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Ook Jan Jaap Janse wint kloksimultaan
PK5 in de problemen, andere teams in middenmoot
Goede resultaten PK'ers op toernooien
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In een maand kan veel gebeuren.
Zo was er te weinig kopij voor het
clubblad van december. De daarop
volgende oproep van de redactie
was niet aan dovemansoren gericht. Het aantal pagina's werd meer
dan verdubbeld, overtreft nu ruim
dat van vorig PKB en ook zelfs het
magische aantal van 64! Gelukkig
kon de redactie vanwege de twee
(of zelfs drie) deadlines die er
waren, het werk redelijk spreiden.
Helaas nu geen kerstdagen om het
eens rustig door te nemen, maar
ach, Pasen valt toch vroeg dit jaar.
Veel leesplezier!
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Interne competitie
Colijn Wakkee

Ten tijde van het vorige PKB stonden 'Fliert' en 'Tuuk' gezamenlijk
bovenaan. Vervolgens sloeg Jaap een gat met de concurrentie, maar de
laatste weken stokte de machine enigszins. Hierdoor kon Willem hem weer
voorbij gaan.
Eric de Haan liep enige averij op en is nog ver verwijderd van zijn +20 uit
vorig seizoen. Verder staan in de top 5 Jesper Nederlof en Mark Uildriks,
die aan een uitstekende reeks bezig is en half PK1 al aan de zegekar heeft
gebonden.
Tussenstand na 17 ronden:
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Pntn Npar Sal
Willem van de Fliert 168 14
8
Jaap van der Tuuk
148 16
6
Mark Uildriks
142 16
5
Jesper Nederlof
141 14
5
Eric de Haan
131 15
4
Wan Fokkink
112 15
3
Rijk Schipper
112
8
5
Anton Rosmuller
97 13
3
Simon Kronemeijer
83
8
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Gabriel Smit
75 11
3
Mark Smits
70 10
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Bert Both
67 11
1
Colijn Wakkee
66 11
2
Jan Jaap Janse
62 10
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Kees Vreeken
60 16
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David van Eekhout
51
9
0
Hein Piet v/d Spek
46
6
2
Dies de Dreu
45 10
2
Bas Peeters
45 10
1
Conrad Kiers
41 12
1
Marijn Otte
33
4
2
Ronald Gouma
32 10
0
Gerben Veltkamp
29
7
1
Jan Teuben
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8
0
Paul Hommerson
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6
1
Gertjan Thomassen
24 10 -1
Evert van Heel
21 12 -2
Erik Oosterom
21
3
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Ger Hageman
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Leo van Houwelingen
20 13
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Rolf Dijksterhuis
17
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0
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Vreeken vlak na de voorronde
weer binnenlopen om zijn
clubgenoten aan te moedigen en
wat heeft dat geholpen zeg…
Dat ons digitale mopperhoekje
zich op een hellend vlak begeeft
was ik mij al even van bewust
maar dat door tal van emotionele
oproepen op usf er toch maar
zo’n 50 schakers meededen
stemt mij somber.
Desalniettemin was de bezetting
zeer behoorlijk; Eric de Haan en

Nieuwjaarstoernooi DBC
Lukas Boutens

Sinds
mens
en
heugenis
organiseert de plaatselijke s.v. op
de eerste vrijdag van het nieuwe
jaar een snelschaaktoernooi, het
prestigieuze Open Snelschaakkampioenschap van De Bilt.
Een toernooi waar al jaren
dezelfde koppen rondlopen en
ook dezelfde kibitzers, ook dit
jaar kwam clubgenoot Kees
4

Henk Weenink uit Soest, juffrouw
Janse, Hein Piet en nog wat
snelschaakkanonnen
uit
het
Utregse.
Eric overleefde de voorrondegroep niet en dat is mooi want
van Eric verlies ik met zwart altijd
keihard en met wit is het meestal
niet veel meer dan een vecht
half, een toernooi overwinning
lonkte dus voor deze o zo
sympathieke ex-dbc’er.
Juffrouw Janse wist de voorronde
ook niet te overleven maar dat is
natuurlijk niet zo gek want Jan
Jaap heeft nog nooit een toernooi
weten te winnen waar ik ook acte
de presence gaf (echt waar
hoor).
Voorts zat Jan Jaap de hele
avond aan z’n kont te krabben
(nieuwe spijkerbroek?!) en zullen
er wel wat duels op tijd verloren
zijn gegaan.
In de finalegroep zaten 3 PK’ers;
Gerben, Jesper en de Bouter.
Uit Soest was Henk Weenink
aanwezig, Dick de Graaf uit
Spakenburg, Ber den Boer uit
Utrecht (na vele vele jaren van
afwezigheid) en ene v.d. Laar uit
Vianen.
Het was geen spannende
finaleronde; tot en met ronde 3

gingen Ber en de Bouter met de
volle 100 % aan de leiding en in
ronde 4 wist ik vrij eenvoudig Ber
te verslaan (eindelijk gerechtigheid, begin jaren 90 heb ik hem
op het toen nog gezellige
snelschaak/voetbaltoernooi
2
keer laten wegkomen met een
half).
Ook Jesper werd in ronde 5 vrij
eenvoudig opgerold maar het
gelijke
lopereindspel
met
pluspion wist ik na 15 glazen bier
niet meer te winnen.
In de laatste ronde wist ik
vervolgens nog een totaal
gewonnen eindspel van Dick te
verliezen maar toen deed het er
al niet meer toe.
Een
bijzonder
gezellig
en
geslaagd toernooi; geen wanklanken, geen gedoe over
claimen, geen kapotte klokken,
nauwelijks vieze stinktruien, nee
lui een toernooi wat ik jullie
allemaal van harte kan aanbevelen.
Volgens de statistieken ben ik
pas in 2021 weer aan de beurt
om dit toernooi te winnen,
schroom dus niet en doe de
komende editie vrolijk en gezellig
mee.

1. Lukas Boutens
2. Ber den Boer
3. Jesper Nederlof
4. Henk Weenink
5. Dick de Graaf
6. Clement van der Laar
7. Gerben Veltkamp

Groep 2:

4,5
4
4
3,5
2,5
2
0,5

Groep 3:

Groep 4:
Groep 5:
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1. H.P. van der Spek
2. Jan Jaap Janse
1. Gabriël Smit
2. P. van der Klein
1. Colijn Wakkee
1. Jaap van Oosten

missen. Uiteindelijk speelden we
met zes schakers uit het vijfde en
twee invallers; Menno van der Meer
(eerste bord speler van het zesde)
en Willem van Dam (algemeen
reserve).

Jan Jaap Janse verslaat PK5
Jeroen Bollaart

Het begint erop te lijken dat er een
nieuwe traditie is geboren bij Paul
Keres; een speler uit een hoger
team
neemt
het
in
een
kloksimultaan op tegen een lager
team. In mei van dit jaar daagde
Lukas Boutens het vierde uit. Dit
team leek te gaan promoveren,
maar volgens Lukas hadden deze
mannen niets te zoeken in de
KNSB. Hij zou PK 4 kunnen
verpletteren in een kloksimultaan,
zo schreef hij op het forum van
Utrechtschaak.nl. Onder leiding van
Jaap van Oosten pakte het vierde
de handschoen op. Lukas won, met
3½-4½. Eén punt had hij te danken
aan het feit dat PK 4 met slechts 7
spelers
aantrad.
Een
nipte
overwinning voor Lukas dus maar
we waren onder de indruk. PK 4
promoveerde inderdaad (net) niet.

Het dreigde nog even niet door te
gaan. Enkele dagen voorafgaande
aan de simultaan liet Jan Jaap
weten dat hij kampte met griepverschijnselen. Gelukkig bleken
deze uiteindelijk niet ernstig genoeg
om hem het simultaan-geven
onmogelijk te maken. De datum
bleef: woensdag 3 oktober.
De kloksimultaan startte om acht
uur precies. De klokken stonden op
1 uur en 45 minuten voor de eerste
40 zetten en vervolgens een
kwartier voor de rest van de partij.
Dit gold ook voor Jan Jaap, aan
ieder
bord.
Invaller
Menno
beëindigde als eerste zijn partij, met
winst!

We waren het erover eens dat we
dit vaker zouden moeten doen en
aan het begin van het nieuwe
seizoen meldde Jan Jaap Janse
zich bij de teamleider van PK 5. Ik
was meteen enthousiast, ook omdat
het een mooie gelegenheid was om
het vijfde een keer bijeen te
brengen voorafgaande aan het
nieuwe competitieseizoen. Het leek
me een ideale gelegenheid om
enige ‘team spirit’ in de groep te
krijgen. Je moet natuurlijk maar
afwachten of de andere teamleden
dit net zo leuk vinden en bereid zijn
om er een interne partij voor te

Jan Jaap Janse - Menno vd Meer
Commentaar Jan Jaap: "Een wat
haperende start: over 13. e5 dacht
ik veel te kort na, om na 17…Pc5
tot het besef te komen dat zwart
uitstekend staat. 18. Dxd8+ Txd8
19. 0-0 beviel me niet, en ik dacht
met 18. Lc4? nog wat druk te
houden. Direct na het uitvoeren zag
ik het haakje. Het is daarna meteen
uit; overigens een prima partij van
Menno!"
1. d4 Pf6 2. Lg5 Pe4 3. Lf4 d6 4. f3
Pf6 5. e4 g6 6. Pc3 Lg7 7. Lc4 0-0
8. Pge2 c6
6

8...Pbd7 9. g4 c5 10. dxc5 Pxc5 11.
Pg3 Le6 12. Lxe6 Pxe6 13. Le3
(Janse,J.-Gregoir,C. Gent 2006)
9. Lb3 b5 10. Dd2 a5 11. a4 b4 12.
Pd1 Pbd7

Kb6 Ld4+ 28. Kc7 Ta7+ 29. Kd6
(29. Kxc8 Pc6#)
29…Td7# 0-1
Toen ik hoorde van de snelle
overwinning van Menno, was ik
even bang dat de simultaangever
toch te grieperig was om deze
uitputtingslag aan te kunnen gaan.
Na de overwinning van Menno
volgde een remise van Laurens.
J.J. Janse - Laurens Winkelhagen
Commentaar Jan Jaap: "Ook hier
een iets te impulsief idee; ik had in
het begin het tempo duidelijk te
hoog liggen. Een preventieve
maatregel om geren door de zaal
tegen twaalven te voorkomen, maar
toen bleek dat ik 19…Lb7 had
overzien vreesde ik even compleet
ingeblikt te worden (de kleutertruc
was natuurlijk 16…Kh8? 17. Pg6+).
Na de afwikkeling werken loper en
paard goed samen. Laurens staat
naar mijn idee vrijwel gewonnen in
het eindspel, maar hij had bijzonder
weinig tijd over. Een meevaller."

13. e5?! dxe5 14. dxe5 Ph5
14...Pd5 15. Lxd5 cxd5 16. Dxd5
La6
15.e6 Pxf4 16.exf7+ Kh8 17.Pxf4
Pc5

18. Lc4?
Beter is 18. Dxd8 of 18. Df2.
18...Dxd2+ 19. Kxd2 Lh6 20. Ke3
e5 21. g3 exf4+ 22. Kd4 Pe6+ 23.
Ke5
Een wandelkoning! Maar dan een
wanhopige en geen winnende.
23...Lg7+ 24. Kd6 Pg5
Deep Fritz 10 ziet hier een mat in
vijf: 24...Td8+ 25. Kxc6 Ld7+ 26.
Kd6 Lb5+ 27. Kxe6 Ta6+ 28. Ke7
Lf6#. Menno heeft er slechts 1 zet
meer voor nodig.
25. gxf4 Pxf7+ 26. Kxc6 Pd8+ 27.

Met zijn laatste zet, 14. De7-d7, laat
Laurens een stukoffer toe op d5.
15. Pcxd5 cxd5 16. Dxd5+ Tf7 17.
Lxb5
Ook mogelijk was 17. Dxa8 Lb7 18.
7

Da7 Lxh1 19. Dxd7 Pxd7 20. Lxb5
met voldoende compensatie voor
het stuk (net als in de partij).
17...Db7 18. Lc4 Dxd5 19. Lxd5
Lb7 20. Lxf7+ Kxf7 21. 0-0 Lxf4
22. exf4 Lf3 23. b3 Pc6 24. d5 Pd4
25. bxa4 Lxd5 26. Tfd1 Pf3+
Laurens ziet een remise maar had
zelfs winstkansen na 26...Pe2+! 27.
Kf1 Pc3
27. Kf1 Ph2+ 28. Kg1 ½-½
Ook na 28. Ke1 houdt zwart remise,
met 28...Pf3+ 29. Ke2 Te8+ 30. Kf1
(30. Kd3 Le4+ 31. Kc3 durft alleen
een computer) 30...Ph2+.

meest gespeeld.
5. f3 g5
Van deze zet vind ik maar 1 partij in
de database van Deep Fritz 10, en
dat is een slecht teken. Die partij
werd ook gewonnen door wit. Vaker
worden 5...Db6 of 5...Pf6 gespeeld.
6. Lg3 Pf6 7. e3 Lg7 8. Ld3 Lxd3
9. Dxd3 Pa6 10. a3 Pc7 11. e4
dxe4 12. fxe4 Ph5 13. Pge2 Pxg3
14. hxg3 Dd7 15. 0-0-0 0-0?
Achteraf begrijp ik niet waarom ik
niet lang heb gerokeerd. Ik maak
van m'n loper op g7 een soort pion
omdat ik 'm niet kan missen bij de
dekking van h6.
16. e5 Tad8 17. Pe4 Pe6 18. Th5
f5
Jan Jaap keek, terecht, verbaasd bij
zoveel onbezonnenheid. Ik zocht
naar een manier om m'n dame mee
te laten verdedigen, op f7 of g6.
19. exf6 exf6 20. g4

Jan Jaap Janse - Jeroen Bollaart
Commentaar Jan Jaap: "De enige
soepele partij; tegengesteld rokeren
met een open h-lijn kan niet goed
zijn. Het idee achter 4. Pc3 en 5. f3
is iets als 5…Pf6 6. e4 dxe4 7. Lxf6
en 8. fxe4, wat ik intern tegen Erik
O. heb gespeeld. Snel met …e5
counteren is een goede zwarte
aanpak. 18… f5 lijkt me wel de
beste praktische kans; ik rook
onraad en heb het denk ik
nauwkeurig gespeeld. Zwart was
overigens de organisator van de
kloksimultaan; het was perfect
geregeld en het was leuk om te
doen. Jeroen, bedankt!"
1. d4 d5 2. Lg5 h6 3. Lh4 c6 4.
Pc3
Ik had me voorbereid op 1. d4 d5 2.
Lg5, maar deze zet verraste me
zodanig dat ik afweek van m'n plan
om …Db6 te spelen. Ik had 4. Pf3
of 3. e3 verwacht.
4...Lf5
4...Db6 wordt ook hier toch het

20...Df7 21. P4g3 Pxd4
Verhindert Pf5 maar daar is dan
ook alles mee gezegd.
22. Pxd4 c5 23. Pgf5 Txd4
23...cxd4 gaat erg mis na 24. Tdh1
en de dreiging Pxh6+
24. Pxd4 Td8 25. Db3 1-0
Tijd om om te geven. Ik speelde
nog even door om het de simultaangever niet te makkelijk te maken
8

niet uit te maken.
8. Pf3 Pe7 9. g3 b5 10. Lg2 Lb6
11. h3 c5 12. g4 Pd7 13. 0-0 c4 14.
Lb4 Lc5 15. Lxc5 Dxc5 16. De1 00 17. Tc1 a5 18. Dg3 b4 19. a4 La6
20. Pd2 c3 21. Pb3 Db6 22. bxc3
dxc3+ 23. Kh1 Pc6 24. g5 fxg5 25.
fxg5 Pc5

maar ik zal u het onaantrekkelijke
eindspel besparen.
Gelukkig voor PK 5 volgde er een
winstpartij.
Jan Jaap Janse - Jan Schepers
Commentaar Jan Jaap: "Achter de
opening zit een verhaal: ik wou
graag tegen de Caro-Kann van Jan
spelen, maar dacht dat hij na 1. e4
wantrouwig zou worden. Daarom de
keuze voor 1. Pc3 met de hoop op
1…d5 2. e4 c6 3. Pf3 wat best
venijnig is. Zwart schoof echter door
en dergelijke stellingen, met alles er
nog op, lenen zich niet voor een
kloksimultaan. In de diagramstelling
moet de witte aanval doorslaan,
anders gaat zwart winnen op de
damevleugel. Ik zocht een tijd, vond
niets en zag ineens een penning.
Uiteraard was 26…Pxa4 de simpele
weerlegging. Daarna maakt Jan het
mooi rustig af."
1. Pc3 d5 2. e4 d4 3. Pce2 e5 4. d3
Klassiek Frans in de voorhand en
dan ook nog gespiegeld. Ja,
waarom ook niet. Je kunt met 1.
Pc3 ook in een 'echte' Franse partij
terecht komen: Bettman-Bollaart uit
de interne van dit seizoen begon
zo: 1. Pc3 d5 2. e4 Pf6 3. e5 Pfd7
4. d4 e6
4...Lb4+ 5. Ld2
Het openingenboek van Fritz kent
nog wel 5. c3 dxc3 6. bxc3 Ld6 7.
f4.
5...Dd6 6. a3 Lc5 7. f4 f6
Consequent met de Fanse slag
gespeeld. Dat nu de f- ipv de cpionnen erbij betrokken worden, lijkt

