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Deadline volgend PKB:

begin juni 2007
* beetje stressbestendigheid en
geduld met leveranciers van kopij.
* aanwezigheid op de interne
speelavonden helpt bij verzamelen van kopij.
Het is natuurlijk niet perse iets
wat door 1 persoon moet worden
gedaan, het kan ook goed door
een team worden gedaan. Je
staat er echt niet gelijk alleen
voor, want ik ben bereid advies en
hand- en spandiensten te leveren.
Verder hoeft de redactie niet zelf
te schrijven, er zijn genoeg leden
die dat al doen; Het waren dikke
PKBs de afgelopen seizoenen!
Hopelijk melden zich nu snel
kandidaten aan. Het PKB is een
heel mooi clubblad met een goede
toekomst, voor en door de leden!

REDACTIONELE VACATURE
Arnoud van Vliet
Zoals de meesten van jullie al
gehoord hebben is de kogel door
de kerk: ik ga eind juni emigreren
naar Engeland. Daardoor is per
volgend seizoen de positie van
PKB eindredacteur opengekomen.
Ik maak nog één PKB in juni, en
dan is het aan een opvolger.
Nu stond er in het vorige PKB al
een oproep, maar hier is alleen
een reactie gekomen van iemand
die wil assisteren; er moet echter
ook iemand zijn die eindverantwoordelijk is. Welke eigenschappen komen dan van pas?
* handigheid met tekstverwerking
en MS-Word, en handigheid met
computers in het algemeen.
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OPROEP OKU
Het OKU is een van de dingen waar we als vereniging heel trots zijn. Een
toernooi dat altijd draait op vrijwilligers. We kunnen er altijd meer
gebruiken, al is het maar om één of meer rondes als reserve beschikbaar
te zijn om indelingsproblemen op te lossen. Meer informatie is te krijgen bij
Jan Jaap Janse (jj.janse@wanadoo.nl) of spreek bestuursleden aan op de
speelavond. Bij voorbaat dank!

Foto voorzijde
Marijn Otte heeft het SGS Persoonlijk Kampioenschap van 2007
gewonnen, en werd daarmee de jongste kampioen in de geschiedenis van
de SGS. In dit PKB vast een kort verslag van het toernooi.
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ronde 24 per ronde 12 punten
winnen of verliezen. (opkomst
bonus = t/m ronde 20). Het is dus
mogelijk dat Eric 72 punten
verliest en Jaap er 72 wint,
waardoor Jaap alsnog kampioen
zou zijn. Er gloort voor Jaap dus
nog een klein beetje hoop aan de
theoretische horizon…
Uiteraard gun ik ook Eric van
harte het kampioenschap, na zo’n
seizoen gespeeld te hebben zou
het verdiend zijn om dit af te
sluiten met een kampioenschap.
We zullen het zien…
De bronzen medaille is in
tegenstelling tot de eerste 2
plaatsen nog wel ongemeend
spannend. Wordt het Jan Jaap,
Wim of Jesper? Of misschien
zelfs wel onze 60 jarige bard?
Hieronder vindt u de stand en de
berekende ratings op basis van
het interne seizoen tot zover. Die
ratings had u nog van mij tegoed,
aangezien deze in het vorige PKB
ontbraken.

INTERNE COMPETITIE
Jan Teuben
Het einde van het seizoen
nadert, en de vraag is meer wie er
derde wordt dan wie de nummers
1 en 2 worden. Eric en Jaap
spelen allebei een bijzonder goed
seizoen. Wint Jaap, dan wint Eric
doorgaans ook. Inlopen wordt
geprobeerd, maar lukt op deze
manier natuurlijk nooit.
Ik heb een poging gedaan om te
berekenen of Eric de Haan al
virtueel kampioen is, maar dat valt
met Phiver nog niet echt mee. 12
of 6 punten bij winst of verlies
(afhankelijk van seizoenshelft),
punten voor opkomst, punten
afhankelijk van je tegenstander,
enzovoort.
Maar goed een poging op basis
van stand na ronde 27. Eric de
Haan heeft 331 punten en Jaap
heeft er 247 = gat van 84 punten.
Dit jaar worden er 33 ronden
gespeeld, dus we hebben er nog
6 te gaan. In theorie kan je vanaf

Stand interne competie 2006-2007 na ronde 20
##

Naam

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

Eric de Haan
Jaap van der Tuuk
Jan Jaap Janse
Willem van de Fliert
Jesper Nederlof
Anton Rosmuller
Marijn Otte
Dirk Floor
Bert Both
Leo van Houwelingen
Simon Kronemeijer

Pntn Npar Sal Kls Afg
331
247
164
158
154
123
109
105
99
97
94

26
25
22
19
18
27
8
10
15
19
21

4

18
11
4
5
5
0
5
4
2
2
2

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

+

=

-

20
14
10
9
11
9
6
5
8
9
11

4
8
6
6
1
9
1
4
1
3
1

2
3
6
4
6
9
1
1
6
7
9

12:
13:
14:
15:
16:
17:
18:
19:
20:
21:
22:
23:
24:
25:
26:
27:
28:
29:
30:
31:
32:
33:
34:
35:
36:
37:
38:
39:
40:
41:
42:
43:
44:
45:
46:
47:
48:
49:
50:
51:
52:
53:
54:
55:
56:
57:
58:
59:

Paul van der Kooij
Jaap van Oosten
Gerben Veltkamp
Wan Fokkink
Gabriel Smit
Evert van Heel
Rijk Schipper
Rolf Dijksterhuis
Kees Vreeken
Colijn Wakkee
Conrad Kiers
Hein Piet v/d Spek
Bas Peeters
Erik Oosterom
Mark Smits
Eric Jacobs
Paul Hommerson
Jeroen Bollaart
Erik Verlinde
Mark Uildriks
Frank Heinen
Michiel van Hasselt
Paul van Oordt
Pieter Doesburg
Ronald Gouma
Jan Bettman
Serdar Calinalti
Ernst van der Vecht
Jan Wiggerman
Jordi Wiersma
Maarten Buter
Andreas Weiermann
Michiel Bouwhuis
Gertjan Thomassen
Florian Wagener
Jan Schepers
Andor Lukacs
Elmer van Veenendaal
Dimitri Hendriks
Nicolien de Jong
Paul Langerak
John Jon
Martin van Dommelen
Frank Wester
Maartje de Jonge
Peter van den Belt
Willem van Dam
Joost Nuyten

94
91
90
87
87
82
81
74
72
68
66
64
63
62
62
59
47
37
35
32
30
21
15
14
11
11
11
10
10
10
10
9
9
9
6
-3
-5
-6
-7
-7
-7
-9
-9
-10
-10
-14
-14
-15

14
21
8
13
16
21
13
17
24
18
17
10
14
8
11
22
9
19
16
19
18
8
1
5
5
23
5
14
7
1
6
1
4
13
16
10
16
4
21
1
1
1
1
5
2
20
8
1
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2
0
4
2
2
1
2
1
0
0
2
2
3
3
0
1
1
-2
0
-1
-1
0
1
0
0
-2
0
-1
0
1
0
1
0
-2
-3
-2
-3
-1
-2
-1
-1
-1
-1
-2
-1
-3
-2
-1

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

6
10
5
4
6
9
6
8
8
7
8
5
6
4
5
10
4
7
6
6
8
4
1
1
2
10
2
4
3
1
2
1
2
5
4
3
5
1
8
0
0
0
0
1
0
8
2
0

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

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

60:
61:
62:
63:
64:
65:
66:
67:
68:
69:

Ger Hageman
Laurens Winkelhagen
Elias Wientjes
Chris van Meer
Jeroen van Meerwijk
Jan Teuben
Ed Verstraete
Atze Metz
Jan van Eck
Mitchel Wallace

-23
-25
-29
-39
-43
-45
-45
-45
-82
-177

7 -3
13 -3
3 -3
7 -4
10 -4
19 -6
7 -4
17 -5
18 -7
23 -15

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

Ratings (op basis van interne competitie tot zover)
Jan Teuben
##
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

Naam
Rating
Eric de Haan
2349
Jaap van der Tuuk
2234
Willem van de Fliert 2203
Mark Smits
2197
Gerben Veltkamp
2197
Dirk Floor
2186
Marijn Otte
2171
Bert Both
2141
Paul Hommerson
2130
Jan Jaap Janse
2125
Jesper Nederlof
2120
Erik Oosterom
2087
Wan Fokkink
2060
Maartje de Jonge
2059
Hein Piet v/d Spek
2052
Anton Rosmuller
2036
Paul van der Kooij
2032
Rijk Schipper
2016
Gabriel Smit
2014
Evert van Heel
2000
Rolf Dijksterhuis
1995
Leo van Houwelingen 1980
Bas Peeters
1976
Michiel Bouwhuis
1969
Kees Vreeken
1967
Gert-Jan de Pender
1961
Jaap van Oosten
1960
Simon Kronemeijer
1948
Colijn Wakkee
1931
Eric Jacobs
1923
Conrad Kiers
1902
Ronald Gouma
1888

KNSB
2309
2153
2220
2268
2171
2152
2116
2154
2166
2119
2080
2056
2049
2083
2038
2069
1978
1992
1996
1985
1963
1955
1976
1984
2023
1961
1891
1905
1893
1955
1902
1896
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2
4
0
0
3
5
1
3
4
3

0 5
2 7
0 3
3 4
0 7
3 11
1 5
6 8
3 11
2 18

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61

Mark Uildriks
Ernst van der Vecht
Erik Verlinde
Serdar Calinalti
Jeroen Bollaart
Jan Wiggerman
Ger Hageman
Gertjan Thomassen
Frank Heinen
Maarten Buter
Jan Bettman
Jan Schepers
Andor Lukacs
Dimitri Hendriks
Pieter Doesburg
Peter van den Belt
Michiel van Hasselt
Florian Wagener
Willem van Dam
Ed Verstraete
Jan Teuben
Laurens Winkelhagen
Atze Metz
Jeroen van Meerwijk
Nicolien de Jong
Jan van Eck
Chris van Meer
Elias Wientjes
Mitchel Wallace

1877
1873
1867
1864
1854
1853
1846
1842
1839
1831
1826
1803
1791
1788
1784
1763
1740
1732
1719
1718
1717
1682
1672
1614
1607
1572
1555
1474
1469

1923
1889
1902
1859
1821
1854
1902
1878
1778
1818
1904
1837
1785
1856
1750
1754
1671
1699
1723
1782
1799
1686
1676
1631
1612
1601
1571
1483
1459

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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H. van Schaaik (1863) – R. van
der Heijden (1752)
14 december 2006, bord 4
1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Ld7
5.Pf3 Db6 6.Le2 Lb5 7.0-0 Lxe2
8.Dxe2 Pc6 9.Le3 c4 10.Dc2 Dc7
11.a4 Pa5 12.Pbd2 Tc8 13.Tfc1
Pe7 14.b4 Een beetje prematuur.
Zwart krijgt gemakkelijk spel.
14,… cxb3 15.Pxb3 Pc4 16.Pfd2
b6 17.Pxc4 Dxc4 18.Pd2 Dc7
19.Dd3 Db7 20.Db5+ Pc6 21.a5
Le7 22.axb6 axb6 23.Tcb1 Tb8
24.c4 dxc4 25.Pxc4 0-0 26.Ta6
Ld8? Dat is geen beste. Met
26,… Pa7 is er weinig aan de
hand. 27.Pd6 Dc7 28.Tc1

RENÉ’S LAATSTE PARTIJ
Jan Jaap Janse
Op vrijdag 6 april is ons oud-lid
René van der Heijden overleden.
Hij is lid geweest van 1976 tot en
met 1995, waarna ons "kleine
zusje" Nieuw Amelisweerd ontstond. De laatste jaren was hij
voorzitter.

René op het Hans Sandbrink
Memorial 2006
René hoorde in januari dat hij
ernstig ziek was. In de resterende
maanden heeft hij gelukkig nog
veel contact met diverse schaakvrienden gehad. Kees Vreeken zal
in het volgende PKB uitgebreid op
René ingaan, vandaar dat ik het
hier kort hou. Hieronder zijn
laatste partij, uit de wedstrijd
Gorinchem – Nieuw Amelisweerd
waarin hij een belangrijk punt
scoorde (uiteindelijk 3-5):

28,… Pxd4 29.Txc7? Wit laat zich
overbluffen. Met 29 Dd3 staat hij
nog steeds goed. 29,… Pxb5
30.Pxb5 Lxc7 31.Pxc7 b5 Nu
heeft René een lastige vrijpion.
32.Ta1
Tfc8
33.Tc1?
De
beslissende fout. Met 33 Pa6 Ta8
34 Ta2 Tc4 speelt het lekkerder
met zwart, maar het evenwicht zal
niet verbroken zijn. 33,… b4
34.Kf1 b3 35.Ld4 Tb7 Wint een
stuk. 0-1
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MARIJN OTTE WINT
KAMPIOENSCHAP!

regiohakker Jaco Vonk, die al een
decennium meedoet maar nog
nooit zo hoog was gekomen. Op
weer een halfje kwamen Jaap v/d
Tuuk en BSG’er Lennart Ootes.
Hopelijk staat er een partij van
Marijn of Jaap in dit PKB, want ze
leverden onder-houdend werk af.
In de top zien we verder veel
jeugdige spelers én een stel
routiniers als Tuuk, Prins en v/d
Linde. De groep die het moeilijk
had was de groep tussen pril en
plus: degenen tussen eind twintig
en begin veertig. U begrijpt dat
Anton een aardig toernooi speelde
en dat Erik Oosterom en ik er
niets van bakten. Wat erger is: ik
zit nog wel een tijdje in die
leeftijdscategorie.
Wens
me
sterkte.

SGS-

Jan Jaap Janse
Voor het eerst in lange tijd was
het SGS-kampioenschap weer in
Utrecht. Niet meer in Baarn waar,
om met Frans K. te spreken, “de
lijkkisten door de zaal worden
gesjouwd” of in het voor OV’ers
schier onbereikbare Bunschoten,
maar gewoon in het midden van
de SGS. Ook was de formule
gewijzigd: de kampioengroep
speelde in 2 weekenden 7 partijen
en wikkelde aldus een soort
langzaam weekendtoernooi af.
Last but not least werd de
inschrijving opengesteld voor alle
2000-plussers en clubkampioenen
en was het nog gratis ook.
Dit alles leverde een verrassend
homogeen deelnemersveld op.
Geen 2200-plussers, wel 19
spelers die onderling maximaal
200 elopunten verschilden. De
ingrediënten voor een spannend
kampioenschap waren aanwezig!
En om met de deur in huis te
vallen: de kampioen van dit jaar is
één van ons. Marijn Otte speelde
een prima toernooi en won met
5½ uit 7, om zich daarna naar het
vliegveld (3 maanden Malta) te
spoeden. Hij is de jongste
kampioen (net 18) in de geschiedenis en zal de SGS in de halve
finales van het NK vertegenwoordigen. Hij werd op een halfje
gevolgd door twee verrassingen:
de nog maar 12-jarige Robin van
Kampen en de drie keer zo oude

In de laatste ronde trof ik een
bijzondere
deelnemer:
Mario
Huizinga, die na decennia niet
schaken het weer eens ging
proberen bij de ZAK 2005 en zich
daarna bij Moira (anagram van
Mario…) aansloot. In MoDoTo 1
won hij vrijwel alles om met 2058
nieuw binnen te komen op de
KNSB-ratinglijst; misschien wel
een record. Dit kampioenschap
ging het ook bij hem niet naar
wens, en samen zorgden we voor
deze licht amusante partij:
J.J. Janse – M. Huizinga
SGS-kampioenschap 2007, r7
1 d4 Pf6 2 Lg5 Pe4 3 Lf4 c5 4 f3
Da5+ 5 c3 Pf6 6 Pd2 cxd4 7 Pb3
Db6 8 Dxd4 Pc6 9 Dxb6 axb6
Nog allemaal theorie. Tegenwoor9

27,… Ta8?! 28 Txa5 Txa5 29
Pxc4 lijkt op de partij, maar is
zonder vrijpionnen minder scherp
en misschien beter voor wit. 28
Txa5 bxa5 29 Pxc4

dig schijnt 10 Pd4 hoogmodieus te
zijn, maar ik koos voor het oude
10 e4 e5 11 Le3 d5 12 Lxb6 En
volgens Chessbase Online speelt
niemand dit meer. Toch eens
nakijken waarom eigenlijk niet.
12,… Le6! Sterker dan 12,… dxe4
13 Lc4, denk ik. 13 Pd2 dxe4 14
fxe4 Pd7 15 Le3 Hier waren we
beiden in diep gepeins verzonken
wegens 15,… Txa2 16 Txa2 Lxa2
17 b3

Hoe staat dit? Wie het weet mag
het zeggen. Het is een interessant, zeldzaam (1 op de 20.000
partijen, volgens Chessbase)
eindspel vandaar dat ik er uitgebreid op inga.
Feit is dat de a-pion een
handenbinder is. Hij kan veroverd
worden, maar als dat de complete
koningsvleugel kost is dat te duur.
Anderzijds staat er bij wit ook een
vrijpion te sluimeren. Tijdens de
partij hadden we beiden geen
flauw idee en bleken we achteraf
beiden op winst te spelen. 29,…
a4 30 Pe1 Tb8 31 Pd3 Tb5
Tijdens de partij schrok ik even
van 31,… Tc8 32 Pb6 a3, maar na
33 Pxc8 a2 34 Pc5+ en 35 Pb3 is
wit net op tijd. 32 Pa3 Ta5? In
lichte tijdnood waagt zwart het niet
op de paardschaakjes. 32,… Tb8
33 Pc5+ Ke7 34 Pxa4 Ta8 kan
toch echt niet. 33 g4? Fritz is hier
enthousiast over, een bewijs dat
die programma’s niet kunnen
schaken. Wit gooit vrijwillig de

