils variant" dacht lang na
welke voortzetting hij zou kiezen
en probeerde zijn tegenstander de
verrassen met Dd2, dit lukte niet
echt, Rolf's tegenstander speelde
de eerste twintig zetten bijna a
tempo en kreeg een iets betere
stelling op het bord maar meer
dan remise was het niet maar Rolf
ging jammergenoeg toch nog ten
onder
in
een
gelijkstaand
dameeindspel. Leo kwam op een
een pion achter en ondanks Leo's
pogingen het zijn tegenstander zo
moeilijk mogelijk te maken werd
hij toch langzaam weggeschoven.
Bas was dit keer de held van het

Paul Keres 3 bereikte ook een
gelijkspel bij BSG 2. Rijk
Schipper, Rolf Dijksterhuis en
Mark Uildriks wonnen, Evert van
Heel, Leo van Houwelingen en
Martin van Essen verloren.
Remises voor Bas Peeters en Jan
Willem Jansen. PK3 blijft onder
het midden hangen en is nog niet
helemaal veilig, maar de kansen
zijn goed.
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kunnen zetten. Na 36...Tf7 (?)
37.Txf7 Kxf7 38.g4 Le7 is het
weer een gelijke stelling, mits wit
39.h5 doet. Even later ontstaat dit:

PK4 - DOORN-DRIEBERGEN
Jaap van Oosten
Hieronder enkele partijfragmenten van de wedstrijd PK4-Doorn
Driebergen 1 van december 2005.
Conrad Kiers - J. de Groot

Wit kan remise houden met
44.Lg3! (44...d3 45.Kd2 Ld4
46.Lf4). Er gebeurt echter:
44.Kd1?? e3! 45.Lg3 d3 46.Lf4
Ld4 47.Kc1 e2 48.Ld2 Le3! 0-1

16.b4!? (Een rustige manier om
op voordeel te spelen was
16.cxd5 exd5 17.Df5 Pb8 18.a3.
Maar Conrads zet heeft meteen
succes) 16...Dc6? (Ook goed voor
Wit is 16...Dxb4 17.Tab1 Da5
18.Txb7) 17.c5 met winnend
voordeel, dat hij vasthield.

Jeroen Bollaart-Atze Metz

Wi. Vermeulen - Jan Schepers

Wit heeft kort na de opening een
kansrijke
voortzetting
gemist
(19.h4!), en is teruggedrongen.
Met zijn laatste zet 29...Tc8?!
heeft Zwart hem een nieuwe kans
gegeven, want 30.f3! verhangt
meteen de bordjes. Echter:
30.Tc1... na nog wat verwikkelingen eindigt de partij in eeuwig
schaak.

Jan heeft tot nu toe een strakke
partij gespeeld en voordeel naar
zich toe getrokken. Hier had hij
met 36..Le7! wit verder vast
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Gertjan de Pender - G. Hoevers

W. Berkhout - Jaap van Oosten

Zwart kan het evenwicht handhaven met 14...Lxc4 (of 14...
Thd8). Maar niet met het
gespeelde 14...b6? Er ontstaat:

In de Zaitsev-variant van het
Spaans heeft Wit het kalme
12.Lc2 gespeeld in plaats van a3
of a4. Theoretische opties voor
Zwart zijn nu 12...Pb8 (Karpov),
12...h6 (Smyslov), of 12..g6
(Kasparov). Maar Zwart speelde
direct 12...d5!? 13.exd5 Dxd5
14.Pe4! exd4! Zwart moet de pion
pakken, want zijn koningsvleugel
gaat
beschadigd
worden.
15.Pxf6+ gxf6 16.Txe8 (hier was
16.Lf4 beter geweest) Txe8. Nu
kan Wit de pion niet terugwinnen:
17.cxd4? zou falen op 17...Pxd4!
18.Dxd4 Te1+ etc. Er volgde dus
17.Dd3
Dh5
Zwart
staat
comfortabel en won na een
blunder van Wit.

34...Kd6? (met 34..Tg8 viel nog te
vechten, hoewel het allemaal niet
leuk meer is. Nu is het gauw gebeurd) 35.Pf4!+- Tg8 36.Kf2 (of
36.Pxg6 Txg6+ 37.Kf2) Pe5
37.Pxg6 Pxg6 38.Lxh5 en wit
won.

De wedstrijd begon met een
gratis punt voor PK. De tweede
bordspeler van Vegtlust kwam niet
opdagen, waardoor Gertjan de
Pender na het doen van de sterke
openingszet 1. e4 en een uur
wachten een reglementair punt
kon bijschrijven. 1-0 dus, en een

PK4 ZET ZEGEREEKS VOORT
Gertjan de Pender
Op 4 februari moest het vierde
aantreden tegen Vegtlust 1, dat
vorig jaar nog uitkwam in de
promotieklasse. Het beloofde een
spannende wedstrijd te worden.
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geven zijn dame binnen te laten
komen in de witte stelling. De
partij was binnen een paar zetten
afgelopen. Jaap heeft daarmee
nog steeds honderd procent dit
jaar.
5-0 dus, met nog drie partijen
aan de gang. De tegenstander
van Ger wist ondanks het actieve
tegenspel van Ger de pion voorsprong te consolideren, en
maakte na enige tijd nog een pion
buit. Een wanhoopsoffensief van
Ger haalde niets uit, waardoor
Vegtlust het eerste punt kon
noteren.
Alleen Conrad en Andreas
waren nu nog bezig. Andreas had
de hele partij een klein voordeeltje
gehad. Zijn tegenstander verdedigde echter goed, zodat remise
het onvermijdelijke resultaat leek.
Andreas vergat dit aan te bieden,
en gaf in deze potremisestand
pardoes een toren weg. Restte
nog de partij van Conrad. Hij had
de hele partij een prettig
voordeeltje gehad, dat hij na de
afwikkeling naar het eindspel wist
om te zetten in pionwinst.
Ondanks halsbrekende toeren,
waarbij de beoordeling van de
stelling per zet wisselde, wist hij
de partij uiteindelijk te winnen,
door een zet eerder dan zijn
tegenstander te promoveren. Een
6-2 overwinning voor het vierde
dus, dat royaal aan kop gaat in
klasse 1A. De volgende tegenstander is nummer 2 Soest 2, dat
punten verspeelde bij nummer
laatst V&O.

prettige steun in de rug. Al snel
werd deze voorsprong verdubbeld, omdat Jeroen Bollaart
ineens de zwarte dame ving.
Toch was er ondanks de 2-0
voorsprong genoeg reden voor
zorgen. Ger Hageman werd
verrast omdat zijn tegenstander in
het tweepaardenspel in de
nahand in plaats van het gebruikelijke 6. Lb5+ zijn loper dekte
met 6. d3, waarna al snel bleek
dat Ger geofferde pion niet meer
terug zou zien. Jaap van Oosten
stond moeilijk in een ingewikkelde
Schotse partij, en Menno van der
Meer leek snel mat te worden
gezet nadat hij het Marshallgambiet had aangenomen.
Menno verdedigde zich echter
taai. Hij offerde zijn dame voor
drie lichte stukken, en bleek meer
te begrijpen van de overgebleven
stelling dan zijn tegenstander. Zijn
stelling knapte per zet op, en na
twee en een half uur tekende hij
het derde punt aan voor Paul
Keres. Ondertussen had ook
Maarten Buter gewonnen. Hij wist
een kwaliteit te bemachtigen door
een toren van zijn tegenstander in
te sluiten. Dit voordeel ruilde hij
vervolgens in voor een gewonnen
pionneneindspel, dat hij uitstekend uitschoof. 4-0 voor Paul
Keres, er kon in ieder geval niet
meer worden verloren.
Snel na de 4-0 werd het ook nog
5-0 door Jaap van Oosten. Hij had
net tegenspel weten te creëren,
toen zijn tegenstander een blunder maakte door Jaap de kans te
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een Gambiet". Ik probeerde nog:
"Echt niet?", waarna het krachtig
werd bevestigd.
Mijn tegenstander sloeg alsmaar
niet met zijn d-pion op c4, waarna
ik ging avonturen met Db3. Hij
verspeelde enkele tempi en een
welhaast theatraal slot volgde –
van de opening alsook meteen
van de partij – met Lb5+ en
stukwinst. Achteraf bracht ik dxc4
ter
sprake
waarop
mijn
tegenstander zei: "Het moet leuk
zijn. Wit mag geen centrum
hebben." OK, op de flank ging het
dit keer prima.
Toen was het half 9, maar ik had
niet eens de snelste overwinning.
Toen ik nl. na zo’n kwartiertje
even naar rechts keek zag ik dat
Menno van der Meer met zwart in
het Siciliaans een dodelijke
pionvork op het bord had. Loper
wandelt nooit meer of paard
voorgoed in de stal.
Zo was het dus 2-0 geworden.
Serdar Calinalti ondertussen had
met zwart zijn partij opgezet met
1.d4 g6. Zijn tegenstander kwam
ver naar achteren gedrongen te
staan en toen correspondent
dezes kwam kijken had Serdar
een onherroepelijke kwaliteitswinst gecreëerd met Lf3 die zowel
Td1 als Th1 aanvalt. Knap zoiets.
Zou het soms ee torengambiet
zijn? Serdar zette het in ieder
geval om in een materiaalverdeling van 2 torens plus stuk
tegen dame die geen spel meer
had. 3-0.

PAUL KERES V – GAMBIET I
Frank Heinen
Op woensdag 4 januari trad Paul
Keres V thuis aan tegen Het
Gambiet I uit Nieuwegein. Het
was die avond een ultieme
streekderby, want tegelijkertijd
speelde Paul Keres een SGSbekerwedstrijd
tegen
ASV
Nieuwegein. Voor niet volledigingewijden werd het nog wat
moeilijker om te weten wie tegen
wie waarvoor speelde omdat aan
op de hoogste borden bij Het
Gambiet het PK-gehalte weer erg
hoog is, d.w.z. spelers die bij Paul
Keres speelden of dat nog doen.
Als centrale thema voor dit
stukje wilde ik in het kader van het
begrip “Gambiet” op zoek gaan
naar
een
link
met
de
decemberthema’s Sinterklaas en
Kerstman. In drie varianten:
• Je geeft iets weg en vindt het
prima zo
• Je geeft iets weg en er zit iets
bij van ”Je verricht er een
goede daad mee”
• Je geeft iets weg en je wilt er
iets voor terug. Mag op termijn.
Zelf had ik een nogal praterige
tegenstander. Bij zet 1 en 2 was
dat al zo en toen dacht ik: Ik grijp
mijn kans om iets met het thema
te doen. Dus: 1.d4 d5 2. c4 en ik
spoorde mijn tegenstander aan
toch vooral 2…e5 te spelen. Zijn
reactie maakte mij duidelijk dat ik
misschien niet zo veel zou kunnen
met mijn thema want hij zei: "Wij
van het Gambiet houden niet van
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dubbele
aanval:
Met
De2
bedreigde hij zowel Ph5 als Le7.
Stukwinst.
Aan de bar werd er verder
gepraat. Serdar wees mij erop dat
het bijna zo was dat ik zelfs pas
de
derde
overwinning
had
geboekt: hij was nl. later begonnen en had wsl. nominaal korter
gespeeld. Ondertussen bedacht ik
hoe vlot dit allemaal ging:
misschien hebben de jongens van
het Gambiet geen lijfgambiet wat
de naam van de club toch doet
vermoeden (!?).
Ik bestel nog maar eens iets bij
Dieuwke en pak wat chips. Onder
haar leiding is de restauratieve
verzorging ook vanavond weer
prima in orde.
Ik raak in gesprek met mede PKcorrespondent Jeroen van Meerwijk. Ik complimenteer hem met
het
Keresneologisme
“opvulhoutje” en geef aan dat we nog
eens aandacht zouden kunnen
schenken
aan
het
begrip
“opvulpapiertje”. Dat kun je
gebruiken bij een als zodanig
geguillotineerd paard. Voor de
rest waren we het er al gauw over
eens dat het prettiger stukjes te
schrijven waarin het nergens over
gaat dan wanneer het wel ergens
over gaat. Anders is het zo
verplichtend hè?