26. De3?
Beter was 26. Pxc5 Dxc5 27. g6.
26...Pxa4 27. Dg3 Pc5
Opnieuw Fritz aan het woord:
27...Pb2 28. g6 a4.
28. De3 Pd7 29. Txf8+ Txf8 30.
Dxb6 Pxb6 31. Pc5 Lc8 32. Kg1
Kf7 33. Ta1 Ke7 34. Pc1 Le6 35.
Pxe6 Kxe6 36. Pb3 a4 37. Pc5+
Kd6 38. Pb7+
38. Pxa4 Ta8
38...Kc7 39. Pc5 Kd6 40. Pb7+
Ke7 41. Pc5 Pd4 42. Ta2 Ta8 0-1
Frank Heinen - Jan Jaap Janse
(commentaar Frank)
Commentaart Jan Jaap: "Een leuke
partij met een principiële variant. De
eerste 9 zetten zijn theorie en heb
ik vaker gehad; de open lijnen zijn
voldoende tegenwicht voor de
dubbelpion. Frank speelt het
trouwens netjes tegen, als hij
inderdaad stukken had geruild is er
weinig aan de hand. Na 27. Td6?
9

kreeg ik wat ik wou; nog veel tijd
verbruikt met zoeken naar mooie
matjes, tot ik besefte dat er nog 3
partijen wachtten. Toch best
tevreden, het was een partij die veel
kracht kostte maar leuk was om te
spelen."
1. d4 d6 2. e4 Pf6 3. Pc3 e5
Geeft wit de mogelijkheid van
dameruil, waarna zwart niet meer
kan rokeren. Of het goed is voor
wit? Ik weet het niet. Ik sprak er
over met Ronald Gouma, die vond
dat zwart er meestal het beste uit
komt. Jan Jaap zei dat hij meer
richting gelijke kansen denkt.
4. dxe5 dxe5 5. Dxd8+ Kxd8 6.
Lg5 c6
Dit is een sterk "keepend" zetje
voor zwart. Een andere bekende
stelling met snelle dameruil is in het
Konings-Indisch, waarin zwart ook
vaak de gelederen dichthoudt met
...c6.
7. 0-0-0+ Kc7 8. Lc4 Le6
Hier vast ik best tevreden: zwart
krijgt een geisoleerde pion.
9. Lxe6 fxe6 10. Pge2 Lc5 11. f3
Pbd7 12. Pa4 Ld6 13. Le3 b5 14.
Pac3 Pb6
Dit is een mooie manoeuvre voor
zwart. Fritz blijft de stelling nog een
tijdje OK vinden voor wit, maar
zwart heeft zichzelf duidelijke aanknopingspunten gecreëerd op de
damevleugel. Hij heeft weliswaar e5
en e6 staan, maar ik kom er
voorlopig niet aan.
15. Lf2 b4 16. Pb1
Het kan, maar je wilt het liever niet.
Had ik beter kort gerokeerd denk ik
nu, misschien wel.

16...Thd8 17. c3 bxc3 18. Pexc3
Ook een heel ander plan, ...Ph5,
kwam in aanmerking. Ik realiseer
me dat het korte termijnspel voor
zwart is. Als ik het overleef kan ik
misschien profiteren van mijn
pionnnenstructuur.
18...Tab8 19. Pd2 Pfd7 20. Pb3
c5 is een cruciaal veld in deze
partij.
20...Lb4 21.Kc2 a5

22. a3
Dit was niet de zet. Zwart verovert
het veld a4 voor zijn paard en
opereert van daaruit. Ik had lange
tijd overwogen het paard op b6 te
ruilen. Het lijkt erop dat dat beter
was. 22. Lxb6+ Kxb6 (22...Pxb6 23.
Txd8 Txd8 24. a3 Lxc3 25. Kxc3
Pa4+ 26. Kc2 Kb6) 23. Td2 Lxc3
24. Kxc3 a4 25. Pc1 Pc5 26. Thd1.
22...Lxc3 23. Kxc3
Beter was het alsnog Lxb6 te
spelen.
23...Pa4+ 24. Kc2 Tb5
24…Pxb2 kon ook, maar ...c5 was
nog de gevaarlijkste dreiging.
25. Td3
25. Le1 was nog een goede
mogelijkheid. Inmiddels begon de
tijd me ook parten te spelen.
25...Tdb8 26. Thd1 Pdb6 27. T3d6
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Hier gaat het mis. 27. Lxb6+ Pxb6
28. Pd2 Tc5+ 29. Kb1.
27...Pd5 28. Txe6 Txb3 29. exd5
Txb2+ 30. Kc1 Txf2 31. d6+
Ik probeer het. Een matnet dreigt
met ...Tbb2 of ...Pc3.
31...Kb7 32. Te7+ Ka6 33. Tc7
De pion komt er niet doorheen. Als
ik al d8 bereik zal het zet te laat zijn
en ben ik al mat gezet :-)
33...Kb6 34. Txg7 Kc5 35. Td3
Kc4 36. Td2 Tf1+ 37. Td1 Tb1+ 38.
Kxb1 Txd1+ 39. Kc2 Txd6 40.
Txh7 Pc5 41. g4 Pb3 42. Tf7 Td2+
43. Kb1 Kc3 0-1

22…Pf5 23. Txc7 Dxc7 24. g4 Ph6
25. Df4 Dc2 26. Td2 De4 27. Dxe4
dxe4 28. Ph2 Tc1+ 29. Lf1
29. Pf1 Pxg4 30. Lxe4 b6 31. hxg6
hxg6 32. Kg2
29…gxh5 30. gxh5 Pf5 31. Pg4
Ph4 32. Te2 Pb6 33. Txe4 Pf3+ 34.
Kg2

Andor Lukacs - Jan Jaap Janse
Commentaar Jan Jaap: "Ook wel
een aardige partij. Wit bereikt niets
op de koningsvleugel, zwart krijgt
de overhand maar slaat met
uiteindelijk 34…Txf1 de plank
volledig mis. Met het rustige 36.
Te2 (of 38. Te2 – JB) heeft wit een
prettig voordeel gehad, al zag
Andors poging met h6 er ook best
gevaarlijk uit. Stevig rekenen wees
gelukkig uit dat het niet zo erg was;
over 41…Kg7! ben ik overigens
best tevreden."
Na 22. h5 ontstaat de volgende
stelling.

34…Txf1? 35. Kxf3 Pd5 36. Pe3
Ta1 37. Pxd5 exd5 38. Tg4+ Kf8
39. Kf4 Txa2 40. f3 Td2 41. Kg5
Kg7 42. h6+ Kf8 43. Kf5
43. e6! fxe6 44. Kf6
43…Td3 44. f4 Th3 45. Kg5 Txb3
46. Kf6? Tb6+ 0-1
Jan Teuben - Jan Jaap Janse
Commentaar Jan Jaap: "Het klapstuk van de avond, ook voor het
publiek. Ik verwaarloos de damevleugel om op de koningsvleugel
ten strijde te gaan, maar de opzet
met 28 g3 en 29 h4 blijkt
verrassend solide. Ideeën met
11

…Txh4 werken niet. Jan krijgt actief
tegenspel dankzij de a-pion en de
toren op de b-lijn, en na 47. Tb6!
ontviel mij even een krachtterm.
Gek genoeg gaat zwart niet meteen
mat; na afloop is er driftig
geanalyseerd op 50. Dxg4+ wat niet
mat loopt. Wit had nu moeten
kiezen voor 51 Tg1!, was echter in
tijdnood en koos logischerwijs voor
51. Txf6+?; het is daarna ineens
uit."
1. d4 d5 2. Pf3 c6 3. c3 Pf6 4. Lg5
Db6 5. Dc1 Lf5 6. Lxf6 gxf6 7. Ph4
Lg6 8. f4 Le4 9. Pd2 f5 10. e3 e6
11. Tg1 Le7 12. Phf3 Tg8 13. c4
c5 14. cxd5 exd5 15. Kf2 Pc6 16.
dxc5 Dxc5 17. Pb3 Db6 18. Pfd4
Lf6 19. Lb5 Tc8 20. Dd2 a6 21.
La4 Kf8 22. Tac1 Kg7
Rokeren: zo kan ‘t ook.
23. Lxc6 bxc6 24. Pc5 Kh8 25. b4
Tg6 26. Pd7 Dd8 27. Pxf6 Dxf6 28.
g3 Th6 29. h4

Lf3 44. Pc3 fxg4 45. Tb1 Kg7 46.
Tb7+ Kg6

47. Tb6 De7 48. Pxd5 Lxd5 49. f5+
Kg7 50. Txg4+
50. Dxg4+ loopt inderdaad niet mat:
50. …Kf7 51. Dg7+ Ke8 52. Dxe7+
Kxe7 53. Tg7+ Kf8 54. Td7 Ke8.
50. …,Kh6 51. Txf6+?
51. Tg1 Tg2 52. Txg2 Lxg2 53
Dh4+ Kg7 54. Dg3+ Kh6 (54.
…Kf7? 55. Tb8) 55. Dh2+ Kg7 56.
Dxg2+ en wit wint door de
dreigingen van Tb7 en Tb8.
51…Kh5 52. Th6+ Kxh6 53. Df4+
Kh5 54. f6 Db4+ 0-1
En mat op de volgende zet.
Willem van Dam - Jan Jaap Janse
(commentaar Willem)
Commentaar Jan Jaap: "De langste
partij en een heel lastige. Willem is
sowieso een soort angstgegner van
me. Na 13 zetten verzonk hij in een
diep gepeins om met 14. Pxb5!? op
de proppen te komen. Met 16,…
Lxb5? vat ik het offer te lichtvaardig
op en heb ik nog mazzel dat wit zijn
pionnen maar traag in beweging zet
(23 a4!, denk ik). Het moment
suprème kwam op zet 33 waar ik uit
moest rekenen hoe gevaarlijk Td8+
en Pf6+ was. Zwart zigzagt zich
eruit, niet 100% zeker van de

29…Dg7
29…Txh4 werkt inderdaad niet: 30.
gxh4 Dxh4+ 31. Kf1 Dh3+ 32. Ke1
en zwart komt niet verder.
30. De2 Tg6 31. Dxa6 Tg8 32. Pe2
c5 33. Db5 c4 34. a4 Db2 35. Dc5
f6 36. Dd4? Dxb4 37. h5 Th6 38.
Ta1 Dd6 39. a5 Txh5 40. a6 Ta8
41. a7 Th6 42. g4 Th2+ 43. Ke1
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aan Tb1&Td3 is dat alle zwarte
velden van de lange diagonaal zijn
gedekt, zodat de zwarte loper niet
kan binnenvallen, maar ik vraag me
af of dat een terechte 'angst' is.
25. …,c4 26. bxc4 Txc4 27. Pd2
Tc5 28. Tb1 Txg5+ 29. Kf1 Pb6 30.
f4 Tc5 31. Td6 Tb8 32. e5 Pa4

goede afloop; daarna was het niet
moeilijk meer."
1. e4 d6 2. d4 Pf6 3. Pc3 e5 4. Pf3
Pbd7 5. h3 c6 6. g4 g6 7. Le3 a6 8.
Dd2 b5
9. a3 Lb7 10. Ld3 c5 11. dxe5
dxe5 12. g5 Ph5 13. b3 Tc8

14. Pxb5
Ik overwoog het stukoffer al een zet
eerder, dat was misschien sterker
geweest. Maar als ik dan mijn Ta1
weghaal staat mijn pion a4 in met
een zwarte Ta8, na Tc8 is dat niet
meer het geval.
14…axb5 15. Lxb5 Lc6 16. c4
Lxb5 17. cxb5 Pf4 18. Lxf4 exf4
19. 0-0 Pb6 20. Dxf4 Lg7 21. Tad1
Dc7 22. Dxc7 Txc7 23. Td6 Pc8
Na 23. Td6 Pc8 misschien 24. Ta6
of zo. En misschien had ik eerder
met pionnen moeten lopen, maar ik
was bang dat die zwak zouden
worden als ik mijn stukken nog niet
goed had neergezet.
24. Td3 0-0 25. Tfd1
Waarschijnlijk had ik beter meteen
25. Tb1 gedaan ipv Tfd1. Grappige

33. Pe4 Tcxb5 34. Txb5 Txb5 35.
Td8+ Lf8 36. Pf6+ Kg7 37. Pe8+
Kh6 38. Pf6 Lg7 39. Pg4+ Kh5 40.
Tg8
Hier was 40. e6 fxe6 41. Te7
interessant geweest.
40…Lh6 41. Th8 Lxf4 42. Txh7+
Kg5 43. Txf7 Lxe5 44. Tf3 Ld4 45.
Td3 Lb6 46. Kg2 Pb2 47. Tf3 Pc4
48. Kg3 Lc7+ 49. Kf2 Tb2+ 50.
Ke1 Ta2 51. Pf2 Txa3 52. Pe4+
Kh6 53. Tf8 Te3+ 0-1
Tot zover het verslag van de
tweede kloksimultaan. Wie volgt? In
de wandelgangen gaan geruchten
over een match tussen het derde
en Xander. We wachten ’t af.
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van Tjerk Hacquebord ontvangen.

Paul Keres sterk op het Moiratoernooi

Hieronder de partij die mij de eerste
plaats opleverde. Het is te begrijpen
dat mijn tegenstander deze snelle
knock-out niet meer wilde bekijken,
maar
met
Ronald
en
de
bezoekende Jan Jaap Janse
speelde ik de miniatuur na:

Rijk Schipper

Eind september vindt al sinds 45
jaar het Vierkampentoernooi van
schaakvereniging Moira-Dom-toren
plaats. Een goed georga-niseerd
evenement, waaraan ook altijd wel
enige Paul Keres-spelers meedoen.
Plaats van handeling is het Rode
Kruis-gebouw aan de Koningsweg,
bekend als een aangename plaats
voor KNSB-wedstrijden.
In Invitatiegroep A deed Jaap van
der Tuuk mee, die om de eerste
plaats streed met de talentvolle
zoon van Albertus ten Hertog. In de
laatste ronde kreeg Jaap hem er
niet onder en na loting ging de
jongste deelnemer met de eer van
de eerste plaats strijken. Ronald
Gouma werd eerste in zijn poule en
ook Kees Vreeken, ondanks een
vingerfout tegen Ernst van der
Vecht, was succesvol.
Zelf speelde ik in Invitatiegroep B,
waarin ik op papier licht favoriet
was. Tweemaal kreeg ik de
Boerenkoolvariant op het bord (ook
wel Trompowsky genoemd): 1. d4
Pf6 2. Lg5. In de eerste partij kreeg
ik gemakkelijk gelijk spel, maar in
de tweede ging ik langs de afgrond.
Tegenstander Rob van der Walle
(Oud
Zuylen)
ontpopte
zich
verrassend
genoeg
als
mijn
voornaamste
concurrent
en
gezamenlijk gingen we met 1½ punt
de derde ronde in. Omdat Rob niet
verder kwam dan remise en ik vlot
won, mocht ik de beker uit handen

Rijk Schipper - Mario Huizinga
(commentaar Rijk)
1. Pf3 d5 2. g3 Pf6 3. Lg2 g6 4. d4
Lg7 5. c4 c6 6. Pc3 0-0 7. 0-0
Pbd7 (?)
Het begin van zwarts moeilijkheden. Het paard blokkeert zijn
partijgenoten, vooral de dameloper. Beter is 7…dxc4 of het door
Jan Jaap voorgestelde 7…Pe4.
8. cxd5 cxd5
In eerdere partijen sloegen mijn
tegenstanders terug met het paard,
maar dan krijgt zwart na 9. e4 Pxc3
10. bxc3 een passieve Grünfeldopstelling in handen.
9. Lf4 e6 10. Tc1 a6 11. Dd2 b6 12.
Lg5 De8 13. Df4 Ta7 14. Tc2!
Het juiste plan. De torens worden
verdubbeld, waarna wit vrij spel
heeft op de c-lijn.
14…Ph5 15. Dd6 f6

Na lang nadenken gespeeld. De
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dreiging was 16. Le7. Ook zetten
als 15…Lf6 en 15…Phf6 bieden
zwart weinig soelaas.
16. Lh3!
De beslissende klap. Na. 16…fxg5
17. Lxe6 Kh8 18. Pxd5 zijn er teveel
dreigingen, waaronder Tfc1 en Pe7.
Ronald en Jan Jaap, die er al een
paar op hadden, suggereerden nog
16…Kf7, maar dan is 17. Pxd5
exd5 18. Tfc1 beslissend (18…fxg5
19. Le6!).
16…f5 17. Tfc1 Tf7

Zwart is aangeslagen en ziet niet
wat hem boven het hoofd hangt. De
enige zet was 17…Lb7.
18. Pb5!
Nog sterker dan Pxd5, waarna de
buit tot enkele pionnen beperkt
blijft. In deze bijzondere slotstelling
gaf zwart het op. Alle stukken staan
er nog op, met als opmerkelijk
gegeven dat die van wit allemaal
goed staan en die van zwart
allemaal fout. Yesss!