De loper staat opgesloten, maar
voor hoe lang? Mario had de
geforceerde zettenreeks die volgt
beter berekend dan ik: 17,… Pa5
18 Lc4? 18 b4 met licht voordeel
voor wit. 18,… Pxc4 19 bxc4 Lc5
20 Lxc5 Pxc5 21 Ke2 Kd7 22
Pgf3 f6 En nu zag ik pas dat 23
Ta1 Ta8 24 Kd1 Ta6 25 Kc2? faalt
op 25,… Lxc4 26 Txa6 Lxa6 of
zelfs eerst 26,… Ld3+. 23 Td1
Ke6 24 Pe1 Pb3! 25 Pef3 Pa5?
Wikkelt geforceerd af naar een
interessant eindspel; Mario had 27
Ke3 overzien. Zwart staat heel
prettig gezien de pionnenstructuur
en activiteit: 25,… Ta8 was de zet.
26 Ta1 Lxc4+ 27 Ke3 b6 Een
winstpoging. 27,… Pb3 28 Pxb3
Lxb3 29 Tb1 wordt een dode boel.
10

hetzelfde idee (42,… Tg2 43 Pb5+
Kc8 44 Kd6). In beide varianten
lopen koning en toren elkaar in de
weg. Het lijkt erop dat zwart na
39,… Tg2 verliest.
Een heel ander idee is waarschijnlijk een directe remisemaker:
39,… Td8!? Idee is natuurlijk 40
Kxa4 Kc6 41 Pc2 Txd3! en
remise. Analoog aan de partij (zie
verderop) is 40 Kb5 de beste
poging. Een variant is 40,… Ke6
41 Pb4 Td2 42 c6 (42 h4 Td4)
Txh2 43 c7 Kd7 44 Pd5 en nu is
zwart met 44,… Ta2 op tijd. Een
variant is 45 Pc4 Tc2 en nu kan
wit proberen om via 46 Pxf6 Kxc7
47 Pxh5 in het Donneriaanse
eindspel te komen. Zwart kan
echter tijdig actief worden: 47,…
a3! 48 Pxa3 Te2 49 Pf6 Kd6 50
Pd5 Ke6 51 Pc3 en nu is zelfs
51,… Txe4 52 Pxe4 Kf5 53 Pc3
e4 voldoende voor remise. Zie
voor uitleg over dat eindspel
overigens http://www.chessvibes.
com/?p=512&lp_lang_view=nl
Een andere mogelijkheid is 45
Kxa4 h4 wat ook niet wint (ik zal u
de varianten besparen).
Het is natuurlijk niet erg aantrekkelijk om zo passief te spelen.
Mario’s zet (in zijn tijdnood) legde
me een lastige keuze voor. Ik
twijfelde lang en koos voor: 40
Kxa4? Ik was erg gecharmeerd
van 40 Kb5, maar kreeg het niet
uitgerekend en dacht risicoloos op
winst te kunnen spelen. In de
partijen ervoor had ik al teveel
mooie maar onpraktische zetten
gedaan. Vermoedelijk gooi ik wel

koningsvleugel open, wat toch
echt zwarts taak is. 33,… g6 34
c4 h5 35 gxh5 gxh5 36 c5 Kd7
37 Kd2 Ta8 38 Kc3 Tg8 39 Kb4

39… Tg4?! In de analyse keken
we naar 39,… Tg2. Idee is om h2
te slaan, direct weer terug te
rennen met de toren en die op te
offeren tegen de c-pion. Op het
eerste gezicht is dat voldoende
voor remise: een variant is 39,…
Tg2 40 Kb5 Txh2 41 Kb6? Tg2 42
Kb7 Tg8 43 c6+ Ke7 44 c7. Als
zwart niets doet volgt 45 c8D Txc8
46 Kxc8 en zwart kan nu met
46,… Ke6 en 47,… f5 de laatste
witte pion eraf krijgen. Dan blijft op
z’n best het “Donneriaanse”
eindspel 2P vs. Pion over!
Echter, zoals Paul Hommerson
op Utrechtschaak (draadje ‘eindspelen’) aantoonde moet in dit
geval niet de koning, maar de pion
voorop. Dus niet 41 Kb6? maar 41
c6+ en nu mag zwart kiezen
welke kant hij op wil. 41,… Ke6 42
c7! Kd7 43 Kb6 Tg2 44 Pc5+ Kc8
45 Kc6 Tg7 46 Pb5 Txc7+ 47
Pxc7 is zo’n variant van Paul,
waarin wit de pionnen tegenhoudt.
Een andere mogelijkheid is 41,…
Kc7 42 Kc5 en min of meer
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h3 Tc1 51 Pe2 Td1+ 52 Pd5 f5 53
c7+ Kc8 54 Kc6 en wint. In deze
varianten kan zwart zich niet
eenvoudig voor de c-pion opofferen. 45,… Tc1+ 46 Kd5 Td1+?
Met 46,… Th1 kan zwart remise
maken: 46,… Th1 47 c6 Txh2 48
Kd6 Td2+ 49 P4d5 Tc2 en zwart
offert de toren. De h-pion staat te
ver weg om het Donneriaanse
eindspel mogelijk te maken. 47
Ke6? Heel bar. Met 47 Kc6! Th1
48 Kb7 Txh2 49 c6 wint wit: de cpion loopt door. 47,… Tc1? Wie
de laatste fout maakt verliest. Met
47,… Th1, 48,… Txh2, 49,… Th1
en 50,… Tc1 is zwart nog net op
tijd. 48 Kd6 Ke8 49 c6 Kf7 50
Pd7 Txc6+ Zwart ziet het niet
meer zitten en offert de toren op.
Het Donneriaanse eindspel ontstaat echter niet: wit weet de hpion erop te houden: 51 Kxc6
Ke6 52 Pd5 Kf5 53 P7xf6 e4 54
Pxh5 Kg4 55 Phf4 e3 56 Pxe3+
Kxf4 57 h4! En wit is erdoor
(57,… Kg4 58 Pg2): na nog wat
zetten 1-0.

de winst weg: 40 Kb5 Txe4 41
c6+! (opnieuw Paul) en nu moet
de koning ergens naartoe:
• 41,… Kd6 42 Kb6 Tg4 43
Pb5+ Ke7 44 c7 Tg8 45 Pa7
a3 46 Pc6+ Kd6 47 Pd8. Wit is
precies op tijd;
• 41,… Kc7 42 Kc5 en eveneens
43 Pb5+
• 41,… Kc8 (daar was ik in de
partij bang voor) 42 Kb6 Tg4
43 Pb5 Tg7 44 Pd6+ Kd8 45
Pc5. De c-pion is gestopt,
maar de paarden niet. Wit wint.
Eigenlijk zijn de motieven elke
keer hetzelfde, maar het adagium
“de koning voorop” zat teveel
ingesleten. Of alle varianten na
39,… Tg2/Tg4 40 Kb5 gewonnen
zijn weet ik trouwens niet helemaal zeker. 40,… Txe4+ 41 Pb4
Te1? En nu gaat zwart weer de
fout in. Door wits tempoverlies kan
41,… Th4! net. Idee is 42 Kb5
Txh2 43 c6+ Ke6! (uit de
schaakjes blijven) en wit kan niet
verhinderen dat de zwarte toren
zich opoffert. Het zal dan remise
zijn. Na 42 Pc4 Tc1 43 Kb5 Tb1
44 Pb6+ Kd8 45 Kc4? In mijn
oorspronkelijke stukje stond hier
een “!”, maar een check door
Mario wees uit dat wit juist de
winst weggooit; die was nog te
halen
met
45
c6.
Een
voorbeeldvariant is 45,… Tc1+ 46
P6d5 e4 47 Pa6 Tb1 48 Ka5 Tc1
49 c7+ en winst. Zwart hoeft zich
natuurlijk niet naar de slachtbank
te laten leiden: een heel andere
variant is 45,… e4 46 Kc5 e3 47
Kd6 Tc1 48 Pd3 Tc2 49 Pf4 h4 50

Een bijzonder boeiend eindspel,
zo vond ik zelf. Ik wikkelde er
vooral naar af omdat zwarts taak
oneindig veel moeilijk is dan de
witte: één paardschaakje overzien
en de pret is over. Maar hoe staat
het objectief? Ik hoor graag
reacties.
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STANDEN EXTERNE COMPETITIE
2006-2007 (21 april 2007)

Arnoud van Vliet
PK1 (KNSB 1e klasse B)
MP
1 HWP Sas v Gent
16
2 Voerendaal
11
3 Paul Keres 1
11
4 De Variant
9
5 Eindhoven
8
6 Spijkenisse
7
7 RSR Ivoren Toren 6
8 Wageningen
6
9 WSC
3
10 D4
3

BP
57
45
43½
44½
41
38
37
35½
30½
28

PK4 (SGS Promotieklasse)
MP BP
1 Moira Domt 1
13 39
2 Zeist 2
12 35
4 Paul Keres 4
11 37½
3 De Rode Loper 1 11 38
5 Rivierenland 1
7 32½
6 Amersfoort 2
7 30½
7 Ons Genoegen 1
7 29½
8 Baarn 1
7 29
9 ZZC 1
3 25
10 Leusden 1
2 24

PK2 (KNSB 2e klasse C)
MP
1 DD
13
2 Oegstgeest '80
12
3 DSC Delft
11
4 Kennemer Comb 1 10
5 Promotie
8
6 Paul Keres 2
7
7 Bergen op Zoom
6
8 Nieuwendam
5
9 SO Rotterdam 2
5
10 Terneuzen
3

BP
39
36
37
35½
31½
29½
29
28½
28
26

PK5 (SGS 1e klasse B)
MP
1 Paul Keres 5
14
2 Houten 1
12
3 Utrecht 5
9
4 Nw Amelisweerd 1 9
5 Kanaleneiland 1
9
6 Zeist 3
9
7 Vianen 1
5
8 Amersfoort 4
5
9 Moira Domt 2
5
10 Gorinchem 1
3

PK3 (KNSB 3e klasse D)
MP
1 VAS 2
14
2 De Waagtoren
13
3 Kennemer Comb 2 10
4 Botwinnik
10
5 Tal/DCG 1
9
6 Paul Keres 3
7
7 De Eenhoorn 2
5
8 BSG 2
4
9 Euwe 3
4
10 DBC
4

BP
40½
39½
38½
33
31½
30
32
27½
25
22½

BP
40
37
35½
35
32
31½
29½
28
25
26½

PK6 (SGS 2e klasse C)
MP BP
1 De Rode Loper 2 15 48
2 Almkerk 1
14 42
3 Paul Keres 6
11 36
4 Rivierenland 3
11 34½
5 Nieuwegein 1 (*) 6 26
6 Vianen 2
6 31½
7 ZZC 2 (*)
5 21½
8 Het Gambiet 1
4 25½
9 DBC 3
4 23
10 Oud Zuylen 3
2 24
(* 1 match minder gespeeld)
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Klapjes op je kop
Alex (op 1, zwart) stond straal
verloren. Twee pionnen achter.
Met handig frommelen schiep hij
spoken van tegenkansen. In plaats
van de spoken om zeep te helpen
leverde wit een pion in, maar had
nog steeds een duidelijk voordeel.
Alex is het wel toevertrouwd om
iets overzichtelijks te veronduidelijken. Daar is hij beroepsmatig als
wetenschapper wel vaker mee
bezig. Gewoon, idiote vragen stellen. Toen de teamwinst duidelijk
was, gaf wit maar remise. Ondertussen zat er al niet veel meer in.
Ritsaart (3, zwart) flikte het nog
een tikje bruiner. Hij miste iets in
de opening en stond vrij beroerd.
Ik geloof dat hij zelfs een tijdje met
een stuk minder door zat te
zwoegen. Hij hield iets over van
toren met pion tegen vier pionnen.
Vlak daarvoor of ongeveer hier had
hij driedubbel opgevouwen moeten
zijn. Hij won het uiteindelijk!
In plaats van twee nullen haalden
we hier anderhalf punt. (Helaas
geen partijen kunnen snaaien.)

PK6: stilte tussen de stormen
Jeroen van Meerwijk
januari 2007: PK6-Gambiet
In de eerste week van januari
had het flink gewaaid. Er lagen
enkele bomen om; een woonboot
lag behoorlijk te schommelen. Half
januari zou het weer gaan stormen, met bijbehorend weer-alarm.
Gelukkig was het een thuiswedstrijd, dus hoefden we niet aan
boord te verzamelen. Niemand
was zeeziek; en ook was niemand
van de weg gewaaid. De storm zou
pas laat in de nacht weer aanzwellen.
Het bezoek had moeite met een
parkeerplekje te vinden, dus wij
waren al vrijwel compleet (op Alexnippertje na), toen ze kwam
binnendruppelen. Dat is in de
onderbond ongebruikelijk. Meestal
is het bezoek op tijd, en komen de
thuisspelers een tikkie te laat. Het
zesde kan weleens tegen de
regels zondigen. Een van de
ontegenzeggelijke charmes van
het zesde is de onvoorspelbaarheid.
Leo had op internet de speelsterkte van Het Gambiet opgezocht. Op de hoogste borden zouden we dik moeten verliezen; de
staart moest zorgen voor compensatie. Hun topman, onze hoofdredacteur, was er niet. Zo moesten
zij allemaal een bord opschuiven,
wat onze kansen verhoogde. Het
werd een ruime, geflatteerde winst.
We hadden net zo goed kunnen
gelijkspelen of zelfs verliezen.

chronologisch of analytisch?
Dat is vrij eenvoudig. Eerst zet je
de feiten op het soort rijtje, dat voor
de hand ligt. Daarna probeer je er
wat van te snappen. Veronduidelijken, als u begrijpt wat ik bedoel.
Jan van Eck (op 5, met zwart)
kreeg een stuk toegeworpen dankzij een misrekening in een afwikkeling. Jan wikkelde dat simpel
verder af en kon het eerste volle
punt laten aantekenen.
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hele bestaan zwiepte heen en
weer; en de ravage die daarbij
werd aangericht is nog steeds niet
geheel weggewerkt. Al mijn boekenkasten lagen om; en in de
gebruikelijke chaos op mijn bureau
was ook het laatste spoortje van
mijn systeem (Mein System)
verdwenen. Though this may be
madness, yet there is no system in
it.

De hele verdere staart deed het
vrij goed; 3½. Leo Prins en John
van Rooij wonnen vrij afgetekend.
Jeroen (zwart, 7) had eigenlijk
moeten verliezen na ongebruikelijk
gerommel in een koningsgambiet
(f7-f5 gedaan; was f6 beter?):

Welk plan?
Aangezien
bovendien
mijn
dochter al haar spullen aan boord
bracht en bij mij logeerde voordat
ze naar down-under vertrok, kon ik
niet veel meer thuisbrengen. Ik heb
enige partijen aangetroffen, maar
bij welke wedstrijd die hoorden is
mij tegenwoordig onbekend. Sinds
ik op drift ben geraakt, ben ik niet
meer op dreef, zal ik maar zeggen.
Volgens plan hebben we begin
februari een gelijkspel behaald, en
hadden we daarna moeten
verliezen.

26 e5 dxe5 27 Txf5 Lf6 28 De4 h4
29 h3 Te6? en hier bood de
vriendelijke heer van 84 jaar oud
mij remise aan, na 30 Dd5. Dat
nam ik meteen aan. Na 30 Pxa5
en Da8 met Dxh8 leek me het
bestaan al vrij moeizaam.
Tsja,
we
hadden
alweer
gewonnen. Somber staarden we in
ons bier. Als we ons aan onze
regelmaat hielden, hadden we nu
een gelijkspel en een nederlaag
voor de boeg. Buiten begon het
geloei van de stormwind al
onheilspellend aan te zwellen.
Verbaasd over onze bedruktheid
kregen we schouderklopjes van
clubgenoten. Maar niemand kon
deze dichtregel dan ook thuisbrengen: Een vreemd waaien
greep ons aan, terwijl dat toch in
Utrecht geschreven is?
Zoals hierboven al vermeld, heeft
de januaristorm een van mijn
afmeerkabels doen knappen. Mijn

Gelijkspel tegen DBC nog
volgens plan
We konden wel verzamelen om
naar DBC te gaan. Daar troffen we
Ed Verstraete met een junior,
vluggerend met Paul van Oort.
Bij een 4-3 achterstand kon ik
met mijn pot-remise-stand niets
anders doen dan op de schwindeltoer gaan. Mijn tegenstander liet
zich in tijdnood spoken voorschotelen, alsof als zijn kabels op
knappen stonden. Hij had drie keer
makkelijk kunnen winnen, maar
15

Dc4 zwart wil alsmaar afruilen;
Te8+ Pe3 d4 had ook gekund; nu
Laurens ziet dat er vandaag geen
doorbeuken aan is, kabelt hij af
naar eeuwig schaak 15 Dh5 g6
met h6 en Tf6 had zwart enige wil
tot winnen kunnen tonen 16 Lxg6
hxg6 18 Dxg6+ en remise.

werd bang van denkbeeldig
gezwiep. Het is op een aparte
manier wel knap om telkens de
verkeerde zet te doen. En dat
deden we eigenlijk allebei. Zo werd
het zowaar 4-4. In de consternatie
vergeten partijen te plukken.
Weer thuis
Eind februari een nieuwe aflevering van de oude succes-serie We
zijn weer Thuis. Dit partijtje is niet
van Wim T. Schippers maar van
Laurens (wit): 1 e4 c5 2 c3 e6 3 d4
cxd4 4 cxd4 Lb4+ 5 Ld2 Lxd2+ 6
Pxd2 Pe7 7 Ld3 Pbc6 dat
afruilerige gedoe is niks voor
Laurens, die wil altijd meteen de
kabels losgooien en met volle
kracht het zeegat uit 8 Dg4?!
Db6? 9 Pge2 0-0? hier had zwart
toch gewoon op d4 kunnen slaan
10 Pc4 Db4+ 11 Pc3

Helaas weer geen partij van
Nicolien, maar wel haar prachtige
samenvatting: "nèt toen het
interessant werd, kon ik ineens
winnen."
Leo had een hele mooie stelling
bereikt; de stand was rijp om open
te breken. Helaas gaf hij zijn
tegenstander de gelegenheid om
de boel net op tijd dicht te schuiven
en toen was er geen doorkomen
meer aan. De Almkerker ontsnapte
met een blauw oog naar remise.
Ritsaart (zwart) had met behoedzaam manoevreren het initiatief
bijna te pakken en ging eens
proberen of hij met zijn kabels al
bijna de overkant kon halen

gewoon Pxd4 met eventueel Pc2+
na, Dxb2 lijkt me ook wel leuk, en
d5 kan ook aardige dingen
opleveren, maar zwart besluit
Laurens nog een kans te geven 11
.. f5 12 exf5 Pxf5 13 d5! de
vraagtekens waren tot nu toe door
mij gezet; dit uitroeptekentje is van
Laurens zelf 13 .. exd5 14 Lxf5