Nog steeds valt alles onder
hierboven genoemd opsommingsbolletje 1 en 2.
Jan de Jonge speelde met
zwart. Wat er gebeurde, tja, ik zou
graag eens iets rangschikken
onder bolletje 3, maar dat ging
ook hier niet want er kwam niets
terug: Pc3 dekt Lb5. Dan speelt
Jan Lg7xc3 en vervolgens Dxb5.
Het einde van de partij was een
absolute torpedering door Jan van
pion g2 (met de koning op h1). 4-0
Jan van Eck was ondertussen
ook degelijk bezig. Lxf7 had in de
opening al een pion opgeleverd.
Toen Jan uiteindelijk zijn aanval
kracht bijzette met f4, waardoor er
een heel cordon stukken richting
Kf8 keek, hield de tegenstander
het voor gezien. 5-0
Daarna ging het iets rustiger.
Zoals al gemeld zijn de spelers
aan de hoge Gambietborden
langere tijd in de leer geweest bij
Paul Keres. Drie partijen die
langer duurden waren nog bezig.
Ondertussen in de interne
complimenteerde Frans Sanijs
dhr. Wientjes: "U bent mijn grote
voorbeeld!". Een uitspraak voor
ons allemaal om eens bij stil te
staan.
In de interne werd er ondertussen verbeten strijd geleverd. Ik
was blij dat ik de externe tot dan
toe goed kon volgen dus waag ik
mij (wijselijk?) niet aan verdere
bespiegelingen in de interne. Ik
kreeg wel mee hoe Jeroen
Bollaart Laurens Winkelhagen
trakteerde op een doortrapte

Een hand chips en van die
andere zoutjes verder wordt het
tijd om de verdere verrichtingen
gade te slaan. Luc Martens
speelde aan bord 2 een
interessante partij tegen Wijnand
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veroverd. Hij bouwde het voordeel
uit. Een gedetailleerde beschrijving van hoe dat ging was al
eerder te lezen op de PK-site van
de hand van niemand minder dan
Arnoud zelf (zie hieronder, red).
Op het moment dat ik dit schrijf is
die tekst al weer van de site af en
heeft plaatsgemaakt voor het
verslag van alweer de volgende
PK V-overwinning, 5-3 tegen OudZuylen III. Maar dit ter zijde.
Uiteindelijk had Arnoud een dame
plus 2 pionnen tegen twee torens.
De pionnen rukten op en Jan
restte nog slechts het schaak der
wrake: 6-2 Uiteraard echter heeft
de bezielende en teamspiritbouwende leiding van Jan in hoge
mate bijgedragen aan deze
overwinning. Voor wie van
superlatieven houdt: natuurlijk ook
aan al die overwinningen in de
2de helft van 2005!

Groenen. In een Caro Kann leek
Wijnand enige druk te hebben met
Th8 op een open lijn en Dc7 op de
diagonaal. Echter, de postering
van een paard op g3 door Luc
bleek afdoende. In het middenspel
was de witte pion c4 het doelwit.
Maar het was niet makkelijk om
"erdoor te komen". Er werd besloten tot remise. Analyse leerde dat
zwart iets meer spel lijkt te
hebben, maar wanneer wit c5
doorzet is het onduidelijk. 5½-½
De zwaartse strijd werd geleverd
aan het bord van Mart Renders.
Hij startte met 1.g4. De tegenstander kreeg in het middenspel
een actieve dame in het centrum.
Mart voerde g5-g6 door met de
dreiging gxf7 => Da2xe6. Maar
doordat de witte lopers niet goed
mee konden doen werd het zwart
die terrein won. Op een bepaald
moment zat er voor zwart winst in,
zo bleek achteraf; er kon een
loper worden geruild om ruimte te
krijgen waarna de koning kon
worden opgejaagd. Stukverlies
voor wit was dan onvermijdelijk.
Maar dat was niet eenvoudig uit te
rekenen. Uiteindelijk wikkelde de
tegenstander
af
naar
een
dameëindspel. Daarna ruilde Mart
de dames en werd het pionneneindspel remise. 6-1

Bij het weggaan pak ik nog
gauw een plakje leverworst mee
en denk ik: “Ach, je hoeft ook niet
per se een partij te winnen met
1.e4 e5 2.f4…
------------------------A. van Vliet - J. Teuben
PK5 - Gambiet 1, bord 1
(analyse Arnoud van Vliet)
Op suggestie van Frank dan maar
de partij toegevoegd. 1.e4 e6 2.d4
d5 3.e5 c5 4.c3 Pc6 5.Pf3 Db6
6.a3 Vorig jaar probeerde ik de
Aljechin-Chatard aanval en werd
gebeukt. Vandaag weer de
doorschuiver. Al jaren speel ik de

Rest nog de partij van onze
dappere teamcaptain Jan Teuben
aan bord 1. In een Franse
doorschuifvariant had Arnoud want dat was de tegenstander met een actie op veld f5 een pion
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6.Ld3
gambietvariant,
maar
vanavond besloot ik eens de als
beste
geldende
variant
te
proberen (zonder verder te weten
wat ik moest doen, al kon ik me
de manoeuvre Lf1-h3 herinneren).
6...c4 7.Pbd2 Pa5 8.g3 Ld7
9.Lh3 Pe7 10.0-0 0-0-0? Een zet
te
vroeg.
Eerst
h6
was
noodzakelijk om de uitval Pg5 te
verhinderen. 11.Pg5 Le8 12.Df3
Pf5 13.Lxf5 h6?! Waarschijnlijk
was 13...exf5 14.Dxf5 Td7 sterker,
dan heeft zwart tenminste nog het
loperpaar ter compensatie voor de
pion. Nu heeft wit het zeer sterke
15.Lf5-c2! ter beschikking en
beheerst de hele stelling. Oftewel,
wit heeft de pion en de compensatie. 14.Pxf7 Lxf7 15.Lc2! Le8
16.Tb1 Pb3 17.Pxb3 cxb3
18.Ld3 Lb5 19.Ld2 Da6! 20.Lxb5
Dxb5 21.Dg4! Dc6 22.a4 Om b7b5 te verhinderen. Zwart had nu
zo snel mogelijk Kc8-b8 moeten
spelen. 22...Tg8 23.Tfc1 g5 24.c4
dxc4? Nu wint wit gemakkelijk
door de dame voor twee torens te
ruilen. De zwarte torens werken
niet samen en wit heeft straks na
Dxb3 twee pluspionnen.

(Stelling na 24. ..dxc4)
En het is helemaal uit. 37...Tg1
38.e6+ Ka8 39.Dd7 Tgg8 40.Le5
Td8 Nu wint zelfs 41.Dxd8+ Txd8
42.Lxh8 Txh8 43.e7. Maar niet
overdrijven in zo'n situatie (het
stond 6-1 voor PK5) 41.Dh7 Lxe5
42.dxe5 Td3+ 43.Ke4 Tgd8 De
laatste poging van zwart: dreigen
met mat midden op het bord. Wit
maakt nu even een luchtgaatje
met f5-f6. Op USF werd
opgemerkt dat ik hier een kans
miste om de website van Tim
Krabbe te halen. Het bekende
record voor mat achter de paaltjes
was namelijk 3e/6e rij (zie item 302
op http://www.xs4all.nl/~timkr/
chess2/diarytxt.htm

(zie diagram)
25.Txc4! Simpelste manier. Fritz
geeft ook +2.9 en +- 25...Dxc4
26.Tc1 Dxc1+ 27.Lxc1 Lg7
28.Dxe6+ Kb8 29.Le3 Tge8
30.Dxb3 Te7 31.f4 gxf4 32.gxf4
Lh8 33.f5 Tde8 34.Lf4 Tg7+
35.Kf2 Tg4 36.Kf3 h5 37.Dd5

44.f6 T8d4+ 45.Kf5 Tf3+ 46.Kg6
Tg4+ 47.Kf7 (1-0)
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Haarlem, de stad waar men geacht
wordt het beschaafd-ste Algemeen
Beschaafd Nederlands te spreken,
was in het begin van de 17e eeuw
een poel van allochtonen-met-eengrote-bek. Vlamingen. Die brachten de architectuur, literatuur en
het
schaakleven
op
gang.
Trouwens, ook het bedrijfsleven.
Met zijde-spinnen en lakenproduktie. En uiteraard de Haarlemmerolie. Op internet zal toch wel iets te
vinden zijn over de functie van olie
voor de komst van het aardgas.
Mijn openingstheorie dateert uit het
stenen tijdperk; maar ik neem aan
dat menigeen ooit gehoord heeft
van het steenkolen tijdperk. Het
leuke van brandstof is dat je er
fikkie mee kan stoken. Daar is
geen historisch besef voor nodig.)
Iets overzichtelijk uitleggen is
moeilijk. Dat leer je wel als je
onderwijstraining krijgt. Iets uitleggen aan onwillig publiek, terwijl je
zelf het onderwerp niet beheerst, is
vragen om ongelukken.
(Het is verwonderlijk dat er toch
zoveel min of meer goed gaat.
Daar is geen verklaring voor totdat
de Theory of Everything min of
meer vorm krijgt. Achter de
uiteindelijke overstijging van het
Toeval is er helemaal niets meer;
maar vanwaar komt die vriendelijke knipoog?)

Het zesde ongeveer ongedeerd
en De Bilt op tilt
Jeroen van Meerwijk
Plafondpraat en kattenkwek
Een instinctieve lezer voelt aan
z'n water wattie moet overslaan.
Voor de doorsnee-schaker, die niet
'in touch' is met zijn eigen
vochthuis-houding op zoogdierlijk
niveau, hebben we nog geen
richtlijnen gevonden op een selfhelp-site. Nog steeds is niet alles
meteen te vinden op internet. De
uitslag van DeeBeeCee-tamelijkveel contra Keres-nog-ietsje-erbij
zal er onder-tussen wel op staan.
Bij die getalletjes ontbreken de
klassieke
rhetorica-geheugensteuntjes: wie-wat-waar-wanneerwaarom-hoezo-houzee en met
welke hulpmiddelen? (De oude
Romeinen
hadden
simpele
houvasten om toespraken in de
volksvertegenwoordiging te structureren, zodat ook de debutanten
niet meteen verzopen in hun eigen
warrige wolletjes-verhalen. Het zou
geen kwaad kunnen als er enig
houvast werd geboden over het
zesde of in de Tweede Kamer,
maar helaas pindakaas. Of
mispoes-goemmoes.
Want
hummus <geprakte kikkererwten,
zonder een greintje Cicerokikkerkop> is een pasta met
vergelijkbare soepele smeerbaarheid.
De
onvergelijkelijke
Haarlemmer-olie, met zijn onvolprezen universele toepasbaarheid,
was ooit een succesvol produkt
van ondernemende buiten-landers.

Plafondpraat
Er is niks mis mee om aan te
nemen dat je boven jezelf kan
uitstijgen. Soms. Het lijkt me niet
zo'n goed plan om aan te nemen
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dat je dat eindeloos kan doen. Of
je moet Tweede-Kamer-lid worden
met de bijgedachte dat je het
volgende kabinet gaat leiden en
vervolgens de Verenigde Naties
om je vingers kan winden en de
wereldgeschiedenis gaat beïnvloeden, als Secretaris-Generaal van
een Hoge Club bijvoorbeeld.
Daar hebben Fischer en Kasparov last van gehad. De ene wordt
nu toch echt algemeen voor gek
aangezien (al had hij meestal
gewoon gelijk) en mag afsudderen
in IJsland; de ander moet zijn
plekje nog vinden als hij voordien
niet definitief wordt afgeserveerd
door een belangengroep, die niet
terugdeinst voor iets gewelddadigs. Of Kasparov houdt de
politiek maar weer voor gezien.
Een doorsnee-Keres-lid heeft dat
ook wel gehad, maar het viel
meestal minder op. Bettman
hoopte ooit clubkampioen te
worden; Tuuk had als abonnee op
het
clubkampioenschap
zelfs
andere aspiraties.
Het zesde overkomt het regelmatig, maar kan het zelden aan z'n
water voelen wanneer het weer
gebeurt. Misschien hangt het wel
in de lucht of zit 't 'm juist in de
aardstralen. Het vierde element is
natuurlijk het heilige vuur. Maar als
we boven onszelf uitstijgen, weten
we onze limiet. Acht-nul is het
maximum, zolang we niet met
meer zijn. Maar meer dan zevenen-een-half staat zo hebberig en
onbeschoft.

Misverstand en uitkijk
Ik had zelf ooit aangegeven dat ik
wel bij Ritsaart kon instappen,
omdat hij enkele honderden
meters bij mij vandaan woont.
Daar was echter geen voldoende
harde afspraak over, en dus trapte
ik me lens om niet al te laat bij het
Erf op te duiken. Eigenlijk hadden
we al in De Bilt moeten zijn.
Laurens belde prompt Ritsaart en
vertrok zelf met de eerste auto. In
De Bilt stond een schemerige
figuur bezorgd in het donker naar
ons uit te kijken. Maar de klokken
stonden niet eens aan. Best
sportieve lui, daar in De Bilt.
Verder was het vrij stilletjes, met
hooguit vier of partijen in de
interne. Het behoeft geen betoog
dat wij het leeuwendeel van de
baromzet voor onze rekening
namen. De barman had een fotoexpositie van eigen werk, maar dat
is niet zo opgevallen.
Kattenkwek
De vriendin van mijn broer fokt
Siamezen. Dat zijn katten die nog
erger zijn dan normale poezen.
Haast Keresiaans, allemaal zo
verschillend in hun stronteigenwijzerigheid. De Australian lover
van mijn dochter vatte het aldus
samen, terwijl hij de deur voor een
poes openhield: 'You can have a
dog for a pet, but cats have
servants.'
Een Siamees die zich verveelt
kan hooghartig zitten wachten tot
hij geamuseerd wordt. Een hond
komt aansjouwen met een tennis48

bal, een Siamees geeft een
ironisch tikje op zijn eigen staart.
'Je dacht toch niet dat ik daar
achteraan ging?'
Het zesde kan kwispelstaarten
Om de zwabberkoers van het
zesde te volgen, moet de staart in
de gaten gehouden worden. Dat
was deze keer vrij duidelijk. Rond
half tien stond in De Bilt een
overzichtelijk rijtje bij bord 5-8; en
dat betekende een zwiep naar een
vroege 4-0 voorsprong.
Een compleet overzicht van de
ironische tikjes. Leo (op 8, met
zwart) raakte al snel een pion kwijt,
maar kwam toen pas op gang. Hij
was het eerst klaar. 1 e4 c5 2 Lc4
Pf6 3 Pf3 e6 4 Pc3 d5 5 exd5
exd5 6 De2+ De7? 7 Dxe7 Lxe7 8
Lxd5 Pxd5 9 Pxd5 Ld6 10 d3 Le6
11 c4 Lxd5 12 cxd5 0-0 wel een
houtje kwijt, maar wit heeft zich
laten opzadelen met een dubbele
d-isolani 13 0-0 h6 14 d4 Pd7 15
Le3 f5 16 Tac1 Tac8 17 Tc2? f4
18 dxc5?? fxe3 de pionnenstructuur
van
wit
ziet
er
ontegenzeggelijk gezonder uit dan
tevoren, maar met de totale
houtverhouding is iets mis 19 b4
exf2 20 Tcxf2 Leo vindt dat hij wel
wat mag teruggeven