Kroegentoernooi Zwolle

niet (meer) voor mijn teamgenoten.
‘Als je haar maar goed zit’, weinig
inspirerend, ik geef het meteen toe,
maar ach, Willem is aan het
kalende
gedeelte
van
zijn
levenspad begonnen, Eric nog net
aan het stukkie daarvoor getuige
zijn inhammen, de Bouter is een
nieuwe trend aan het zetten (denk
aan Tom Cruise uit die pilotenflauwekul maar dan uiteraard een
veel betere versie) en Janse, ach
Janse, vreemde eend in de bijt.
Ik had hem nog zo gezegd naar de
kapper te gaan…
In ieder geval leverde de pruiken
genoeg vragende blikken op, "ja
mevrouw, zo lopen wij er in de
randstad allemaal bij", "homo’s",
"zeker uitbehandeld, rooie lamlul?"
en meer van dit soort teksten.
Tja, en ik altijd maar denken dat
schakers als enige bevolkingsgroep
tijdens het uitdelen van de sociale
vaardigheden achter in de rij
staan/stonden.
Nee hoor, onze niet-schakende

Lukas Boutens

‘ Als je haar maar goed zit’ wint 2e
Zwolse kroegentoernooi.
2 keukenprinsesjes aangevuld met
2 andere PK-leden (Eric en Jan
Jaap) heeft 30 september vreselijk
huisgehouden in Zwolle, een
tsunami van goede zetten zullen we
maar zeggen.
Waar haal je tegenwoordig een
leuke
of
inspirerende
naam
vandaan?
Googelen op schaaksites levert
meestal niet veel meer op dan
neuken, bier drinken (enorm veel)
of andere weinig verheffende
onderwerpen.
Bier drinken doe ik niet meer sinds
de lever kuren vertoond, neuken
doe ik bij voorkeur thuis, dat
gerommel in duinpannen (zand
tussen je billen), op de motorkap in
een parkeergarage (niet goed voor
de rug) is niet meer aan mij besteed
en naar ik voorzichtig aanneem ook
15

Eric beide partijen straal verloren
stond.
Wederom rare lui die Frieschen.
De finale tegen ENO werd met 5-3
gewonnen,
het
bier
had
ondertussen zijn uitwerking niet
gemist, met de hakken over de
sloot zal ik maar zeggen.

medemens kan er ook wat van!
Teamlijder zijn is niets voor de
Bouter,
treinkaartjes
regelen,
teamgenoten op tijd naar bed
sturen (helaas niet gelukt), kaart
lezen, nee niets voor de Bouter.
Desondanks keurig op tijd in Zwolle
om voor aanvang van het toernooi
nog even wat Friesche medemenschen de hand te schudden.
Rare jongens die Frieschen, hoop
herrie, zowel met als zonder Palm
op, dat doen wij als randstedelingen
toch een stuk beter.
Eelke had een excuus, kater van de
dag ervoor, zijn teamgenoten zagen
er trouwens ook weinig benijdenswaardig uit, wel leuk zo’n geel shirt
met opdruk.

Na afloop naar de chinees, want
chinees en schaken is als 2 oren op
1 kussen (Hut, help eens met dat
spreekwoord), leverde tal van
geanimeerde gesprekken op.
Rare jongens die Frieschen, Sanne
zal wel denken…
Gelukkig mag ik 9 november
richting Leeuwarden, ik voel mij een
bevoorrecht mens.
Persoonlijke uitslagen (16 partijen):
Eric
14½
Lukas
16
Willem
15
Jan Jaap
14

Dan het schaken zelf.
Bijzonder
gezellig
maar
ook
bijzonder zwak, in de voorrondes
liet alleen Willem 1 punt liggen, de
overige wedstrijden werden alle
afgesloten met 8-0, waarna ons in
de halve finale een dubbele
ontmoeting wachtte met Oene,
Egbert, Eelke en nou ben ik
verdorie 1 naam kwijt.
Ook deze halve finale was weinig
enerverend (vanuit schaaktechnisch
oogpunt dan), 7½-½ waarbij dan
nog aangetekend mag worden dat
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voor Wim van de Fliert. Gert-Jan
wist in de trein onze historische
kennis over "Putten 1944" flink te
testen. De volgende keer moeten
we toch maar meer tijd besteden
aan onze voorbereiding, want ook
bij het diner na "Wageningen 2007"
bleek
de
kennis
van
de
Nederlandse historie ("Delft 1684")
bij sommige eerste teamspelers
flink te kort te schieten.
Genoeg
gekletst:
wij
willen
diagrammen zien!
Arjen Tilstra - Gerben Veltkamp

Schijnbaar probleemloze
overwinning op Noorderlingen
Xander Wemmers

Omsk is een mooie stad, maar net
iets te ver weg. Het riedeltje van
Drs. P is wellicht te veel eer voor de
stad Groningen, maar toch hadden
we grote moeite om onze verre reis
goed in te plannen. Het probleem
zat hem in de terugreis: er was ‘iets’
aan de hand op Utrecht Centraal en
na 21:00 konden er geen treinen
het station in of uit rijden. Gelukkig
wist onze teamleider, met de hem
zo kenmerkende diplomatie, de
tegenstander zo ver te krijgen om
een half uurtje eerder te beginnen.
Dat betekende wel akelig vroeg
opstaan en naar het station fietsen,
maar het team presenteerde zich
keurig op tijd aan de teamleider.
Het eerste probleem was getackeld!
Het tweede probleem van de dag
bleek zich pas voor te doen bij de
terugreis: het valt niet mee om in
korte tijd 10 neuzen dezelfde kant
op te krijgen, zeker niet als zij het
bezit zijn van schakers. Met wat
moeite (ze hebben een mooie bar!)
lukte het de teamleider ook dit keer
om iedereen netjes in de trein te
krijgen. En hij kon tevreden
terugkijken: de wedstrijd zelf had
geen problemen gekend en werd
geruisloos met 7-3 gewonnen.
Groningen 2 is een team dat vecht
tegen degradatie en had deze
ronde ook nog de pech dat het zijn
eerste twee borden aan het eerste
team moest afstaan. In ons team
was Gert-Jan de Pender invaller

De witspeler meende na een
kwartiertje schaken (1. Pc3 Pf6 2.
g3 d5 3. Lg2 Lf5 4. Pxd5 Pxd5 5.
e4 Le6 6. exd5 Lxd5 7. Lxd5 Dxd5
8. Df3 c6! 9. Dxd5) dat de tijd rijp
was voor een remise-aanbod.
Waren de dames niet juist geruild
en had hij geen wit? Nou dan!
Gerben mompelde iets over het
vroege opstaan die dag, de lange
treinreis die hij zich had moeten
laten welgevallen en over hoeveel
hij wel niet van schaken houdt. Dat
zwart inmiddels beter staat hield hij
wijselijk voor zich en hij besloot dit
op het bord te laten zien.
Zwart heeft een aantal kleine
voordeeltjes (centrum, c-lijn) en kan
deze de rest van de middag rustig
17

gaan benutten. Zeker toen wit
besloot om zijn d-pion op de vierde
rij te plaatsen: loper slecht en witte
velden zwak. Na 37 zetten staat het
zo:

meerderheid op de damevleugel en
dat blijkt terecht te zijn. In deze
stelling speelt zwart liever niet het
verzwakkende 28…a5 en gokt op
een tactische wending. Hij blijkt zich
te vergissen en Marijn schuift het
keurig uit.
Marijn Otte - P. Hendriks

Stand na 37…Tc6-c8
De witte loper heeft een fijn plekje
gevonden en al wat zwart nog wil is
torens ruilen en het witte paard, het
liefst tegen zijn loper. Als wit zich
had verdedigd met 38.Tgg7! was
dat nog een hele klus geworden,
maar in tijdnood besluit hij anders:
38. Pe5? en Gerben toverde een
fijne glimlach op zijn gezicht en
speelde vlot 38…Lxe5 39. dxe5
Tg8! Snel daarna werd er één stel
torens geruild en kwam de andere
vrolijk binnenzetten. Op zet 56 had
zwart zijn punt binnen.
In de tussentijd had Paul Keres
reeds een aanzienlijke voor-sprong
genomen. Marijn Otte laat dit
seizoen zien dat hij snel sterker aan
het worden is en in het eerste
maken wij ons over het algemeen
weinig zorgen om hem (zie
diagram):
Vlak na de opening leek het alsof
zwart een kleine ontwikkelingsvoorsprong had, maar kon dit niet
concreet maken. Wit vertrouwde op
zijn lange termijn-voordeel van een

Stand na 28. Lc6-b7
28…b5 29. cxb5 axb5 30. Pxb5
Tb6 31. Pd4! Ongetwijfeld gemist.
Ook 31…Pxf2 kon geen verwarring
meer stichten en na 32. Pxf5+ gxf5
33. Td7 Pe4 34. Lxe4 fxe4 35.
Txe7 had wit twee verbonden
vrijpionnen en een gewonnen
eindspel (1-0 na 43 zetten).
Aan het eerste bord wist ik mijn
partij tegen Michael Riemens nog
voor de 40e zet te beslissen.

Xander Wemmers - Michael
Riemens (na 17…Lc8-b7)
Vlak na de opening speelde ik een
idee wat ik in soortgelijke stelling
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moet wit ook nog eens zijn toren
insluiten. Hij kiest voor 30. De4
Dxh5+ 31. Th3 Dg5 32. De2 Td5.
De zwarte stukken zijn echter een
stuk actiever dan de witte en in
tijdnood verdedigt dat erg lastig. 33.
Td3 Lf4+ 34. g3 Txd3 35. Dxd3
Lxe5 (alsnog…) 36. Ld2? Dh5+ 37.
Kg2 Lxb2. Met twee pionnen meer
mag de rest techniek heten. In hoge
tijdnood volgt 38. Dd8+ Kh7 39.
Dd3+ g6 40. f3 Dd5 41. De3

eerder tegen Wim van de Fliert heb
gespeeld. Welke zet speelt U in het
diagram?
Terwijl de lezer in het achterhoofd
probeert een leuke zet te bedenken
zal ik even verder gaan met de
andere borden. Dirk de Beer
speelde zijn gebruikelijke positionele spel. Het had iets weg van
kleiduiven schieten: één voor één
werden de zwakke pionnen van zijn
tegenstander
genomineerd
en
vakkundig uit de lucht geschoten.
Bert Both kreeg te maken met een
nogal drawish ingestelde tegenstander en kon de muur niet
slechten. Ook Jan-Bart remiseerde.
Paul Hommerson speelt sterk. Mijn
functie van topscorer schijnt zelfs in
gevaar te zijn: Paul heeft intussen
de fraaie score van 3,5 uit 4! Tegen
Groningen haperde de machine
slechts eenmaal. Omdat de stelling
gewonnen was en bleef kon het
publiek er wel om lachen.
Rudolf Potze - Paul Hommerson

Zet 41, maar in tijdnood speelt Paul
er eentje voor de zekerheid. Het
publiek zag en masse dat h6 in
stond en knikte instemmend toen
de loper op b2 in de hand genomen
werd. Met een weloverwogen blik
zette Paul het ding echter neer op
f6 en hield hem voor de zekerheid
nog even vast. Tevreden concluderend dat er erg sterk Lg5 dreigde
werd de loper losgelaten. De
witspeler plofte als een haas 42.
Dxh6+ op het bord en ging naarstig
op zoek naar een toilet, onze Paul
verbouwereerd achterlatend.
Weg was de simpele winst, maar
Paul pakte de draad erg goed op.
Met vaste hand werd de stelling
alsnog naar winst gevoerd.
42…Kh8 43. Df4 Lb2 44. Lb4 e5
45. Dh6 e4!

Stand na 29…Dd8-g5
Zwart heeft eerder in de partij de apion geofferd om de d-lijn in handen
te krijgen. Intussen heeft hij een
stevig initiatief: h5 is lastig te
dekken. Na 30.Th3 Lf4+ valt e5 en
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maar een korte remise pakken en
met Dirk de Beer aan de bar gaan
hangen.
Oh ja, mijn eigen partij staat nog
open. Heeft U al een zetje bedacht?
Xander Wemmers Michael Riemens

Intussen bijgekomen van de schrik
kent Paul geen angst voor spoken.
46. Df8+Kh7 47. fxe4 Dxe4+
Het is de witte koning die onder
vuur ligt.
48. Kh2 De2+ 49. Kh3 Df1+ 50.
Kh2 Ld4 51. Ld6
En een diagram voor het slotakkoord:

Het lijkt in dit soort stellingen
misschien ‘logisch’ om te spelen op
de meerderheid op de damevleugel,
maar zoals iedereen weet ben ik
zeer eigenwijs: 18. g4!
Dat verandert de stelling drastisch!
Op 18…fxg4 volgt 19. f5 en op
18…e4 volgt rustig 19. Lc2 met een
stelling waarin g4 er heel normaal
uit ziet. Na ampel beraad besluit
zwart tot 18…exf4 19. gxf5 g5.
Deze stelling had ik ingeschat als
voordelig voor wit: de pionnen op
g5 en f4 zien er maar wankel uit en
de loper op b7 blijft tijdenlang
buitenspel. Misschien had ik
meteen 20.h4 moeten doen, maar
op algemene gronden besloot ik
eerst verder te mobiliseren.
20. Pe4 Pe5 21. Lc3 b5 22. b3
Tc8?!
Na afloop kwamen we tot de
conclusie dat 22…Lc8 sterker is. De
toren mag via a7 gaan meespelen.
23. Tad1 Kh8 24. Dh5 De7 25. h4
gxh4 26. Txf4

51…Dg1+ 52. Kh3 Dh1+ 53. Kg4
Dh5+ 54. Kf4 Df5# 0-1
Dirk Floor pakte een punt in een
partij die naar verluidt op en neer
ging. De partijnotatie is nooit bij mij
aangekomen, maar ik vertrouw er
op dat Dirk erg sterk speelde.
Natuurlijk, even the sun has some
spots. Gert-Jan bleek tegen een
invaller te spelen en wilde eigenlijk
wel graag winnen. Hij bereikte met
zwart een fraaie stelling die helaas
niet bestand was tegen zijn
winstpogingen. De tegenstander
nam de aanval over en wist voor
Groningen een punt te scoren. Mark
Smits was vandaag onze tweede
"spot". Met zwart in een gelijkstaand maar statisch eindspel
werden iets te veel grenzen
opgezocht.
Geheel
planmatig
bracht de witspeler zijn meerderheid naar voren en zwart werd
ingesnoerd. De volgende keer toch
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Op dit moment breekt de tactische
fase aan en begint vooral zwart
krap in de tijd te zitten.