25 .. g4 26 Ted1 Lg5 27 f4?? Lxf4
28 g3 Lg5 29 h4 Ld8 30 Lf2 d4 31
Lxe6+ Dxe6 32 Lxd4 Pxd4 33
Txd4 Lb6 leuker dan meteen dat
pionnetje e5 ophalen, dat kan altijd
16

kregen we een leerzame hagelbui
op onze kop. Alex had daar geen
last van, die had simpel geredeneerd: "het zal wel het dorpshuis
zijn, en dat zal wel vlak bij de kerk
in het dorpscentrum staan." Het
dorpshuis dateerde uit het begin
van de jaren vijftig, maar dat was
haast niet meer te zien vanwege
de grondige renovaties. Wel hing
er nog de oorspronkelijke marmerplaat met de namen van de
stichtende dorpsnotabelen boven
de asbak in de hal. Want roken in
de speelzaal mocht natuurlijk niet.
Wel kon er na tienen gepaft
worden aan de bar, die in open
verbinding
stond
met
het
bordengedeelte. Voor sommigen is
het wel prettig, zoals er in de
provincie de hand gelicht kan
worden met de regels van de SGS.
Zodoende ging onze geplande
nederlaag weer niet door. We
wonnen dik. Alex (met wit) was
heel snel klaar: 1 e4 e5 2 Pf3 Pc6
3 d4 exd4 4 Pxd4 Pf6 5 Pc3 Pxd4
6 Dxd4 h6 7 Le2 b6?? 8 e5 Lc5 9
Df4 Pg8 10 Lc4 f6 11 0-0 g5 12
Df3 De7 13 Dxa8 Dd8 14 Te1
fxe5 15 Txe5+ Pe7 16 Df3 en 1-0.
Zwart was niet over zijn eigen
veters gestruikeld, het mag wel iets
zwaarder omschreven met in zijn
eigen voet schieten. Of jezelf vastpinnen met je eigen hooivork.
Verder verliep de avond zoals
gewoonlijk nogal onvoorspelbaar
en onverwacht. We meenden bijvoorbeeld dat Chris (met zwart)
ging winnen. De opening was in
ieder geval nogal ongebruikelijk,

nog 34 b4?? Tcd8 35 Df2 Dxe5
en wit gaf het maar op.
Alles bijeen stonden we nu met
4-3 voor. John van Rooij zwoegde
in een verloren stelling nog bijna
naar remise. Het was dermate
spectaculair dat er niets van te zien
was door de haag toeschouwers.
Uiteindelijk was het bezoek
uitermate tevreden met 4-4.
Sommigen van ons keken een
beetje teleurgesteld. Maar van te
voren had iedereen er meteen voor
getekend, want in onze cyclus
stond eigenlijk een nederlaag
gepland. Nu zijn we subtopper
zonder promotiekansen en kunnen
haast niet meer degraderen. We
moeten het dan maar zonder plan
of doel op een andere manier
spannend maken. Dat lijkt me wel
een goed plan voor het zesde.
Naar ZZC: Overdaad aan vervoer
Voor de verre uitwedstrijd naar
ZZC hadden we de luxe van
bijzonder veel auto's. Zelfs Jan van
Eck had zijn ding van stal gehaald.
Dat kwam wel goed uit, want John
van Rooij moest zich een dag
tevoren afmelden, en Laurens had
Atze nog kunnen vragen om in te
vallen. Maar die moest nog per
trein van de Heuvelrug af komen.
De ene wagen na de andere
vertrok, en Jan plukte Atze van de
bushalte. We waren redelijk op tijd
redelijk compleet ongeveer ter
plekke. Sommigen zagen de juiste
straatnaam en parkeerden. De
straat was echter vrij lang, en
tijdens de wandeling/zoektocht
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De 40 gehaald, en hier besloot
men het punt te delen. Wit lopert
van e3 naar g5 en zwart komt met
zijn tripeltje en kwal nergens meer
door.
Van Leo en Laurens zijn er nog
prettige potjes (Leo kon mooi
afruilen met een paardvorkje als
toetje; Laurens viel weer woest
aan en kwam totaal verloren te
staan, uiteindelijk ruilde zijn tegenstander zich naar een verloren
pionneneindspel), maar helaas ben
ik te laat begonnen met uittikken.
Het dreigt een dun clubblad te
worden deze keer; maar dat ligt
niet aan het zesde.
Uiteindelijk wonnen we met 6-2;
we kunnen theoretisch misschien
nog tweede worden in onze poule,
maar dat is wat overdreven, vinden
we. Het vierde en vijfde waren net
als wij vorig jaar ook gepromoveerd en die staan ongeveer
eerste in hun poule. We zijn dikke
middenmoot en bijna subtopper,
dat is al mooi genoeg. Van ons
half-om-half-plan (eentje winnen,
eentje gelijk, eentje verliezen) is
toch al niks terecht gekomen.

vooral dankzij wit. 1 c4 Pf6 2 d4
g6 3 Pf3 Lg7 4 Lf4 0-0 5 Pc3 c5 6
Dd2 d6 7 h3 cxd4 8 Pb5 Pc6 9
Td1 Pe4 10 Dc1 a6 11 Pa3 Db6
12 Pg5 Pxg5 13 Lxg5 d3 dat vond
Chris zelf wel een leuk zetje; en wij
ook 14 Td2 dxe2 15 Lxe2 Le6 16
0-0 h6 17 Le3 Da5 18 b3 Tac8 19
Pb1 Pe5 20 Tfd1 Kh7 21 Tc2 b5
22 Td4 Lf5 23 Tcd2 bxc4 na de
ontdubbeling staan de witte torens
weer op de d-lijn, maar de voorste
is nu de achterste geworden 24
bxc4 Tc7 25 Th4 Th8 26 Td5
Dxa2 27 Pc3 Dc2

Een beetje wild-west is het wel. 28
Lxh6 Dxc1+ 29 Lxc1+ Kg8 30 Tf4
Pxc4 31 Lxc4 Lxc3 32 Lxa6 Le5
33 Tc4 Txc4 34 Lxc4 Le6 35 Txe5
dxe5 36 Lxe6 fxe6 37 Lg5 Kf7 38
h4 Tb8 39 Kf1 Tb2 40 g3 e4 41
Kg2

Verrassing thuis tegen Vianen 2
Laurens kondigde aan dat hij de
laatste wedstrijd niet kon meedoen. We moeten een vervangende telefonist vinden, voordat
we naar Nieuwegein kunnen.
Jeroen werd aan de telefoon
geroepen, want hij had onleesbaar
geschreven. Althans, de flop was
een flop.
Leo Prins had zich afgemeld,
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ook wel reisboeken bekeken. A
short walk in the hindoe kush,
heette er eentje, geloof ik. Zo'n
typisch Brits droog-komisch rampenverhaal. Jolly good, you know.
Een laconieke Engelsman die nèt
niet in het ravijn struikelt. Enfin,
een uitstapje met een stiff upper
lip. 17 Kf2 fxg5 18 Kxg3 gxf4+ 19
Txf4 Pf6 20 Kf2 Dc7 21 Taf1 Le6
dit seizoen heeft Nicolien wel vaker
iets bungelen tussen de verbonden
torens 22 Kg1 Lf7 23 g4 Lg6 24
Dd1 Te8 25 Df3 De7 26 Te1 Le4
Nicolien weet hoe je een klein kind
zachtjes in bed stopt: 27 Dd1 b5
28 g5 Pd7 en nu pas 29 Pxe4
dxe4 30 Dg4 g6 31 Tef1 Pb6?
tsja, wat moet je anders? 32 Tf7
Dd6?? Dxf7 had nog het langste
tegengesputterd

maar kwam ons toch de hele
avond aanmoedigen en fotograferen. Alex baalde een beetje toen
hij zag dat hij tegen dezelfde
tegenstander moest als de week
tevoren, toen hij inviel in het vijfde.
Nicolien keek verbaasd op; ooit
kwam ze vaak thuis bij een
vriendinnetje, maar ze had nooit
geweten dat haar vader schaakte.
En het was nog wel de bekende
Buikema, die met zijn fraaie
zelfgemaakte schaaktafels al jaren
op ons OKU heeft gestaan.
Kortom, de avond begon al met
allerlei verrassingen. En het zesde
was nog niet eens begonnen.
Jan van Eck en ik moesten nog
loten wie op acht mocht. Jan won.
En Jan won. En ik won ook.
Zodoende stonden we voor, want
Alex verloor en John kwam in
remise terecht. 2½-1½.
Nicolien (met wit) tilde ons naar
de rand van de winst. 1 d4 d5 2 c4
Pf6 3 Pc3 e6 4 Pf3 Lb4 5 Lg5 0-0
6 e3 c6 7 Db3 Lxc3 8 bxc3 Pbd7
9 cxd5 exd5 10 Ld3 Db6 11 Dc2
Te8 12 0-0 Pe4 13 Lxe4 Txe4? die
toren komt ongelukkig te staan 14
Pd2 Tg4 15 f4 f6 16 h3 Tg3

33 Dh4 h6 34 Dxh6 en zwart had
niks meer te zoeken/zieken met
Dg3+. Nicolien kan best subtiel
spelen, maar ze is niet te beroerd
om een flinke watjekou uit te delen.
Met de auto neemt ze misschien
niet altijd de kortste route. Op het
schaakbord kan ze vrij kortaf keren
en inparkeren. 3½-1½.
Laurens, Chris en Ritsaart waren
nog bezig. Dat begon nogal op drie

Ooit heb ik behalve schaakboeken
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hier doen? 27 Pe4 Ph4 28 f3 Pxf3
29 Txf3 Dxf3 30 Dxd7 Dd1+ dit
was al tijdnood uiteraard 31 Kg2
Tf8 32 Lxg5 Dxb1 je moet dit
krankjoreme gedoe gewoon even
naspelen. Want vanaf hier klopt
het niet meer. Mogelijk is h6
gespeeld. Er heeft een loper op h6
geslagen, maar welke? Zwart heeft
Df1+ gedaan, na Kh2 en De2+ is
nog Kg3 Tf3+ gevolgd, met Kh4 en
Dh2 na. Kg5 (dus die loper was
daar weg) en Lxh6 volgt Kg6, dus
ooit moet h6 zijn geweest. Dg1 en
Kxh6, De3+ Kg6 (hier had wit al
ongeveer drie keer mat moeten
zijn gezet) Tg3+? Pxg3 Dxg3 Kh6
en iedereen zal het er over eens
zijn dat dit potremise is

nullen te lijken; stranden in het
zicht van de haven. Bij Chris zag
het er nog het benauwdsthoopvolst uit: hij was maar 1 pietje
achter. Vianen wist er bekwaam
nog een tweede uit te vissen, en
toen werd het hopeloos. 3½-2½.
Als excuus mag gelden dat Chris
de hele dag had moeten vergaderen. Gewoon werken is nog wel
haalbaar, maar een vergadering
werkt afstompend op je spelinzicht.
Een vergadering is meestal
afstompend op elk inzicht, behalve
voor botte vergadertijgers. Die
denken dat ze er scherp van
worden. Vóórdat Nederland wordt
vergeven van de rookverboden,
zou een verbod op overbodige
vergaderingen al vrij heilzaam
kunnen zijn voor de volksgezondheid in het algemeen en onze
ELO's in het bijzonder.
Laurens bracht ons écht op het
randje. Eerst erover, en toen weer
terug. (Laurens wit) 1 e4 d5 2
exd5 Pf6 3 Lc4 Pxd5 4 d3 g6 5
Pe2 Lg7 6 0-0 0-0 7 Pf4 Pb6 8
Lb3 e5 9 Pe2 Pc6 10 Pd2 Pa5 11
Pg3 Pxb3 12 Pxb3 f5 13 Df3 Dd6
typisch Laurens. Hoe kan een
scherp standje nog aangescherpt
worden? 14 h4 h6 15 Tb1 Pd5 16
Pa5 c6 17 Pc4 Df6 18 h5 g5 wat is
er met Laurens aan de hand? Het
lijkt wel of zwart het iniatief heeft
19 De2 b5 20 Pe3 Pf4 21 Dd2 Df7
22 Dc3 Ld7 en nu gaat hij pas echt
woest erop los 23 Pexf5 Lxf5 24
Dxc6 Ld7 25 Db7 Tfb8 26 Dc7
Pxg2 hier zal ik maar een diagrammetje besparen, maar wat zou u

Theorie
Theoretisch zouden we nog
nummer twee in de poule kunnen
worden (red: nee, dat gaat niet
meer...). Met een nog dunnere
theorie zouden we zelfs nog
kunnen promoveren (als er niet te
veel van hogerop naar de SGS
wordt gedegradeerd). Na twee
achtereenvolgende promoties kregen we al last van hoogtevrees.
Nog een klasse hoger? Dan wordt
20

het knap lastig voor nieuwkomers
in de club om in het onderste team
in de onderbond te gaan spelen.
Eerst maar een rondje net-niethalen, en dan een oefen-viertal of
zowaar weer een zevende.
Ritsaart trok zich weinig aan van
dergelijke kopzorgen. Hij was
gewoon vrij lang bezig. Dat is voor
hem ongewoon. Momenteel geen
toepasselijke wijsheden beschikbaar. ("Alles went, behalve een
vent". Daar krijg je geen escudo
voor die je nog in euries kan
inwisselen.)
Ritsaart kreeg onderweg te horen
dat we op 4-3 stonden en dat alles
wat hij eruit haalde zeer zou
worden gewaardeerd. Dat nam hij
voor kennisgeving aan. Want hij
was nog even op het bord aan de
gang. Vaak had Ritsaart korte
snelle overwinningen; maar nu was
hij het langste bezig en had de
langste partij van het hele seizoen.
1 e4 Pc6 2 Pf3 e5 3 Lc4 Lc5 4 d3
h6 5 Le3 Lxe3 6 fxe3 d6 7 0-0 Pf6
8 Pbd2 Lg4 9 c3 d5 10 exd5
Pxd5 11 De1 Pf6 12 e4 Dd6 13
De3 0-0-0 14 b4 Le6 15 b5 Pg4 16
De2 Lxc4 17 dxc4 Dc5+ 18 Kh1
Pa5 19 a4 Pe3 20 Df2 b6 dit
paardenspul verdient een plaatje

(diagram na 20. .. b6)
hier ergens ging het in de tijdnood
een beetje mis, maar wit
verzuimde Pf3 31 Df3 Kd7 32 Te1
Ke7 33 Pe2 Dxa4 34 Pg3 en nu
was er na Da3 of Db3 niks aan de
hand geweest, maar 34 .. Dxb5?
35 Txe3 Txe3 36 Pf5+ Kf7 37
Dxe3 Dc4 Ritsaart is zijn paard
kwijt, maar heeft er nog wel een
oerwoud van houtjes voor 38 Df3
Kf8 39 Dg4 Df7 40 De2 a5 de 40
gehaald! nu begint het laveren en
opmarcheren

(zie diagram)
Het kan nog alle kanten op
steigeren. 21 Tfc1 f6 22 Tab1 Td7
23 Pb3 Pxb3 24 Txb3 Thd8 25 h3
Td1+ 26 Txd1 Txd1+ 27 Pg1
Dxc4 28 Tb2 Dxc3 29 Te2 Td3 30
Kh2 Dd4

41 Da6 Kg8 42 Dc8+ Kh7 43 Dd8
a4 44 Da8 b5 45 Dc6 Dc4 46 De8
Dg8 47 Dxb5 a3 48 Dc5 a2 49
Dc1 c6 50 Pe7 De6 c6 was een
lokkertje, al zou het na Pxc6 Dxc6
Dxc6 a1D nog lang kunnen duren
51 Pf5 Db3 en hier gaf wit het
21

maar op. Je zou niet meteen
zeggen dat dit typisch een geval
van zwarte lange rokade is
geweest, en dat de zwarte koning
een beetje heeft lopen rondsukkelen. Een waardig slottafereel:

In plaats van ons met moeite te
handhaven in deze klasse, kunnen
we misschien nog tweede worden.
Maar promoveren hoeft van ons
eigenlijk niet zo. Twee jaar geleden
speelden we nog in de vierde
klasse; we zien niet genoeg mogelijkheden om in de eerste klasse te
stunten. Al zou het masterplan van
Jaap van Oosten wel geinig zijn:
het derde vierde vijfde en zesde in
de promotieklasse, dan kunnen we
van te voren uitmaken wie er aan
de beurt is om KNSB te spelen.

103 verschillende verklaringen
voor het succes van PK V

6.
7.

PeeKaa 5

8.

In het vorige PKB werden er al in
computeraantallen: 32 – 64 – 128
- 256 … redenen geteld voor het
succes van PK V. Hieronder een
kleine bloemlezing (volledige lijst
van 2048 redenen opvraagbaar bij
de redactie (red: bij PK5 dus)
1. Omdat PK V altijd met 8
goeie schakers speelt
2. Ondanks
dat
we
de
standaard 100%-scores van
Serdar nu missen
3. We gelukkig genoeg – zeg
maar “–tig” - andere heel veel
%-score-spelers hebben
4. Omdat we onze partijen
vrijwel nooit meer opgeven
5. We hebben door dat schaken
een binair spel is: op een
veld staat een stuk of niet.

9.
10.
11.

12.
13.
14.

15.