Chris had (met wit) minder zetten
nodig maar net iets meer tijd,
voornamelijk
omdat
zijn
tegenstander zat te tobben. 1 e4
e5 2 Pf3 Pc6 3 Lb5 a6 4 La4 Pf6 5
0-0 b5 6 Lb3 d5? dat moet je
alleen spelen als je weet hoe het
moet, en dan nog niet 7 exd5
Pxd5

Soms lijkt Chris wel een Siamees,
met zo'n tikje van 'weet-je-het-nounog-niet?' 8 Pxe5 Pxe5 9 Te1 f6
10 d4 Le7 11 dxe5 Lb7 zwart
hoopt er met pionverlies af te
komen, maar 12 exf6 Pxf6 13 De2
en hier was al geen redding meer
mogelijk. Zwart sputterde nog vaag
13. ..h6 maar wit trekt de damevleugel open om Ta1 te ontwikkelen 14 Pc3 Tf8 15 Lxh6! daar
piept een staartje 15 .. gxh6 16

(zie diagram)
20 .. Pxc5 ?! 21 bxc5 Lxc5 22 d6
Lxf2+ 23 Txf2 Tc1+ 24 Tf1 Txf1+
25 Kxf1 Td8 en wit probeerde nog
26 Pd4 Txd6 Pb5 Ta6 maar zag
dat Pc3 ophield na Ta3.
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ontkomen aan de wurggreep 20
Lc7 Txa5 21 Txa5 Ta8 22 Txa8+
Lxa8 23 La6

Tad1 Pd7 en 'Sliep-uit' zei de muis
in het voorhuis 17 Dh5+.
Bij Ritsaart (met wit) ging het ook
enigszins wonderlijk. 1 d4 d5 2 c4
e6 3 Pc3 c6 4 Pf3 Pd7 5 Lf4 Lb4
6 e3 Lxc3 zwart is al onderontwikkeld en geeft ook nog zijn
goede loper. Gewoon aanpakken 7
bxc3 h6 8 c5 Pgf6 9 Ld3 b5

In de wanhoop hengst zwart
alsnog op b6 23 .. Pxb6 24 Lxb6
Kf8 25 c4 Ke7 26 c5 en na enig
nutteloos koningsgescharrel hield
zwart ermee op. Zelden zo'n
nutteloos potlood gezien als die
loper op a8 die alleen uitzicht had
op de kont van zijn eigen c6 en
niet eens meer op b7 mocht
komen. Een ideetje voor de
ultieme blues: 'Sometimes I feel
like a motherless child, but I'm a
bishop in a useless corner.'
(Oudere versies bestaan al in
oudere talen: 'De profundis
exclamavi a te.')

Wat moet je nou met zo'n
warboel? Je eigen dubbelpion
oplossen met een en-passantje,
waardoor de zwarte pionnenstelling opknapt, en je zelf blijft
zitten met een slap knulletje op c3?
De loper naar d6, om voorlopig de
rokade te verzieken? Of voorlopig
dat loperpaar intact houden?
Gewoon gezond 10 Pe5 Pxe5 11
Lxe5 La6? zwart ziet een foutje
dat hij zich mag permitteren, een
nutteloos vulhoutje 12 0-0 Lb7
maar nu kan wit een gaatje pulken
om in door te zieken 13 a4 bxa4
14 Txa4 a5 15 Db3 Ta7 16 Tfa1
0-0 17 Db6 daarmee is de a-pion
verloren en hoeft het alleen nog
maar dichtgeschoven te worden 17
.. Dxb6 18 cxb6 T7a8 19 Txa5
Pd7 in de vage hoop b6 terug te
mogen snaaien, maar er is geen

Zelf moest ik het voor de
zoveelste keer niet van mijn eigen
spel hebben maar van des
tegenstanders vrijgevigheid. Had ik
eindelijk een mooi loperpaar, ruil ik
het in voor een stom pluspionnetje.
Dc6 en torens dubbelen kwam niet
in me op.
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21 .. Lxf3 22 Dxf3 cxd4 en na verdere afruil op d4 zou ik het houtje
e6 als pluspuntje mogen zien, en
alsnog torens dubbelen en verder
modderen. Wit was echter zo
vriendelijk om me met 23 cxd4??
Dxc2 een heel stuk in de maag te
splitsen en me ook nog met pionnen te bestrooien. En zodoende
was het om half tien vier-nul.

Laurens besloot c1 te gaan controleren met zijn afstandsbediening
27 Df1 Lg5 en wit trachtte dit te
ondervangen met 28 f4?? waarop
Laurens gezellig zijn paard erin liet
plompen 28 .. Pe3. De goede man
vreesde een mat op g2 en een
doorstormende c2, zag over het
hoofd dat hij met een kwal minder
nog door kon modderen en gaf op.
John was geïnspireerd door de
blind date van de volgende dag en
ging er stormenderhand op los (op
3, met wit). 1 e4 e5 2 d4 d6 3 Pf3
Lg4 4 Le2 Pd7 5 0-0 Pgf6 6 Pc3
g6? 7 h3 Lxf3 8 Lxf3 Lg7 9 Lg5
0-0 10 d5 De7 11 Te1 De8 als
zwart geen weg met de dame
weet, vindt John het tijd om los te
branden 12 g4 Kh8 13 Kg2 Pg8
zwart hergroepeert, wit rokeert min
of meer terug; zwart marcheert
over de f-lijn, wit neemt de h-lijn 14
Th1 Pe7 15 h4 f5 16 h5 f4 nu
even een moertje verwijderen om
de bankschroef aan te draaien 17
Lxe7 Dxe7 18 hxg6 h6 19 Th5
Tf6 20 Dh1 Txg6 21 Dh3 Kh7 22
Th1 Pf6 23 Th4 Pd7 typisch dat
besluiteloze van zwart; John heeft
het zware geschut achter zijn
koning langs gelaten en rokeert

Een uurtje later was dat al
opgelopen tot zeven-nul. De enigszins bejaarde tegenstander van
Laurens vergat zijn damegambietpion terug te halen. 1 d4 d5 2 c4
c6 3 Pf3 Pf6 4 Pc3 e6 5 h3? dxc4
6 e4 b5 7 a3 Le7 8 Lf4 0-0 9 Le2
Lb7 10 Dc2 a5 11 0-0 h6 12 Tfd1
Pbd7 13 b3 b4 14 axb4 axb4 15
Pa4 c3 16 Ld3 La6 17 Lxa6 Txa6
18 De2 Ta8 19 Dc4 Pxe4 20 Dxc6
Pe4f6 21 Dc4 Pd5 22 Lg3 P7b6
23 Pxb6 Dxb6 24 Pe5 Db7 25 Pc6
Lf6 26 Pe5 Tfc8 met een beetje
support zou het manneke van c3
weleens de overkant kunnen
halen. We werden gematigd
optimistisch over Laurens.
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resoluut terug naar het midden, uit
de vuurlinie 24 Kf1 Df6

het vervolg is fraai, en zou
begeleiding verdienen door een
hallelujah-koor met "When the
saints go marching in", maar een
passend lied-in-je-moerstaal gaat
over "Jan Klaassen was trompetter
in het leger van de prins; hij
marcheerde van Den Helder tot
Den Briel" 18 Kh1 f5!! 19 Pf3?
Pg5 20 Ph4 f4! 21 Pg6 f3! dit zal
ongeveer Den Briel zijn

omdat de toren op a8 niet meedoet
en het paard op d7 gaat bungelen,
kan het nu met enkele krachtzetten
uit zijn 25 g5! De7 26 Lg4! Pc5 27
Lf5! en zwart zag dat het
instortingsgevaar niet te stutten
was.
Jan van Eck en Jan Klaassen
Jan van Eck (bord 2, zwart) liet
ontegenzeggelijk de parel van de
dag zien: 1 d4 e6 2 c4 Lb4+ 3
Pc3 Pf6 4 Dc2 0-0 5 Pf3 h6 6 Lf4
d5 7 e3 b6 8 Ld3 dxc4 natuurlijk
nu pas slaan 9 Lxc4 Lb7 10 Le2
Pbd7 11 0-0 a6 12 a3 Ld6 en nog
even het centrum opknappen 13
Lxd6 cxd6 14 b4 Tc8 met voor de
hand liggende zetten is er nog
niets bijzonders gebeurd, maar
meteen als Jan kan rommelen zal
hij het niet laten 15 Tac1 Pe4 16
Db2 Pg5 Jan heeft geen zin in
afruilen aan de dameskant, en wit
niet op de andere vleugel 17 Pd2?
Ph3+! al zou het niks uithalen; zo'n
zet vindt Jan veel te leuk om te
laten, dus hij doet 'm meteen

Wit heeft geen tijd om een kwal te
snaaien op f8; die krijgt hij pas als
Jan 'm offert 22 gxf3 Txf3! 23 d5
onderbreking van de dodelijke
loper; en Jan gooit er nog een kwal
tegenaan 23 .. Txc3! 24 Lxf3 Txc1
25 Dxc1 Pxf3
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dat anders nog venijnig had
kunnen worden. Gesteund door
koning, paard en loper kwam de dpion al bijna aan de overkant, toen
wit de nutteloosheid van verder
verzet inzag. Dat is heel hoog en
heel diep, haast het nirwana,
inzicht in de nutteloosheid.
Vandaar dat we voor deze éne
keer alle partijen van het zesde
hebben.

Op Kg2 was Jan P7e5 van plan,
maar wit wit de onderbreker op d5
stutten 26 Pf4 Dh4 27 h3 e5 want
Lxd5 had het bezwaar Dc8+ Kh7
Dc2+ 28 Dd1 Pg5 dat is de derde
keer dat die knol daar komt; wit
ruilt nu af om de matgevaren te
blussen maar blijft met een
hopeloos eindspel over 29 Dg4
Dxg4 30 hxg4 exf4 31 exf4 Lxd5+
32 Kh2 Pf3+ 33 Kg3 g5 34 Td1
Pf6 35 fxg5 Pxg5 36 f4 Pge4+ 37
Kh4

Het beleefdheidshalfje
Iemand liep alsmaar te beweren
dat het zo onbeschoft staat om met
acht-nul te vertrekken. Alsof je
ergens op de koffie komt en achter
mekaar de hele schaal koekjes
leeg vreet. Willem offerde zich op,
want hij had zich toch al verslikt in
de opening. 1 d4 Pf6 2 c4 e5 3 d5
Lc5 4 Lg5?? Pe4 5 Le3 Lxe3 6
fxe3 Dh4+ 7 g3 Pxg3 8 Pf3 Dh6 9
Tg1 Pxf1 10 Txf1 Dxe3 twee
pionnen in de min en de rokade
verdampt; desondanks gaat Willem
dapper door 11 d6 Dc5 12 dxc7
Dxc7 13 Dd5 0-0 14 Pc3 d6 15
0-0-0 Le6 16 Dxd6 Dxd6 17 Txd6
Pc6 dan maar lang gerokeerd en
toch een houtje teruggeplukt 18 b3
h6 19 Tfd1 Tae8 20 Pe4 f5 21 Pc5
Lc8 22 Ph4 Td8 23 Pg6 Txd6 24
Txd6 Te8 25 e3 e4 26 a3 Kf7 27
Pf4 Willem had zijn stukken weer
aardig actief gekregen; zwart had
kennelijk geen zin om te zien of hij
zijn ene overgebleven plushoutje
kon verzilveren (of alsnog kwijtraken en de soep ingaan in
tijdnood), omdat het toch al 7-0
was en gaf remise. Dat mocht

In dit wonderlijke eindspel van drie
lichte stukken tegen toren zouden
dat ene paard, de loper en de
koning er nog wel tussen kunnen
om precies de hele vijfde rij te
vullen, maar zo ging het natuurlijk
niet. Jan raakte een paard en de hpion kwijt tegen het koppel f4-g4,
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Willem van iedereen meteen
aanpakken. Best sportieve lui daar,
in De Bilt.
De nazit hielden we in De Maan;
daar is het vrijdags zo druk met
darten dat de leestafel te bezet of
te gevaarlijk is; wel was er een
andere tafel met genoeg licht. Hier
vonden we dat Jan's d-pion
eigenlijk meer voor de titel Jan
Klaassen in aanmerking kwam,
want die had veel verder gemarcheerd, ook al was dat niet in de
schriftelijke bronnen na te speuren
(tijdnoodgekrabbel). Dat is ook het
probleem met de échte Jan
Klaassen. Die heeft namelijk echt
bestaan en was trompetter,
vermoedelijk
onder
Frederik
Hendrik (+1648) en niet onder
Maurits (+1624). Alhoewel er een
verzoek om ondersteuning is
gevonden van een afgedankte
soldaat, die toen al 101 was; wat je
noemt de eeuwige soldaat. De extrompetter Jan Claesz heeft
zichzelf en zijn vrouw Katharina
rond 1660 van een levensonderhoud kunnen voorzien met een
poppenkast, waarin hij zijn eigen
huiselijke
leven
een
beetje
overdreven uitbeeldde. Vermoe-

delijk hadden ze vaak ruzie over
geld. Dat kan gebeuren als je arm
bent, en anders ook nog. De doop
van hun kinderen is moeilijk na te
gaan, want dat gebeurde op
veldtocht of in de winterkwartieren.
Het staat in ieder geval vast dat
Jan Klaassen nooit van Den
Helder naar Den Briel is gemarcheerd. Misschien is hij wel bij het
beleg van Den Bosch geweest
(1629). Of bij de veldtocht langs de
Maas (1632, Venlo-RoermondMaastricht). Maar waarschijnlijk
alleen in Zeeuws-Vlaanderen in
1644-45. Die plaatsnamen passen
niet in het ritme van Rob de Nijs
(wat rijmt er op Hulst? En Zolder
ligt verderop, zonder dakramen op
het circuit). De rest van de tekst
zou kunnen kloppen: "Hij had geen
geld, en hij was geen held, hij hield
niet van het krijgsgeweld, maar
trompetter was hij wel in hart en
ziel." Er is geen Futiel te vinden dat
rijmt, en het memorabele Boerenhol was toen vermoedelijk nog
geen belegering waard.
Het graf van Jan Klaassen is nog
niet getraceerd. Wat dunkt u;
eerder bij d2 of toch f3?