De uitroeptekens weerspiegelen de
mimiek van beide spelers. Zij lijken
met elke zet te willen zeggen: "Ha,
die had je niet gezien!". Nu bleek
het laatste woord aan de witspeler,
maar als zwart 29…Pxd5! had
gevonden had hij nog gelijk
gekregen ook! Niet gezien! Het is in
alle varianten mis, maar deze
mogelijke "sunspot" ging ongemerkt
voorbij.
Na 30. Te1 staat wit een toren
achter, maar krijgt alles met rente
terug. Uiteindelijk werd de zwarte
koning uitgerookt na:
30…b4 31. Pxf6 Df7 32. Pxh5+
bxc3 33. Dxc3+ Kg8 34. Pf6+ Kg7
34…Kf8 35. Pd7+ Dxd7 36. Dh8+
Kf7 37. Dxh7+ en 38. Dxd7
35. Pd7+ Kh6 36. Te6+ Kh5 37.
Df3+ Kg5 38. De3+ Kh5 39. Pf6+
En mijn tegenstander greep de
koning beet om tot de conclusie te
komen dat er geen zetten meer
waren. 1-0
Al met al een goede overwinning en
het was jammer dat we direct
richting trein moesten spurten. We
hadden graag nog even met de
Groningers geborreld.
Zolang Paul Keres 1 tegen de
degradatiekandidaten overtuigend
blijft winnen, voorspel ik een mooi

26…Pxd3?
Het is te riskant om het paard op e5
te bewegen. Aan de andere kant is
het ook niet duidelijk wat zwart wel
moet doen. Hij hoopt de komende
verwikkelingen te kunnen overleven
vanwege 27. Txd3? Lxc3 28. Txc3
Lxd5! Dat was echter niet mijn
bedoeling.
27. Pxf6! Pxf4!?
Welk aftrekschaak nu? Mijn eerste
gedachte was 28. Pg4+ Kg8 29.
Ph6 mat, maar zo eenvoudig is dat
niet. Zwart heeft het fantastische
28…Tf6!! en redt zich in alle
varianten!
28. Pe4+?
Ook na de analyse dacht ik dat dit
won, maar een paar dagen later
werd ik door Rybka uit de droom
geholpen. Een ‘andere’ winst had ik
wel gezien, maar je kunt er maar
eentje kiezen natuurlijk. 28. Dh6
wint (evenals 28. Dg5 en 28. Dxh4)
eenvoudig. De variant die op het
bord komt leek me fraaier, maar
bevat een groot lek.
28…Tf6! 29. Df3! Ph5! 30. Te1!
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jaar. Eerste zullen we niet worden.
Meedraaien in de top is op het
moment van schrijven (na ronde 5)
onze doelstelling. Het zou mooi zijn
als we BSG beentje konden lichten,
want in de overige ronden staan er
Groningen 2 (2038)
Michael Riemens (2187)
Joop Houtman (2153)
Uwe Rau (2129)
Rudolf Potze (2110)
Peter Hendriks (2028)
Arjen Tilstra (2032)
Jan Hiemstra (2016)
Edwin Zuiderweg (1950)
Gerhard Rickers (1969)
Reno Emerencia (1803)

-

slechts nog teams uit de onderste
helft op het programma. Typisch
Paul Keres om van BSG te winnen
en juist tegen de zwakkeren te
falen?

Paul Keres (2180)
Xander Wemmers (2377)
Mark Smits (2312)
Dirk de Beer (2224)
Paul Hommerson (2183)
Marijn Otte (2096)
Gerben Veltkamp (2180)
Jan-Bart Abcouwer (2130)
Dirk Floor (2133)
Bert Both (2138)
Gert-Jan de Pender (2024)

3-7
0-1
1-0
0-1
0-1
0-1
0-1
½-½
0-1
½-½
1-0

eigenlijk niet te boven gekomen.
Van de verliezers had alleen Dirk
de B. op meer mogen rekenen. Er
was een degelijke remise van Paul
tegen een tegenstander die echt
niets wilde, en een onregelmatigere
van Gerben. Winst was er voor Dirk
F. die in ene zijn tegenstander in
een matnet had, Mark na een
onnodig hachelijk moment en JanBart in een gezond gebeuren.

Paul Keres - De Wijker Toren
Bert Both

De Wijker Toren is nieuwelijk
samengesmolten uit Weenink en
Pat
Mat.
Ambitieus,
met
professional-af Harmen Jonkman
als kopman. Soft gesponsord met
15 € voor eenieder als dinergeld na
de wedstrijd. Vooraf had ik hen
getipt als kampioen in onze klasse,
maar een nederlaag tegen BSG
heeft dat kansarmer gemaakt.
Zowel PK als Wijk hadden 4 punten
uit 3 wedstrijden. De inzet was wie
de strijd met de Bussumers zou
volhouden.
Een
gelijkwaardige
strijd
op
voorhand, die al snel een stuk
lastiger voor ons werd toen Bert na
7 zetten met wit zijn koningspion
weggaf. Deze tegenslag zijn we

Rick Duijker - Dirk de Beer
1. d4 Pf6 2. Lg5 c5 3. Lxf6 gxf6 4.
d5 d6 5. c4 f5 6. Pc3 Lg7 7. e3
Da5 8. Dc2 Pd7 9. f4 Pf6 10. Ld3
e6 11. dxe6 fxe6 12. Pge2 Ld7 13.
0-0 0-0-0 14. Tae1 Lc6 15. e4 fxe4
16. Pxe4 Pg4 17. Db1 Lxe4
Dirk stond prettig na de apositionele
opbouw van wit. Een rustige zet als
The8 is fijn. Lxe4 met het idee om
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c4 te winnen met Pe3 loopt niet
lekker, vanwege het schijnoffer
waarna wit aanvalsmogelijkheden
voor de kwal heeft. Gelijke kansen.
18. Lxe4 Pe3 19. Lxb7+ Kc7 20.
Lf3 Pxf1 21. Kxf1 Td7

Ld5 13. f3 Lc4 14. Pac5 Lxc5
Werd na lang nadenken en een
zucht gespeeld. Lxc5 redt de pion.
15. Pxc5 Te8 16. Lf2 Lxe2
Dirk pakt de pion meteen [16...Df6
17.Te1 Dxb2].
17.Dxd8 Taxd8 18.Tfe1 Pb4
19.Tac1 Td2 20.a3 P4d5
20...Pc2 21. Pb3 Pxe1 22. Pxd2
Pxg2 23. Kxg2 Te7 is ook niet
duidelijk. De pion valt zwaar tegen.
21. b3 Tb8 22. a4 a5 23. f4 c6 24.
Pe4 Ta2 25. Lxb6 (ai!) 25...Pxb6
26. Pc3 Tb2 27. Txe2 Txb3 28. Te5
Td8 29. Tc2 Pc4 30. Tc5 Pe3 31.
Te2 Td3

Merkwaardig. Op het notatiebriefje
van Duijker dat ik had gestolen
staat hier (=) achter. Dat vindt Fritz
ook...
22. De4 Dxa2 23. f5 d5 24. Dxe6
Dxc4 25. Tc1 Td6
Het is lastig. Dit is niet goed.
25...Db5 26. f6 Lh6 is nog gelijk.
26. De7+?
26. De3! is winnend: geen pda.
26...Td7 27. Dg5 Db5 28. b4 Dxb4
29. f6 Lf8 30. De5+ Ld6 31. Dxd5
Tb8
31...Tf8 en zwart staat nog beter,
maar dat is in tijdnood achter het
bord moeilijk te zien 32. Pd4 Txf6
bestrijkt de 6e rij 33. Dc6+ Kd8 34.
Da8+ Lb8 35. Pc6+ Txc6 36. Dxc6.
32.Pd4 Te8 33.Dc6+ Kd8 34.Da8+
Kc7 35.Dxa7+ Kc8 36.Da6+ Kc7
37.Pb5+ Kd8 38.Da8+ 1-0

32. Pd5??
Er zit een klein lek in
versimpeling...
32...Tb1+ 33.Kf2 Pg4# 0-1

deze

Stefan Slings - Jan-Bart Abcouwer
1. d4 e6 2. c3 f5 3. Lf4 Pf6 4. Pd2
Le7 5. e3 b6 6. Ld3 Lb7 7. f3 Ph5
8. Pe2 Pxf4 9. Pxf4 Lg5 10. De2
De7 11. 0-0-0 g6 12. The1 Pc6 13.
Kb1 0-0-0 14. Ph3 Lh6 15. e4 Df7
16. Pf2 Kb8 17. Kc2 Thf8 18. e5
Pe7 19. c4 Pc6 20. Pb3 d6 21.
exd6 Txd6 22. c5 Pxd4+ 23. Pxd4
Txd4 24. cxb6 axb6 25. Dxe6
Dxe6 26. Txe6 Tfd8 27. Tde1 c5
28. Te8 c4 29. Txd8+ Txd8 30. Le2

Erik Schoehuys - Dirk Floor
1. c4 e5 2. g3 Pf6 3. Lg2 d5 4.
cxd5 Pxd5 5. Pc3 Pb6 6. Pf3 Pc6
7. 0-0 Le7 8. d3 0-0 9. Le3 Le6 10.
Pa4 e4! 11. Pe1 exd3 12. Pxd3
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Td2+ 31. Kc3 b5 32. a3 Kc7 33.
Ph3 Td7 34. Td1 Te7 35. Lf1 Kb6
36. Pg1 Lc6 37. h4 Te3+ 38. Kc2

30. Tg6??
Ingegeven door de tijdnood van de
zwartspeler. 30.La2 c4 31.dxc4 Dc6
is onduidelijk.
30...Td8??
30...fxg6 31.fxg6 En Mark had
overzien dat na verdrijven of slaan
van het paard op f6 de toren op c7
het veld h7 dekt.
31. Tfg1??
31. Txg7 Kxg7 32. Lh6+ Kh8 33.
Lg5+31...fxg6-+ 32. fxg6 c4 33. Lg5
cxd3+ 34. Kd1 h6??
34...Dc5 is -7,8. Alles is goed,
behalve h6...
35. Lxh6 dxc2+ 36. Kc1 Pxd5?
36...Dxd5 37. exd5 Pc5 38. Lg5+
Kg8 39. Kxc2+/=
37. Lg5+ Kg8 38. Dh7+ Kf8 39.
Dh8# 1-0
All's well that ends well.

38…b4 39. Lxc4 bxa3 40. Lb3
Lg7! 41. Lg8 axb2 42. Kd2 Lh6 43.
Lxh7 Te7+ 44. Kc3 Lc1 45. Kc2
La4+ 46. Kb1 Lxd1 47. Lxg6 Te5
0-1
Solide gespeeld. Het voordeeltje
vanuit de opening is nooit uit
handen gegeven.
Mark Smits - Rick Duijker
1. e4 e5 2. Pc3 Pf6 3. f4 d6 4. Pf3
Pbd7 5. Lc4 Le7 6. d3 c6 7. fxe5
dxe5 8. a3 0-0 9. Le3 b5 10. La2
Pg4 11. Lg1 a5 12. h3 Lh4+ 13.
Kf1 Ph6 14. g4 Lg5 15. Pxg5 Dxg5
16. Df3 Kh8 17. Le3 Dg6 18. Ke1
Dd6 19. Pe2 Pc5 20. Df2 Pa6 21.
Pg3 Pg8 22. Pf5 Lxf5 23. gxf5 Pf6
24. Tg1 Tac8 25. Dg3 Pe8 26. Ke2
Tc7 27. Taf1 c5 28. Ld5 Tg8 29.
Dh4 Pf6
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Paul Keres (2205)
Xander Wemmers (2372)
Marijn Otte (2174)
Dirk de Beer (2224)
Mark Smits (2312)
Paul Hommerson (2183)
Gerben Veltkamp (2181)
Dirk Floor (2133)
Bert Both (2138)
Jan-Bart Abcouwer (2130)
Willem van de Fliert (2202)

-

De Wijker Toren (2200)
Harmen Jonkman (2428)
Dennis Ruijgrok (2311)
Rick Duijker (2187)
Sjoerd Plukkel (2254)
Jimmy van Zutphen (2154)
Peter Uylings (2134)
Erik Schoehuijs (2098)
Thomas Broek (2186)
Stefan Slings (1940)
Djurre den Heeten (2303)

4-6
0-1
0-1
0-1
1-0
½-½
½-½
1-0
0-1
1-0
0-1

troffen we de twee Wageningse
huurlingen die spoedig per auto
richting speelzaal geëscorteerd
werden. Wij moesten daarentegen
wachten op de lijndienst en
daarmee was de eerste psychologische tik uitgedeeld.
Naast een eigen pendeldienst heeft
SV Wageningen ook nog een
bijzondere speellocatie. Het midden
van de speelzaal ligt namelijk drie
treden lager dan de rand. Leuk voor
de toeschouwers die hierdoor een
uitstekend overzicht over de borden
hadden. Wel typisch zo’n speelzaal
waar gênante situaties met drankjes
en afstapjes op de loer liggen. Het
zou er die middag gelukkig niet van
komen.
De wedstrijd zelf leek aanvankelijk
wat stroef op gang te komen. Wim
was met zwart in een vrij passieve
stelling terecht gekomen waarin zijn
tegenstander voorzichtig op winst
leek te kunnen spelen. In plaats van
rustig te manoeuvreren schoof Bert
Torn de stelling echter dicht waarna
er meteen remise werd gegeven.
Marijn Otte kwam tegen de sterke

Wageningen - Paul Keres
Paul Hommerson

Na de vrij kansloze nederlaag tegen
de Wijker Toren moest er tegen
Wageningen gewonnen worden om
nog in de bovenste regionen mee te
kunnen draaien. Vooraf leken de
teams elkaar weinig te ontlopen.
Weliswaar kon de thuisclub met
Timman en Afek bogen op iets
sterkere topborden (op papier
uiteraard), maar op de staartborden
moesten er voor ons kansen liggen.
Voor de echte teambuilding is de
reis naar Wageningen eigenlijk wat
aan de korte kant. Bij de vorige
uitwedstrijd tegen Groningen werd
bijvoorbeeld de Deventer moordzaak uitgebreid onder de loep
genomen en onder leiding van Dirk
Floor zelfs volledig opgelost.
Ditmaal bleven de conversaties
beperkt tot minder diepzinnige
zaken zoals de Belgische competitie, Hypercube en de manier
waarop Mark de 2. Pf6 Siciliaan van
Afek aan zou gaan pakken.
Op het station Ede-Wageningen
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Sander van Eijk ook moeizaam uit
de opening. Marijn bleek niet
helemaal vertrouwd te zijn met de
Fischer-aanpak van de Najdorf (6.
Lc4) en moest toen de gevaarlijke
zet Pd5 toelaten. Met kunst en
vliegwerk wist hij echter af te
wikkelen naar een eindspel met een
pion
minder
dat
hij
door
aanwezigheid van ongelijke lopers
uiteindelijk keurig remise wist te
houden. Op de meeste andere
borden zag het er op dat moment
goed uit. Bij Dirk de Beer kwam een
Hollandse Leningrader op het bord
waarin hij met 8. Db3 en 9. Pg5 de
concessie d5 afdwong. Dit weerhield zijn tegenstander er niet van
om toch e6-e5 door te zetten,
waarop Dirk e2-e4 antwoordde.
Echt duidelijk was het volgens mij
nog niet, maar een paar zetten later
kreeg Dirk een sterk paard op e5
waarna hij de partij soepel naar zich
toe trok. De andere Dirk speelde
eveneens een goede positionele
partij. Ondanks een rustig begin
met een 8. a4 anti-Marshall kreeg
hij al snel een aantal typische
Spaanse voordelen in handen: sterk
pionnencentrum, paard op f5,
dreigende lopers en een zwakke
zwarte pion op b5. Zowel de pion
als de zwarte koningsstelling bleken
op den duur niet meer verdedigen.
Jan-Bart had met wit in een
Trompowski het grootste deel van
de partij de touwtjes in handen.
Vlak voor de tijdcontrole gaf hij
echter een stuk weg, waarna Erik
van den Dikkenberg de partij niet
meer weggaf. Mark Smits en Fred