16.
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Fritz speelt al jaren zo
Met zo veel geheugen is er
geen kunst aan nee
Geheugen? Wij moeten de
zetten juist bedenken
De database zat verstopt
achter dat tekstje in de WC
Maar nu is dat weggehaald…
Vanwege de kleur van de
electronische Fritzborden van
de PK V-spelers
Het is wit of zwart, dat was al
een reden
Zo zwart-wit is het niet
Nuttige tips helpen: zoals van
Arnoud om zetten gewoon
als tekst in Chesspad te
plakken en naspelen maar
Omdat Willem tegen Utrecht
5 en Nieuw Amelisweerd het
laatste doch beslissende
(half-)puntje
binnensleepte
(althans, volgens Florian)
Maar volgens Willem komt de

teamcaptain die eer toe
17. Willem
haalde
dat
huzarenstukje
uit
tegen
Amersfoort en Kanaleneiland
18. Dat Willem die finalescores
mede binnenhaalt door zijn
herriestoppers
19. Dat die herriestoppers iets
zeggen
over
Willems
"vèrstoorbaarheid"
(!?).
D.w.z.: achter het bord, in
tijdnood (!) doen ze hun werk
20. Door de bijdrage van Jeroen
B. aan deze 132 redenen
21. Want waar is een PK-team
zonder de (morele) steun van
de andere teams?
22. Redenen van Jeroen B, deel
1: omdat Willem ervaring
opdoet in PK 4
23. Redenen van Jeroen B, deel
2: omdat Jan T. ervaring
opdoet in PK 4
24. Redenen van Jeroen B, deel
3: omdat Andor ervaring
opdoet in PK 4
25. Nog een reden: we hebben
een Oost-Europeaan. Andor
verdient een pluim
26. Inderdaad, Andor wint in in
de interne geregeld van PK 4
… 3 … hoger-spelers
27. PK4 doet ook ervaring op
met PK 5 invallers =
reciprociteit
28. Door het sterke Chigorinspel
van Willem
29. Omdat Jeroen B. een nieuw
boek van Morozevich over de
Cigorin binnenheeft
30. Maar dat Willem de inhoud
van dat boek (gna gna) niet

31.

32.
33.

34.

35.

36.
37.
38.

39.
40.
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nodig lijkt te hebben om onze
tegenstanders definitief te
kloppen als we 3,5 - 3,5
staan
Dat de vraag nu is of die
Chigorin van Willem was:
1.e4 e5 2.Nf3 Nc6 3.Bb5 a6
4.Ba4 Nf6 5.O-O Be7 6.Re1
b5 7.Bb3 d6 8.c3 O-O 9.h3
Na5 10. Lc2 c5 11. d4 Dc7
12. Pd2 cxd4 13. cxd4
Òf: 1.d4 d5 2.c4 Nc6
Dat precies dàt allebei
Chigorin heet lees ik (=Frank)
net
in
de
niet
te
onderschatten Wikipedia
Omdat Frank - teruggrijpend
naar punt 31 – dat altijd
alleen
maar
“gesloten
Spaans” noemt en voortzet
met 13… Pc6 14. Pb3 a5 15.
Le3 a4. Ook al komt het niet
eens op het bord; het geeft
een gevoel van: "Ja,… daar
moet je wel even voor gaan
zitten".
Maar die 1.d4 d5 2.c4 Nc6 is
natuurlijk een echte Jeroen
B.-opening
Voor
Florian
zijn
de
tegenstanders echt bang
We dragen ook uit dat ze dat
moeten zijn
Frank zegt altijd dat we dik
winnen; Florian plaatst ons
juist in de underdogpositie
Dat
lijkt
elkaar
te
versterken(?)
PK V wint met steeds hogere
scores
naar
mate
het
ratingverschil
met
de
tegenstanders toeneemt

58. Frank liet die wedstrijd zien
hoe je het een remisekoning
moeilijk kan maken ☺
59. Handig is wel als de
weegschaal dan de goede
kant op slaat
60. Florian stuitte die wedstrijd al
eerder
op
een
remisestrategie
61. En ook dat halfje was weer
precies genoeg
62. Ondanks dat Jan de Jonge
als
speler
op
het
“aangemelde” lijstje staat
(stond) en nog twee keer
moe(s)t spelen
63. Maar dat dat nu juist een
soort "geheime wapen" is, of
anders: een papieren tijger
64. De tegenstanders worden
trouwens van de nog niet
eerder genoemde spelers
ook niet vrolijker
65. Tegen hen komen ze ook
niet richting 50%
66. Michiel of Laurens of Atze of
Chris laten ook graag een
puntje bijschrijven
67. Frank Boeijen?
68. Frank de Boer, Hangend,
Geïsoleerd,
Dobbel,
Vergiftigd of juist: Plus, Vrij,
Super, Gepromoveerd
69. We beheersen het oerHollandse 4-3-3 systeem
70. Maar ook het moderne 4-4-2
systeem
71. En als het moet kunnen we
ook overschakelen op de
klassieke 5-mans voorhoede
72. We
kunnen
trouwens
Hollands-spelers ook de wind

41. Waarbij wij de onderbondratings hebben…
42. Het schijnt dat tegenstanders
met nogal hoge ratings die
op natuurlijke wijze inleveren
in de vorm van bordpunten
voor PK V
43. Het schijnt dat Simon snel
weer aan nieuwe kampioenslinten kan komen
44. Dat we daar nu nog de kleur
voor kunnen opgeven
45. De Sjuut is moeilijk te vinden
46. Alleen de tegenstander heeft
daar last van
47. Heeft ie toch weer minder tijd
48. En na de nederlaag ook nog
een parkeerbon achter de
voorruit…
49. Morele steun van het bestuur
50. dat bijna voltallig zelfs bij
uitwedstrijden komt kijken
51. dat de uitwedstrijden in de
stad zijn, doet daar niets aan
af
52. Omdat de kopman van het
team volgens Simon al drie
maanden in Azië zit
53. En Oosterse invloeden uiteraard heilzaam zijn voor de
concentratie
54. We die invloeden van een
afstand mee krijgen
55. En dat extra goed ervaren
tijdens
de
externe
wedstrijden
56. Het lijkt dat Jan Schepers
down under best wel schaakborden gezien heeft
57. Een externe rentree met beslissende - winst op bord 1
is in ieder geval niet niks
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73.
74.
75.

76.

77.
78.
79.
80.
81.
82.

83.

84.
85.

86.
87.

88.

89. Maar: op de website van de
Haagse konditorei Vienna
meldt de bedrijfsleider dat
Martin daar nog elke ochtend
koffie komt drinken
90. Ook deze laatste punten
dragen in hoge mate bij aan
het succes van PK V
91. Heeft iemand punt 67
begrepen?
92. Dat hoeft trouwens niet; het
gaat om 64 velden
93. PK V strijdt daarom, in de
geest van Keres
94. Ergens op een site staat:
“Angriffspartien
von
Kasparov, Keres und anderer
Koryphäen”
95. Kasparov kiest op het
moment hele andere Angriffe
96. Als dat maar goed gaat…
97. Gelukkig
kwam
hij
er
recentelijk met 30 Euro boete
vanaf…
98. De tegenstanders van PK V
zouden zich maar wat graag
met € 30 per partij vrijkopen!
99. Maar dit achttal is niet
omkoopbaar
100. D.w.z.: het kampioenschap is
veilig als er van Houten
“verloren wordt met 5-3 of
beter”
101. Nu hebben we een inwoner
van Houten in PK V
102. Moet die vooraf wat regelen
in Houten of beslissen we dat
tijdens de wedstrijd om 22.45
uur?
103. Nee, we blijven dat doen in
stijl: op eigen kracht!

uit de zeilen nemen met een
abrupte Staunton
Als het strategisch niet lukt,
moet het maar taktisch
Beter een halve dame dan
een leeg bord
Willems
uitermate
geemancipeerd zijn (op het
bord en erbuiten)
Terug naar èchte redenen:
het heilzame teamcaptainschap
het even heilzame interimteamcaptianschap
Dan bedoelen we Simon
En dan bedoelen we Jan T.
nog meer echte redenen: de
koffie van Dieuwke
de hele sfeer aan de bar
Stt stt stt stt, maar ben je er
eenmaal doorheen (23.30
uur) wordt het pas echt leuk
Totdat je moet ophouden- en
ruimen, van een onverbiddelijke
Leo
of
Jan
Poppelaars
PK
V
is
beyond
de
mopperhoekje-invalshoek
Er vooralsnog nog geen
bekertjes yoghurt gesignaleerd zijn
Vanwege de nooit aflatende
caravaleske sfeer in de Sjuut
N.a.v. de wedstrijd tegen
Vianen is Frank op Internet
op zoek geweest naar
informatie over de "lange van
Vianen"
In het seizoen 1981-1982
werd deze, Martin van
Vianen ,vervangen door Cor
van der Hart
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indruk van de mentale hardheid,
veerkracht en het gebrek aan
angst waarmee ze speelde. Dat
zijn vast resultaten van training. In
de opening was iets misgegaan
voor Wit (Jeanine): ze had in het
Spaans de zetten c3 en h3
verwisseld. We bereikten:

Paul Keres 4 verliest koppositie
in Promotieklasse
Jeroen Bollaart
In de zevende ronde van de
SGS Promotieklasse verloor PK 4
met 3,5-4,5 van het eerste team
van Moira Domtoren. PK 4 kwam
daardoor op evenveel match- en
bordpunten als Moira Domtoren
maar door het onderling resultaat
kwam M.D. bovenaan te staan in
de groep. In de achtste ronde
verloren we met 3-5 van Zeist 2
(een kort verslag is te lezen op
onze site) en zakten we naar een
vierde plek. Hierdoor is het vrijwel
uitgesloten dat PK 4 nog
promoveert. Een tweede plaats
zou voldoende zijn maar dan moet
echt álles meezitten. Op 9 mei
wordt de laatste wedstrijd van dit
seizoen gespeeld, thuis tegen De
Rode Loper 1.
Voordat we naar de partijen uit
de
wedstrijd
tegen
Moira
Domtoren gaan kijken, eerst nog
even een fragment uit de partij
tussen Jaap van Oosten en
Jeanine de Cloet, gespeeld in
ronde 6, uit tegen Amersfoort 2.
We wonnen daar nipt (3½-4½).

Zwart (aan zet) kan winnend
voordeel bereiken met 27...hxg4
28.hxg4 Pxg4 29.Kg2 (29.fxg4
Dxg4 30.Pg3 Th7+ 31.Kg2 Th3-+)
Pe3+ 30.Kf2 Dd8. Ik dacht het
nog even te kunnen uitstellen:
27...Te7. Verkort commentaar bij
de volgende zetten geeft aan dat
de stelling voor beide spelers te
moeilijk is: 28.Tag1 hxg4?!
29.fxg4?! Th7 30.Kg2 Le7 31.Kf1
Ld8 32.Pf3 Tg7?! 33.h4! Es wird
zurückgeschossen!
..gxh4?!
34.g5 Pg4 35.Pxh4? Pe3+
36.Ke1 De8?! 37.Pf3? Lb7?
38.Th6!
Uitstekend gespeeld. Er is geen
spoor van Zwarts voordeel meer
over. Hij kan zich nog redden met
38...Df8. In plaats daarvan doet hij
een krachtige.

J. de Cloet – J. van Oosten
(Commentaar Jaap van Oosten)
Rommelige
partij
afgelopen
vrijdag tegen het jeugdtalent
Jeanine de Cloet. Een meisje van
15 dat een rating heeft van 1872,
die schaakt beter dan ik, dat
snapte ik wel, dus ik onderschatte
haar niet. Ik was vooral onder de
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S. Calinalti - J. Wiggerman
1.d4 Pf6 2.Pf3 d6 zwart kiest voor
een Oud-Indische opstelling 3.Lf4
g6 of toch Konings-Indisch? Wit
kiest voor een London / Colleachtig systeem 4.c3 Lg7 5.e3 0–0
6.Ld3 Pbd7 7.Db3?! 7. Pbd2
voorkomt het vorkje in het
commentaar bij zet 8 e5 8.Lg5 Na
8.dxe5 dxe5 dreigt zwart een
vorkje met 9. …,e4. Na doorslaan
met het paard staat Ld3 in: 9.Pxe5
Pxe5. Na doorslaan met de loper,
9. Lxe5 volgt 9. …Pc5! h6 9.Lxf6
Dxf6 10.Pbd2 Pb6 11.a4 Le6
12.c4 exd4 13.Pxd4 d5 14.c5
Pd7 15.Dc2 Pe5 16.Tb1 dit was
een goed moment geweest om te
rokeren Pxd3+ 17.Dxd3 Ld7
18.Pb5? de beslissende fout. Op
18. b3 is 18. …,Dg5 sterk

38...Lxd5?? 39.Txd6! Tcd7 Het
enige. 40.Lxe5?? Ach, ach en
driewerf ach. Na 40.Txd7 Txd7
41.Pxe5! kan Zwart het opgeven.
40...Lc4 41.Txd7 Txd7 Vooral
niet 41...Lxd3?? 42.Txg7+ etc.)
42.Dc3 Td3 43.Th1? Td1+ 44.Kf2
Txh1 45.Dd4 bij wijze van
opgeven. 45...Tf1 # 0-1
Tot zover het verslag van Jaap.
Dan de wedstrijd tegen Moira
Domtoren. Ik had voor alle PK 4
spelers een notatieformulier met
doordrukvel neergelegd, zodat ik
nu alle partijen kan laten zien. Het
is misschien een overkill aan PK 4
partijen maar in de laatste pkb’s
staan bijna geen partijen van ons.
Dat maak ik bij deze goed. Er is
zelfs commentaar bij van de
tegenstander. Tjerk Hacquebord
heeft me zijn aantekeningen
gestuurd bij het verslag van z’n
partij tegen Erik.

18. …,Lf5 19.e4 dxe4 20.De3 wit
kan natuurlijk niet terugnemen
omdat na de afruil een penning
met Te8 mogelijk is Dc6 21.Pb3
Tad8 22.Pa5 Da6 23.b4 b6
24.Pxc7 Dc8 25.cxb6 axb6
26.Dxb6 Lc3+ 27.Kf1 e3 28.Pc6
Ld3+ 29.Kg1 exf2+ 30.Kxf2 Df5+
31.Kg1 De4 32.Td1 Ld4

Serdar was als eerste klaar. Hij
werd
verslagen
door
Jan
Wiggerman, die ook wel eens in
de interne van PK meespeelt.
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15.g4! 0–0 16.g5 f4 dit geeft wit
een mooi veld voor z’n dame,
maar goede raad is duur. Fritz
komt met 16. …,Kh7 17.Pg6 Tg8
17.gxh6 Pf5 18.Dg4 Pxh6
19.Dxe6+ Tf7 20.Pg6 Pf8 21.Pxf8
21.Pe7+ gevolgd door Dxc8 wint
minstens een kwaliteit maar
Maarten gaat voor mat Kxf8
22.Lh3 Lb7 23.Lc1 Kg8 24.Tg1
Kh8 25.Dg6 Dh4 26.Le6 Te7
27.La3 Tce8 28.Lxe7 Txe7
29.Dg2 f3 30.Dxf3 Txe6 31.Df8+
met mat op de volgende zet 1–0

0–1 Op 33. Pxd4 volgt 34 De3
mat. Let op de positie van de
zwarte lopers + Dame vs de witte
paarden + Dame in de eindstand.
Hierna volgden drie winstpartijen
voor PK 4.

G.J. de Pender – G. den Dekker
1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 De
Rossolimo
variant
van
het
Siciliaans 3. …a6 gebruikelijker
zijn 3. …g6 of 3. …e6 4.Lxc6
dxc6 5.0–0 Lg4 6.d3 e6 7.Te1
Pf6 8.Lg5 h6 9.Lh4 Le7 10.Pbd2
0–0 11.De2 Pd7 12.Lxe7 Dxe7
13.h3 Lh5 14.a4 b5 15.De3 Tfb8
16.b3 e5 17.Ta2

M. Buter – T. Braams
Maarten mailde me dat de notatie
niet helemaal klopt. De partij ging
dus ‘ongeveer’ als volgt. 1.e4 e6
2.Pf3 b6 3.d4 Lb7 4.Pc3 Lb4
Frans Winawer? Dame-Indisch
zonder Pf6 en e4 i.p.v. c4? Afijn, ‘t
hoeft ook geen naam te hebben,
men ontwikkelt z’n stukken 5.Ld3
Pe7 6.a3 Lxc3+ 7.bxc3 d5 8.e5
Pd7 9.h4 c5 10.a4 Tc8 11.h5 h6
12.Ld2 Lc6 13.Ph4 c4 14.Lf1 f5?
Dit helpt wit met het openen van
de g-lijn.