ZESDE
UITERAARD
ONOVERZICHTELIJK

gedekt, en zo hier en daar zaten al
mensen op hun plek op de
tussenborden. Ineens werden er
tafels bijgeplaatst en bleken onze
twee topborden ingepikt voor het
bekerteam. Tsja. In arren moede
werden de twee tafels bij de bar,
achter zeven en acht, dan maar

WEER

Jeroen van Meerwijk
PK6-DRL5 11-01-2006
Dat lag deze keer niet alleen aan
ons. Onder supervisie van Leo
Prins waren de tafels netjes
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afroepen van de indeling er
luidkeels op aan te dringen dat
men zelf de lege kopjes terugbrengt naar de bar?) Onder het
geplens vernam ik dat Ed's
kinderen zelden hoeven af te
wassen, terwijl dat toch zo opvoedend is. (Als je kinderen alles uit
handen neemt wat je zelf sneller
kan, leren ze het nooit.) Waarschijnlijk kunnen ze beter schaken
dan afwassen. Als ze maar leren
tafeldekken, en borden en stukken
klaar zetten, dan is er nog hoop.
(In een kort gesprek aan de bar
over de hopeloze jeugd van
tegenwoordig was een anecdote te
beluisteren: "Ik sta met mijn fiets
op een straathoek te wachten tot ik
kan oversteken. Twee jongelui zijn
met elkaar in gesprek en lopen
tegen mijn fiets op. "Hee, kan je
niet uitkijken?' Dat zei ik niet, maar
een van die jongens. Ik deed nog
een overtuigende imitatie van een
schuldbewuste lantarenpaal. Maar
die grap is vermoedelijk niet overgekomen. Ik ben te subtiel voor het
moderne leven.")
Omdat
we
zoveel
later
begonnen, stelde ik een aangepast
speeltempo voor. Ed vond dat
anderhalf uur ook wel genoeg
moest zijn voor veertig zetten, en ik
trapte erin. Met mijn koortskop
kwam ik in gierende tijdnood. Ik
trok mijn mouwen eindelijk omlaag
uit de afwaspositie, terwijl ik ze
juist net extra had moeten
opstropen.

benoemd tot bord één en twee.
Daarvoor moest de heer Wientjes
voorzichtig verplant worden, inclusief jas en stok en wijnglaasje en
geleende pen (die ik niet meer
terugzag). Gedoe. Veel gedoe om
niks. Dus achter het bekerteam
volgden de borden drie en vier.
Eigenlijk simpel.
Ondertussen was Laurens al een
beetje de draad kwijt door de
wisselingen in de opstelling. Pepijn
had veertig graden koorts en dus
kon Nicolien niet komen. We
waren eigenlijk met negen mensen, dus dat hoefde eigenlijk geen
probleem te zijn. Schrijver dezes
voelde een griepje opkomen, dus
stond hij zijn plaats af aan Michiel
van Hasselt, die de interne oneven
had gemaakt. Eventueel viel er
nog in te vallen voor Alex Veltman,
want die was er nog niet. Toen
Alex kwam opdagen, liet ik me
omlullen om de interne aan te
vullen, die opnieuw oneven was.
Dat werd een dermate zware
zwoegpartij tegen Ed Verstraete,
dat ik nauwelijks iets meekreeg
van de gebeurtenissen.
Ondertussen was het dusdanig
druk geworden aan de bar, dat er
geen koffie meer te krijgen was.
De kopjes waren op. Dieuwke
schoot dermate in de stress dat er
twee kopjes sneuvelden binnen
anderhalf uur, terwijl het normale
speeltempo
toch
heus
een
kwartiertje meer is. Met Ed vormde
ik een rap afwasduo tot de ergste
drukte geluwd was. (Misschien is
het een idee om vóór en na het
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11 .. e5? 12 Pxf6+ Dxf6 13 Le4!!
Ld7 te laat en hopeloos 14 dxe5
Pxe5 15 Lxa8 Txa8 16 Pxe5
ineens bemerkte zwart dat hij geen
stuk maar een toren kwijt was; en
er bungelde nog iets, dus in paniek
16 ..Dd8 17 Df3 Tb8?? Le6 had
het lijden onnodig kunnen rekken
18 Dxf7+ Kh8 19 Pxd7 en
volkomen ontbost gaf zwart op.

Kommer en kwel alom
Onze mannen stonden zomaar
met 3-2 achter. Ik had ze nog zó
gewaarschuwd: het zesde stond
door bordpunten aan kop in de
poule, en de Looie Roper bungelde
ergens onderaan. Dan moet een
Keres-team extra op z'n tellen
passen. Hoe vaak heeft het zesde
niet gewonnen van de koploper,
om vervolgens te verliezen van de
hekkesluiter? (Ik blijf het een
belachelijke
spelling
vinden:
hekkensluiter. Bijna een bekkenontsluiting. Breek me de bek niet
open. Ik houd niet van bekkenopeningen.)
Leo had voor een vlotte voorsprong gezorgd. Een aangeboden
mogelijkheid had hij meteen met
beide handen aangegrepen, terwijl
hij met één hand nog peinzend op
zijn kop krabde en in zijn baard
plukte om na te gaan of het wel
klopte. (Soms is Leo net zo
vingervlug als hij kan praten, vooral
met wit.) 1 d4 d5 2 Pf3 Pf6 3 e3 e6
4 a3 Pc6 5 Ld3 Ld6 6 0-0 0-0 7 b4
a6 8 Lb2 b5 9 Pbd2 Te8 10 e4
dxe4 11 Pxe4 Na een onbekeke
nopening ziet Leo zich in een
opening genoopt

De minpunters stonden niet te
trappelen om hun partij in te
leveren. We stonden achter.
Bij het zaal-opruimen vond ik de
partij van Jan van Eck. Niet geheel
leesbaar, maar genoeg om weer
een beetje vrolijk te worden. Jan
had zwart. 1 e4 c5 2 Pf3 d6 3 c3
Pf6 4 d3 g6 5 Dc2 Lg7 je hoort
Jan nu al hummen 6 Le3 0-0 7 Le2
b6 8 0-0 Lb7 twee lopers in
fianchetto, met zwart; Jan gaat aan
het bier 9 Pbd2 Pbd7 10 Tab1
Tac8 wit voelt dat hij niet lekker
staat, en gaat van kwaad tot erger
11 Pb3 h6 12 c4 Pg4 het slaat
eigenlijk nergens op, maar wit laat
zich imponeren 13 Dd2 Pxe3 14
Dxe3 e6 en nu is wit iets te
profylactisch 15 h3 d5 16 cxd5
exd5 17 exd5 Lxd5 een aangenaam isolaantje op d3 om lekker te
belegeren 18 Dd2 Pe5 19 Pxe5
Lxe5
(zie diagram)
Het loperpaar is daverend tevoorschijn
gekomen
uit
hunne
fianchetti, maar wat was er
gebeurd als wit gewoon Dxh6 had
gedaan?
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stoppen. Vrij normale partij, voor
Jan z'n doen.

Wit vraagt er gewoon om dat
iemand tegen zijn fiets op loopt: 20
Lg4 f5 en laat zich afbluffen 21
Le2 Dh4 22 f4 Lb8 23 Lf3 Tcd8
24 Lxd5+ Txd5 25 Tf3 c4 !!

Rampzalige omstandigheden
Onze bekerjongens haalden een
benauwde 2-2; dus moest er
gevluggerd worden. Daar dromde
veel volk omheen. Ondertussen
raakte de Palm op. Zelfs het
gewone bier werd krap. Het halve
flesje rode wijn van Wientjes was
ook foetsie, en er werden nog drie
andere flessen weggeklokt (met de
digi's kan je iemand wel normaal
flessen; of het mogelijk is een fles
door de vlag te stampen is mij niet
bekend).

Wit gaat spelen op vage tegenkansen; maar het zit Jan mee: 26
De2 Txd3 27 De6+ Kh8 wit is
uitgeklierd terwijl d3 gevallen is 28
Txd3 cxd3 29 De3 Dxf4 en dat is
de tweede pion 30 Dxf4 Lxf4 31
Td1 Td8 32 Kf2 h5 33 Pd2 Kg7
34 g3 Lh6 35 Pf3 Kf6 en vanaf
hier stelt de notatie niks meer voor
maar Jan tikte het netjes uit

Laurens, de aanvoerder van het
zesde, had een mooie stand laten
verflupsen. Toch teveel gedoe aan
z'n kop gehad, waarschijnlijk.
Bij een 4-3 achterstand kon Chris
van Meer nog iets redden. Het leek
erop dat de vogelgriep al had
toegeslagen. Hij had zwart. 1 e4
e5 2 Pf3 Pc6 3 Lc4 Lc5 4 c3 Lb6
dat lijkt me dubieus 5 d4 De7 6 d5
Pb8 7 0-0 d6 8 Pbd2 Pf6 9 Lb3
dat lijkt me ook een non-zet 9 .. 0-0
10 De1 a6 11 Pc4 La7 12 Lg5
Pbd7 13 Pcd2 h6 14 Le3 Lxe3 15
Dxe3 Tfe8 16 a3 Pf8 17 La2 Pg6

(zie diagram)
Uiteindelijk was het bord vrijwel
kaal; Jan's koning was naar a3 of
a2 gehobbeld en het enige
overgebleven zwarte pionnetje (op
de b-lijn) was niet meer af te
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18 b4 Pg4 19 De1 Ld7 20 g3 h5
eindelijk begint iemand iets te doen

32 Pfd2 Pf8 33 Df2 Ph7 34 Pf1
Df6 35 Dd2 Pg5 36 De3 Df3? hier
begint pas het echte zwalken;
geen dameruil maar 37 Dxg5 Lh3
38 Pe3 f6 39 Ld1 zo vlak voor de
40e zet mag hier wel een plaatje
van

Wit wil nog meer ruimte claimen,
maar de profylaxe is ietsje overdone; Chris gaat gewoon een
aanval opzetten 21 Tac1 a5 22
Lb3 h4 dat is toch mooi tweesplijtend; over de a- en de h-lijn
tegelijk mag wel een Aha-erlebnis
heten 23 c4 axb4 24 axb4 Ta3 25
Dd1 hxg3 26 fxg3? het vraagteken is van Chris, want hij plopt er
natuurlijk in 26 .. Pe3 27 De2 Pxf1
28 Txf1 Lh3 29 Tc1 Tea8 30 De3
Ta1 31 Pb1 Lg4 en vanaf hier
ongeveer begon Chris te zwalken.
Dat gebeurt wel vaker in het
zesde, maar zelden bij Chris.
Iedereen die ongeveer deze
stelling zag meende dat het punt al
in de knip was. Lekkere houdgreep
toch?