Jonker waren ondertussen bezig
aan een spektakelstuk.
Mark Smits - Fred Jonker

Stand na 26. Td1-d5
Mark had ergens een pion
gewonnen en heeft zojuist Td1-d5
gespeeld om de rest van de
damevleugel op te ruimen. Met nog
een paar minuten op de klok werd
Mark nu onaangenaam verrast door
27…Pd4!! Dubbel uitroepteken
voor het schokeffect. Zwart dekt e8,
zodat nu zowel Pxe6 als Lxd6
dreigt. Miraculeus genoeg weet
Mark de stelling ondanks hevige
tijdnood nog bij elkaar te houden.
28. Df7 Lxd6 29. Txe8+ Txe8 30.
Txd6 Pxb3 31. Tb6! Te1+ 32. Kb2
Te2+ 33. Ka3 Txa2+ 34. Kxa2
Da4+ 35. Kb2 Da1+ 36. Kxb3 a4+
37. Kc2 Da2+ 38. Tb2 1-0
De partij van de dag was uiteraard
het duel tussen Xander Wemmers
en Jan Timman. Eigenlijk is het heel
bijzonder dat iemand als Timman in
de eerste klasse meespeelt en je
kunt je afvragen hoe het is om bij
hem in het team te zitten. Ik
begreep van David van Eekhout dat
Timman net als de rest van het
team na afloop bijvoorbeeld wel
gewoon mee uit eten gaat, maar dat
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hij toch wel een bijzondere positie
inneemt. Als Timman iets over een
stelling zegt dan wordt dat door de
rest van de club ook meteen als
laatste woord geaccepteerd. Of dat
bij ons ook zo zou gaan is nog maar
de vraag. Ik citeer onze kopman uit
PKB1: "Wij Keresianen gaan in de
analyse bij het bord staan en
werpen
zonder
pardon
ons
stellingsoordeel over tafel. (…)
Geen onderbouwing van het
oordeel, geen terughoudendheid of
gepast respect. Nee, alleen het
alles omvattende oordeel. "Dit is
gewonnen!" "Je moet hier natuurlijk
op d5 slaan!". "Dwaas!" (einde
citaat). Iemand als Timman zou het
bij Paul Keres wel eens heel zwaar
kunnen krijgen. Goed, terug naar de
partij. Het werd een tactisch
ingewikkeld duel waarin beide
spelers in feite tegelijk in de aanval
waren. De koningsaanval van
Timman bleek uiteindelijk meer
gewicht in de schaal te leggen,
maar wat er precies mis ging kunt u
het beste van Xander zelf
vernemen (zie analyse).
Zelf mocht ik het met zwart
opnemen tegen onze clubgenoot
David van Eekhout. Na wat
verwikkelingen in een Siciliaanse
Taimanov kwam ik een pion voor
die ik in een lopereindspel wist te
verzilveren. Daarmee kwam de
stand op 3-5 in ons voordeel met
alleen Gerben en Bert nog aan de
slag. Gerben speelde tegen de
sympathieke Yochanan Afek, die
vooral bekend is van de door
Jeroen Bollaart georganiseerde

workshops. Afek (wit) had de partij
niet al te ambitieus opgezet door
het Schots Vierpaardenspel op het
bord te brengen. Na afloop zou hij
zich bij Gerben verontschuldigen
voor zijn slappe openingsopzet. Dat
is toch wel typisch, want hij schijnt
het bijna altijd zo te spelen en het
lijkt me stug dat hij zich na iedere
witpartij excuseert. In de partij
verloor Gerben in het eindspel een
pion, maar had als compensatie wel
een centraal opgestelde koning
terwijl de de witte collega nog op g1
stond. In de analyse achteraf bleek
er sprake van dynamisch evenwicht, maar in de partij gaf de pion
toch de doorslag. Daardoor kwam
alle druk op de partij van Bert te
liggen. Daar stond inmiddels het
volgende eindspel op het bord:
Richard Christians - Bert Both

Stand na 54. Kd3
54…c2
Gezien de stand in de wedstrijd
besloot Bert geen risico te nemen
en naar een geforceerde remise af
te
wikkelen.
Achteraf
werd
gevonden dat zwart hier kon winnen
met 54...Pe1+! 55. Ke2 c2 56. Kd2
a4 57. Le4 b3 58. axb3 a3! (Dirk F.)
59. Kc1 a2
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Xander Wemmers – Jan Timman
(commentaar Xander)
Voorbereiden
op
Timman
is
ondoenlijk: het komt er op neer dat
je je gehele witrepertoire moet doorlichten. Om de een of andere reden
had ik Frans verwacht, maar het
werd een Siciliaan.
1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 4.
Pxd4 Pf6 5. Pc3 d6 6 Lg5 e6 7.
Dd2 a6 8. 0–0–0 Ld7 9. f4 Le7 10.
Pf3 b5 11. Lxf6 gxf6 12. Ld3 Da5
13. Kb1 0–0–0 14. De3 Kb7 15.
The1
Direct 15. Pd5 is niet mogelijk
omdat dan de toren op h1 blijft
hangen na 15...exd5 16. exd5 Pb4
17. Dxe7 Dxa2+ 18. Kc1 Pxd3+ 19.
Txd3 Da1+
15...h5

55. Kxc2 Pd4+ 56. Kd3 Pxf5 57.
gxf5 a4 58. Kc4 b3 59. h8D+ Kxh8
60. axb3 axb3 61. Kxb3 Kg7 62.
Kc4 Kh6 63. Kd5 Kh5
Dit had Bert nog gezien toen hij c2
speelde. Elke andere koningszet
zou verliezen.
64. Kd6??
Vermoeidheid na zes uur schaken.
64. Ke4 of d4 is remise.
64...Kg4 0-1
Daarmee werd de wedstrijd met 6-4
gewonnen en staan we, om met
Bert Both te spreken, weer in het
linkerrijtje. Ras-optimist Mark Smits
nam zelfs het woord "promotiekansen" nog in de mond. In theorie
is dat inderdaad mogelijk, maar dan
moeten koploper BSG en De Wijker
Toren nog beiden een misstap
begaan. Zelf moeten we dan alles
winnen. Niet erg waarschijnlijk
allemaal, maar het idee is in ieder
geval goed voor de moraal. Nu
eerst maar proberen om de
komende wedstrijd tegen VAS tot
een goed einde te brengen.
Wageningen
Timman
Afek
Jonker
van Eekhout
Marks
van Eijk
v Herwaarden
Torn
vd Dikkenberg
Christians

- Paul Keres
- Wemmers
- Veltkamp
- Smits
- Hommerson
- Floor
- Otte
- de Beer
- van de Fliert
- Abcouwer
- Both

4-6
1-0
1-0
0-1
0-1
0-1
½-½
0-1
½-½
1-0
0-1

16. Pd5
Hier kan het wel, maar het is niet
duidelijk of het ook goed is. Het
geeft
in
ieder
geval
een
interessante partij. Het alternatief is
16. Lf1 met een wat rustiger
spelbeeld.
16...exd5 17. exd5 Pb4 18. Dxe7
The8 19. Dxf6
Wit had de keuze uit drie
verschillende pionnen, maar deze
leek me het smakelijkst. De pion op
b2 behoeft dekking.
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een later d5-d6+) en had zwarts
volgende zet niet zien aankomen.
Achteraf hebben we nog gekeken
naar 23. Lh7!? maar dat lijkt ook
beter voor zwart te zijn: 23. Lh7
Da4 24. c3 Da1+ 25. Lb1 Ld7 Een
grappig idee van de PC: er volgt
een keer een schaak op a4,
bijvoorbeeld 26. Pe1 Pa2+ 27. Kc2
b4
23...Da4
Ai, valt c2 aan en valt de loper op
e4 indirect aan.
24. Dxf7+ Tc7 25. Dg6
Het enige, maar nu valt b2. Het
gaat vervolgens van kwaad tot
erger.
25...Da1+ 26. Kd2 Dxb2 27. Tc1?
27. Dxd6 Pxc2 28. Dg6 blijkt nog
een vechtkans, uiteraard uit de
koker van de computer. Zwart heeft
geen nuttig aftrekschaak en wits
voormalige
droom
komt
uit:
28...Pd4+ 29. Ke3 De2+ 30. Kxd4
Dxd1+ 31. Ke5 Tja....
27...Lxf3 28. gxf3
28. Lxf3 Te7!
28...Tg7 29. f5
Nog wat tijdnoodgeneuzel. Je zit
niet vaak tegenover iemand als
Timman.
29...Txg6 30. fxg6 a5 31. Te1 a4
32. Ld3 Pxd3 33. Te7+
Hier trok Jan toch nog even witjes
weg. Meer dan een stuiptrekking is
het echter niet.
33...Kb6 34. g7 Dc1+
Een andere route naar g8 is
34...Db4+ 35. Kxd3 Dc4+ 36. Ke3
Dxd5
35. Kxd3 Dg5 36. f4 Dxd5+ 37.
Kc3 Dc4+ 38. Kb2 b4 39. f5 a3+

19...Txe1

20. Pxe1?!
Dit leek me de enige zet, maar dat
is onzin. Rybka geeft de witte
stelling na 20. Txe1 een plus en dat
is een indicatie dat wits 16e zet
goed is. 20. Txe1 Dxa2+ 21. Kc1
Pxd3+ 22. cxd3 Tc8+ 23. Kd2 en
hier blijkt hoe nuttig het is om b2
gedekt te hebben. De witte koning
staat geheel veilig, iets wat ik niet
onderkend had.
20...Dxa2+ 21. Kc1 Lg4!
Na deze zet komt zwart tot (meer
dan) voldoende tegenspel. Wit mag
niet op d8 nemen omdat zowel d1
als e1 met schaak vallen. 22. Pf3
Het alternatief 22. Le2 Lxe2 23.
De7+ Kc8 24. Dxe2 Da1+ 25. Kd2
Dxb2 is beter voor zwart. 22...Tc8
23. Le4?!

De witte stelling is al wat precair,
maar dit is een regelrechte fout. Ik
droomde alleen maar van Dxd6 (en
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wars was van alle electronica maar
dat valt kennelijk mee. Omdat Jan
de dag ervoor jarig was geweest
kreeg ik nog een 'gratis punt' van
hem toegeschoven. Helaas bleek
het om een taartpunt te gaan, al liet
ik mij deze wel zeker goed smaken.

40. Kb1 Dc3 0-1
En we gingen aan de bar een
biertje halen. Er volgde nog een
interessante analyse waarin mij
opviel dat Jan zich af en toe afvroeg
wat De Computer van de stelling
zou vinden. Ik dacht altijd dat hij

PK2: het vierde uur
Jan Jaap Janse

Paul Keres II is dit jaar historisch
sterk. Ga maar na: 5 spelers met
meerjarige ervaring in PK1 (Anton,
Erik, Evert, Jan Jaap en Maartje),
oud-meesterklasser Hein-Piet en de
bikkels Lukas en Gabriël. Toch valt
het niet mee om in de 2e klasse te
blijven, die er dit jaar ook sterk
uitziet. Gelukkig hebben we een
team met een bijna Duitse
mentaliteit die in tijdnood vele
puntjes pakt. Een verslag in
staccato:

Mertens - Kronemeijer, bord 6
De stelling na 25 zetten. Wel ietsje
beter voor Simon, vooral door het
loperpaar dat zo sereen op c8 en f8
de beurt staat af te wachten. Maar
is er iets van te maken?

Uit naar Venlo: 4,5-3,5 verlies
Hierover viel al een mooi verslag
van Lukas in het vorige PKB te
lezen. De invallers weerden zich
manmoedig: bij de stand 3-2 achter
(en Gabriël in beroerde stelling)
waren Simon Kronemeijer en Jaap
van Oosten nog aan het strijden in
iets betere lopereindspelen. Uiteindelijk kwam Jaap niet verder dan
remise, maar Simon wist water uit
steen te persen met een vol punt
als gevolg. In diagrammen:

De stelling na 50 zetten. Actieve
lopers, mooi ruimtevoordeel, maar
nog steeds geen zicht op een vol
punt. Of…?
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moeizame middag worden, vooral
toen Erik en Hein-Piet hun
openingsvoordeel
verspeelden.
Daarentegen bleken de zwarte
borden slagvaardig in tijdnood (zie
diagram).
Evert heeft wat pionnen weggekupst, maar compensatie is er.
Wit helpt een klein beetje mee:
U raadt het al, dit is na 75 zetten.
Simon heeft ongelijke lopers
voorkomen en de beide pionnen
zwak gemaakt, maar nog steeds
lijkt er niet door te komen. Een
uiterste poging:
75…Ke1! 76. Lb6 Kd1 77. Lc5 Lh6
Nuttig wachtzetje.
78. La3?? Ld2 0-1
Wat een vechtlust!

Huysman - Van Heel, bord 6
24. Le4? La6 25. c4 Tg8 26. Df2
Pf6 27. Dc2 Pg4!
Daar heb je het al. Wat te doen aan
invallen op h2? Wit forceerde
prompt remise:
28 Da4 Txh2 28 Dc6+ ½-½

Thuis tegen Helmond: 4-4
Een potje dat lang op en neer ging,
en uiteindelijk in een gelijkspel
eindigde. In tijdnood bleek Hein-Piet
uit het goede hout gesneden
waardoor we met 3-3 het vijfde uur
ingingen. Erik en Jan Jaap
probeerden toen nog iets uit hun
lopereindspelen te halen, maar
tijdnood (Erik) en onhandigheid (JJ)
voorkwamen dat. Eigenlijk een
resultaat
waar
beide
teams
tevreden mee mochten zijn.
Uit naar Zevenaar: 4-4
De uitwedstrijd naar Zevenaar,
waar we goede herinneringen aan
hebben. Echter, al die herinneringen hadden Jan-Bart in een
glansrol en die speelt nu toch echt
in het eerste. Het zou een

Van Leeuwen - Janse, bord 2
Geen pretje voor zwart. Gelukkig
kwam wit met 30. T1e2? waarop
30…Txf2! de remise op het bord
bracht.
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Smit - v/d Put, bord 5
We laten Gabriël aan het woord:
"Zwarts laatste zet was 13...Tac8?.
13...c5 lijkt beter (bijv. 14. dxc5
bxc5 15. Db3 Lc6 16. Pe5 Tab8 17.
D~ La8)
14. Le3 g5?!
Te bang voor 15. Pf4 ~ 16. Lh3
15. Dd2 h6 16. f4!?
Gelijk b4 kan natuurlijk ook, maar ik
zag iets leuks
16...f6 17. b4! Pxb4?!
Variantjes na 17... Lxb4 18. Pxb4
Pxb4 19. fxg5 fxg5 20. Lxg5 hxg5
21. Dxg5 laat ik als huiswerkopgave
voor de ijverige student)
18. f5 Dd6 19. Pc5 bxc5 20. dxc5
Dd7 21. Dxb4 c6
En hier moeten we er maar mee
ophouden. Wit mist vanaf hier tot
aan de 40ste zet in hoge tijdnood
minstens 8 keer eenvoudige tot iets
minder eenvoudige kansen op
beslissend voordeel. Gelukkig gaat
zwart na het uitvoeren van de 40e in
potremise stelling door de vlag."

Thuis tegen Vianen/DVP:
3-5 verlies
De Brabantse Vianezen zijn
kampioenskandidaat, en bewezen
dat ook tegen ons. Al kwamen we
zomaar 3-1 voor toen we (alweer)
scherper waren in tijdnood. Toen
waren er echter nog 3 Duitsers over
en die zijn minstens zo hard met
weinig tijd. Als Erik zijn goede
opening had uitgebuit hadden we
een grappig resultaat gehad: 4-0
tegen de Nederlanders, 0-4 tegen
de Duitsers. Geen schande, die 3-5,
maar de degradatiestreep stond nu
pal onder onze voeten.
Uit tegen D4: 1½-6½ winst
En eindelijk wou eens alles lukken.
Goede stellingen werden gewonnen, slechte stellingen werden
in tijdnood omgebogen en alleen
Evert (tegen oud-PK’er Robbert van
Vossen) moest capituleren. Ook
hier dus nuttig werk in het vierde
uur, en dan vooral door Gabriël die
precies op zet 40 de zwarte vlag
zag vallen. Al had hij het eigenlijk
niet zover moeten laten komen:

Al met al dus een lage
middenmootpositie, al krijgen we de
duidelijke zwakkere teams nog op
de koffie. Sterren tot nu toe zijn
nestor Hein-Piet en junior Maartje,
die hun mooie partijen kennelijk
voor een volgend PKB bewaren. Wij
houden u op de hoogte.
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matdreiging snel onafwendbaar.
Jan Schepers had al vroeg een
voorsprong opgebouwd van 2
pionnen, maar hij gaf er onnodig
één terug. Een blackout van Jan en
de naweeën ervan brachten zijn
jeugdige tegenstander op gelijke
hoogte en later zelfs op een stuk
voorsprong in het eindspel, wat niet
meer goed te maken viel: 2-1.
Ronald Gouma had met zwart een
ruimtevoordeel opgebouwd en nam
de c-lijn in beslag. Na ruil van zijn
paard tegen wits zwartveldige loper
werd de loper van g7 een beest. In
combinatie met de vrije a-pion zou
Ronald veel materiaal winnen, en
hij weerhield zijn tegenstander ook
nog van een ultieme eeuwig
schaak-poging. Hierdoor was het
derde Keres-punt binnen.
Ernst van der Vecht – naast Ronald
de andere Keresiaan die vorig jaar
voor een concurrent in de
Promotieklasse speelde – stelde
het eerste matchpunt veilig. Hij
maakte gebruik van de zwaktes op
de zwarte velden en de tijdnood
waar
zijn
tegenstander
in
verkeerde. Die tijdsinvestering had
de Baarnse speler overigens weinig
opgeleverd. Uiteindelijk werd de
zwarte koning uitgerookt en was
mat niet te voorkomen.
Baarn deed wat terug op bord 1,
waar teamcaptain Jaap van Oosten
een merkwaardige opening tegen
kreeg. Na een moeilijke start leek
hij een comeback te maken in de
partij. Later kreeg Jaap toch te
maken met problemen bij de
koning, waardoor hij twee pionnen

PK4-Baarn 1
Colijn Wakkee

Net als een jaar geleden opende
Paul Keres 4 in de Promotieklasse
het seizoen tegen Baarn. Bij Baarn
zijn de krachtsverschillen binnen
het team erg groot; bij PK is dit juist
kleiner door de promotie van Paul
Hommerson en de afwezigheid van
Gert-Jan de Pender. Ook Rolf
Dijksterhuis (Guernsey) en Michiel
Bouwhuis waren er niet bij. Jan
Schepers en Jeroen Bollaart, die
later in het seizoen nog tégen PK4
zullen spelen, vielen in.
De eerste uitslag was er al
opvallend snel. Na twee uur en 13
zetten
spelen
gooide
de
tegenstander van Colijn Wakkee de
handdoek in de ring. Wit offerde in
het Spaans een pion voor
koningsaanval, maar die aanval kon
vrij eenvoudig gepareerd worden.
Toen Colijn ruil afdwong van twee
lichte stukken werd ineens de klok
gestopt en werden de hand
geschud. Dat terwijl de weg naar
winst - met slechts één pluspion en
een vol bord - nog behoorlijk lang
en lastig was.
Erik Verlinde verdubbelde de
voorsprong. Hij offerde een kwaliteit
om die via een aanval richting de
onhandig
geposteerde
zwarte
stukken (incl. koning) weer terug te
krijgen. De Baarnaar verdedigde dit
goed, maar verbruikte veel tijd.
Daarna speelde hij minder secuur,
en Erik maakte daar dankbaar
gebruik van door de druk op de
ketel te houden. Zo was een
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achterkwam. Hij probeerde het nog
te redden, maar dat was tevergeefs:
4-2.
Jeroen Bollaart won niet veel later.
Hij bereikte een zware stukkeneindspel en kwam uit op een
toreneindspel met vrijpion, terwijl op
de andere vleugel de tegenstander
een nog ongevaarlijke meerderheid
had. Koning en toren begeleidden
de vrijpion vrij eenvriemens
oudig naar de overkant.
Het laatste woord was aan Conrad
Kiers. De partij leek op remise uit te
komen, maar de in tijdnood
verkerende opponent dacht een
truc te hebben via doorslaan met
promotiedreiging, en liet een loper

in staan. Na een tussenschaak
controleerde Conrad ineens het
promotieveld en kon hij daarna de
loper pakken, wat de partij besliste.
Hiermee werd de eindstand 6-2
voor Paul Keres 4. Een goed begin
dus; de Regiohakkers, Utrecht 4 en
natuurlijk PK5 zijn gewaarschuwd!