17. …Pb6 18.axb5 axb5 19.Tea1
Txa2 20.Txa2 Ta8 21.Txa8+
Pxa8 22.De1 f6 23.Da1 Db7
24.Da3
b4
25.Da5
mooi
gemanoeuvreerd, zwart verliest
een pion 25. …Pc7 26.Dxc5 Pe6
27.Dd6 Pf4 28.d4 Pe2+ 29.Kh2
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6.Le3 a6 7.Ld3 Pf6 8.0–0 Pe5
9.h3 Lc5 10.f4 d6 11.Kh1 Pg6
12.De1 b5 13.Dg3 h5 14.Tae1 h4
15.Df2 Ph5 16.Pce2 e5 17.fxe5
Lxd4 18.Lxd4 dxe5 19.Lb6 Db7
20.a4 Pg3+ 21.Pxg3 hxg3
22.Dc5 Dd7

exd4 30.Pxd4 Pxd4 31.Dxd4
Db8+ 32.g3 Ld1 33.Dc4+ Kh7
34.Kg2 waarom geen 34. Dxc6,
tijdnood? 34. …Db5 35.Dxb5
cxb5 36.Kf1 Lxc2 37.Ke2 g5
38.Ke3 h5 39.h4 gxh4 40.gxh4
Kg6 41.f4 Kf7 42.Kd4 Ke6
43.Kc5 Ld3 44.Kxb4 Kd6 45.Kc3
Le2 46.Kd4 Ld1 47.b4 Le2

23.axb5? Fritz geeft hier 23 Td1
aan. Het idee is dat 23. …Th3+
dan geen effect heeft: 24. Kg1
Th2? 25. Lxb5 Txh3+ 24.Kg1 Th2
25.Te2 Dg4 26.Tf5 Dh4 27.Txe5+
Pxe5 28.Dxe5+ Le6 29.Kf1 Th1+
30.Lg1 Txg1+ 0–1

48.Pb3 Gert-Jan speelt het
eindspel voortreffelijk. Let op het
witte paard, van de laatste 10
zetten doet hij er 9! Het is vooral
mooi als je ’t op de computer
naspeelt en de pijltjestoets (pijltje
naar rechts) ingedrukt houdt. Dan
weet je weer waarom ze dit figuur
een ‘Paard’ noemen 48. …Ld1
49.Pc5 Le2 50.f5 Lf3 51.Pe6 Ke7
52.Pf4 Ld1 53.Pd5+ Kf7 54.Pc3
Lc2 55.Pxb5 Ke7 56.Pc3 Lb3
57.Pd5+ 1–0

3-1 Voor PK maar toen ging ’t mis.
T. Hacquebord – E. Verlinde
Commentaar: TH (!)
1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pd2 Pf6 4.e5
Pfd7 5.Ld3 c5 6.c3 Pc6 7.Pe2
Le7 8.0–0 Db6 Zul je altijd zien:
net als wit het thematische f4 wil
spelen, komt zwart het feestje
verstoren 9.Pf3 0–0 10.Lb1 f5
11.Pf4 Pd8 12.h4 Pf7 13.Kh1
Kh8 14.Tg1 Tg8 15.g4 g5
16.gxf5 gxf4 17.Txg8+ Kxg8
18.f6

H. ten Hertog - P. Hommerson
Paul moest het weer eens
opnemen tegen een jeugdtalend.
In het team van Moira speelden
vader en zoon Ten Hertog mee.
Hugo stond lange tijd erg goed
todat de kansens zich keerden
rond de 23e zet. 1.e4 c5 2.Pf3 e6
3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pc6 5.Pc3 Dc7
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18. …Pxf6 Om grote ellende te
voorkomen, moet zwart het stuk
wel teruggeven. Na 18. ... Lf8 19.
Dd3 heeft zwart te weinig ruimte
19.exf6
Lxf6
20.Dd3
e5
21.Dxh7+ Kf8 22.Lg6 Le6
23.dxe5 Lg7 24.b3 Heeft wit hier
tijd voor? 24...Lg4 25.Ph2 Pxe5
Au 26.Lf5 Lxf5 27.Dxf5+ Df6
28.Dxf4 Pd3 29.Dxf6+ Lxf6
Opnieuw au... er staan 3 pionnen
in 30.Ld2 Lxh4 31.Kg2 c4 32.Le3
a5 33.bxc4 dxc4 34.Tb1 Ta6
35.Txb7
Tg6+
36.Kf1
Tf6
Momenteel kan de pion op f2
worden
geslagen:
36...Lxf2
37.Lxf2 Tf6 38.Pg4 Tf4 39.Ta7
Txg4 40.Ld4 Tg5 37.Th7 Vergiftigt
op afstand de pion op f2
37...Pxf2? 38.Txh4 Pg4+ 39.Ke2
Pe5 40.Tf4 Txf4 41.Lxf4 1–0

19.Lg5 beter 19.dxc5 Lxc5 20.b4
Ld6 21.c4; of 19.h6 g6 20.Lg5
19...h6 20.Lf4? 20.Le3; of 20.Lh4
20...Le8 21.dxc5 Lxc5 22.b4 Ld6
23.Le3 Tb7 24.Dd4 Pxh5 25.c4
f4 26.Lf2 Df6 27.Pg4 Dxd4
28.Lxd4 Pg3 29.c5? Lxc5
30.Lxc5 en na ongeveer 60 zetten
30...Pxh1 0–1
Jelle Bauer – Jaap van Oosten
Een waanzinnige partij. 1.e4 e5
2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Lc5
5.Le3 Df6 6.Pb5 Het Blumenfeld
gambiet in het Schots. Hugo ten
Hertog heeft het ook veel
gespeeld maar kiest tegenwoordig
weer voor 6. c3.

C. Kiers – A. ten Hertog
Commentaar: Conrad Kiers
1.d4 f5 2.Pc3 d5 3.Lf4 Pf6 4.e3
a6 5.Pf3 Pc6 6.Pe5 e6 7.Pxc6
bxc6 8.Pa4 Ld6 9.c3 0–0 10.Pc5
Pe4 11.Pd3 De7 12.h4 c5 13.Pe5
cxd4 14.exd4 c5 15.f3 Pf6 16.h5
Ld7 17.a3 Tfb8 18.Tb1 Tb6

6. … Lxe3 7.fxe3 Dd8 doorgaans
wordt nog even 7. …Dh4+ 8. g3
ingelast alvorens terug te keren
30

met de dame naar d8. Ook 8.
…Dxe4+ wordt gespeeld, wat leidt
tot zeer scherp spel 8.Dg4 g6 8.
…Kf8
is
een
interessant
alternatief, Volgens John Emms in
‘Starting Out: The Scotch Game.
Het idee is dat je na 9. Df4 d6 10.
Lc4 Pe5 11. 0-0 Pf6! kunt doen
9.Df4 d6 10.Lc4 Pe5 11.0–0 De7
12.P1c3 Le6 13.Lxe6 fxe6
14.Pxc7+ Dxc7 15.Df8+ Kd7
16.Dxa8 Pc6 17.Tf8 Pd8 18.Pb5
Db6

45.g6 Pf6 46.Txb7 Pxc4 47.Kf2
Pd6 48.Ta7 Kf5 49.g7 Kg6 50.h4
Pf7 51.h5+ Kxg7 52.h6+ Kg6
53.Te7 Pg4+ 54.Kf3 Pgxh6
55.Ke4 Pg4 56.Te6+ Pf6+ 57.Kd3
Kf5 58.Txe5+ Pxe5+ 59.Kd4 Pe4
½–½ Er was natuurlijk discussie
of Jaap hier had moeten
doorspelen maar met 3 minuten
op de klok zag hij zich dit eindspel
niet winnen
M. Huizinga - C. Wakkee
Commentaar: Colijn Wakkee
1.d4 d5 2.Pf3 Pf6 3.c4 e6 4.Pc3
Pbd7 5.cxd5 exd5 6.Lf4 c6 7.e3
Da5 8.Ld3 Lb4 9.Dc2 0–0 10.0–0
Te8 11.Pd2 Dd8 12.a3 Le7 13.b4
a5

19.Pxa7 dit kan beter. Na 19.
Txd8+ Dxd8 20. Dxb7+ Ke8 21.
Tf1 of 21. Pc7+ geeft Fritz al snel
meer dan +11 aan (en dat loopt
op naarmate je ‘m langer laat
rekenen). Dat Jaap hier nog een
remise uit haalde mag een
wonder heten. Ik laat ’t verder
zonder commentaar: 19. …h6
20.Dc8+ Ke7 21.Dc3 Kxf8
22.Tf1+ Pf7 23.Pc8 Dc5 24.Pxd6
Dxd6 25.Dxh8 e5 26.Dh7 De6
27.b3 g5 28.c4 Pf6 29.Dg6 Ke7
30.h3 Pd6 31.Dg7+ Df7 32.Dh8
Pdxe4 33.Td1 Df8 34.Dxf8+ Kxf8
35.Td8+ Ke7 36.Tb8 Pc5 37.b4
Pfd7 38.Th8 Pd3 39.Txh6 Pxb4
40.Tg6 Pxa2 41.Txg5 Pc3 42.g4
Pe4 43.Tg7+ Ke6 44.g5 Pd2

14.Pb5 Pc5 15.bxc5 cxb5
16.Lxb5 Ld7 17.Tab1 Ph5 18.Le5
Tc8 19.Lxd7 Dxd7 20.Pf3 f6
21.Lg3 Pxg3 22.hxg3 b5 23.Dc3
a4 24.Tfc1 Dc6 25.Dd3 Tb8
26.Tb2 Tb7 27.Tcb1 Teb8 28.Pe1
Ld8 29.Dc3 Ta8 30.Pd3 La5
31.Dc2 Tab8 32.Pb4 Lxb4
33.Txb4 g6 34.g4 Te8 35.De2
Teb8 36.Dd3 Kg7 37.De2 Kf7
38.Df3 Kg7 39.Df4 Td8 40.g5
fxg5 41.Dxg5 Te8 42.Df4 Te6
43.Dg4 Te8 44.De2 Teb8 45.f3
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gekregen in de partijen die ik op
woensdagen tussen werk en
schaken speel met Frank Heinen.
Frank heeft Dh4, g5 en g6
tegengespeeld. Ook 0–0–0 is een
mogelijkheid. Iedere keer als we
zo'n Schotse partij hebben
gespeeld, zoek ik de theorie weer
op in ' Starting Out - The Scotch
Game' van John Emms. Ik heb
een slecht geheugen maar tijdens
de partij met Ger wist ik dat de
'weerlegging' van 9. ...,d6 wordt
behandeld op pagina 100 van dat
boek. Soms is schaken meer een
'weet-sport' dan een 'denk-sport'.
Emms zegt dat na 10. De4! de
enige paardzet die Dxc6+ kan
verhinderen, 10. ...,Pb4 is, 'but
then 11. a3! leaves it (het paard)
embarrassed on that square'. Ik
wist dit nog dus de keuze was
snel gemaakt. 10.De4 f5 de minst
schadelijke paarzet voor zwart is
10...Pb6 het paard dekt de toren
op a8 en na 11.Dxc6+ Dd7 leeft
zwart nog wel, maar lekker is 't
niet 11.Dxf5 g6 Ik had gerekend
op 11...Pf6 Na 11....,g6 kan ik
weer
terug
naar
ongeveer
dezelfde stelling, met een pion
meer 12.De4 Lg7 13.Lb2 Pb4?
14.a3 opnieuw het resultaat van
boekjes-kennis maar dit had ik
waarschijnlijk
zelf
ook
wel
gevonden. 14...Lxe5 15.Lxe5
Pc2+ een laatste panieksprong,
die niet werkt omdat zwart nog
niet heeft gerokeerd 16.Dxc2
Dxe5+ 17.De2 1–0 en zo scoorde
PK 4 die avond in totaal 4,5 uit 9.

Kf7 46.e4 Dd7 47.exd5 Dxd5
48.De4
Dg5
49.Te1
Te7
50.Dxe7+ Dxe7 51.Txe7+ Kxe7
De
twee
verbonden
witte
vrijpionnen van wit gaven de
doorslag: ik offerde mijn laatste
(g-)pion nog om een patval in te
brengen:w: Kc6, Tg6, c5+d6; z:
Kd8, Tf8.Na 1. .., Te8 liet wit zich
echter niet verleiden tot 2. e7?,
Te6+! 3. Txe6 pat (na 3. Kb7?,
Txg6 4. c6, Tg8! wint zwart zelfs).
Er volgde 2. Tg7, Tf8 (of zoiets) 3.
Ta7 met ondekbaar mat. 1–0
Ik was bij de wedstrijd tegen Moira
Domtoren in de Sjuut aanwezig
als 'non-playing' captain maar
speelde in de interne van PK het
volgende korte partijtje tegen Ger.
J. Bollaart - G. Hageman
(Interne competitie)
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4
4.Pxd4 Pf6 5.Pxc6 Schots,
Mieses variant. Genoemd naar
Jacques Mieses en niet naar de
winnaar van het OKU 2002,
Normunds Miezis. 5...bxc6 6.e5
De7 7.De2 Pd5 8.c4 La6 9.b3

9...d6? Ik heb de stelling na 9. b3
al vele malen op het bord
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Paul Keres 4
3½ - 4½ Moira-Domtoren 1
------------------------------------------------------------Paul Hommerson
(2166) 1 - 0
Hugo ten Hertog
(2032)
Gertjan de Pender (1961) 1 - 0
Guido den Dekker
(1951)
Colijn Wakkee
(1893) 0 - 1
Mario Huizinga
(2062
Conrad Kiers
(1902) 0 - 1
Albertus ten Hertog (1934)
Erik Verlinde
(1902) 0 - 1
Tjerk Hacquebord
(1999)
Serdar Calinalti (1859) 0 - 1
Jan Wiggerman
(1854)
Jaap van Oosten
(1891) ½ - ½
Jelle Bauer
(1755)
Maarten Buter
(1818) 1 - 0
Ton Braams
(1825)

Op 13 april is de stand als volgt.

Nog te spelen wedstrijden:

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10

07-5
08-5
09-5
10-5
11-5

MoiraDomtoren 1 8-13
Zeist 2
8-12
Rode Loper 1
8-11
Paul Keres 4
8-11
Rivierenl 1
8- 7
Amersfoort 2
8- 7
Ons Genoegen1
8- 7
Baarn 1
8- 7
ZZC 1
8- 3
Leusden 1
8- 2

39
35
38
37½
32½
30½
29½
29
25
24

ZZC 1
Riv'land Paul KeresLeusden 1 Amersfoort-

Zeist 2
OnsGenoegen
Rode Loper
Baarn 1
Moira 1

'Angstgegner' Jeroen Bollaart zou
het plaatje er geheel anders
hebben uitgezien ben ik bang. Dit
seizoen heb ik de onhebbelijkheid
om steeds als nr. 7 of nr. 8 van
het team klaar te zijn. Het zou dus
wel weer zwoegen worden...... 1.
d4 Pf6 2. Pf3 d6 3. Lf4 g6 4. c3
Lg7 5. e3 .. Ikzelf zou voor de
zetvolgorde 5. Pbd2 0-0 6. e4
gekozen hebben, maar dat is
natuurlijk een kwestie van smaak.
5... 0-0 6. Ld3 Pbd7 7. Db3 e5 De
opening is natuurlijk geen Pirc,
maar de opstelling van zwart heeft
er wel de kenmerken van en een
terugkerend thema in die opening
is het bezetten van veld e5. 8.
Lg5 .. slaan kan natuurlijk niet: 8.
dxe5 dxe5 9. Pxe5 Pxe5 en er

(Red: Jan Wiggerman leverde ook
een analyse aan van zijn partij
tegen PK4)
DE BROEDERMOORD
Jan Wiggerman
S. Calinalti - J. Wiggerman
Op 14 maart 2007 was de promotieklassekraker tussen Paul Keres
4 en Moira-Domtoren 1. De
winnaar zou een duidelijke
kandidaat zijn voor de promotie.
Aangezien ik ook intern bij Paul
Keres speel, zag ik dit duel met
gemengde gevoelens tegemoet.
Gelukkig was mijn tegenstander
niet iemand die zijn gezicht
regelmatig in de intern laat zien.
Tegen een Jaap van Oosten of
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wat te doen? [22. P3d4 Dxc5 23.
Pxf5 Dxf5 24. 0-0] 22... Da6 23.
b4 b6 omdat wit nog steeds niet
gerocheerd heeft, zijn er legio
zetten te bedenken en volgens mij
zat er geen slechte (direkt
verliezende bij) 23... c6 24. Pc7;
23... Td3 om de dame van de
derde rij te dwingen, alleen
jammer dat deze toren weer in de
lijn van de loper staat. 24. Pxc7
Dc8 25. cxb6 axb6 26. Dxb6 .. en
binnen 2 zetten is de achterstand
van een pion opgelopen tot een
voorsprong. Tel daarbij de dubbele vrijpion en er lijkt niet zo veel
aan de hand, maar ja, die rochade
.... 26... Lc3+ 27. Kf1 e3

hangt een loper op d3 8... h6 9.
Lxf6 .. 9. Lh4 g5 lijkt gunstig,
maar zelf zou ik gekozen hebben
voor de volgende variant: 9... Kh7
10. Pbd2 De8 want na 10. Lxg5
hxg5 11. Pxg5 kun je hier
nauwelijks van een voordeeltje
voor zwart spreken. De koning
staat danig op de tocht. Na Pd2
en 0-0-0 krijg je een ware
pionnenstorm. 9... Dxf6 allen
verplichte zetten, er dreigt Lxg6
10. Pbd2 Pb6 11. a4 .. na 11. Pe4
De7 zou ook hier Kh7 gevolgd
door f5 een optie zijn geweest.
11... Le6 12. c4 exd4 13. Pxd4
d5 14. c5 Pd7 nog even heb ik
overwogen om 14... Pc4 te
spelen, maar na 15. Pxc4 dxc4
16. Lxc4 Lxc4 17. Dxc4 c6 is er
bijster weinig compensatie voor
de pion, want die vervelende
springer komt natuurlijk nooit
meer van d4 af. 15. Dc2 Pe5 16.
Tb1? dit kost je je loperpaar...
16... Pxd3+ 17. Dxd3 Ld7
immers, er staat een gratis
pionnetje op a4. 18. Pb5?

er helpt geen mallemoer meer
aan. 28. Pc6 Ld3+ nog een
tussenschaak, het nemen van de
toren op b1 kan altijd nog. 29.
Kg1 exf2+ 30. Kxf2 Df5+ 31. Kg1
De4 nog een mooie stille zet. 32.
Td1 .. 32. Pxd8 Ld4+ 33. Dxd4
Dxd4# 32... Ld4+ 33. Pxd4 .. het
paard onderbreekt de lijn... 33...
De3# en zo was ik als eerste
klaar. En tja, dan moet je nog
twee en half uur wachten op je
teamgenoten. Sorry Paul Keres 4.
0-1

18... Lf5 19. e4 dxe4 20. De3 Dc6
21. Pb3 Tad8 22. Pa5 .. wits
paarden beginnen irritant de
zwarte stelling binnen te dringen,
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8.b4 cxb3ep 9.axb3 en het paard
op a5 bleek niet meer te redden.
Na nog een kleine 20 zetten gaf
mijn tegenstandster op: 1-0.