Chris had een kwal opgevist, maar
vervolgens een knol verklunst; en
nu krijgt hij dat stuk weer door zijn
strot teruggedouwd: inpikken en
inslikken of stikken! 39 .. Dxd1+ 40
Txd1 fxg5 41 g4 Ta8a4 42 Pc2 en
nog een plaatje

Wit gaat de kwal terugsnaaien; na
T1a2 kan bevobbeld Pc3; het
beste was waarschijnlijk Lxg4;
maar in de consternatie-nasleep
van de eerste tijdnood volgde 42 ..
T4a2 43 Pxa1 Txa1 44 Pc3 Txd1
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45 Pxd1 Lxg4 De rest van de partij
was niet meer te reconstrueren.
Chris slaagde er met vlag en
wimpel in om de klok te flessen.
4-4. Eén matchpunt gered; hij was
onze held van de dag. Zijn teleurgestelde
tegenstander
kwam
bedremmeld van de bar terug; na
dit knettergespetter was hij minstens aan een biertje toe, maar dat
was gewoon HELEMAAL OP.
Geen Palm, geen wijn, geen
gewoon
Heineken,
helemaal
NIETS, afgezien van een beetje
Spa Rood, maar dat is geen troost
voor een Looie Roper. Nog nooit
voorgekomen zolang als we in de
Sjuut spelen. De laatste tsunami in
de Oudegracht was ongeveer in
1749. Het rampenscenario behoeft
herziening en updating. De Zeven
Steegjes zijn gebouwd in de

achtertuin van ene meneer Kock,
voor het personeel van zijn
brouwerij De Boog. En hoe heet
onze burgemeester?
Afgezien van de onderbevoorrading zijn er ook schuldigen aan
te wijzen. De bekerjongens hadden
eerst 2-2 gespeeld tegen Caïssa,
en ook het vluggeren liep op 2-2
uit. Dankzij een of andere regel
mochten onze jongens door. Die
hadden wat te vieren en Caïssa
moest iets wegspoelen. Geef die
lui voortaan gragwoater, met een
scheutje wodka of medicinale
alcohol, voor de ontsmetting. Maar
een bierstoornis bij een thuiswedstrijd van het zesde zou
volgens
elke
Deltaplan-risicoanalyse de komende tweehonderd
jaar niet meer mogelijk mogen zijn.
Er zijn grenzen.

Xander naar 2e ronde HF NK

Xander won de eerste partij,
maar de tweede partij ging verloren. Tijd voor de tiebreak, en in de
eerste partij knalde Xander met
zwart zeer hardhandig door de
stelling van Jeroen heen. Maar in
de tweede partij leek het lang op
een revanche van Jeroen, maar
bij het afronden ging het fout en
kroop Xander door het oog van de
naald.

Arnoud van Vliet
De stijgende lijn in de rating van
Xander bood hem dit jaar de
mogelijkheid om deel te nemen
aan de halve finales van het NK.
Hij was als 14e geplaatst (rating
2413) in een sterk deelnemersveld met daarin 6 GMs en een
stapeltje IMs, en mocht de eerste
ronde aantreden tegen SCUclubgenoot Jeroen Willemze (18e
geplaatst met 2398). Het minieme
ratingsverschil
beloofde
een
spannende strijd, en dat kwam er
ook uit!

In de volgende ronde wacht GM
Jan Smeets (2550). In die ronde
begint ook de halve finale voor het
NK Dames, waar Maartje aan
meedoet
(tegen
Biaina
Geragousian.
Beiden
succes
gewenst!
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Hieronder de belangrijkste momenten uit de partijen, tezamen
met commentaar van Xander (van
USF geplukt).

47.Ke3 h4 48.Kd4 Kh5 49.gxh4
Kg4 50.h5 1-0
2) J. Willemze - X. Wemmers
Partij 2: bijzonder boeiende partij!

1) X. Wemmers - J. Willemze
Partij 1: (klein) plusje uit de
opening, maar 19.Pb6 is niet
goed. Ik was van plan om 20.Lf3
te spelen, maar zwart speelt dan
heel venijnig 20...Ld8 en 21...e5!
Dat is misschien nog interessant,
maar ik kreeg het niet uitgerekend.
Het stukoffer 12...Ph4 leek me erg
sterk, hoewel ook 12...Ph6 me
beter voor zwart lijkt. 12...Ph4
13.Pxh4 fxe5 14.g5 exd4 15.Pe2
e5 16.Lg2 e4 17.Db3 Pa5 18.Db4
Pc6 19.Dc5 d3 20.Pf4 Ld4
21.Db5 Dxg5 22.Pxd3 Dd8
23.Lh6! .. Na 20...Ld4 dacht ik dat
het zou winnen, maar met het
sterke 23.Lh6! blijft wit in de partij.
Het staat dan weer gelijk, maar ik
speel de tijdnoodfase erbarmelijk.
24...Dxh4
kan
helaas
niet,
vanwege 25.Lxd5 Dxh6 26.Te8+!
Mijn 25...Lh3 is slecht (25...Ld7!)
en 26...Dd7 ook. Ik had direct Lg7
moeten spelen. 23...Tf7 24.Lxe4
dxe4 25.Txe4 Lh3 26.Tae1 Dd7
27.Dc4 Lg7 28.Pc5 Pa5 29.Pxd7
Pxc4 30.Te8+ Txe8 31.Txe8+ Lf8
32.Pxf8 Pd6 33.Td8 1-0

19.Pb6 Te8 20.a5 Lxe2 21.Pxe2
Pd3 22.Td1 Pxf4 23.Pxf4 g5
24.Pe2 Pe4 25.Pd4 Td8 26.f3
Pc5 27.Tc1 Pd3 28.Tc7 Lc5
29.Pc6!? Lxe3+ 30.Kf1 Lf4
31.Tb7 Td6? Het offer van de
pion op e3 is noodgedwongen,
maar waar-schijnlijk wel goed.
Passiviteit
met
31...Te8
is
verplicht, maar Jeroen miste mijn
32.Pc8! in lichte tijdnood. 32.Pc8!
Pxb2 33.Pxd6 Lxd6 34.Pxb4 Pc4
35.Pxa6 Pxa5 36.Tb5 Pc4
37.Txg5+ Kf8 38.g3 h6 39.Tb5
Pe3+ 40.Ke2 Pd5 41.Kf2 Kg7
42.Pc5 Lxc5+ 43.Txc5 Kg6 44.f4
h5 45.Kf3 f5 46.Txd5 exd5

t1) J. Willemze - X. Wemmers
Tamelijk hardhandige partij. De
opening mislukt bij wit, die er op
gerekend had dat ik d5 braaf ging
dekken met e6. Dat is niet nodig
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en daarna is het structureel mis bij
wit.

47...b3? 48.Pxc6 b2 49.Tb8 b1D
50.Txb1 Pxb1 51.Ke2 Pa3
52.Kd3 La1 53.Pe2 Pb5 54.Pc1
Lb2 55.Pb3 La3 56.Pb8 Pc7
57.Kc4 Kf6 58.Pd7+ Kg5 59.Pe5
f6 60.Pd3 f5 61.Kd4 Ld6 62.g3 f4
62...f4 is een fout. Het winnende
idee zag ik plots, terwijl ik nog
maar 10 seconden had. 5
seconden gebruikt om het idee te
controleren en jawel: de promotie
kon niet meer verhinderd worden.
Narrow escape. 63.e5 fxg3
64.exd6 g2 65.dxc7 g1D+
66.Kc3 Dxh2 67.c8D h5 68.Dd8+
Kh6 69.f4 Dg3 70.Dh8# 1-0

16...g5! 17.exf6 Lxf6 18.fxg5
Pxd4+ 19.Lxd4 Lxd4 20.f3 e5
21.Dd3 Dh3 22.Tcf1 Tf4 23.Da6
Dg2+ 24.Kd1 Le3 25.De2 Td4+
0-1
1) X. Wemmers - J. Willemze
Er ging wel wat mis. In het
eindspel verlies ik ook nog een
tweede pion, maar Jeroen blundert met 47...b3. Het bleek dat hij
niet gezien had dat de toren hing.
Winnend is het eenvoudige
47...Tb6. Rolf zou dat wel gevonden hebben.

niet mijn stijl. Laat ik maar gewoon
wat partijfragmenten weergeven,
en misschien komen we er vanzelf
achter wat er nodig is om 9 uit 9 te
scoren. Misschien.

TJA…
Jan Jaap Janse
...Een stukje over Corus 2006 is
de bedoeling. Ik heb dus 9 uit 9
gescoord, zoveel heeft u wel
meegekregen. Hoe schrijf je daar
nu over? Bescheiden (“Ik heb veel
geluk gehad”) kan overkomen als
het vissen naar complimentjes,
zelfverzekerd (“Het ging allemaal
vanzelf, groep 3 is een makkie”) is

In elk geval is een goede start een
voorwaarde voor een goed
toernooi. Ik startte met 3 vlotte
winsten, waarvan de volgende
een aardige aanvalspartij was:
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exd5 26 Dd7+ Kh6 27 Th3+ Lh5
28 Txh5+ Twee kwaliteiten
offeren om een toren te winnen.
Het is een manier. 28,… Kxh5 29
Dh7+ Dh6 30 Dxg8. Zwart stond
klem en gaf een paar zetten later
op.
Na ronde 3 (waarin ik in
bedenkelijke stand een toren
aangeboden kreeg) kreeg ik
ineens heel andere partijen. Bijna
allemaal eindspelen die tot het
gaatje werden doorgeknokt. In de
volgende partij leverde dat wel
een bijna studieachtig eindspel
op:

(2) J.J. Janse – J. Hummel
De contouren van een Colle die
zwart misschien niet heel handig
heeft aangepakt. Zwart bokte met
14,… Le8? 15 Pg5! Een simpele
dubbele aanval. Vreemd genoeg
bleek na 15,… Pb4 16 Lxf6 gxf6
17 Pxh7 Tf7 niets beters te
vinden te zijn dan 18 Lg6. Na
bijvoorbeeld 18 Dg4+ Tg7 19 Dh4
f5 bloedt de witte aanval een
beetje dood. Zwart houdt wel
problemen met zijn tochtige
koning: 18,… Txh7 19 Lxh7+
Kxh7 20 Dg4 Lg6 21 Tf3 Tg8 22
cxd5 Pxd5 23 Td1 en nu een
foutere fout: 23,… f5?

(4) J.J. Janse – D. v/d Meiden
In deze duw-en-trekpartij zijn de
kansen een paar keer gewisseld,
wat
resulteerde
in
4
(!)
remiseaanboden, keurig om en
om. U begrijpt dat ik de laatste
weigeraar was. Wit staat mooi,
maar hoe moet hij erdoor komen?
Mijn plan was zo ongeveer het
volgende: (1) met de koning naar
a5 lopen, (2) pion b7 offeren, (3)
koning naar a6, (4) Lb6 spelen.
Het is onduidelijk of dat wint,
vooral omdat de loper aan pion h5
gebonden is, maar ’t is het

Later bleken andere zwarte zetten
bijna eendrachtig te falen op een
wit f5, maar dit maakt het
makkelijk: 24 Dh4+ Kg7 25 Txd5
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proberen waard. Zwart was
blijkbaar het afwachten moe en
helpt een handje: 61,… Pe7? 62
Ta3 Pc8 63 Ta7. Deze zet kostte
me 15 van mijn 20 minuten. Niet
omdat ik de stukwinst niet zag
(wat het publiek leek te denken
gezien het gefluister achter mijn
rug), maar omdat ik de stelling na
63,… Pxa7 64 bxa7 Txa7 65
Lxa7 Kc7 moest beoordelen:
Dit had ik dus ook kunnen krijgen
met de zwarte koning op b5,
hetgeen het variantencomplex
aardig uitdunt. Na 72 Lh4 zou
72,… Ka4 73 Lf2 Ka3 74 Le1 Ka4
75 Kb2 Kb5 76 Kb3 weer richting
Berts stelling leiden (wel dit zien,
maar niet 67 Kd3…). Ik moest op
zet 63 bedenken hoe dat verder
gaat. Wit kan zwarts koning naar
achteren duwen, dat bijvoorbeeld
kan leiden tot dezelfde stelling
met de koningen op d6 en d8.
Dan wint f5 gxf5 g6 fxg6 Kxe6
(probeer zelf maar). Zwart zag dit
ook en koos voor de achterdeur:
72,… Ka2 73 Kb4 Kb2 74 Kc5
Kc3 75 Lf2! Kd3 76 Kd6 Ke4 77
Ke7 h4 Op 77,… Kf4 was ik 78
Kf6!? van plan. Franske werd hier
lyrisch over, maar misschien is
gewoon 78 Kxf7 wel net zo goed.
78 Lxh4 Kxd4 79 Kf7 Ke3 80 f5!
En daar hebben we de doorbraak
weer. Zwart gaf het op.