Slechte start Paul Keres 5

tijdens een tussenstop in de
supermarkt) kreeg ik een sms van
één van die collega’s, Mariëtte:
‘Hee joen. laatste nieuws: bobby
fisher is overleden. net op nu.nl
gelezen. gek toeval. nou doei.’ Daar
stond ik dan, appels af te wegen in
de Spar, met een sms’je dat me
deed denken aan het telegram
waar ‘L’étranger’ mee begint. Ik
moest hier met iemand over praten.
Maar ja, je zegt niet zo snel tegen
een
willekeurige
supermarktbezoeker ‘Tjonge, Bobby Fischer is
dood’. Waar kon ik beter zijn dan in
Wijk aan Zee? Twee uur later was
ik er. De eerste die ik sprak was
Jan Jaap die vertelde dat hij het,
‘gek toeval’, die ochtend nog met
enkele schakers over Fischer had
gehad. Ze hadden zich afgevraagd
hoe ’t met ‘m was.

PK4
van Oosten
Kiers
Gouma
v.d. Vecht
Wakkee
Verlinde
Schepers
Bollaart

Jeroen Bollaart

18 januari 2008. Het is een
vreemde dag. Tijdens de lunch had
ik het met enkele niet-schakende
collega’s over Bobby Fischer. Ik
weet niet precies meer wat de
aanleiding was, het ging over
mensen waar je een tijdje niets van
hoorde en die dan plotseling weer
opdoken, of daar meer dan 2000
jaar mee wachten. Ik vertelde kort
iets over de matches tussen Fischer
en Spassky in 1972 en 1992 en de
periode waarin Fischer van de
aardbodem verdwenen leek te zijn.
Daarna ging ’t weer over werk. Ik
had de laatste uren vrij genomen
om een kijkje te nemen bij het
Corus toernooi in Wijk aan Zee. Op
weg daarnaartoe (of eigenlijk:
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- Baarn 1
- Losekoot
- Moes
- Meijer
- Krishnasing
- Benschop
- Overbeek
- Lensink
- Boss

6-2
0-1
1-0
1-0
1-0
1-0
1-0
0-1
1-0

Frank 'The Secret' gelezen, misschien werkt zijn positieve instelling
aanstekelijk. Feit is in ieder geval
dat hij de eerste wedstrijd helaas
was verhinderd en dat die wedstrijd
bijna in een 8-0 nederlaag voor
onze mannen eindigde. Alleen
Peter (van den Belt) kreeg een
halfje kado van een gulle Wim
Lamme die in een betere positie,
met sterk tijdvoordeel, remise
aanbood in de wetenschap dat
Amersfoort 2 al zeven punten
binnen had.

Dan nu (‘to something completely
different’): de verrichtingen van Paul
Keres 5 in de promotieklasse.
Toen ik, na twee ronden SGS
competitie, een goede vriend van
me vertelde dat m’n team nog geen
partij had gewonnen maar slechts
vier remises (uit 16 partijen) had
behaald, merkte hij op dat we dan
toch in ieder geval een kwart van de
partijen in evenwicht hadden weten
te houden. Dat is een ongekend
positieve insteek, zeker voor
iemand die graag met een T-shirt
loopt met daarop een uitspraak die
aan Schopenhauer wordt toegeschreven: "Het ergste moet nog
komen". Ook onze eigen externe
wedstrijdleider Simon kon een
lichtpuntje ontdekken. In de tweede
wedstrijd hadden we 1,5 punt
behaald. Dat is drie keer zoveel als
in de eerste. Als die trend zich zou
voortzetten, zouden we de derde
wedstrijd (tegen PK 4) met 4,5 punt
moeten winnen. Later meer over de
derde en vierde ronde.

De tweede wedstrijd werd in de
Sjuut gespeeld. De tegenstander
was De Biltse Combinatie 1. Ik knip
en plak hieronder een deel van het
verslag dat Simon op de site
plaatste. Alleen al omdat ’t lekker
leest.
(door Simon Kronemeijer)
Toen uw verslaggever binnenkwam,
was de eerste nul reeds gevallen bij
Peter van den Belt, terwijl Frank
Heinen al een toren achterstond en
de normaal zeer solide Jan
Schepers behoorlijk overspeeld
was. Andor Lukacs stond materiaal
voor, maar zijn tegenstander wist
heel goed wat hij deed en ging
dwars door de witte stelling heen.
Voeg daaraan toe dat Laurens
Winkelhagen in grote tijdnood zijn
scheepje niet droog wist te houden,
en u begrijpt dat er aan de
tussenstand weinig plezier viel te
beleven.
Paul van Oordt, op het laatste
moment ingevallen, speelde wel

Dit jaar speel ik voor het eerst in het
vijfde en ik was wel benieuwd hoe ’t
zou zijn om te spelen in een team
dat twee keer achter elkaar is
gepromoveerd en blaakt van het
zelfvertrouwen. Ik herinner me nog
van vorig jaar dat Frank (Heinen)
voorafgaande aan een externe
wedstrijd meestal riep dat het vijfde
ook deze keer weer zou gaan
winnen, dat daar geen twijfel over
mogelijk was. Misschien heeft
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de negende zet van zwart wel
gelijke stellingen tegen in de
database van Fritz 10.
5...h6 6. Lh4 e6 7. Ld3 Le7 8.
Pbd2 Db6 9. Dc2 c5

een goede partij; hij bereikte een
eindspel met een plusje, dat echter
niet te winnen bleek. Ook Jeroen
Bollaart kwam in een evenwichtig
eindspel uit op remise. De enige
met echte winstkansen was Jan
Teuben,
die
een
Wolgagambietpion had aangenomen en
zonder kleerscheuren het eindspel
had bereikt. Daarin waren zijn
verbonden vrijpionnen veel sterker
dan de eenzame zwarte, en als hij
nog twee minuten meer op de klok
had gehad had hij ongetwijfeld
gewonnen. Nu bleef het remise.
PK5 wacht daardoor nog steeds op
zijn eerste winstpartij in de
promotieklasse. Niet getreurd: met
twee bordpunten staat PK5 niet
eens ongedeeld laatste. Er komen
nog kansen genoeg, vooral nadat
Paul Keres 4 en de Regiohakkers
langsgekomen zijn.

10. e4!? dxe4 11. Pxe4 Pxe4 12.
Lxe7 Pxf2
Nu komt wit wel erg prettig te staan.
Een alternatief is 12...Pef6 13.Lxf6
Pxf6
13. Dxf2 Kxe7 14. 0-0 cxd4 15.
cxd4
Geeft wit een geïsoleerde pion
maar ook een open c-lijn en, op
termijn mogelijkheden om met d4d5 de zwarte koning in verlegenheid te brengen
15...Pf6 16.Pe5 Td8

Let op die laatste zin: "nádat Paul
Keres 4 en de Regiohakkers langs
zijn geweest" komen onze kansen.
De verwachte 4,5 punt in ronde drie
werd bij lange na niet gehaald. We
gingen er af met 7-1. Jan Teuben
was de held van de avond. Hij
scoorde voor PK 5 de eerste
winstpartij. Tot en met de vierde
ronde bleef dit ook de enige
winstpartij.
Jan Teuben (1825) Conrad Kiers (1854)
1. d4 d5 2. Pf3 Pf6 3. Lg5 Pbd7 4.
e3 c6 5. c3
Geen 'theoretische' zet, maar met
zetverwisseling kom ik tot en met

17. Tac1
De pion was nog even te
verdedigen met 17. Pf3 maar dan
krijgt zwart wel de tijd om z'n
stukken te ontwikkelen.
17...Txd4 18. Pc4 Dd8 19. Le2 Td5
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verschillende
plaatsen
helaas
moeilijk te lezen. Er volgen nu dus
enkel nog verliespartijen. Te
beginnen met het eerste bord.

20. Lf3 Td3 21. Dc5+ Ke8 22. Tfd1
Txd1+ 23. Lxd1
Fritz, die voorstelt om door te gaan
met 23. ...Pe4, geeft zwart hier een
dikke plus! Je moet toch redelijk
emotieloos door het leven gaan om
je hier met zwart op je gemak te
voelen.
23...Pd7?

Andries Dekker (2198) Jan Schepers (1876)
1. d4 c6 2. c4 Pf6 3. Pc3 d5 4. Pf3
g6 5. Lg5
Hier wordt 5. e3 Lg7 6. Le2 (of 6.
Ld3) het meest gespeeld.
5...Lg7 6. e3 0-0 7. Ld3 Da5
In een partij Kasparov - Smyslov
(1984), ging zwart hier verder met
7...Le6.
8. 0-0 Lg4
Ik vond slechts 1 partij met deze
stelling in m'n database. Daar koos
zwart ervoor om op c4 te slaan en
met b5-b4 de witte stelling te
verstoren: 8...dxc4 9. Lxc4 Lg4 10.
Lh4 Dh5 11. Lg3 b5 12. Le2 b4 13.
Pa4 Pe4 14. Tc1 (J. Rukavina
(2384) - J. Stimac (2005), Sibenik
2006)
9. cxd5 cxd5 10. h3
Fritz geeft als beste: 10. Lxf6 Lxf6
(of 10...exf6 ) 11. Db3 met
pionwinst.
10...Lxf3 11. Dxf3 Pbd7

Behalve 23...Pf6-e4 was ook nog
speelbaar: 23...Ld7 24. Pd6+ Kf8
25. Pxb7+ De7.
24. La4
Het kon eenvoudiger, maar je moet
't wel even zien: 24. Pd6+ Kf8 25.
Dxc8 Txc8 26. Txc8 Dxc8 27. Pxc8
24...Dg5 25. Pd6+ Kf8 26. Dxg5
hxg5 27. Pxc8 Pe5 28. Pd6 Td8
29. Pe4
Direct 29. Pxb7 was mogelijk
(29...Tb8 30.Tc7), maar Jan maakt
eerst nog een ommetje met z'n
paard.
29...f6 30. Pc5 Td6 31. Pxb7 Tb6
32. Tc8+ Ke7 33. Tc7+ Kf8 34. Lb3
f5 35. Pc5 Td6 36. Pxe6+ 1-0
Nu volgen enkele partijen uit de
vierde ronde, thuis tegen Regiohakkers 1. We werden regionaal in
de pan gehakt. Serdar hield ons
gelukkig van de nul af, hij haalde
een remise. Zijn notatie is op

12. b4?! Dxb4
12...Da3! 13. Pxd5 (het paard is niet
goed te dekken: 13. Tfc1? Tac8)
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13...Dxd3 14. Pxe7+ Kh8 =\+ 13.
Pxd5 Pxd5 14. Dxd5 Pf6 15. Df3
b6 16. Lf4
Direct 16.La6 maakt 't makkelijker
om de c-lijn te veroveren.
16...Tac8 17. a4
Geeft wit een veld (b5) voor z'n
loper. Een ander idee is a4-a5
gevolgd door Tfb1.
17...Tc3 18. La6

13...Ld6
13...a6 14. a4 Pg4 15. Lxe7 Dxe7
16. Pxg4 Lxg4 17. b5: A. Jerez
Perez (2405) - J. Campos Moreno,
(2513) Andorra 2001.
14. Lf4 Pg6 15. Pxg6 Lxg6 16.
Lxd6 Lxd3 17. Dxd3 Dxd6 18. h3
b5 19. a4 a6 20. a5 Te6 21. Pe2
De7
21...Pe4 22. Pf4 Th6
22. Pf4 Te4 23. Dc3 Tc8 24. Tfc1
g5 25. Pd3 g4 26. Pe5 Kh8
26...gxh3! 27. f3 h2+ 28. Kxh2 Th4+
29. Kg1 Pd7 en nu kan 30. Pxc6
niet vanwege 30...Txc6 31. Dxc6
Dxe3+ 32. Kf1 Th1#
27. Dc5 De6

18...Ta3
18...Ph5 19. Lg5 Lxd4 20. Db7 Lf6
21. Lxf6 Pxf6 22. Dxa7+/=
19. Txa3 Dxa3 20. Dc6
Zorgt ervoor dat wit na Lb5 a6;
Lxa6 kan doen.
20...Db4 21. Lb5 Db3 22. Tc1 Ph5
23. Lh2 Db2 24. Tf1
Die toren mag even rusten terwijl de
zwarte pionnen op de damevleugel
worden veroverd.
24...Lf6 25. Db7 a5 26. Lc7 1-0
Tim Schakel (2022) Jan Teuben (1825)
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Pc3 c6 4. cxd5
exd5 5. Pf3 Pf6 6. Lg5 Le7 7. e3
0-0 8. Ld3 Pbd7 9. Dc2 Te8 10. 0-0
Pf8 11. Tab1 Lg4 12. Pe5 Lh5 13.
b4

28. Dd6
Leuke zet.
28...Txe5
Na 28...Dxd6 29. Pxf7+ Kg7 30.
Pxd6 verliest zwart een kwaliteit.
29. dxe5 Pe4 30. Dxe6 fxe6 31.
Tb2 c5 32. bxc5 Txc5 33. Txc5
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dat dit m’n paard in de problemen
zou gaan brengen vanwege het
simpele feit dat zwart, met een pion
op a6, straks wel b7-b5 kan spelen.
Ik citeer Jaap van der Tuuk: "a6 is
vaak een nuttige zet in het Frans".
Toevallig kreeg ik daar een week
later onderstaand voorbeeld van op
het bord. Ik had zwart en had al
vroeg a7-a6 gespeeld. In de
diagramstelling heeft wit zojuist
gerokeerd. Aan de lezer de vraag:
waarom was a6 hier een nuttige
zet? (zwart aan zet).

Pxc5 34. hxg4 Pd3

35. Txb5! 1-0
Jeroen Bollaart (1832) Kasper Euser (1957)
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Pf6 4. e5
Pfd7 5. f4 c5 6. Pf3 Pc6 7. Le3 a6
Deze zet kende ik niet en ik maakte
de fout om naar een stelling toe te
werken die er op leek en die
ontstaat na 7... Db6 8. Pa4 Da5+ 9.
c3 (hieronder in het rechter
diagram).
8. Pa4?!
8. Dd2 is hier de zet.
8…Da5+ 9. c3
Ik dacht dat als Kasper geen
7…Db6 speelt, hij die variant niet zo
goed zou kennen en dan krijgt hij ’t
wellicht moeilijk bij z’n keuze op de
10e zet (11. …Pxb4 of dame
terugtrekken).