PK3: KOPLOPER WAAGTOREN
VERSLAGEN
Ger Hageman
Op 24 maart treden we aan
tegen Waagtoren 1, dat de leiding
heeft in 3D. Met nog drie
wedstrijden is de stand voor ons
team gunstig: wij hebben 3
matchpunten voorsprong op de
nummers laatst en voorlaatst.
Goed: de wedstrijd. We spelen
in een zaal in een buurthuis Rosa
nabij de Heilig-Hart-kerk in
Lombok. De zaal is gezellig, maar
klein. En er zijn geen ramen die
open kunnen. Het aantal toiletten
is beperkt.
De tegenstander heeft moeite
om de lokatie te vinden. De
wedstrijden
van
alle
drie
PK_teams starten dan ook een
kwartier te laat. De stellingen zijn
al snel gelijk of overwegend voor
Waagtoren.
Ikzelf zit aan acht tegen
Annemarie Volkers. Het wordt een
snelle pot omdat zwart al een stuk
verliest. Na 6 zetten is de
volgende stelling bereikt:

Was er in de tussentijd niets
gebeurd? Ach: de tegenvoeter
van een koster (hoe heet zo'n
man?) vindt het tijd om de
geloofsgenoten op te roepen voor
het gebed. Om 15.45 beginnen de
klokken te beieren. In het
Limburgs heet dat “loeënde
klokken”. En hier leek het wel
loeiende klokken, wat een lawaai.
Verergerd door de openstaande
deuren vanwege de hitte. Na een
minuut of 10 is dit afgelopen.
De standen inmiddels: Evert
heeft 2 pionnen tegen hun
topscoorder. Rolf op 6 heeft een
pion
achter-stand
zonder
duidelijke compen-satie. Op 3
probeert probeert Gabriel een
stelling met dubbel-pion en tegen
het loperpaar te keepen. Leo op
vijf staat beter: zijn tegenstander
heeft een paard aan de rand laten
verdwalen (geinspireerd door mijn
tegen-stander?). Mark heeft een
winnen-de koningsaanval op vier.
Uh, wacht even. Goed verdedigen
van zwart maakt dat Mark
materiaal verliest zonder dat de
aanval doorslaat.
Op zeven heeft Michiel het
moelijk. Hij komt niet in zijn spel
en gaat er langzaam, maar zeker
af. Paul op twee staat bedenkelijk.
U denkt dat het stil was na 16
uur? Gelukkig niet. De nestor van

Wit besluit het paard op a5 te
belegeren. Er volgde: 7 Da4+! c6
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Lf4 volgde) is vol met kleine
fouten: ik geef je de stelling na 29
Tb2 met de opmerking: zwart
heeft zojuist verzuimd de toren te
nemen die wit plompverloren in
zette. Het was moeilijk te
begrijpen. Vermoedelijk dacht hij
dat de vrije pluspion in combinatie
met het loperpaar een nog
simpeler winst gaf.

het tweede team ging op zoek
naar een toilet en vond een deur
op de derde verdieping. Even
kijken en..... Schrikken, het alarm
gaat af. En niet zo'n beetje. Niet te
harden. Dat is allemaal iets na 16
uur. Dit geloei houdt aan tot
16.15. Hulde aan de beheerder
van het gebouw die wel de deuren
openlaat, maar niet het alarm
ervan afhaalt.
Net als bij het klokkengelui hebben de wedstrijdleiders besloten
de klokken stil te zetten. Enfin, de
bezoekers zijn meer ontdaan door
de toestanden en misschien ook
hun teamleider. In de wedstrijdbespreking op hun website geeft
hij de spelers ervan langs. Niet
echt opbouwend, deze kritiek.
In een knallende tijdnoodfase
rond 17 uur gebeurt er van alles.
Ben inmiddels tot hulpwedstrijdleider 3e klasse aangesteld. Ik
houd de ontwikkelingen bij het
bord van Leo. In de tussentijd heb
ik de wedstrijdleider attent gemaakt op iets wat bij Mark speelt:
ongelijke lopers, pardon, ik bedoel
notaties. Leo overklast zijn tegenstander: grote klasse. De reus
naast hem komt terug in de
wedstrijd na weifelend spel van
zijn tegenstander en scoort een
eentje, zijn eerste van het
seizoen.

29 ..a5 30 Le1 Lb5 31 Dd1 (ik
overwoog nog Tb4 ab Db2 met
remisekansen, maar deze logische zet is veel sterker) Lxe1 32
Dxe1 Da6 33 Db1 Ld3 34 Tb6
(met remise aanbod, terecht wees
je er op dat wit al beter staat)
Da7(?) 35 Tb7 (Pxd3 is wel
sterker, aan de andere kant...)
Da8?? (Da6 of Lb1) 36 Db6! (met
stikmat in het vizier) Dc8 37 Da7
1-0. Het is waar wat Donner of
Ree zei: het zoet van een
onverdiende zege is veel groter.
Na de tijdnoodfase staat het 4-2
voor de onzen. Mark en Gabriel
spelen. Gabriel weet het weer te
houden. En Mark? Hij staat verloren op het bord maar wint de
analyse. Hoe? Ze spelen het spel
na. De tegenstander blijkt zijn 20e

De
partij
van
Paul
met
commentaar van hem:
2) P. vd Kooij - Punt
De partij (die na eerst 11 zetten
lang de veel mensen toch
onbekende theorie na 1 d4 d5 2
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zet genoteerd te hebben als de
21e zet. Omdat me dit is opgevallen heb ik hiervan rond half vijf
op de hoogte gesteld; mogelijk is
dit vals spel. Maar nee, hij gelooft
zijn notatie zelf. En neemt ruim de
tijd om door de vlag te gaan in de
stellige overtuiging dat hij 40
zetten heeft gedaan.
Al met al een vette overwinning:
5½-2½. Terwijl het er in eerste

instantie uitzag of we met die
cijfers zouden gaan verliezen. De
competitie blijft spannend want de
achterstand van nummer laatst en
voorlaatst blijft drie punten. Zij
weten ook te winnen.
Een waarschuwing: ga NOOIT
naar een Marokkaanse uittent op
de Kanaalstraat (naam vergeten).
Weinig voer voor veel geld.

PK3 VULHOUTJE

Een pion meer voor Evert, maar
hoe erdoorheen te komen? De
zwarte
koning
kan
niet
binnendringen, maar misschien
dat hij de witte koning naar rechts
kan lokken om vervolgens met
,…b5 axb5 Lxb5 en a4 te gaan
pielen. Het ging echter geheel
anders: wit dacht een remise te
hebben gezien:

Jan Jaap Janse
Voorafgaand aan het verslag van
PK3 – De Waagtoren nog even
het staartje van PK3 – Tal/DCG.
Het stond 4-3 voor het bezoek en
aan het topbord was (ongeveer)
dit over:

1 Pxc4?? dxc4 2 d5 Ke5 3 d6
Kxd6 4 Kd4 Zo, dacht wit en het
gros van de toeschouwers. De cpion gaat eraf en wit houdt de
oppositie. Echter 4,... c3!, 4-4,
een belangrijk matchpunt en een
vrolijke boel bij de Chinees.
W. Luberti – E. van Heel

(PK2 is dit seizoen een beetje
verlegen, dus dit komt direct van
de website en is heet van de
naald)

PK2 NOG NIET VEILIG
Simon Kronemeijer
Paul Keres 2 ging naar Delft om
een van de sterkere teams van de
poule te bestrijden. Van tevoren
37

was uitgerekend dat een gelijkspel
bijna zeker lijfsbehoud zou garanderen. Om dat voor elkaar te krijgen was Evert van Heel met enige
moeite losgeweekt uit het derde
om Marijn Otte (momenteel in
Malta) te vervangen. Met succes:
Evert overspeelde zijn tegenstander totaal, ving diens wanhoopsoffensief netjes op en dat hij in
plaats van mat in 1 te geven een
dame won zij hem vergeven.
Daarvoor had Rijk Schipper al het
eerste punt gemaakt: hij liet zich
niet afschrikken door de agressieve opzet van zijn tegenstander,
drong binnen op de damevleugel
en won een stuk. Dat was uiteraard voldoende voor winst. Minder
goed ging het met Kees Vreeken
en Anton Rosmuller: zij hadden
beiden moeite om een goed plan
te vinden en verloren als gevolg
daarvan.
Bovengetekende bracht ondertussen het derde winstpunt op het
bord. Ik verloor weliswaar een
kwaliteit, maar er was enige compensatie en door onzeker spel van
de tegenstander groeide die uit tot
winnend voordeel. (Dank ook aan

de teamleider die mij zelfvertrouwen gaf door mij wijs te
maken dat ik tegen een zwakke
invaller speelde. Een rating van
2000+ zegt kennelijk niets meer
tegenwoordig.) Bas Peeters en
Albert Janssen verloren dan weer,
zodat Hein-Piet van der Spek nog
een gelijkmaker moest scoren. Hij
speelde een scherpe Benoni, en
toen wit niet doortastend optrad
was Hein-Piet niet meer te
houden. Met een loperoffer werd
de witte koningsstelling opengeslagen, de ene na de andere pion
sneuvelde en aan het eind
bereikte wit nog net het eindspel.
Hein-Piet had inmiddels vier
pionnen voor zijn stuk en aangezien de witte koning nog steeds
niet veilig was bleek de winst niet
moeilijk meer. 4-4, en het klassebehoud werd uitgebreid gevierd
met een Chinees diner en een
terugreis met poetische voordrachten. Dat was allemaal wat
voorbarig, want door de 4-4
tussen Rotterdam en Nieuwendam kan Paul Keres 2 nog wel
degelijk degraderen. De kans is
onverminderd klein, maar toch.

HET EERSTE

vinden zijn. Wie, mits met goede
bedoelingen, geïnteresseerd is in
de rest kan bij Dirk Floor terecht
die steeds voor een prachtige
nieuwsbrief zorgt. Verslagen van
ronde 6 en 7 volgen in het
volgende nummer.

Jan Jaap Janse
In PKB 2 zijn we wat nalatig
geweest met verslaggeving over
Paul Keres I en dat gaan we nu
een beetje inhalen. Vandaar dat
er dit keer weinig complete
partijen en vooral fragmenten te
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Uit naar D4
We waren wel wat geschrokken
van de moeizame winst op WSC.
Tegen D4, op papier even
sterk/zwak en voorzien van jonge
Belgen, werd er serieus en geconcentreerd gespeeld met als gevolg
een goede 7½-2½. 5 winst, 5
remise waaronder eentje van Bert
tegen
oud-lid
Robbert
van
Vossen. Eigenlijk een probleemloze middag met niemand in
verliesgevaar. Misschien werden
we wel geïnspireerd door supporter Frans Konings, die in PKshirt de boel kwam bekijken. Een
leuk offertje van mezelf:

Wemmers – Caluwé, bord 3
En alweer een zwartspeler die niet
wil rokeren. Xander had het
aanvalletje op de damevleugel
netjes opgevangen en ging nu
met 21.Pc4! de oogst binnenhalen. Na 21,… dxc4 22 Dxa5
Lxa5 23 Lxf6 blijft er een chaos
over. Zwart koos voor 21,… Dxa2
22.Pd6 Tc7 en nu zou het
prozaïsche 23 Dxd5 wel genoeg
zijn geweest. Wit ging echter door
in stijl met 23.Pe8!? (die stond op
zet 20 nog op b2) Tc6! 24.Pxf6
Lxf6 25.Dxf6 Txf6 26.Lxf6 en dat
ging ook soepel.
Als laatste was Wim bezig. Een
stelling om eens goed naar te
kijken:

Janse – van Landeghem, bord 9
Met 11,… d5? was de jonge Belg
iets te ver gegaan: 12.Lxf6 Lxf6
13.Pcxd5! cxd5 14.Pxd5 Dc6?
Het is nog lastig na 14,… Dg7. Ik
was 15 f4 Pg4 16 e4 van plan om
de boel open te gooien. 15.Td4
Ld7? 16.f4 Pg4 17.La4 en het
materiaal kwam met rente terug.
Ook Xander kreeg de geest:

Janssen – v/d Fliert, bord 6
(Analyse Wim vd Fliert)
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in deze stelling heb ik me suf
gepiekerd over een sluitende
winstvoering, maar vond er geen;
bijvoorbeeld 47,… Dxe4 48 Df7!
en zwart komt niet verder; of 47,…
f5 (DF) 48 Lxg6! (Fritz) Dg3+ 49
Dxg3 hxg3+ 50 Kxg3 Kxg6 51 Kf3
f4 52 Kg4 en de vrijpionnen zijn
genoeg voor remise 47,… La5 48.

Df7 Dg3+ 49. Kh1 Lb6 (Ld2?
Dxg6+) 50. Df8+ Kg5 51. Db4
Le3 52. Db1 Lf4 53. Dg1 [nu kan
zwart met f5 op winst spelen, de
dame stopt de c-pion; helaas was
de tijd bijna op en liep de partij
naar remise] Le3 54. Dd1 Lb6 55.
Dg4+ ½-½

D4
1997 2½ - 7½ Paul Keres
2181
-------------------------------------------------------1. R. van Vossen
2043 ½ - ½ Bert Both
2154
2. Maykel Smits
2097 0 - 1 Dirk Floor
2190
3. M. Caluwe
2121 0 - 1 Xander Wemmers
2393
4. R. Leenaerts
0 - 1 Mark Smits
2268
5. C. Vermeiden
1646 ½ - ½ Jan-Bart Abcouwer 2086
6. H.J. Janssen
2115 ½ - ½ Willem vd Fliert
2201
7. T. van Damme
0 - 1 Dirk de Beer
2220
8. F. vd Put
2038 ½ - ½ Erik Oosterom
2096
9. P. v Landeghem
1916 0 - 1 Jan Jaap Janse
2119
10.W. Wilssens
½ - ½ Maartje de Jonge
2083

pioen spelen een wat uitgebreider
verslag. We beginnen uiteraard
met Xander: zijn potje aan bord 2
mag er wel integraal in.

Thuis tegen De Variant
De Variant is de clubnaam van de
landskampioen die nu sponsorloos door het leven gaat. Ze
besloten daarop hun eerste team
een klasse omlaag te halen, maar
hebben wel GM Erik v/d Doel aan
bord 1 en nog wat 2300’ers aan
de andere topborden. De paar
“gewone” leden, met ratings
rondom de 2000, zitten aan de
rest. Geen idee wat ze met dat
team willen. We hadden een
opstelling bedacht die een goede
kans zou moeten geven, toen de
staartman niet kwam werden we
al licht vrolijk, maar na het
optrekken van de rookwolken
stond een 4½-5½ op het
scorebord. Omdat we niet zo vaak
tegen een twaalfvoudig landskam-

2) Wemmers – Hoogendoorn
(Analyse Xander Wemmers)
1.e4 Om de een of andere reden
was ik er van overtuigd dat ik zou
spelen tegen Lars Stark. Op hem
heb ik mij dan ook uitgebreid
voorbereid. Dat is geen verspilde
tijd natuurlijk, maar wel voor deze
partij. 1...d5 2.exd5 Pf6 3.d4 Ik
ben er intussen achter dat 3.Pf3
ietsje nauwkeuriger is. Dat
verhindert lastige Lg4-varianten.
3...Pxd5 4.Pf3 Lg4 5.c4 Pb6 6.c5
Pd5 7.Db3 Pc6 En als ik mij
uitgebreid had voorbereid op
Joost Hoogendoorn, dan had ik
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maar wel om de druk op te hogen.
15...Dd8 En nu dien je geen
seconde na te denken over
damewinst met 16.Pf6+. Zwart
heeft dan groot voordeel. Als je
pionnen offert voor tijdwinst, dan
moet je niet proberen om het
materiaal terug te winnen. Je
moet op die tijdwinst spelen.
16.Lg5 Dc8?! Fritz weet wel raad
met deze stelling; ik heb weer iets
gemist: 17.Dg3! e5 18.Pf6+ wint
de toren op h8. 17.b4

hier niet zo lang hoeven nadenken
over Dxb7. De zet is goed en
nagenoeg winnend. In de partij
kon ik een en ander niet overzien,
dus koos ik voor een veilig plusje.
8.Lb5 Lxf3 9.Dxf3 Pdb4 Althans,
als zwart iets rustigs als 9...e6 had
gedaan. Nu moet er plots met
pionnen worden gesmeten. 10.0–
0 Dxd4 Joost vindt het niet erg om
een riskante pion mee te nemen.
En het worden er meer dan een.
11.a3?! Hier zou 11.Pc3 beter zijn
geweest, bijvoorbeeld 11...Dxc5
12.Le3 Dd6 13.Tad1 met heel
veel compensatie voor 2 pionnen.
En als zwart niet op c5 slaat heeft
wit heel veel compensatie voor 1
pion. 11...Dxc5 12.axb4 De
opmerking bij zet 11 schreef ik
voordat ik Fritz had aangezet. Hij
komt hier met een variant die
11.a3 in ere herstelt: 12.Pc3 Pc2
13.Td1!
(niet
gezien).
Na
13...Pxa1 14.Le3 wint wit de dame
vanwege matdreiging op c6.
12...Dxb5 13.Pc3 Dxb4 Dit had ik
eigenlijk voor onmogelijk gehouden, maar het kan gewoon.
14.Pd5 Dd6 Tja en hier staat wit
drie pionnen achter. Ik schat dat
wit compensatie heeft voor 2,2
pion. Don't try this at home dus.
Maar intussen had ik wel het
nodige spel voor de pionnen en
het is helemaal niet gemakkelijk
voor zwart. Ik besloot geleidelijk
aan de druk te gaan verhogen.
15.Td1 15.Lf4 e5! is wat ik had
onderschat. Zwart houdt dan alles
bij elkaar. De toren op d1 staat
daar niet om de dame te winnen,

Let op deze pion! Het is een lief
klein ding. 17...e6 18.b5 Pe5
19.Dc3 Ld6 19...exd5 is af te
raden: 20.Dxe5+ De6 21.Dd4 en
wit komt binnen over de e-lijn.
20.Pf6+! gxf6 21.Lxf6 Tf8
22.Lxe5 Lxe5 Na 22...Dd7 komt
het lieve kleine ding in actie:
23.b6! Met de toren op g8 had dit
niet gewerkt vanwege 23...Lxe5
24.Dxe5 Dc6! met matdreiging op
g2. 23.Dxe5 Er is een pion
teruggewonnen en de compensatie begint nu richting 'voldoende'
te lopen. Zwart heeft geen enkele
activiteit. 23...f6 Dit was zwarts
idee: de toren gaat naar f7, alle
pionnen staan gedekt en hij kan
zich proberen los te wurmen. Wit
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moet nu dus snel zijn. 24.De4 Een
alternatief is 24.Dh5+ Tf7 25.Ta3.
Ik wilde de dame liever centraal
houden en h7 en b7 in het oog
houden. 24...Tf7 25.Ta3 Uiteraard. 25...c5 Zo, de b-pion hoeft
er nog maar 2 voorbij zien te
komen. 26.Tg3 Uiteraard. 26...
Ke7? De beslissende fout. Wit
wint nu de damevleugel terug en
alles is goed gekomen. Zwart had
26...Kf8 moeten doen met een
interessante stelling. Ik denk dat
wit dan voor 2,2 pion compensatie
heeft. Na afloop kwamen we er
niet uit hoe zwart los moet komen.