Een volle loper meer, maar is het
ook gewonnen? En hoe dan? Wit
kan alleen winnen als hij met zijn
wat alleen lukt als de loper de
dekking van de h-pion overneemt
(en dus pion b5 opgeeft) en de
zwarte koning uitgetemperd kan
worden.
Vooral dat laatste
bezorgde me hoofdbrekens. 66
Lc5 Kb7 67 Ke3? Zoals Bert op
Utrechtschaak aangaf had 67 Kd3
veel werk gescheeld. Ik mis een
basis die Bert wel heeft; twijfelde
hoe de kwadrantregel ook alweer
werkte,
voelde
een
lichte
hoofdpijn opkomen en koos voor
de winst die ik sowieso gezien
had. Moeilijk doen als het
makkelijk kan. 67,… Kc7 68 Lb4?
Kb6 69 Le1 Kxb5 70 Kd3 Ka4 71
Kc3 Ka3

Het werd ’s avonds nog goed laat
bij het zogenaamde stormschaak,
een snelschaaktoernooi dat ooit
ontstond toen de weersomstandigheden vertrek vanuit De
Moriaan niet toelieten. Wachtende
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Lxd4 en dit lijkt me gewonnen
voor de zwarten: de a-pion moet
steeds in de gaten gehouden
worden terwijl zwart aanstalten
maakt om de koningsvleugel op te
snoepen. Een kleine 30 zetten
later was het punt daar.

schakers gaan natuurlijk schaken
en sindsdien is het een traditie.
Mark won, ik werd tweede en won
iets dat bij thuiskomst een enorme
plaid bleek te zijn en Frans kwam
een ochtend later erachter dat hij
een fles wijn gewonnen had
(“Huh? Ik drink toch geen wijn?”).
Enigszins brak begonnen we aan
ronde 5. Ik trof iemand die het
hele toernooi in een soort
Veselintempo gezonde, maar wat
passieve zetten op het bord
kwakte. Zo stond ik in een mum
van tijd een uur achter, iets dat
me toch zelden overkomen is.
Echt voordeel kreeg ik niet, maar
sommige eindspelen lenen zich
niet
voor
een
haastige
behandeling:

In ronde 6 werd ik in rap tempo
aangekrant door de ratingfavoriet
(14 jaar oud!), maar juist toen de
Utrechtse supporters hoofdschuddend wegliepen wist ik de bordjes
om te draaien en een beter
lopereindspel tergend langzaam
uit te tikken. Best leerzaam, maar
niet erg geschikt voor een medium
dat sommige leden (ik ook) op de
WC lezen. Ronde 7 (vlotte
aanvalspartij) sla ik ook even over
om door te gaan naar een leuke
portie hardheid uit ronde 8. Dat is
geen ijdelheid van mijn kant: ik
durf te stellen dat dit de enige
partij was waarin ik duidelijk
verloren heb gestaan.
(8) M. de Groot – J.J. Janse
Ik stond 2½ punt los op mijn
tegenstander en was er dus al.
Alle reden om er een leuk potje
van te maken. Wel was ik wat duf:
opnieuw stormschaak achter de
rug, en ditmaal had ik evenveel
herinneringen als Frans in de
vorige editie. Straffe Hendrik is
lekker spul maar het komt
verraderlijk hard aan. 1 e4 c6 2 d4
d5 3 Pc3 g6 Daar is ie weer. Wit
kiest een originele behandeling
waar ik het knap moeilijk mee
kreeg. Huiswerk! 4 h4 h5 5 cxd5
cxd5 6 Lb5+ Pc6 7 Lg5 Lg7 8

(5) J. Mascini – J.J. Janse
Zwart heeft niet echt iets, maar na
31 Lc5 b5! ineens wel. Het
probleem wordt duidelijk na 32
Lxe7 bxa4 33 Lc5 d4: de witte
damevleugel is geblokkeerd en de
schijnbaar actieve loper staat
lucht te vangen. We gingen verder
met 34 Lf8 g6 35 Kd3 Kd5 36 f4?
Pa5 37 Le7 Pc4 38 Lxf6 Pxb2+
39 Kc2 Pc4 40 Kd3 Pxa3 41
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ook wel goed. De resulterende
stelling is echter gewoon veelbelovend voor de witten. 16 cxb5
Pe5 17 Dd4 f6 18 bxa6+ Kf8 19
a7 Zwart is er niet best aan toe. Ik
had vooraf nog visioenen met h5h4-h3 en een binnenvallend
paardje op f3, maar wit is eerder
met f4 en de zwarte stelling valt in
stukken uiteen.

Pe2 Lf5 Zwarts probleem is de
dekking van pion d5: ,…Le6 speel
je niet graag en Pf6 wordt eraf
geslagen. Acties met a6 en b5
leveren slechts op dat de witte
loper met plezier naar b3 gaat. 9
0-0!? Pardon?! Zomaar rokeren
terwijl de personeelsingang wijd
open staat, dat kon niet goed zijn.
Desondanks kom ik niet tot een
goed plan: 9,… Lf6 10 Te1 Lxg5
11 hxg5 Dd6

Na veel gepieker vond ik een
noodrem, of meer een roestig
anker: 19,… Dc7 20 gxf6 Pxf6 21
Tc1 Dxa7 22 Dxe5 Dxf2+?! Fritz
roept om 22,… Dxa4 23 Dxe7+
Kg8 24 Dxf6 Tf8 of 23 Pd4 Th7 24
Pxf5 gxf5 25 d6 Dd7 en volgens
hem gaat het wel weer. Ik kan er
geen lek in schieten, maar om
vrijwillig voor zo’n stelling te
kiezen moet je wel erg hard zijn.
Keerzijde is dat wit nu gewonnen
komt te staan, ik hoopte dat hij
zijn taak wat licht op zou vatten.
23 Kxf2 Pg4+ 24 Kg1 Pxe5 25
Lc6 Tb8 26 Pf4 Pxc6 Een trieste
beslissing, maar je moet wat. Er
waren weer eens veel supporters
in de zaal die mijn lijdensweg niet
meer aan konden zien. Anderhalf
uur later keken ze verbaasd naar
de stelling. 27 dxc6 Txb2 28 c7

Hier keek ik eens tevreden naar
de stelling en wou een wandeling
richting Smits – Pliester gaan
maken. Een kleine ontwikkelingsachterstand, maar een leuke h-lijn
en geen direct gevaar. Ik had me
nog niet uit de rij geworsteld
(groep 3 zit niet al te ruim) of ik
kon weer terug; wit speelde á
tempo 12 Pxd5!? Watte? Fritz
wordt er niet warm of koud van,
maar het lijkt me gewoon goed:
afwachten tot zwart alles uit de
stal heeft gehaald kan het niet
zijn. Ik heb een kwartier hoofdschuddend naar mijn stelling
gekeken, twee koffie gedronken
en toen maar verder: 12,… Dxd5
13 c4 Dd6 14 d5 a6 15 La4 b5
Eerder op c6 slaan is misschien
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moet fatsoenlijk geformuleerd
worden; op zo’n tekst ga ik
natuurlijk niet in. 49 Tc1 Ke5 50
Tc5+ Ke6 51 Kg3 Kd7 52 Kf4
Txc7

Kf7 29 Pd5 Te8 30 a4 Lc8 31
Te3? Daar komt het slippertje al.
31 Te5 is veel sterker want
voorkomt 31,… e5! 32 Pc3 Lb7
Zwart zit ineens weer in de
wedstrijd, wit besluit er een
spektakel van te maken. Voor het
eerst dit toernooi zat ik in tijdnood.
33 Pb5 Txg2+ 34 Kf1 Td2 35 Ke1
Td5 36 Tb3 Lc8 37 Pa7 Ke7 38
Tb5 Td6! 39 Txe5+ Te6 40 Txe6+
Kxe6 41 Td1 Ld7 42 Kf2 Ta8

Dit eindspel is remise na 53
Txc7+ Kxc7 54 Pc5. Wit plant een
paard op g5 en een koning op f4
of h4, zwart kan dit paard niet
verjagen. Het zal nooit lukken alle
velden van het paard (6 stuks) af
te blokken. Wit dacht echter een
snellere weg te hebben: 53
Kg5?? Txb7 54 Kxg6 Kd6. Tja.
Voor de liefhebbers nog even het
einde, het kan van pas komen. De
zwarte koning moet met paraplu
naar de overkant lopen. 55 Tc8
Ld1 56 Td8+ Td7 57 Th8 Ke5 58
Kg5 Tg7+ 59 Kh4 Tg4+ 60 Kh3
Te4 61 Te8+ Kf4 62 Tf8+ Ke3 63
Ta8 Kf2 64 Ta2+ Le2 65 Tb2 Kg1
66 Tb8 Lf1+ 67 Kg3 h4 68 Kf3
Lg2# en hier werd de Zoon aangeroepen. Paal en lat, eigenlijk
alleen een verdiend punt door het
taaie verdedigen na de beroerde
opening.

Zwart heeft zich eruit geworsteld,
maar wit doet nog een heel
aardige poging: 43 Pc6 Die moet
je niet in tijdnood tegen krijgen:
43,… Lxc6 44 Td8 en 43,… Txa4
44 Pb8 zijn licht te overzien. 43,…
Tc8 44 Pd8+ met remiseaanbod.
Ik zag dat de witte pionnen ineens
niet zo sterk meer waren en
besloot door te gaan. De tegenstander vond dit erg overbodig (“je
hebt de groep al gewonnen,
hoor”), maar ik vond het gewoon
een leuk eindspel. Het zal remise
staan. 44,… Ke7 45 Te1+ Kd6 46
Tc1 Lxa4 Da’s één. 47 Pb7+ Ke7
48 Te1+ Kf6 de zwarte koning lijkt
flink afgesneden, dus de tekst
“Nou, nú dan remise?” kwam niet
onverwacht. Een remiseaanbod

In de laatste ronde wachtte de kop
van jut. Net zoals je in een
tienkamp de wind in de zeilen
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22,…
Lxa2
met
dubbele
dreigingen op b1 en b3. Nu kan je
het ingewikkeld gaan maken met
22 Dxb6+, maar 22 Le4 was wel
net zo duidelijk. Ik won.

krijgt als je maar blijft winnen
gebeurt dat ook omgekeerd.
Eigenlijk is Zwitsers veel menselijker: daar tref je tenminste lotgenoten. Hij trok de lijn keurig door
middels een blunder op zet 6, al
werd het halverwege nog even
schrikken:

Tja. 9 uit 9. Ik had eigenlijk
gehoopt tijdens het schrijven van
dit stukje een verklaring te vinden,
maar het is me niet gelukt. Zou
het dan toch het prettige
gezelschap van Frans en Mark
zijn geweest, die me stimuleerden
om door te scoren zonder dat ze
fanatiek in mijn nek gingen
hijgen? Het erg aparte huisje dat
we toegewezen kregen, met plek
voor circa 20 Poolse gastarbeiders en vrijwel geen stopcontact
dat het deed? De vele Keresianen
die kwamen kijken en zo wat druk
van de ketel haalden? Ik weet het
niet. En de belangrijkere vraag of
ik blijvend mijn niveau op kan
krikken, zonder aperte blunders
en rare gedachtenkronkels? Ook
dat weet ik niet. We zullen zien.

(9) J.J. Janse – S. van Westerop
Goed voor je spel is het niet, zo’n
partij tegen de nummer laatst.
Iedereen gaat er maar vanuit dat
je wint en hij heeft niets te
verliezen. Zo had ik 21,… Lb1
compleet overzien. Zwart dreigt
22,… Dc2# en op een rustige zet

snel laten passeren. In dit stuk
poog ik een inkijkje te geven in de
wijde wereld van het probleemschaak, of compositieschaak; voor
wie eens wat anders wil. Partijschakers zijn vaak moeilijk te
interesseren
voor
probleemschaak, onder meer vanwege het
solitaire karakter, de afwezigheid
van een gevecht tussen twee
spelers, maar vooral ook omdat
schaakproblemen doorgaans zeer
weinig in zich hebben waarmee

Kaleidoscoop probleemschaak
Martin van Essen
Een vreemde neiging eigenlijk
van de mens, om de werkelijkheid, of indrukken ervan, te willen
abstraheren in fantasiewerelden.
Het schaakspel, op zichzelf al een
vlucht uit de realiteit, is voor
sommigen kennelijk ook al
ontvluchtenswaardig… of beknot
het gewoon te veel de creativiteit?
Zomaar een gedachte, die we
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zetten, maar daarbij wel over een
ander stuk heen mag springen.
De koning redde zijn vrouw met
1.Th8+, Kxh8 2.Af5+, Kg8
3.Th8+, Kxh8 4.g7+, Kg8 5.Ph6#
Schaakconfabuleringen zouden
zich tot ver in de negentiende
eeuw zich vrijwel uitsluitend
beperken tot eindspelanalyses.
De Arabieren (Al Adli) onderzochten al het eindspel toren
tegen paard, terwijl in de late
Renaissance en erna de Italianen
Lucena en Polerio toreneindspelen onder de loep namen. Pas
na 1800 verschijnen prototypen
van wat wij later ‘eindspelstudies’
zouden gaan noemen. Kling en
Horwitz leverden in de 1850-er
jaren baanbrekende onderzoekingen van standaard eindspelen,
die zij ‘studies’ noemden. Vanaf
die tijd gaat het probleemschaak
zich langzaamaan tot een wat
serieuzer niveau ontwikkelen, met
aanvankelijk
vooral
mat-in-nproblemen en snel vergezeld door
winst/remise-opgaven, waarnaar
later de term ‘eindspelstudie’
overgeheveld zou worden. In de
twintigste
eeuw
gaat
men
compositietoernooien organiseren
en wordt de standaard snel hoger.
Tegelijkertijd worden regelmatig
nieuwe type schaakproblemen
uitgevonden. Sam Loyd had eind
19e eeuw al het ‘helpmat’ bedacht,
terwijl vanaf de jaren zestig steeds
buitenissiger vormen van ‘Fairy
chess’ de kop opsteken. Een
overzicht:

de partijschaker zich kan identificeren. In een partij zijn andere
dingen belangrijk en is esthetiek
totaal anders gegrond dan bij
probleemschaak. De afhakers
zullen een klein ritje missen langs
allerlei typen schaakproblemen
die, beginnend bij de eindspelstudie, steeds verder vervreemd
zullen zijn van het partijschaak,
om te eindigen bij het totale
anarchisme van het Fairy Chess.
Voor de doorlezers: Enjoy the
ride!
De Arabieren begonnen duizend
jaar geleden al met schaakfictie:
de zogenaamde ‘mansoeben’,
een
soort
schaakopgaven.
Overbekend is het mat van
Dilaram:

Wit, een Arabische koning, heeft
in dit partijtje zijn vrouw (of een
van de vele) Dilaram ingezet, zo
wil de overlevering, en heeft zich
flink in de nesten gewerkt. Dilaram
fluisterde de koning echter in dat
hij de partij alsnog naar zijn hand
kan zetten door zijn torens te
offeren. Hierbij moet worden
bedacht dat het ding op h3 een
alfil is, een stuk dat uitsluitend
twee velden diagonaal mag
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Pe4 10. Dxa6, Pd6#. 8. …, La6+
9.Tb7! De pointe. 9. …, Pe4 zou
andermaal pat zijn. 9. …, Pe7+
10.Kb8 en remise; zwart heeft niet
beter dan pat of eeuwig schaak.