Antwoord: na 10…cxd4 11. Pxd4
Dc5 kon wit geen 12. Pcb5 spelen
vanwege de pion op a6. Wit verloor
een paard. Terug naar de partij
Bollaart-Euser.
9… cxd4 10. b4 Dc7
In de stelling zonder a6 wordt,
naast 10…Dc7 en 10…Dd8, het
volgende
stukoffer
gespeeld:
10...Pxb4 11. cxb4 Lxb4+ 12. Ld2
Lxd2+ 13. Pxd2. In m’n database
vind ik hiervan vooral partijen uit de
jaren 80, begin jaren 90 met als
zwartspelers
o.a.
Timman,
Jussupov, Dreev en Dolmatov. Is dit
weerlegd? Zo niet dan denk ik dat
het paardoffer in de partijstelling
ook prima zou kunnen. Met
10…Dc7 maakt zwart wel uit-

Links dus de partijstelling, rechts de
stelling die ik uit de theorie kende.
Het verschil (pion op a6) lijkt niet
groot. Toen ik 8. Pa4 speelde kon ik
niet ver genoeg kijken om te zien
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voordeel voor zwart. Toch had ik
die stelling nog wel willen spelen.

stekend gebruik van de mogelijkheid die door a6 in de stelling is
gebracht: met b7-b5 het paard
wegjagen en dan slaan op c3.
11. Pxd4 b5 12. Pb2
12. Pc5 is hier nog ’t best. Zwart
moet na 12…Pxc5 13. bxc5 niet
meteen op c5 slaan met de loper in
verband met 14. Pxb5 maar hij
heeft geen haast om die pion op te
halen. Zwart staat beter.
12…Pcxe5!
Maakt prachtig gebruik van de
zwakte op c3. Zoiets hoef je als
zwartspeler eigenlijk nauwelijks
door te rekenen. De witte stukken
staan niet lekker en je pakt
minstens drie pionnen mee voor ’t
stuk.

Theo Dekker (1947) Frank Heinen (1775)
Met hier en daar ook commentaar
van Frank (FH).
1. Pf3 Pf6 2. g3 g6 3. Lg2 Lg7 4.
d3 d5 5. 0-0 0-0 6. Pbd2 c5

7. Pe5
Een nieuwtje? Deze zet komt in
ieder geval niet voor in m'n Fritz 10
database. Meestal speelt wit 7. e4
maar ook 7. c3, 7. c4 en 7. Te1
worden gespeeld. Er lijkt me niet
veel mis met de tekstzet. Het plan
lijkt duidelijk: 8. f4 gevolgd door 9.
Pdf3.
7...e6 8. c4 Dd6 9. Pdf3
Geen f4 dus; f4 blijkt ook een mooi
veld voor de loper te zijn
9...Pfd7 10. Pxd7 Lxd7 11. cxd5
11. Lf4 e5
11...exd5 12. Lf4 De7 13. Dd2 Te8
14. Tfe1 Lc6
Met 14...Pc6 had zwart de opmars
van de witte d-pion kunnen
tegenhouden. De zwarte loper komt
nu wel op de lange diagonaal maar
oefent voorlopig nog weinig invloed
uit. Hij blokkeert een eventuele
toren op c8 en geeft wit de
mogelijkheid om Lh3 te spelen.

13. fxe5 Dxc3+ 14. Dd2 Lxb4
Er dreigt nu 15…Dxe3+
15. Kd1 Da3 16. De2
Ik had vage plannen om na
16…Pxe5 17. Lc1 te spelen. De
volgende zet, die nog veel sterker
is, zag ik pas toen ik m’n dame had
losgelaten:
16…Lc3 17. Kc1? Lxb2+ 0-1
Opgegeven ivm 18. Dxb2 Dxe3+.
Fritz geeft nog de volgende variant
waarin zwart z’n dame offert: 17.
Pc2 Dxb2 18. Lc1 19. Dxa1 Pxa1
20. Lxa1 met, volgens Fritz, ruim
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Maar ja, achteraf is 't makkelijk
praten, met de computer als
analyse-hulpje.
15. d4 Pd7 16. Tac1 Tac8 17. Lh3
c4
FH: Ik was zelf niet zo tevreden
over deze zet. Ik had het gevoel dat
het gedwongen was. Ik wilde pion
d5 niet verzwakken. Fritz geeft aan
dit eigenlijk wel OK is. Zwart krijgt
als compensatie de meerderheid op
de damevleugel. Wil je het anders
met zwart dan moet je eerder d6
en/of e6 kiezen, in plaats van twee
stappen met de pion.
18. Lh6 Lh8 19. Tc3 Dd8 20. Pg5
Tc7
Frank ziet z'n kans schoon om z'n
paard uit de penning te halen, nu
Lh6-f4 even niet mogelijk is.
21. Lg2 Pf8 22. e3 b5 23. Tcc1 Lf6
24. h4 Tb7 25. Tcd1 a5 26. Ph3
Volgens de klassieke opvatting zou
je zo'n flankaanval moeten beantwoorden met een centrum-actie:
26. e4! Dit kan, want na 26...Lxg5?!
(uitschakelen van een verdediger)
27. Lxg5 f6 kan wit 28. exd5 spelen.
26...Le7 27. Tf1 b4
Met z'n flank aanval heeft Frank het
initiatief mooi overgenomen.
28. Lg5 f6 29. Lh6 La4 30. Tc1
30. Pf4 Lxd1? 31. Lxd5+
30...Pe6 31. De2 c3
(zie diagram)
FH: Ik was tevreden over 31...c3.
Immers, het is een poging mijn
witveldige loper actief mee te laten
doen. Het was niet goed vanwege
de pointe: 32. bxc3 Lb5 (of 32.
…bxc3 33. Da6 - JB) 33. c4. Maar
deze pointe overzagen we allebei.

Van Fritz had ik ook nog rustiger
aan kunnen doen. Cruciaal in de
stelling is geworden pion d5 van
zwart.
32. Df3 cxb2 33. Tb1 Lc2 34. Dxd5
Dxd5 35. Lxd5 Tb6 36. Txb2 Lf5
37. Pf4 g5
37...Kh8 haalt het paard uit de
penning.
38. e4! Lg4
FH: Ik was heel tevreden over Lg4.
Zwart lijkt kansloos te staan: als ik
paard f4 pak, neemt hij mijn loper
en vervolgens krijgt-ie mijn gepende
paard e6 erbij. Eerst dacht ik dat de
loper op f5 of g4 niets uit zou
maken vanwege f3 door wit, maar
dat is juist wel zo: na f3 pak ik zijn
paard f4 en pakt hij mijn loper op g4
zonder dat mijn gepende paard
aangevallen wordt.
39. hxg5 fxg5 40. Pd3
Beter dan 40. Pxe6 Lxe6 41. Lxe6+
Txe6 en de loper op h6 valt,
weliswaar tegen twee pionnen.
Volgens Fritz is 40. f3 de beste.
40...Lf6 41. e5
41. Pe5 Lxe5 42. dxe5 Kh8 43. f3+41...Le7 42. f4 Td8!
Dwingt de witte loper tot een
verklaring, met een 'röntgenaanval'
op pion d4.
43. Lxe6+ Lxe6 44. fxg5 Lc4!
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De zwarte stelling komt tot leven,
Fritz kijkt goedkeurend toe.
45. Tf3 Txd4 46. Pf4 Td1+ 47. Kh2
a4 48. Tbf2

Met 3,5 bordpunt uit 4 wedstrijden
kan ’t eigenlijk alleen maar beter
worden. Onze volgende twee
tegenstanders
staan
één-naonderste en twéé-na-onderste in
onze groep. Handhaven in de
promotieklasse is nog steeds
mogelijk voor PK 5 maar dan moet
er nu eens flink worden gewonnen.
We gaan ons best doen!

Groet van de heer Wientjes

48...Lc5?
In tijdnood mist Frank het kwaadaardige matnet dat Theo aan het
strikken is. Het is nu meteen uit.
48...Ta1 verhindert 49. Pe6 vanwege 49...Txa2. FH: Deze zet (48.
…Lxc5) geeft wit de kans een fraaie
winstzet te spelen. Het paard kan
naar e6. Zwart kan dat paard noch
met zijn loper noch met zijn toren
slaan. Dan is het mat in 2. Noch
kan zwart Tf2 slaan vanwege mat in
1. Lc5 op dit moment op dit veld is
een stuk geworden dat de zwarte
stukken in een kansloos isolement
brengt. Ineens is alle samenwerking
weg. Zwart heeft de acute
matdreiging volledig overzien. Wel
had ik naar f7 gekeken. Daar zag ik
geen gevaar, maar daar was het
niet te doen.
49. Pe6! Tb8 50. Pxc5 Tdd8 51.
Pb7 Tdc8 52. Pd6 Td8 53. Pxc4 b3
54. axb3 axb3 55. e6 1-0

De tijd vliegt en het is misschien
alweer drie maanden geleden dat ik
de heer Wientjes voor het laatst
bezocht maar elke keer als ik bij
hem langs ga, vraagt hij me
uitdrukkelijk om iedereen in de
Sjuut zijn groeten over te brengen.
Als ik me niet vergis, werd hij op 28
november zevenennegentig jaar
oud. Hij heeft de laatste jaren niet
meer de energie om naar de Sjuut
te komen en zelfs als je bij hem
langs gaat, heeft hij niet altijd de
moed om te schaken. Maar wie
weet; als deze winter voorbij is en
de
temperatuur
weer
wat
aangenamer wordt, kunnen we hem
wellicht weer eens aan de arm
meenemen op een meditatief
langzame schuifeltocht door de
Lange
Rozendaal
naar
ons
speellokaal.
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vorig jaar met veel mazzel
gewonnen (dankzij Alex, toen nog
met een bek vol tanden); hun vierde
zouden we later dit seizoen
misschien wel kunnen hebben;
maar hun tweede? We vreesden
een smadelijke nederlaag; voor een
gelijkspel had iedereen vooraf
blindelings getekend. We wisten
niet eens meer welke vereni-gingen
in deze fusieclub waren opgegaan.
De combinatie John van Rooy en
Leo Prins in één auto kan iedereen
aan het twijfelen brengen, als ze
eenmaal op dreef zijn. Verwarring
alom dus, zoals gebruikelijk. Zo had
Ritsaart een CD-tje in de auto van
Kuifje, de musical. Hij was er met
de kids heen geweest. John had
nog een Kuifje-album in het
Chinees; hij vermoedde dat het
Kuifje in Tibet was, al leek dat nogal
onwaarschijnlijk. Zou de Dalai Lama
dat wel goed-gevonden hebben? Bij
nader inzien kon Kuifje in Tibet
alleen maar een goedkope neprolex uit Taiwan zijn geweest.
De SGS had goedgevonden om
een standaard speelschema op
onze poule toe te passen. Lang
geleden werden ons tweede en
derde altijd in de eerste wedstrijd
van het seizoen aan elkaar gekoppeld om eventuele afspraken
tegen te gaan. Rivierenland 2 en 4
ontmoeten elkaar pas in de een-nalaatste ronde; hun tweede speelt
dan thuis. Dan kan hun vierde het
tweede aan een promotie helpen, of
het vierde krijgt een handje
toegestoken om degradatie te
ontgaan. Alles is nog mogelijk.

Somber zesde begint incompleet
met stunt
Jeroen van Meerwijk

Op een bijzonder koude avond (de
eerste nachtvorst was voor-speld)
moesten we de eindeloze kille verte
in, naar Buren in het rivierenland.
Jan van Eck had zich onder protest
beschikbaar gesteld als teamleider,
omdat Laurens was gedeserteerd
naar het vijfde (nog bedankt
Laurens voor je vele goede
diensten, en je mag terugkomen).
Jan was er helaas niet in geslaagd
om acht man (Nicolien kon helaas
niet) op te trommelen, omdat de
reserves niet bereikbaar waren of
een te goede smoes hadden. Op
het allerlaatste moment werd nogmaals een beroep gedaan op Alex,
maar die was net aan het bijkomen
van een wortelkanaal-behandeling
(het is niet kies om op details in te
gaan).
Dus moesten we met zijn zevenen
op pad. Jan van Eck had besloten
te bobben in zijn eigen tufferdje.
Een zorgelijke toestand. Eén leeg
bord, en Jan wou gaan schaken
zonder bier? De rijroute was sinds
de dwaaltocht van de vorige keer
aanzienlijk verbeterd. We reden er
vrij vlotjes heen, afgezien van een
nummertje file-onderbreking. Zelfs
op de terugweg, midden in de
vriesnacht, kwamen we in een file
terecht, maar toen kon het ons niet
zoveel meer schelen.
Onderweg hadden we dus ruim de
tijd voor sombere voorge-voelens.
Tegen Rivierenland 3 hadden we
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Maar ooit voeren we het plan van
Jaap van Oosten uit; Keres 4, 5 en
6 in de promotieklasse, en dan
bepalen wij wel wie waarheen mag.
Dat er veel mogelijk is, bleek ook
die avond. We passeerden een
wegwijzer, die breeduit naar twee
kanten wees. Linksaf was naar het
centrum, maar rechtsaf ook.

zou Pd5 veel verschil hebben
gemaakt?
Iedereen
zal
het
klassieke loperoffer overwegen.

8. Lxh7+ Kxh7 9. Pg5+ Kg6 10.
Dd3+ f5 11. exf6 e.p.+ Kxf6 12.
Ph7+ Kf7 13. Dd5+ Kg6 14. Dd4+
Tf5? 15. Dg5+
en zwart gaf op.
Jan van Eck had een typische Janpartij: hij raakte een toren kwijt,
maar rommelde zich gewoon terug.
Zegt men. Jan vond het geniepig
dat die loper ineens helemaal van
de overkant, uit onzichtbare verten,
zomaar pal voor zijn neus, ineens
die toren kwam snaaien. Helaas
heb ik die partij niet, want terug in
Utrecht ging hij meteen naar huis
om te parkeren of iets te vieren of
vroeg op te staan. Maar Jan bracht
dus, zonder bier, toch het volle punt
binnen.
Ritsaart, met wit op drie, deed er
iets langer over dan John. Bijna
twee keer zoveel zetten, maar toch
een kort partijtje.
1. d4 d5 2. c4 c6 3. Pc3 Pf6 4. Pf3
e6 5. Lg5 Pbd7 6. e3 Da5 7. a3
Pe4 8. Dc2 Lb4 9. Tc1
Geeft pion a3 weg, maar Ritsaart
gaat zometeen linksaf en rechtsaf
door het centrum.
9…Lxc3 10. bxc3 Dxa3 11. cxd5

Zo kwamen we nooit in het
schaakcentrum, maar rechtdoor
was ook niet goed, dus moesten we
een tikkie terug.
De eerste tussenstand die ik in dat
centrum te horen kreeg, was 3,51,5. "Voor hun?" vroeg ik in mijn
onnozelheid. Want we waren
immers met 0-1 begonnen. "Nee,
voor ons!" Toen kromde ik nog
maar eens de rug om uit mijn
hopeloos verloren stelling moge-lijk
nog een halfje te persen.
Tempobeul John
Op bord 5 had John met wit er
meteen vaart in gezet, dwars door
het centrum naar de koningsvleugel.
1. e4 e5 2. d4 exd4 3. c3 d3? 4.
Lxd3 Lc5 5. Pf3 Pf6 6. 0-0 0-0??
Iedereen die deze stand op zet, ziet
meteen e5, menigeen waarschijnlijk
zelfs zonder bord.
7. e5 Pe8
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grootmeesters in de kroongroep.
Een klein nadeel moet wel vermeld
worden, voor het geval er weer een
PK-team heen moet. Naast het
trapje aan de zijkant, dat toegang
geeft tot het toneel, staat een
droogboeket onder een oude
houten slee op-zijn-staart, zal ik
maar zeggen. Veel nep-antiek in
het splinternieuwe dorpshuis, maar
deze slee was nostalgiek-echt. Er
hadden echte kindertjes heel vaak
mee
geroetsjt.
In
mijn
overconcentratie zag ik het geval
aan voor een leuning. Pas op! Het
ding staat los en geeft geen enkele
steun. Het is geen leuning. Alleen
maar een visueel object, een sta-inde-weg om te voorkomen dat
mensen daar van het podium af
zouden roetsjen.
Uit mijn grafpartij kon ik inderdaad
een remise sleuren, maar Leo had
ons al naar 4-2 getild. Even leek het
alsof hij op de niet-bestaande
leuning vertrouwde.

exd5 12. Lf4 b5? 13. Ld3 f5 14. 00 De7 15. Pe5 Pxe5 16. Lxe5 0-0
Zwart denkt voorlopig veilig te zijn
met zijn pluspion, maar Ritsaart
gaat nu richting centrum.
17. f3 Pd6 18. e4! fxe4 19. fxe4 g6

Een loperinslag op h7 gebeurde op
een heel ander bord, de loper op e5
staat vorstelijk als een ANWBwegwijzer op een rotonde.
20. exd5 Pf5? 21. dxc6 Le6 22.
Lxb5 Pe3
Zwart gaat op zoek naar troebel
water.
23. Txf8+ Txf8 24. De2 Dg5
Dreigt Pxg2 en Tc1 hangt.
25. Tb1 Ld5 26. g3 Lf3? 27. Lc4+
Zwart verviel in gepeins en gaf bij
nader inzien maar op.
Chris had met zwart ondertussen
een remise bereikt (geen idee hoe
dat gegaan is, vermoedelijk eenvoudig doch voedzaam, Chris
kennende, maar het kan zijn dat het
vuurwerk me ontgaan is) en zo
kwamen we op de heuglijke
tussenstand.