Smits – Van Dijken, bord 6
Daar had onze toekomstige FM
geen problemen meer mee:
15...a6 16.h4 b5 17.Kb1 Tb8
18.h5 Pb6 19.h6 Lf6 20.Pd5 b4
21.Pxf6+ Kh8 22.Dd6 Le6
23.fxe6 Pa4 24.e7 Pc3+ 25.bxc3
bxc3+ 26.Ka1 Tfc8 27.Pd5 1–0
Bert trof een opponent die alleen
maar wou aanvallen. Daar wist hij
wel raad mee: dichtschuiven,
afruilen, wit laten piekeren en
wachten tot de boel instort:

27.Tg8! Gemist door zwart. Het
gaat ineens vreselijk hard. 27...
Dxg8 28.Dxb7+ Kf8 29.Dxa8+
Kg7 30.Td8 Tf8 31.Dxa7+ Daar is
de ware aard van de b-pion
onthuld: hij was altijd al een
vrijpion! 31...Kh8? When it rains,
it pours. 32.De7! Vrije doorgang
voor het lieve kleine ding. 1–0

Leijnen – Both, bord 9
19,… Lb5! 20.a3 Da4 21.b3? Na
21 Dxa4 Lxa4 22 Ld2 zal het gelijk
staan. 21,… Da6 22.Lb1? Tc3 en
zwart had de overhand. De boel
stortte snel in: 0-1.

De overwinningen van de onzen
kwamen sowieso regelmatig tot
stand. Zo stond het bij Mark na
slechts 15 zetten:
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heeft materiaal en zwart het spel.
10...Dd6! Dit is het probleem. De
dame heeft een schaakje op b4
zoals dra zal blijken. Gert
Timmerman vertelde me dat hij de
stelling na Dxf4 twaalf keer gehad
had, en dat hij daarvan 6 keer op
de manier als deze zaterdag
gewonnen had. 11.Pxa7+ c6
12.Pxc8 Db4+ 13.Ld2 Dxb5
14.Dxb5 cxb5 15.Pb6 Ta6 16.a4
Txb6 0–1

Tegen de sterke Variantborden
hadden we het echter zwaar. Erik
had zich goed voorbereid op GM
Erik, maar moest uiteindelijk toch
capituleren,
Dirk
dB
werd
weggeduwd door FM Stark en
Maartje kwam in de specialiteit
van FM Timmerman terecht.
Omdat hij kort en leerzaam is
even in zijn geheel:
(8) Maartje de Jonge-Gert
Timmerman 0-1
(Analyse Bert Both)
Het lukte me nog om de partij te
reconstrueren. Ik ken het een
beetje van Marcel van Oijen, van
voor hij op het Lettisch overstapte.
De Jänisch is niet goed te kraken
in die zin dat er een variant met
een solide plusje voor wit is. 1.e4
e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 f5 4.Pc3 fxe4
5.Pxe4 d5 6.Pxe5 dxe4 7.Pxc6
Dg5 8.De2 Pf6 9.f4 Dxf4

4½-3½ en nog twee borden bezig.
Helaas voegde ik zelf weer een
hoofdstuk toe aan het (toch al
dikke) boek “Het weggooien van
matchpunten, deel I”:

Hommeles – Janse, bord 5
De eerlijkheid gebiedt me te
zeggen dat ik vlak hiervoor nog
was weggespeeld, maar met 28
d5? had ik een nieuwe kans
gekregen. Die greep ik echter niet
door 30,… Lc5+?? te spelen. Na
30,… Dc1+ 31 Kf2 Dd2+! is het
eeuwig schaak. Nu kwam 31.Kf1
Dc1+ 32.Ke2 en het verschil is
duidelijk: 1-0.

10.d4? Er zijn hier twee wegen.
A. 10.Pe5+ c6 11.d4 Dh4+ 12.g3
Dh3 13.Lc4 Le6 Maartje wilde
vermoedelijk deze variant spelen
en was de inlas van Pe5, die de
dame van d6 houdt, vergeten.
B. 10.Pxa7+ Ld7 11.Lxd7+ Kxd7
12.Db5+ Ke6 13.Dxb7 Ld6; Wit

En toen hadden we alweer Wim
over. In hevige tijdnood vlugger43

den hij en IM Johan van Mil naar
het volgende toreneindspel:

55,… Txb3? Met 55,… g3 wint
zwart
direct.
56.Ta7+
Ke8
57.Ke6?! Met 57 Kxg4 was een
interessant toreneindspel ontstaan. Ik vermoed dat Wim, die
slechts eens per 10 jaar een
toreneindspel verliest, dat wel zou
hebben gehouden. Nu kwam
helaas 57,… Te3+ 58.Kd5 Ta3
59.Kxc5 b3 60.Tb7 g3 61.Kb4
Ta1! Heel even dacht iedereen
aan 5-5, maar na deze zet werd
het duidelijk. 62.Tb8+ Kd7
63.Tb7+ Kc8 0-1

v/d Fliert – van Mil, bord 4
41.Te1 Td4? 42.h4? Wit zou met
42 e6! Td8 43 e7 Te8 44 Te6+
Kf7 45 Txa6 minimaal remise
hebben gemaakt. Beide heren
waren aan het doorvluggeren. Nu
werd het een moeizaam verhaal
na 42,… Td8 43.hxg5 hxg5 44.a5
Te8 45.Te2 Kf7! (haalt de pion
op). Er kwam echter nog een
tweede kans voor beiden:
De trieste cijfers:

Paul Keres
2181 4½ - 5½ De Variant
2296
--------------------------------------------------------1. Erik Oosterom
2096 0 - 1 E. vd Doel
2582
2. Xander Wemmers
2393 1 - 0 J. Hoogendoorn
2372
3. Dirk de Beer
2220 0 - 1 L. Stark
4. Willem vd Fliert
2201 0 - 1 J. van Mil
2386
5. Jan Jaap Janse
2119 0 - 1 T. Hommeles
2382
6. Mark Smits
2268 1 - 0 R. van Dijken
2180
7. Dirk Floor
2190 ½ - ½ R. Klomp
2092
8. Maartje de Jonge
2083 0 - 1 G. Timmerman
2308
9. Bert Both
2154 1 - 0 P. Leijnen
2066
10. Jan-Bart Abcouwer 2086 1 - 0 N.O.

4½-5½ verlies, het is jammer. Wel
kregen HWP en De Variant elkaar
nog en was het voor ons vooral

zaak in het spoor te blijven.
Uit naar RSR Ivoren Toren
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Die opgave volgde zo’n anderhalve maand later tegen RSR
Ivoren Toren, de ploeg waartegen
we ooit met hangen en wurgen in
de 1e klasse gebleven zijn (zoek
op in uw oude PKB’s: de partij De
Jonge-Meijer). Een heel gelijkmatig team dat zijn oude gewoonte
van tactische opstellingen bij het
grof vuil heeft gezet. Aanvankelijk
was niets dan tegenslag ons deel.
Dirk de Beer moest zich ziek
afmelden, maar gelukkig kon
Gertjan de Pender nog invallen.
Vervolgens vielen er 4 remises,
daarna 2 nullen. Wat nu? Invaller
Gertjan wist echter zijn opponent
te betoveren, terwijl Xander, JanBart en kopman Dirk Floor goede
partijen wonnen. Ik toon u de
topborden:

De Pender – van Ginkel, bord 3
27,… Kf7?? (27...Pf7; 27...Lb5)
28.Te1 Pd7 29.Lc4+ Kf8 30.Txd7
Lxd7 31.Ld6# 1–0
Een fraai mat dat als een
complete verrassing voor zwart
kwam. In plaats van 2-5 was het
ineens 3-4.
Xander was zelf niet tevreden
over zijn partij, maar de
slotcombinatie is fijn.

Van Ruitenburg – Smits, bord 2
Eerst maar eens de pech. Wit
heeft met 32.f5?? een flinke bok
geschoten. Kijk zelf of u het mat in
zes (ja ja) ziet, het volgt achteraan
dit artikel. Mark, volgens mij in
hevige tijdnood, zag het niet en
ging met 32,… exf5?? 33.Txe3
Dxe3 34.Db8+ Kg7 35.Pxf5+ Kg6
36.Pxe3 onderuit: 1–0
Dan het geluk:

Meijer – Wemmers, bord 4
36,..Lxf4! 37.gxf4 Txg2+ 38.Ke3
Tg3+ 39.Txg3 Txg3+ 40.Kf2 e3+
And black queens. 0–1
Tenslotte de kopman, die in het
middenspel zwart een goede kans
zag missen en toen naar dit
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die er allerlei varianten tenslotte
afgesnoept kunnen worden [36...
Kd6 was aangewezen 37.Pe5
Kxe7 38.Kg5 Pd5 39.Kh6 Pf6
40.h3 Ke6 41.Pf3 Kf7 42.Pg5+
Kg8 43.g4 wint dit? Om zelf uit te
zoeken..] 37.Ke4 a5 38.h4 Pe8
39.Kd4 g5 40.hxg5 hxg5 41.Pe5
Kxe7 42.Pc4 nu valt er links
eentje af 42...Pd6 43.Pxb6?!
zonder nadenken maar het pionneneindspel was wel zo eenvoudig: [43.Pxd6 Kxd6 44.Ke4
Ke6 45.a4+-] 43...Ke6 44.Pc4
Pb7 45.g4 a4 46.Pe5 [46.Pb6 a3
47.bxa3+-] 46...Pd6 47.Pf3 Pf7
48.Kc5 Ke7 49.Kb4 Kd6 50.Kxa4
Kd5 51.Kb5 Ke4 52.Pxg5+ deze
wending deed me besluiten het
paard naar f3 te spelen 52...Pxg5
53.a4 Kd5 54.a5 Pe4 55.a6 Pd6+
56.Kb6 Pc8+ 57.Kc7 Pa7 58.Kb7
1–0

eindspel afwikkelde:

Floor – van Rosmalen, bord 1
(Analyse Dirk Floor)
Wit staat iets actiever. De e-pion
kan zwak worden, maar is
vooralsnog een handenbinder.
Het restant met commentaar van
Dirk: 30,… Pd5 31.Kf2 g6?! eerst
nu komt zwart in de problemen
[31...c5!] 32.Kf3 Pc7 33.e7 Kf7
34.Pe5+ Ke6 [34...Kxe7 35.Pxc6+
en Pxa7, een damslag met het
paard] 35.Pxc6 a6 36.Kf4 h6?!
resulteert in hangende pionnen

RSR Ivoren Toren 2143 4 - 6 Paul Keres
2155
---------------------------------------------------------1. J. van Rosmalen
2165 0 - 1 Dirk Floor
2190
2. J. van Ruitenburg 2285 1 - 0 Mark Smits
2268
3. P. van Ginkel
2203 0 - 1 Gertjan de Pender 1961
4. D. Meijer
2185 0 - 1 Xander Wemmers
2393
5. R. vd Plas
2159 ½ - ½ Willem vd Fliert
2201
6. W. Koster
2189 ½ - ½ Bert Both
2154
7. O. van Veen
2185 0 - 1 Jan-Bart Abcouwer 2086
8. H. van Buitenen
2135 1 - 0 Jan Jaap Janse
2119
9. P. Westerduin
1982 ½ - ½ Maartje de Jonge
2083
10. T. Benning
1943 ½ - ½ Erik Oosterom
2096

Zo werd het 6-4. Intussen zijn ook
de wedstrijden tegen Spijkenisse
en HWP Sas van Gent al
gespeeld, maar die bewaren we

voor het volgende PKB. Tot dan.
Het mat: 32...Te2+ 33.Txe2 Dg1+ 34.Txg1
e3+ 35.Kg3 hxg1D+ 36.Tg2 Dxg2+ 37.Kf4
Df3#
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Joost Berkvens het plan opvatte
om met zijn koning van c7 naar b3
op te rukken! Willem moest alle
zeilen bijzetten om te voorkomen
dat zijn pionnenketen vanaf b2
zou worden opgegeten. Met
kunst- en vliegwerk bereikte hij
een toreneindspel met een pion
minder, maar de zwarte koning
was afgesneden. Remisekansen,
dachten de toeschouwers, maar
de klok besliste anders:

(Verslag van de PK website)
Paul Keres verslaat Utrecht in
de KNSB beker!
Simon Kronemeijer
In navolging van het SGSbekerteam is ook het KNSBbekerteam erin geslaagd om van
Utrecht te winnen. Een uitstekende prestatie, die ons team in
de poulefinale brengt. Zoals het
hoort stond de wedstrijd bol van
de spanning en er werd hier en
daar dan ook stevig geblunderd.
In de eerste tijdnoodfase gaf Wim
van de Fliert met zijn laatste zet
voor de tijdcontrole een hele toren
weg. Veel maakte dat overigens
niet uit, want daarvoor was hij al
overspeeld
door
Thomas
Willemze, die liet zien dat het
bezit van een open lijn soms
genoeg is om een gewonnen
stelling te krijgen. Wim gebruikte
heel veel tijd om een oplossing te
vinden, wat niet echt lukte.
De gelijkmaker volgde al snel;
op bord 1 won Mark Smits van
Marlies Bensdorp. Mark had de
stelling met een kwaliteitsoffer
stevig in de greep genomen. Zijn
stukken maakten goed gebruik
van de zwaktes in de witte stelling, de kwaliteit werd teruggewonnen met een bonuspion en de
winst was een logisch gevolg.
Vermoedelijk de beste partij van
de dag. Op bord 2 leek Willem Bor
opperbest te staan met een loper
tegen een paard en kansen op
pionwinst, totdat tegenstander

Bor – Berkvens
(commentaar Jan Jaap Janse)
Van alle goden verlaten koos
zwart voor 1,… Txd4?? Willem
trok bleek weg, kwam toen op 2
Tb1 en toen was het zwarts beurt
om wit te worden. Het beslissende
punt.
Er was dus nog een half punt
nodig uit de partij Joost Michielsen - Xander Wemmers. Na een
complexe
Spaanse
opening
hadden beide spelers een behoorlijk tekort aan tijd opgelopen.
Xander zag een afwikkeling naar
een eindspel dat hem wel
aantrekkelijk leek en dook erin.
Het viel echter allemaal nogal
tegen; de witte toren raapte
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tamelijk efficient de zwarte damevleugelpionnen op, terwijl het witte
paard handig schakelde tussen
beide vleugels. Xander kwam een
pion achter en wit ontweek
begrijpelijkerwijze de remise. Net
op tijd wist Xander een vrije h-pion
te creeren die genoeg tegenspel

gaf om de witte damevleugel
onschadelijk te kunnen maken.
Een potremise eindspel met beide
ene toren en een f-pion bleef over.
2½-1½ voor Paul Keres, dat zich
daarmee kwalificeert voor de
poulefinale tegen HSG.

Paul Keres
(2275) 2½ - 1½ SC Utrecht
(2328)
---------------------------------------------------------Mark Smits
(2268)
1 - 0
Marlies Bensdorp (2223)
Willem Bor
(2245)
1 - 0
Joost Berkvens
(2448)
Xander Wemmers
(2366)
½ - ½
Joost Michielsen (2277)
Wim van de Fliert (2220)
0 - 1
Thomas Willemze (2362)

de lucht waren. Er vielen links en
rechts slachtoffers, maar toen de
rookwolken optrokken bleek de
stelling nog steeds in evenwicht te
zijn. Remise. Hetzelfde resultaat
bereikte Colijn Wakkee op bord 3,
die doorvocht tot er enkel nog
koningen op het bord stonden. Op
bord 4 was Conrad Kiers met
voordeel
uit
de
opening
gekokmen: hij viel binnen over de
c-lijn en wikkelde af naar een
winnend eindspel. Zodoende werd
Baarn met 3-1 geklopt.
Paul Keres staat daarmee in de
kwartfinale. Er zijn nog drie
andere promotieklassers over:
Zeist, Amersfoort en bekerhouder
Ons Genoegen. Verder Vianen
(1B), Kijk Uit (2D) en Denk en Zet
(2D) dat verrassend De Rode
Loper uitschakelde. Daar komt de
winnaar van IJsselstein (2D) Kanaleneiland (1B) nog bij.

(Verslag van de PK website)
SGS-Bekerteam verslaat Baarn
Simon Kronemeijer
Het
SGS-bekerteam
speelde
tegen Baarn, een vrij zware loting,
want er zaten ook nog diverse
eerste- en tweedeklassers in de
pot. Qua rating waren de teams
dan ook aan elkaar gewaagd:
gemiddeld 1980 voor Paul Keres
tegen 1960 voor Baarn. Op bord 1
bracht Paul Hommerson zijn
geliefde Taimanov-siciliaan op het
bord. De witte koning kwam onder
vuur te liggen van de loper op b7,
de zwarte h-pion stoomde op en
wit zag geen goede oplossing
meer. Zijn koning werd het hele
bord over gejaagd en ging mat in
de buurt van d3.
Op bord 2 werd een scherp
middenspel uitgevochten, waarbij
de tactische wendingen niet van
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Paul Keres
(1980)
3 - 1
Baarn
(1962)
-----------------------------------------------------------Paul Hommerson
(2166)
1 - 0
Robin van Kampen (2107)
Gert-Jan de Pender (1961)
½ - 0
Pascal. Losekoot (2021)
Colijn Wakkee
(1893)
½ - 0
Martijn Benschop (1892)
Conrad Kiers
(1902)
1 - 0
Jan Overbeek
(1827)

scoringspercentages, maar ja, de
deelnemers moeten niet op een
kluitje op 100 procent zitten
natuurlijk. 2½ jaar geleden de 10e
editie was er een absoluut
dieptepunt van 29%. Deze keer
waren er geen rare drakerige
studies van mij onder de opgaven
en dat scheelt meteen (34%).
Maximaal 50 punten waren te verdienen, waarbij bovendien twee
bonuspunten
konen
worden
vergaard: Een door die opgave
aan te wijzen welke stiekem geen
studie was maar aan het praktische schaak was ontleend, en
een andere welke van de hand
van een finalist WK ‘normaal
schaak’ was (en wie). Vorig jaar
eindigde ik nog precies in het
midden, dit jaar ging het veel
beter. Eén studie was makkelijk
scoren, want die kende ik al.
Groot was mijn verbazing toen ik
vernam amper punten voor deze
toebedeeld te hebben gekregen.
In het begin van de oplossing
twee zetten omgedraaid, dat
hakte er in het toegepaste nakijksysteem nogal stevig in. Zodoende kon Marcel van Herck langszij
komen en voor de vijfde(!) maal
de bokaal mee naar België
slepen. Zijn indruk van hoe hij de
opgaven gemaakt had (“catastro-

12e ARVES OPLOSWEDSTRIJD
Martin van Essen
Half maart had in Nunspeet het
jaarlijkse congres van de Nederlandse Bond voor Schaakprobleemvrienden weer plaats. Het is
een internationaal congres waarin
wordt vergaderd, maar vooral
compositietoernooitjes, probleemoplos-wedstrijden en lezingen
worden gehouden. Sinds vorig
jaar is de oploswedstrijd van
ARVES, die zich uitsluitend op
eindspelstudies richt, geïntegreerd
in dit weekend van de NBvS.
Deze logische keuze beviel vorig
jaar zo goed dat dit format
voorlopig aangehouden blijft. De
ARVES – oploswedstrijd is uniek
in die zin dat hij ’s werelds enige
is met louter eindspelstudies.
‘Normale’ oploswedstrijden hebben altijd een mix van mat-in-2,
helpmat en dergelijke. Plus een
eindspelstudie.
Deze zondag waagden vijftien
deelnemers uit binnen- en buitenland (België, Duitsland, Engeland,
Frankrijk) zich aan een tentamen
van vijf opgaven. Vergeleken met
wat internationaal aan tijd wordt
toegekend is de 90 minuten van
ARVES een killer en goed mogelijk debet aan soms erbarmelijke
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faal”) getuigde wel van enorm
defaitisme, tenzij hij het sjouwen
van bekers als een Sisyphuskarwei ervaart; voor een prijzengrossier als hem wel te begrijpen.
Met 41 punten uit maximaal 50
dus een dikke 8 voor deze sympathieke zuiderbuur. Ik volgde op
enige afstand met 37 punten,
maar door als enige van alle
deelnemers beide bonuspunten
op te strijken kon ik optisch nog
iets naderbij kruipen (39). Dan
was er nog oplosgrootmeester (ja,
dat is een officiële FIDE-titel) Dolf
Wissmann uit Friesland die met
30 punten nog net slaagde voor
dit tentamen en met de prijswinnaars zijn we meteen door de
voldoendes heen. Oplosgrootmeester Michael Pfannkuche uit
Duitsland en oplosmeester c.q.
titelverdediger(!) Peter van den
Heuvel deelden met 20 punten
(een ‘4’!) de 4e plek, waar ook
expert Harold van der Heijden met
‘19+1’ nog een haakje naar
uitwierp. Michel Caillaud staat met
‘17+1’ nog in het linker rijtje en
onder hem waren de scores bijna
onmeetbaar klein.