De eindspelstudie
Hiervan zijn al regelmatig exemplaren in het PKB verschenen. De
karakteristieke stipulering is ‘wit
wint’, of ‘wit maakt remise’. De
zeer kleine overlap tussen partijschaak en probleemschaak wordt
grotendeels gemaakt door de
eindspelstudie, omdat het einddoel (winst / remise) hetzelfde is.
Desondanks zijn weinig eindspelstudies ‘partij-achtig’. Hier is een
goeie studie:

Orthodoxe Matproblemen
De stipulering is hier gewoon
‘mat in n’ zonder verdere poespas. aan wit de opdracht binnen
een gegeven aantal zetten zwart
mat te geven, ongeacht hoe die
ook tegenspartelt. Een van de
oudste probleemvormen. Ze staan
bol van de vaak abstracte thematiek. Een paar voorbeelden:
De tweezet

J. Rusinek
1e prijs New Statesman, 1971
Remise
Wit heeft gevaarlijke vrijpionnen
als compensatie voor de drie
stukken achterstand, maar de
witte koning staat op mat., bijv. 1.
g8D?, Lxg8 2. a7, Ld5 3. b7, Pe4
of 1. b7?, Pe4 steeds met mat op
d6. 1.a7, La6+ 1. …, Ld5 2. a8D!,
Pxb6+ 3. Kb8en 1. …, Pe4 2. Kb7
geven zwart niets. 2.b7, Pe4
3.g8P+! Er dreigde mat op d6. 3.
…, Ke8 4.Pf6+, Pexf6 Zwart
dreigt nu Pd5-e7 mat. 5.a8L!!,
Pe5! 5. …, Pd5? is pat! 6.Kb8,
Pc6+ 7.Kc8, Lf1! Dreigt wat op
h3. 8.b8T!! De derde minorpromotie! 8. b8D?, La6+ 9. Db7,

W. Tura
1e prijs Europe Echecs, 1962
Mat in 2
Om dit ding te waarderen moet je
er even voor gaan zitten. Tweeen driezetstellingen doen vaak
pijn aan de ogen. Als ze hier
eenmaal gewend zijn, kunnen ze
vier dreigende (thematische) mats
ontwaren: Tb5, Ld6, Dxd4 en Dd1.
Maar, al die mats staan op dit
moment gedekt: 1.Tb5?, Ld5;
1.Ld6?, Txd6; 1.Dxd4?, Txd4;
1.De1?, Lxe1; Maar we zien dat
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Pxg4 2.Df5 mat. Oef! Maar een
geniale constructie!

wit op b4 een Novotny kan
proberen: een zet naar het snijpunt van een rechte en een
schuine lijn, hier toren en loper.
Bijvoorbeeld 1.Tb4, dreigt 2.De1
mat en 2. Dxd4 mat. Door op b4
te slaan kan zwart maar een van
de verdedigingen herstellen: 1. …,
Txb4 2.De1 mat of 1. …, Lxb4
2.Dxd4 mat. Maar omdat wit met
Tb4 zijn loperlijn naar d6
interfereert, kan zwart zich een
zelfinterferentie veroorloven met
1. …, Le6! en zwart onderbreekt
wits loperlijn c8-f5 waardoor dat
veld f5 voor de zwarte koning
beschikbaar komt na 2.Dxd4 of
2.De1. Le6 was eerst niet mogelijk
wegens Ld6 mat. Wit kan ook de
Novotny 1.Lb4 proberen, dreigt
weer Dxd4 en De1. Maar omdat
dat de witte torenlijn naar b5
interfereert, kan zwart zich 1. …,
Te6! veroorloven. Dat staat de
eigen loper in de weg (die moest
verdedigen tegen Tb5 mat), maar
dat Tb5 mat heeft wit dus zelf uit
de stelling gehaald. We zien dus
dat T/L naar b4 niet alleen een
(dubbele) Novotny is, maar ook
een wederkerige zelf-interferentie,
ofwel Grimshaw. Al naar gelang
wits zelf-interferentie, kan zwart
zich een wederkerige zelfinterferentie, ofwel Grimshaw, op e6
permitteren. Maar ondertussen
hebben we nog geen oplossing
gezien. Wel, dat is hier een
Novotny op het zwarte Grimshawveld: 1.Le6! en nu volgt op 1. …,
Lxe6 2.Ld6 mat en 1. …, Txe6
2.Tb5 mat. Een bijvariantje is 1. ..,

De driezet
Een van de beroemdste problemen, met de bijnaam ‘Steinitzgambiet.’ Waarom? Zie oplossing:
1.Ke2!! Wit loopt midden door een
spervuur van schaaks. 1. …,
f1D++ 2.Ke3! en ondanks de

S. Loyd
1e prijs Checkmate, 1903
grote hoeveelheid schaaks die
zwart tot zijn beschikking heeft, hij
gaat altijd mat op de volgende zet.
Ongelofelijk.
De meerzet
Meerzetsproblemen zijn mat in 4
of meer. Het record is 257 zetten!
We houden het bescheiden met
een vijfzettertje. Overigens, partijschakers zijn doorgaans van alle
probleemvormen hiervoor na de
eindspelstudie relatief het makkelijkst te interesseren.
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schaker maakt zich daarentegen
niet zo druk om de snelheid van
matzetten. De voorbeelden hieronder leveren materie die de
partijschaker steeds vreemder
voorkomt.
Helpmat
Wit en zwart werken samen om
zwart mat te krijgen. Het is
historisch zo gegroeid dat zwart
begint in helpmatproblemen, en
wit de laatste (mat)zet uitvoert.
Algemeen zijn bij helpspelen (mat
en pat) meerdere oplossingen
geoorloofd, mits zo gestipuleerd.
Bij voorkeur zijn die oplossingen
thematisch verbonden.

A. Johandl
Schweizerische Arbeiter
Schach-Zeitung, 1967
Mat in 5
In schaakproblemen geldt algemeen dat rokeren is toegestaan,
tenzij kan worden aangetoond dat
ergens in het verleden het recht
op rokeren is verspeeld. Wit wil
graag mat geven met 1.Td6 en 2.
Td8, maar 1.Td6? onderbreekt de
loperlijn naar f8 en laat 1. …,
0-0+! toe. Wat dan wel? 1.Pe4!,
d3 Er dreigde mat op f6. 2.Pd6+,
Ke7+ 3.Pe8+, Kxe8 en nu heeft
zwart zijn rochaderecht verbeurd:
4.Td6!, Ke7+ 5.Td8 mat! Twee
keer schaak en tegen-schaak.

Viktor Zheglov
Suomen Tehtaevaeniekat 98-99
Helpmat in 12

Partijschaak-onzinnige
stipuleringen
De eindspelstudie sluit nog dicht
tegen praktijk-partijschaak aan,
omdat de doelstellingen (winst /
remise) identiek zijn. Bij orthodoxe
matproblemen is het doel identiek
aan het uiteindelijke, bijnatheoretische,
partijschaakdoel,
namelijk mat, hoewel het er nu
bovendien om gaat om zo snel
mogelijk mat te zetten; een partij-

Van de Chessbase-site geript.
Hoe moet zwart ooit mat komen te
staan als wit alleen maar een
loper heeft? Maar, zwart kan nog
promoveren. Het is niet moeilijk te
bedenken dat zwart een paard
moet halen om uberhaupt een
matstelling mogelijk te maken.
Probeer zelf u ervan te overtuigen
dat die matstelling niet op a8
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gerealiseerd kan worden (zetten
tellen), dus blijft h1 over. Met K--h1 en b—1P—h2 verbruikt zwart
al zijn zetten, en kan zijn dame
dus niet spelen. Maar hoe komt
de witte koning dan die kant op?
Het is toch mogelijk, en wel door
een voor zo weinig stukken
wonderlijk strak geregisseerde
zettenreeks: 1.Kc4 (zwart begint!)
1. …, La6+ 2.Kd5, Kb7 3.b3, Kb6
4.b2, Kb5 5.Ke4+, Kc4 6.Kf3,
Kd3 7.Kg2, Kd2 8.Kh1, Le2!
9.b1P+, Ke1! en de witte koning
glipt onderdoor! 10.Pd2, Kf2
11.Pf3, Lf1 12.Ph2, Lg2 mat!

Helppat in 2
1.Kh1, h8D 2.g1L, Da1 pat.

Helppat
Zelfde als helpmat, maar dan met
pat als einddoel. Een improvisatietje van mij hieronder, een
zogenaamde
drieling:
Drie
stellingen die heel weinig van
elkaar verschillen.

Helppat in 2
1.g1L, h8L! 2.Ld4, Lxd4 pat.
Drie verschillende witte promoties.
Zelf- en reflexmat
Zelfmat is ultra-masochistisch. Wit
dwingt zijn tegenstander wit mat
te zetten.

Helppat in 2
Ook hier begint zwart. 1.Kh1,
a8T! 2.g1L!, Ta1 pat.
Czak, The Problemist 1995,
Zelfmat in 10.
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bekende, en siert de voorkaft van
Bart Karstens afstudeerverslag.

1.a8T+, Kb5 2.b8T+, Kxc6
3.c8T+, Kd6 4.d8T+, Kxe6
5.e8T+, Kxf6 6.f8T+, Kxg5
7.g8T+, Lg6 8.Dxg4+, Kh6
9.h8T+, Lh7 10.Dc6+, Txc6 mat.

Smullyan
Waar moet je de witte koning
plaatsen om een legale stelling te
krijgen? Het is duidelijk dat de
witte koning zojuist aftrekschaak
moet hebben gegeven, en dus
van b3 moet zijn gekomen. Maar
hoe heeft zwart dan dat dubbelschaak
gegeven?
Antwoord:
Plaats de wK op b3, een zwarte
pion op b4 en een witte pion op
c2. Zwart heeft dus zojuist Ld5+
gedaan. Er volgt: 1.c2-c4, b4xc3
en
passant
dubbelschaak!
2.Kb3xc3+
aftrekschaak
en
diagram! In het diagram moet dus
de witte koning op c3 staan.

Surkov
Probleemblad, mei 2003
Reflexmat in 2
Reflexmat is een variant op het
zelfmat. Bij een reflexmat moet je
mat zetten als je dat kunt. De
oplossing is 1.Pb8! en we zien nu
1. …, Kxb8+ 2.Kg4! en nu is zwart
verplicht tot 2. …, f5#. Of 1. …,
g4+ 2.Lxg4, Kxb8# (verplicht) of 1.
..,. f5 2.Lg2!, g4#. Met zijn eerste
zet haalde wit Kc6 uit de stelling.
Niet goed was 1.Pb4? want na 1.
…, g4+ 2.Lxg4 kan zwart niet
matzetten omdat hij het paard niet
kan slaan: 2. …, Kb8+ 3.Pd5 enz.

Een aparte en populaire tak van
de retrograde-analyse is de
bewijspartij. De oplosser wordt
gevraagd de zetten te vinden die
tot een opgegeven diagram
leiden. Het aantal zetten is
gestipuleerd en dat mogen er niet
meer, maar ook niet minder(!) zijn.

Terug in de tijd
Bij retrograde-analyse bekijk je
wat in het verleden van de
opgegeven diagramstelling moet
zijn gebeurd. Typische vragen
zijn: Wat is wits eerste loperzet
geweest? Wat zijn de laatste twee
zetten geweest? Dit is een hele
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Het schaakspel verlaten: Fairy
chess
De bovengenoemde retractor
deed dat eigenlijk al een beetje,
van het schaken afstappen, want
een zet terugnemen past niet in
orthodox spelverloop. Fariy chess
is een beetje de prullenmand van
het probleemschaak en een van
de grootste gebieden, omdat er
zoveel subculturen tieren. Er zijn
grofweg drie categorieën van
orthodox-schaakvreemde elementen: Andere regels, andere stukken en een ander bord. De echte
freaks combineren meerdere elementen en uit meerdere categoriën, bijvoorbeeld het gebruik van
kamelen + sprinkhanen in een
Anti-Circe – probleem. Van elk
een zeer kleine greep, want er is
heel veel te koop in deze
werelden.

Stelling na zwarts 4e zet.
Een hele bekende: 1.Pc3, d6
2.Pd5, Pd7 3.Pxe7, Pdf6 4.Pxg8,
Pxg8 en voila! De grap is dat het
paard op g8 eigenlijk zwarts
damepaard is!
Bij retractor-problemen worden
een of meerdere zetten teruggenomen waarna aan
een
stipulering moet worden voldaan,
zoals mat, helpmat of zelfmat.