V. Yakimchik Wit wint
6e eervolle vermelding
Shakhmaty v SSSR 1966
Dat gaat met 1. ..., g3 hetgeen ten
eerste de loperdiagonaal opent (2.
e7?, Lh5 =) en ten tweede de
witte koning inklemt en hem tot
object van ingenieus tegenspel
maakt. 2. Lf7 Dit houdt Ld1-h5
tegen
en
is
daarmee
voorbereidend voor de verdere
opstoot van de pion. Nu faalt het
logische 2. ..., Lb3 (pent de pion)
op 3. Lg6+ en 4. e7. 2. ..., Ke3!
Ultra-sluw. Waarom zou 3. e7 nu
niet gewoon winnen? 3. ..., Kf2! 4.
e8D, Lf3!! en wit is met een dame
meer hulpeloos. Zwart dreigt mat,
5. gxf3, g2+ enz. is duidelijk niet
de oplossing, de dame geven op
e1 of zo maakt het punt ook niet.
De aardigste pointe is 5. Ld5!?,
Lxg2+! [Na 5. ..., Lxd5? heeft wit
een bevrijdend schaak op f8 en
wint
hij]
6.
Lxg2
pat!
Torenpromotie zou zwart niet
geholpen hebben, zien we nu ook.
3. Le8! Een paradoxale zet, die
de weg van de pion blokkeert. De
bedoeling is om de lange diagonaal te pakken om die grappen
met Lf3 eruit te halen. Als zwart

Welnu:
De enige miniatuur, met een korte
en toch heel rijke oplossing.
Ontzettend leuk. Wit begint
uiteraard met 1. e6 en als zwart
niets bijzonders doet wordt dit
gewoon een dame.
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Kf7! en het is ineens duidelijk dat
er helemaal niets meer in zit voor
wit. 1. Kg8!, Kxf5 Anders loopt
een pion door, probeer maar. De
situatie lijkt echter allerminst te
zijn opgeknapt, want de h-pion is
makkelijk te stoppen, de witte
koning is onmogelijk ver van de cpion verwijderd en tegenspel met
b- en d-pion tegen paard komt
ruim te laat. Maar zie: 2. Kg7!,
Kg4 Dat moet wel, anders gaat de
h-pion inderdaad. 3. Kg6!, Kxh4
4. Kf5! En wit heeft zich zeer
wonderbaarlijk in het kwadraat
van de pion ‘ge-Réti-d’. Er volgt
d5-d6 en K—d5 en zwart kan
uiteindelijk
zijn
pion
niet
handhaven. Remise!

dat met 3. ..., Lf3!? (4. gxf3??,
Kf2) voor zou willen zijn, heeft hij
na het koele 4. Kg1! geen trucs
meer. 3. ..., Kf2 Dan maar zo. 4.
Lc6 volgens plan. 4. ..., Le2!
Nieuw plannetje: naar f1. 5. e7,
Lf1 Na 6. e8D/T zit het patgeintje
met 6. ..., Lxg2+! er weer in. Een
zetje wachten met 6. Lb7 is fout
vanwege 6. ..., Lb5, dus wit moet
wel promoveren. Haalt hij een
loper, dan kan hij slechts dan
winnen als hij de zwarte koning
van f2 zetgedwongen krijgt. Dan
moet zwarts enige stuk, de loper,
tot afruil worden gedwongen,
maar dat zit er gewoon niet in, net
zoals bij dammen 3 dubbeldekkers tegen 1 remise is. Echter, 6.
e8P! wint, door naar P---e4+ toe
te werken.

D. Bronstein: remise
5e eervolle vermelding
Shakhmaty v SSSR 1959

Gustafsson-Bata: remise
corr. 1985

Dit was mijn kandidaat voor het
product van een bordschaakwereldkampioenschapsfinalist (3x
woordwaarde) en had aanvankelijk
‘Smyslov’
opgeschreven
(finalist – en winnaar; tot dit soort
grappen acht ik organisator René
Olthof wel in staat), ook omdat hij
een zeer verdienstelijk eindspel-

Dit was dus de stelling uit de
praktijk; een correspondentiepartij,
ook opgenomen in Van Perlo’s
Endgame Tactics. Materieel is o.k.
voor wit, maar het grote probleem
is pion c5 zonder dat wit daar veel
tegenover lijkt te kunnen stellen.
Een zet als 1. h5 ontmoet 1. ...,
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Deze studie kende ik dus, “kat in
bakkie” en juist dan snij je jezelf in
de vingers. Eerlijk gezegd was ik
verbaasd dat deze, naar mijn idee
bekende, studie aan de oplossers
werd voorgelegd. Wit staat een
stuk voor, maar hij gaat er een
verliezen. 1. Txb5+! Het wordt
dus de toren. 1. ..., Kxb5 2. Pe5+
De eerste pointe; de zwarte
koning heeft maar 1 veld waarop
hij niet met de toren wordt
gevorkt. 2. ..., Ka4 Gehinderd
door voorkennis liet ik zwart hier
eerst 2. .., Le2 spelen, maar na 3.
Lxe2+, Ka4 hoeft wit vervolgens
geen gekke trucs uit te halen om
te winnen. Dat gaat, met de
nodige techniek, ‘prozaïsch’. Tja,
dat was een duur foutje. 3. Pd7
Met een kwaliteit meer heeft zwart
serieuze zorgen; dubbele matdreiging en toren staat in. 3. ..., Le2!!
Een hoogst originele riposte: 4.
Lxe2, Tb8+! Aha! Een patmop,
die herhaald in werking treedt na
5. Ka2, Tb2+!. 5. Lb5+!! Een
waardig antwoord. 5. ..., Txb5+ 6.
Ka2! En zwart, plotseling in zetdwang, ziet zijn toren gedomineerd. Die rolt in max. twee
zetten, al dan niet via een vork,
van het bord af.

componist is. Maar omdat er de
laatste tijd de nodige aandacht is
voor ‘The Sorcerer’, vanwege zijn
verscheiden, en omdat ook hij
sporadisch wel iets maakte,
veranderde ik mijn keuze en ten
goede, zo bleek.
Soms moet je gewoon simpel
denken. De zwarte e-pion is
natuurlijk het grote gevaar en
dingetjes met Ld3-a6+ brengen
wit niks. 1. Tb1, Lh4 is het
simpelweg ook niet, maar we
kunnen nog met 1. Lf5+, Kc7 2.
Te4 er achter kruipen, volgens
een bekende regel. Ook nu volgt
geniepig 2. ..., Lh4! Met de
dubbele dreiging e1D en Txf5. Nu
moet je net even het bommetje
zien: 3. Txe2, Txf5 4. Txe7+!!,
Lxe7 de toren laten staan is
remise in dit geval. 5. d6+! De
verbluffende pointe. Willekeurig
hoe zwart neemt, het is pat. 5. ...,
Kc8 6. dxe7, Tf~ is ook pat. Voor
de volle mep punten had de
oplosser echter de variant 5. ...,
Kc6 6. dxe7, Kd6 7. Kd8, Ta4 8.
e8P+, paardpromotie en remise,
moeten opschrijven.

Getracht wordt een gevarieerd
aanbod aan studies te hebben.
Meestal wel een pionneneindspel
(opgave 2 heeft althans wel dat
karakter), en ook een ruige.
Y. Afek: wit wint
2e prijs, Tidskrift för Schack 1972
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bekend. 3. ..., Dc5! Ja, dat zijn de
mooie dingetjes van het schaken.
4. Pb2! Dreigt iets op c4 (na Lxd6)
en blijft d1 dekken. Zwart kan zich
er nog net uit redden: 4. ..., Td1+!
5. Pxd1, Dxe7 6. Pe3! Slechts
een paard tegen dame, maar die
arme koningin moet twee matjes
bewaken. Dat gaat net met 6. ...,
De4!. En nu is het de kunst de
zwarte koningin van haar plek te
zetdwingen. De witte e-pion staat
vast, de f-pion moet het paard
dekken, de g-pion moet De4-h1+
blijven afschermen, dus dan de hpion maar. En dat laatste moet
met beleid gebeuren, want wit
moet er rekening mee houden dat
wanneer de zwarte d-pion op d5
staat een van de mats gedekt is
zodat de dame alleen maar c2
hoeft te dekken. 7. h3!! 7. h4, d6!!
komt verkeerd uit voor wit, zoals
zal blijken. 7. ..., d6 Het spel na 7.
..., d5 mag de lezer zelf proberen.
8. h4, d5 9. h5 nu kan, en moet
de dame spelen: 9. ..., d4 10.
Pxc4 mat. 9. ..., Dh7 Het enige
veld! Zwart moet c2 blijven
dekken. En nu het slotzetje: 10.
f3! en we zien hoe de dame fraai
over de diagonaal gedomineerd
wordt. We zien ook dat wit niet
met de dubbele stap h2-h4 had
mogen beginnen, want dan had
de h-pion nu op h6 gestaan en
was g6 beschikbaar voor zwart.

V. Bron: Wit wint
2e prijs
Magyar Sakkélet
Loper en paard tegen een dame
houdt niet over en daar kan ook
nog wel een torentje vanaf: 1.
Ta4+!, bxa4 Alsjeblieft, dank je
wel. 2. Lxe7 en nu mag zwart
gaan nadenken hoe hij tegen het
dreigende mat (met 3. Pxd7+)
gaat optreden. Na bijvoorbeeld 2.
..., d6 laat wit rustig ook nog zijn
paard verkom-meren, ten gunste
van 3. Lg5! en komt via de andere
kant de koning besnuffelen. Dit
zetje komt in veel variantjes terug,
bijvoorbeeld 2. ..., Db6 (dekt d6
nog eens en kijkt naar b2) 3.
Pd3+! (dekt b2) 3. ..., Td6 (3. ...,
Dd6 4. Pe5!! 1-0) 4. Lg5! enz. 2.
..., Td6! Zeer geniepig. Na 3.
Lxd6, Db6! kan wit niet meer
winnen, bijvoorbeeld 4. Pe4+,
Dxd6 5. Pxd6 pat! 3. Pd3! Wit
moet goed opletten hoe hij mat
dreigt (Lxd6), want zwart dreigde
mat.(Td1!). Zwart moet nu iets
slims hebben, want met 3. ..., Db6
4. Lg5! komt hij er niet, zoals

That’s all, folks!
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rochade:

SHOCQUEREND ROCHEREN
Martin van Essen
Talloze
composities zijn
al
gemaakt met de rochade als
thema. Deze ‘veelzijdige’ zet geeft
vrijwel altijd aanleiding tot humoristische effecten. Maar voor
onderstaand zooitje wordt van de
lezer een bovengemiddeld tolerante smaak, zo je wilt incasseringsvermogen, verwacht. Bel je
advocaat maar vast.

John Beasly, BCM 1993 (versie
van een probleem van Seret)
Mat in 2
De lange rochade van wit dringt
zich op. Je kunt proberen tot je
een ons weegt, maar zowel met
als zonder rocheren krijg je zwart
niet mat. Niet met normale
middelen. De sleutelzet: 1. e7e8T!! en hoe zwart ook antwoordt
(zeg 1. …, Kh2-g2), er volgt 2.
0-0-0-0-0-0 mat! Hier staat de
ultra-lange rochade van de witte
koning met de toren op e8. Zoals
altijd gaat de witte koning twee
velden richting de toren (dus naar
e3) en de toren springt er
overheen
naar
het
direct
achtergelegen veld (naar e2).
Illegaal? De toren op e8 heeft
nooit bewogen, toch?
De lezer zal na deze twee grollen
wel genoeg hebben gehad van
dat
semi-legale
gedoe
en
rocheren. Dan zal ik er niet verder
meer mee komen leuren.

Noam Elkies “an old joke”
Wit speelt en wint
Ten eerste lijkt in de verste verten
niet aan de stipulering voldaan te
kunnen worden en ten tweede,
wat heeft dit met de rochade te
maken? Welnu, het betreft hier
zogenaamd een antieke voorgiftpartij (an old joke), waarbij wit
zonder zijn dametoren speelde.
Maar daarmee heeft hij nog niet
zijn recht op rocheren verbeurd,
aldus: 1. 0-0-0! De witte koning
komt op c1 (en de spooktoren op
d1 zo je wilt), houdt de zwarte
pion tegen en promoveert met de
zijne.
We gaan even door met de lange
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Wit zou dolgraag 1. 0-0 mat
geven, maar dat is illegaal. Ja
mensen, illegaal. Want kijk eens
goed naar het bord? Juist ja, dat
ligt een kwartslag gedraaid. Wit
speelt van links naar rechts (niet
andersom, anders gaf de pion een
onmogelijk schaak). Het wordt dus
1. e7-e8P mat.
Soltsien,Fairy Chess Review 1957
Mat in 1

De gegevens:
Datum: zaterdag 2 juni 2007;
Locatie: De Sjuut;
Aanvang: 13:00;
Speeltempo: conform KNSB, dus
2 uur in 40 zetten gevolgd door
een uur voor de rest;
Indeling: op KNSB-elo, maar met
speciale wensen wordt rekening
gehouden;

AANKONDIGING:
MASSAKAMP EUWE – KERES
PK Bestuur
Op zaterdag 2 juni zal voor de 4e
keer de massakamp Euwe –
Keres worden gespeeld. Het is
inmiddels een bekend gegeven:
een match aan zo’n 30 borden
tegen één van de grootste
Amsterdamse clubs, met op het
spel de eeuwige roem en eer. PK
staat inmiddels met 2-1 voor,
maar Euwe heeft verzekerd er
alles aan te doen om de
gelijkmaker binnen te tikken. We
kunnen daarom iedereen gebruiken! De SGS-spelers zijn speciaal
welkom, aangezien we de laatste
jaren aan de staartborden wel erg
fors uithaalden. Geef je daarom
op bij Jan Jaap Janse op de
clubavond,
of
via
email:
jj.janse@wanadoo.nl, vol is vol!

De match telt niet mee voor de
KNSB-rating.
We hopen vele Keresianen op 2
juni te zien! Ook komen kijken of
helpen met de organisatie wordt
zeer op prijs gesteld.
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AGENDA SEIZOEN 2006-2007
Datum

Intern

wo 02-mei
ma 07-mei
wo 09-mei

Ronde 28
Ronde 29

Extern
Nieuwegein 1-PK 6
PK 5-Houten 1
PK 4-Rode Loper 1
KNSB competitie thuis

za 12-mei
wo 16-mei
Ronde 30
wo 23-mei
Ronde 31
wo 30-mei
Ronde 32
za 02-jun
Massakamp Euwe - PK
wo 06-juni
Ronde 33
vr 08-jun
OKU
za 09-jun
OKU
zo 10-jun
OKU
wo 13-juni
Alternatieve avond
wo 20-jun
ALV
za 01-sep
4e Hans Sandbrink Memorial
(onder voorbehoud, eventuele veranderingen staan op www.paulkeres.nl)

worden niet tot de eerste groep
toegelaten.
Het speeltempo is dit jaar ook
weer alle zetten in 2 uur + 2
seconden per zet. Het is mogelijk
aan één van de eerste vier ronden
niet deel te nemen, mits dit vóór
het begin van het toernooi is
kenbaar gemaakt; men krijgt dan
een half punt.

AANKONDIGING OKU 2007

Op 8, 9 en 10 juni is het zover:
het 34e OKU. Er wordt ook dit
jaar weer gespeeld in het NDC
Den Hommel, Kennedylaan 9,
3533 KH Utrecht. (030-2759999)

Zie voor verdere informatie:
www.paulkeres.nl/oku2007
Inschrijving via e-mail:
oku@paulkeres.nl
Inschrijving na 25 mei 2007 ook
telefonisch bij Rolf Dijksterhuis:
030-2325151. Let op dat bij
inschrijving
informatie
als
geboortedatum, Elo (KNSB/FIDE),
bondsnummer, bye etc dienen te
worden opgegeven.

Er wordt gespeeld in twee
groepen. Elke groep speelt 6
ronden met indeling volgens het
Zwitsers systeem. Spelers met
een rating >1900 worden niet tot
de tweede groep toegelaten.
Spelers met een rating <1800
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