Extra regels / condities
De klassieke stukken worden
gebruikt, maar door de introductie
van afwijkende regels worden vele
nieuwe effecten mogelijk gemaakt. Voorbeelden zijn: Single
Box: Er is maar één doosje
schaakstukken voorhanden. Een
pion die het promotieveld bereikt
wordt alleen vervangen door een
stuk als het al geslagen is. Een
tweede dame is dus niet mogelijk.
Wel twee lopers van gelijke veldkleur. Als de gewenste promotie
niet mogelijk is blijft de pion daar
als dood hout staan. Vergelijkbaar
met de antieke Italiaanse promo-

MvE
Probleemblad januari 2005
Wit neemt een zet terug en
forceert zelfmat in 1.
Oplossing: Wit neemt terug
1.f5xg6ep en vooruit 1.g2-g4!
(dekt f5), waarna zwart geen
andere legale zet heeft dan 1. …,
h4xg3ep mat!
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39.a8P 40.Pb6 41.Pc4 42.Dxe2+
Pxe2 mat. Ongelofelijk: een
dubbele Allumwandlung!

tieregel, die voorschreef dat je
mocht kiezen of je je pion
promoveerde
of
niet.
Bij
patrouilleschaak mag een stuk
pas een slagzet uitvoeren als het
zelf gedekt staat. Het gekkenmat
1. f3, e5 2. g4, Dh4 is geen mat in
patrouilleschaak, want de dame
staat ongedekt. De beide koningen mogen op aangrenzende
velden staan als ze niet gedekt
staan. Een paar andere voorbeelden met diagrammen:

Circe
Er
bestaan
verschillende
varianten
Circe-schaak.
Bij
‘normaal’ Circe-schaak herrijst
een geslagen stuk op het veld
waarop hij bij het begin van de
partij zou hebben gestaan. Toren,
loper en paard behouden veldkleur. Een pion herrijst op
dezelfde lijn als waar hij geslagen
wordt. Is het herrijzingsveld bezet,
dan verdwijnt het geslagen stuk.
Een aantal grappige typische
Circe-effecten
worden
in
onderstaande stelling gedemonstreerd:

Seriezelfmat
Wit speelt een serie zetten achter
elkaar waarna zwart één zet doet
en daarmee het pleit beslecht.
Ook in helpmat-uitvoering verkrijgbaar.

B. Lindgren
1e prijs Feenschach, 1989
Zelfmat in 42.

Zwart aan zet kan met Dd7xb5+
de witte toren slaan. De witte
toren herrijst dan op h1 (behoud
van
veldkleur).
Notatie:
Dxb5(Th1)+. Zwart kan ook de
toren op e7 nemen. Die verdwijnt
van het bord, want het veld van
herrijzenis, a1, is bezet. Het wordt
grappig wannner we het schaak
Dd7-c8+ bekijken. Je kunt soms
een schaak opheffen door een

1.e8P 2.Pxf6 3.Pd5 4.f6 5.f7 6.f8D
7.Dxf3 8.Dg2 9.f4 10.f5 11.f6 12.f7
13.f8L 14.Lxh6 15.Le3 16.h6
17.h7 18.h8T 19.Txh4 20.Te4
21.h4 22.h5 23.h6 24.h7 25.h8D
26.Dxb8 27.De5 28.b8L 29.Lxa7
30.Lc5 31.a7 32.a8T 33.Txa4
34.Tb4 35.a4 36.a5 37.a6 38.a7
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lijkheden van het schaakgevende
stuk over:

eigen stuk tussen te plaatsen,
maar bij Circe kun je dat soms
ook met een vijandelijk stuk doen:
Pa1xc2(c7) en de op c7 herboren
zwarte pion heft het schaak op.
Maar zwart aan zet heeft beter: 1.
…, Dd6 mat! Wit mag immers niet
2.Kxd6 doen, want de zwarte
dame herrijst op d8 en geeft
schaak. Wit aan zet: Te7 staat
weliswaar gepend, maar soms is
het mogelijk met dat gepende stuk
toch een zet te doen: 1.Txe2,
waarbij de zwarte e-pion op e7
herrijst en dus de lijn van Lf8 naar
c5 onderbreekt. Maar ook wit
heeft beter: 1.hxg8T mat! Het
zwarte g8-paard wordt op zijn
startveld geslagen en herrijst dus
niet. Voorts moest wit tot toren, en
niet tot dame, promoveren, om …
Ph6 te ‘pennen’! Immers, 1. …,
Pxg8 is niet toegestaan, want de
toren herrijst op h1 en geeft
schaak. Had wit een dame
gehaald, dan kon zwart rustig
Pxg8 doen, want de dame keert
terug op d1 en daar heeft zwart
geen last van.
Circe schaak is even wennen,
maar je kunt er leuke dingen mee
doen. Een variant hierop is AntiCirce: Bij een slagzet verdwijnt het
geslagen stuk en herrijst het
slagstuk op zijn uitgangsveld. Is
dit veld bezet, dan is de slagzet
illegaal. Ik ga hier verder niet op
in.

Wit kan zwart mat zetten met
1.g8T, waarna de zwarte koning
mag zetten als een toren, maar
desondanks niet kan ontsnappen.
Merk op dat het matgevende stuk
altijd gedekt moet staan, anders
wordt het zelf geslagen. 1.g8D+?
zou fout zijn geweest, want dan
ontsnapt de zwarte koning via de
diagonaal. Een ander leuk effect
zien we wanneer zwart aan zet is
in het diagram: De zet 1. …, Pa3c4+ is niet toegestaan, want
omdat de witte koning daarmee
de zetmogelijkheden van het
paard aanneemt, zou zwart
zichzelf schaak zetten!
Bestrijkschaak
Van Utrechtse makelij, geen
‘officiële’ fairy-conditie. In een
PKB van enkele jaren geleden is
er wel iets over terug te vinden.
Als een stuk speelt en hij valt
daarmee vijandelijke stukken aan,
dan verschieten die van kleur.
Koningen zijn hiervan uitgezonderd.

Transmuterende koningen
Als een koning schaak wordt
gezet, neemt hij de zetmoge76

P. Monreal and J. Oudot
2e prijs Themes 64 1964
Mat in 2.

Mat in 1.
In het diagram is 1.b7-b8P mat,
want Td7 en Pc6 worden wit en
de zwarte koning staat schaak,
kan niet ontsnappen en ook niet
zo spelen dat hij zijn bedreigers
weer aan zijn kant krijgt.

Ze worden genoteerd met ‘N’. In
internationale
probleemschaaknotatie wordt het klassieke paard
daarom vaak niet met N (van
‘knight’), maar met S (van het
Duitse ‘Springer’) aangeduid. In
het diagram kan wit bijvoorbeeld
1.Nh7-e1 spelen, of Nh7xd5+.
Oplossing: 1.d8N (nachtruiter!)
Een regeltje bij fairy chess is dat
promotie tot een fairy-stuk is
toegestaan, mits al een exemplaar
van dat stuk op het bord aanwezig
is. Hier geen probleem. De
tekstzet pent pion c6 en dreigt dus
2.De2xb5 mat, want c6xb5 is niet
toegestaan omdat de nachtruiter
op d8 dan de koning op b4 schaak
heeft staan. Op 1. …, Ta5 (dekt
b5) volgt 2.Nb7-d3 mat, nu a5 is
geblokkeerd.1. …, Txd8 en 1. …,
Na7 laten 2.Ng3-a6 mat toe. jaja,
wat en bereik hebben die beesten.
1. …, Nd6 blokkeert de dame
zodat 2.Nxc6 volgt. 1. …, Nd4
blokkeert de toren zodat 2.Dc4
mat is! Immers, Nh7 pent pion d5!
Na 1. …, Nb5-f3 is de loper
geblokkeerd en komt hij zelf in

Extra stukken
Er zijn enkele tientallen nieuwe
stukken uitgevonden. Bekend zijn
de kameel (een 3,1-springer: een
kameel op c3 bestrijkt b6, d6, f4
en f2 en blijft dus aan een
veldkleur gebonden) en de sprinkhaan (springt langs damelijnen
over een eigen of vijandelijk stuk
naar het direct achtergelegen
veld; een vijandelijk stuk op het
landingsveld wordt geslagen).
Neutrale stukken mogen door
beide partijen worden gebruikt.
Hieronder een tweezetter met
Nachtruiters.
(zie diagram)
De ‘omgekeerde paarden’ in
bovenstaand
diagram
zijn
nachtruiters. Dat zijn stukken die
langs ‘paardlijnen’ lopen.
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oprolt heet een torus, oftewel een
dubbele cilinder, maar zo ziet dat
ding er niet uit); daar komen rare
kinderen van.

actie met 2.Nh7xd5 mat, want
pion c6 stond gepend, weet u nog.
En het toetje is 1. …,Nb5-h2,
waarmee de dekking van de loper
verloren gaat: 2.Nxh1 is dan mat!
Goed kijken, maar het is waar.
Voor de doorzakkers: 1…., Nxa3
2. Lxa3#.
damschaken.
Een handreiking naar onze
broeders van de ommezijde van
het bord, dat meer velden heeft
maar waar er minder van gebruikt
worden. Ook deze Fairy-chessvorm is ontsproten aan Utrechtse
breinen (en wellicht nog wel in
donkere bovenkamers elders)
heeft nog geen officiële status.
Ook hier is in eerdere PKB’s al
gewag van gemaakt.

Mandler
Prager Presse 1928
Verticale cilinder
Mat in drie
Mat in drie zetten is met vier
stukken op het bord normaal
gesproken niet echt moeilijk, maar
met een cilindrisch bord is dat
anders. Wie zou hier de sleutelzet
1.Kf2!! bedenken? Het is de enige
zet die de witte stukken niet in de
weg staat. Twee varianten: A) 1.
…, Ka8 2.Ld2!, Kh8 De zwarte
koning gaat links af en komt
rechts op. 2. …, Kb8? is illegaal,
want de witte loper bestrijkt b8 via
h6. Tenslotte speelt de witte dame
via a2 naar h1 en dat is mat: Veld
g8 wordt via a2 bestreken en veld
g7 door de loper via a5 en h6.
Ook 3. …, Ka7 is niet mogelijk
want de loper bestrijkt dat veld via
h6. En ook 3. …, Ka8 is uit den
boze. B) 1. …, Kc8 2.Lh2! (via
a3), Kd8 3.Dd1(via h5 en a4) en
waarom dat mat is kunt u
inmiddels zelf uitzoeken.

Ander bord
Een populaire aanpassing is de
cilinder: Bij een verticale cilinder
zijn de a- en h-lijn aangrenzend
alsof het bord ‘opgerold’ is. Als je
vanuit de beginstelling 1. e4, b6
speelt, dreigt zwart al met Lc8xd1
(via a6 en h5) de witte dame te
slaan en is f7-f5 als antwoord op
1. c2-c4 illegaal.
Met een horizontale cilinder zijn
de 1e en 8e rij aaneengesloten.
Een partij kan dan niet de
klassieke beginopstelling hebben,
want de koningen geven elkaar
dan schaak. En dan zijn er nog
van die gekken die beide tegelijk
doen. De prop die je krijgt als je
het bord horizontaal èn verticaal
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Oploskampioenschap.
Zondagmiddag houdt de eindspel-studievereniging ARVES haar jaarlijkse
eindspelstudie-oploswedstrijd. Info
bij:
Johan de Boer,
tel. 010-4563955
e-m@il: johan.deboer@eds.com

De moedigen en overmoedigen
kunnen zich zeer binnenkort een
weekend lang vermaken tijdens
het 12e Nunspeet Problemistenweekend, georganiseerd door de
Nederlandse Bond van Schaakprobleemvrienden. Zaterdagochtend is dan het Open Nederlands
FOTOVULHOUTJES

Poppie wacht op de snelschakers
Dirk de Beer wil absoluut NIET
geassocieerd worden met AAdrink en stroopwafels. Deze zijn
dan ook van buurman Mark Smits!

PK3 in actie.

De nabespreking..
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AGENDA SEIZOEN 2005-2006
Rolf Dijksterhuis
Datum
wo 01-mrt
za 04-mrt
ma 06-mrt
wo 08-mrt
ma 13-mrt
wo 15-mrt
wo 22-mrt
za 25-mrt

Intern
Ronde 22

Extern
KNSB competitie thuis (*)
ZZC 2-PK 5

Alternatieve avond
Ronde 23
Ronde 24

Vegtlust 2-PK 6
PK 4-V&O 1
KNSB competitie:
PK 1 thuis, PK 2+ PK 3 uit
PK 5-DBC 3
PK 4-Leusden 1

wo 29-mrt
Ronde 25
wo 05-apr
Ronde 26
wo 12-apr
Ronde 27
wo 19-apr
Ronde 28
za 22-apr
KNSB competitie uit
di 25-apr
Bunnik 1-PK 5
wo 26-apr
Snelschaakkamp.
wo 03-mei
Ronde 29
wo 10-mei
Ronde 30
PK 6-Moira Domtoren 4
vr 12-mei
Laren 1-PK 4
wo 17-mei
Ronde 31
wo 24-mei
Ronde 32
wo 31-mei
Ronde 33
wo 07-juni
Ronde 34
wo 14-juni
Alternatieve avond
vr 16-jun
OKU
za 17-jun
OKU
zo 18-jun
OKU
wo 21-jun
ALV
(onder voorbehoud, eventuele veranderingen staan op www.paulkeres.nl)
(*) wedstrijd wordt gespeeld in het Rode Kruisgebouw, Koningsweg 2,
Utrecht aanvang 13:00. tel. 030-2521244.
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