Leo (zwart) had met degelijk spel
een licht initiatief te pakken. Na
afruilen vond hij dat hij mooie
matdreigingen had op f1 en c1. Dus
probeerde hij uit het eeuwig schaak
te ontsnappen:
30...Kh6 31. De3+ g5? 32. Dh3+

Gevaarlijk podium
Het is een bijzonder aardige
speelzaal, daar in Buren. We
mochten spelen op het podium van
een soort feestzaal. We zaten als
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40. Lxf6+??
Hij had zoveel tijd gebruikt, dat hij
met drie seconden op de klok wèl
die nepleuning vastpakte. En zo
kon ik overleven. In plaats van een
kwal kwijt in hopeloze stand, ineens
twee stukken voor de toren.
40...Lxf6 41. Txc6 Pf5 42. Kh2?
Le5 43. Tf3 Pxh4! 44. Txf8 Kxf8
45. Te6 Lb8 46. Tc6 Le5 47. Te6
Lb8
Zelf zou ik nog geprobeerd hebben
met die toren via c8 naar a8 te
komen, maar wit gaf teleurgesteld
remise.
Menno, eenzaam op bord 1 (want 2
hadden we leeg gelaten), stond
ondertussen een tikje beter, maar
zag het nut van lang door-ploeteren
niet meer in. Zijn partij kreeg ik in
een onbegrijpelijke PGN. Spaans,
een
Steinitz-verdediging.
Met
gedachten van Nimzovich (en
Hegel, al zegt hij dat er nooit bij).
Onderweg was lichte paniek
geweest (normaal in het zesde),
met
als
behartenswaardige
conclusie: "Als ik meer ELO tot mijn
beschikking had gehad, dan had ik
wel anders gespeeld". Hij was
tevreden met een plusremise, en zo
konden
we
met
een
5-3
overwinning naar huis!

Kg7 33. Dxh7+ Kf8 34. Dh8+ Ke7
½-½
En wit zag dat hij niet verder kwam.
Gelukkig maar.
Ik had me volkomen laten
opvouwen. Mijn tegenstander had
nagelaten de enveloppe dicht te
plakken en te frankeren. Ikzelf zou
mezelf al tien keer hebben ingeblikt.
Wat dacht u van bijvoorbeeld deze
stand (zie diagram)?
En hier dacht ik dat het na 23. Df5
Dd7 wel snel afgelopen zou zijn.
Wel mocht ik de cruciale pion e5
hebben.

24. Dh5 De6 25. Pe4? Kh8 26. Dh6
Dxe5
Maar bepaald gezond zag het er
nog niet uit:
27. Pg5 Dg7 28. Ld4! f6 29. Dxg7+
Kxg7 30. Pe6+ Kf7 31. Pxf8 Txf8
32. c3? b6 33. T3f3 Kg7 34. c4?
Pc7 35. g3 Pe6 36. Lc3 Pg5 37.
Te3 Ld8 38. h4 Pf7 39. Te6 Ph6

geleden. De jongsten onder de
oplettende lezertjes waren mogelijk
nog niet geboren toen het uitkwam.
Een jaartje of vijf na Hannes
Meinkema met "En dan is er koffie"
(late 20e eeuw). Realisme (late 19e

De kaart, niet het gebied
Jeroen van Meerwijk

Dat is de titel van een damesroman
of vrouwenboek, neo-realisme met
een female touch. Al weer even
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eeuw) had in Nederland een
hoogtepunt met "Een nagelaten
bekentenis" van Marcellus Emants.
Ergens daartussenin beschreef
Borges de onmogelijkheid om de
werkelijkheid
te
beschrijven.
Ongeveer toen de natuurkunde pas
lekker op dreef kwam met sexy
modellen. "Het boek van zand" zou
lekker kunnen schuren in een
string. Het begint nergens, en houdt
nergens op, daar komt het
ongeveer op neer. (Er zijn
onverlaten die Timman kwalijk
nemen dat hij ooit iets van Borges
heeft gelezen.)
Het is vermoedelijk teveel gevraagd
om het korte verhaal "De Aleph"
verplicht te stellen voor de
middelbare school. Dan zouden de
creationisten te weinig spreektijd
krijgen, of zoiets. Dus een ander
kort verhaal samen-vatten in een
obscuur clubblaadje is al riskant.
Kortweg afgeschoten door schakers
of schutters of stoeptegelgooiers.
Borges beschrijft een nobel streven
tot perfectie in beschrijving. Een
kaart van een land, steeds beter.
De allerbeste kaart, met iedere
stoeptegel en mierennest, is
uiteindelijk net zo groot als het land
zelf. En dan loopt iedereen er met
zijn modderpoten doorheen, de
flarden waaien weg. Niemand heeft
behoefte
aan
een
perfecte
beschrijving, als de wereld er zelf
ook is om overhoop te gooien. De
geograaf heeft de vandaal erop
gewezen waar de stoeptegels zijn
te vinden, en is uiteindelijk de
schuldige. (Nabokov stipt in de

eerste bladzijde van "Masjenka" de
peilloze zwarte diepte onder de
liftvloer aan. Eigenlijk is hij de
oorzaak van hoogtevrees en
bestaansangst. De boodschap-per
verdient de fame and blame.) Nou,
dat is ongeveer de beschrijving van
onze thuisnederlaag tegen Nieuwegein.
Een detail dan nog: ik kreeg van
Mitchel (de echte) te horen dat zijn
familie uit Schotland is gekomen.
Met zwart sputterde ik zonder
openingskennis vrij verdienstelijk
tegen zijn Schots, totdat ik in het
middenspel de kans liet lopen om
me verder los te wurmen.
Daarna schoof hij het gedegen uit.
Er zitten zwarte gaten in mijn
openingskennis, en van Schotland
weet ik ook niet zoveel.
Er zijn hindelijke kleine mugjes (ook
wel zandvliegen genoemd) of
knutten. In noordelijke gebieden
kunnen ze in de zomer onnoemelijk
hinderlijk zijn. Bij de Maarsseveense plassen hebben mensen
hun caravan verkocht, omdat de
kinderen werden opgevreten.
In
Zweden
zijn
ze
rijkelijk
voorhanden voer voor jonge grutto's
en soortgelijk gevogeltegrut. In
Schotland hebben die miezerige
rotbeestjes (minder dan een
millimeter) de verdeling van de
bevolking eeuwenlang bepaald.
Een stuk hei met meer dan vijf
miljoen van die bloedzuigertjes per
vierkante meter is moeilijk te
ontginnen. Twee jochies Wallace
per team is ook teveel.
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Geen beschrijving van kantelmoment
Al vrij snel was het ongeveer 3-0
voor
het
bezoek.
De
geïnteresseerden waren merendeels van mening dat het nog
makkelijk 3-3 kon worden. Dan kon
het nog spannend worden. Dat zat
er helaas niet in. Jan van Eck
haalde wel zijn spectaculaire puntje
door met een weggebokte toren

minder door gewoon woest door te
gaan met aanvallen. Helaas kon hij
zijn eigen stoeptegels niet meer
terugleggen (en het lied over doorgaan blijft u bespaard. Ramses
Shaffy is geen neo-realist).
We hadden kort kunnen zijn. Het
zesde
verloor
zijn
eerste
thuiswedstrijd. Had u willen weten
hoe dat gegaan is, dan had u er
maar moeten zijn.

Vianen, a file too far

We meenden nog makkelijk de
Chris-auto in te halen, want Ritsaart
kende de binnendoorweg op zijn
duimpje. Er bloeide een levendige
conversatie op, onderbroken door
een beduusd-bescheiden opmerking vanaf de achterbank: "Was dat
niet de afrit Vianen?"
Verschrikt koerste Ritsaart naar
Lexmond. Daar zouden we wel
terug kunnen, hoopten we. Wel
kwamen we in een onafzienbare file
terecht. Jan had een mobieltje
paraat, om de bordvolgorde door te
geven
naar
Vianen
en
te
bevestigen dat we eraan kwamen,
zodra we aan de file konden
ontsnappen. Gelukkig hoefden we
niet helemaal naar
Lexmond, want er bleek een afrit te
zijn naar een ringweg rond Vianen.
Een georganiseerde fuik voor het
sluipverkeer.
Eindelijk ter plaatse bleek dat onze
vier eerst gearriveerden al bezig
waren, en dat de klok voor het
tweede viertal al liep. Pas 20
minuten in plaats van een half uur,
dus vrij schappelijk. We moeten nog

Jeroen van Meerwijk

Een goede voorbereiding is ook
maar een garantie tot de voordeur.
Nog niet eens tot op de snelweg.
Het bij elkaar bellen had Jan mooi
voor mekaar. En we wisten waar we
heen moesten, het Klooster in
Vianen. Helaas was het de dag
voor Sinterklaas, de dag dat ooit
generalissimo Franco geboren en
Frank Zappa overleden was. We
waren ons niet voldoende bewust
van dergelijke sombere kalendergegevens.
Chris van Meer vertrok alvast met
een volle auto. We waren vergeten
hem te vertellen dat er aan de oprit
naar de snelweg werd gewerkt, en
dat het waarschijnlijk beter was om
binnendoor naar de volgende oprit
te hannesen. Ritsaart was wat later,
want in het donker in de stromende
regen kreeg hij de kinderzitjes er
niet zo makkelijk uit. Met de vaste
bezitters (inzittenden?) gaat het
overigens vrij riant, zo zeggen
kenners.
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eens navragen of het strikt
genomen ook mogelijk was om alle
klokken aan te zetten en de eerste
vier nog niet te laten spelen tot ze
met het minimum van zes aanwezig
zijn.
En daarna ging het vrij snel. Chris
was al rond negenen klaar. Zijn
tegenstander was met een paard
vooruit gekomen, Chris gaf schaak
en viel daarmee dat paard aan. De
enige manier om het schaak op te
heffen was dat paard weer
terughalen. De goede man zag het
niet of had er geen zin in. Even later
was teamleider Jan ook binnen. Met
een pionvork mocht hij een stuk
plukken, op de 8e zet. Als hij niet in
auto 2 had gezeten, was hij het
eerste geweest. John verloor,
Menno won, dat maakte
3-1. Bij
deze veelbelovende tussenstand
kwam
onze
voorzitter
binnenwaaien. Als je niet gelooft dat
er bij het zesde vaak vreemde
dingen gebeuren, moet je zelf gaan
kijken.
Jan had ondertussen tijd om rond te
kijken en stond genadiglijk toe dat ik
een remisebod aannam. De hele
tijd had ik beter gestaan, en net
toen het me uit de vingers begon te
glijden, werd mijn tegenstander
bang en kwam zelf krapper in de tijd
(9 tegen 6 minuten).
Paul had al diverse keren loperruil
vermeden omdat hij wilde winnen.
Zodoende was hij (met zwart) in
een dubieuze stand verzeild
geraakt.

Mogelijk meende wit pionwinst op f4
te zien gloren, beter was Td1
geweest.
31. Tf1? Ke6 32. Lg7 h6 33. Ld4
Lxd5 34. cxd5 Kxd5
Dat was een cruciaal houtje. Bij de
nazit is de notatie niet helemaal
goed overgenomen, maar Paul won
inderdaad. De buit binnen!
Jan vond dat Leo een MOOIE
remise had gemaakt. Zelden zo'n
dolverdwaasde loper zo hopeloos
verdwaald gezien. Het zesde in
optima forma. Oordeelt u zelf.
1. Pf3 Pf6 2. c4 c6 3. Pc3 d5 4. d4
Lg4 5. e3 Pbd7 6. h3 Lh5 7. Le2
Dc7 8. cxd5 Pxd5 9. Pxd5 cxd5
10. 0-0 Lxf3 11. Lxf3 e6 12. Ld2
b5?! 13. Le2 Db7 14. Ld3 Ld6 15.
De2 a6 16. e4 0-0 17. e5 Le7 18.
Dh5 g6 19. De2 Kh8 20. f4 f5 21.
g4 Tg8 22. Le3 Lh4
Daar gaat de dwaalgast.
23. Kh2 Pb6 24. b3 De7 25. Tac1
Tac8
Mogelijk was hier g5 een idee om
via Lexmond om te rijden.
26. Ld2 Txc1 27. Txc1 Tc8 28.
Txc8 Pxc8 29. g5 Da3 30. Le3 De7
31. Dc2 Dd7
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komen.
32. Dc5 Kg7 33. Ld2 h6 34. gxh6
Kxh6 35. Dc1? Pe7 36. Le1 Lxe1
37. Dxe1
Ach, en ook hier is de notatie in de
soep, want na 37....Dh8 werd
remise aangeboden. Het blijft een
probleem om partijen van het zesde
correct te krijgen. Maar het hoeft u
niet te verbazen als het zesde zich
desondanks handhaaft, ook al is
het een klasse te hoog en een
afslag of een file te ver.

Toen we deze stelling zagen
vreesden we het ergste. Maar wit
zag geen mogelijkheid om het
kleumertje op h4 op te halen, en
durfde niet via de c-lijn binnen te

remises en een laatste ronde winst.
Met 6 remises achter elkaar zijn
opmerkingen natuurlijk niet te
vermijden. Sommige vonden me
een schuiver terwijl anderen verrast
waren door mijn solide spel. Beide
waren misleid, neem bijvoorbeeld
Otte - De Jong en Otte - Clemens,
twee partijen die beide dankzij een
schwindel in tijdnood gered werden:

Schaken in Groningen
Marijn Otte

Tussen 21 en 30 december vond
weer het Harmonie-toernooi plaats
in het hoge noorden. Het was
alweer de zevende keer dat het
toernooi door de SO-ON werd
georganiseerd en de zesde keer dat
ik meedeed. Anders dan voorgaande jaren was er geen invitatiegroep, maar wel een extra sterke
open groep met maar liefst 20
titelhouders.
Oorspronkelijk was ik van plan het
minitoernooi (5 ronden) te spelen.
Gelukkig heb ik dat niet gedaan en
heb ik toch gekozen voor de Agroep; ik heb ongetwijfeld mijn
sterkste toer-nooi tot nu toe
gespeeld met 5 uit 9, een tpr van
2422 en 45 ratingpunten winst. Na
een winst in de eerste ronde tegen
IM Chiel van Oosterom en een
verlies in de tweede ronde tegen IM
Lobhanidze volgde een reeks van 6

M. Otte (2155) - M. de Jong (2341)
Na een onverantwoorde winstpoging sta ik een pion achter, maar
met allebei slechts enkele minuten
op de klok is een trucje altijd het
proberen waard.
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32. Dc4+ 32...Df7? [32...Kh8]
33. Rxe4 ½-½

uit in een bloedeloze remise en in
Van Ketel - Otte toonde ik niet
bepaald aspiratie:

M. Otte (2155) - A. Clemens (2316)
Zwart heeft het prima gespeeld; de
stelling is geopend waardoor zwarts
lopers tot hun recht komen en wits
koning staat gevaarlijk op de tocht.

R. van Ketel (2336) - M. Otte (2155)

…a5 en blijven staan, 20 zetten
later was de remise een feit.
De oplettende lezer heeft wellicht al
opgemerkt dat er nog maar 4
remises genoemd zijn in ronde 6
eindigde een wisselend partij tegen
Joost Michielsen in remise. Mijn
zesde en laatste remise vond plaats
in ronde 8 toen mijn norm kansen al
verkeken waren wegens een te
laag buitenlander gehalte. Mijn
tegenstander
is
GM
Pavel
Skatchkov, een speler die zijn
toernooi niet had.

Het beste is nu proberen overeind
te blijven met Te2. Echter gezien
mijn
tegenstanders
tijdnood
probeer-de ik een kleine schwindel.
39. Tc2??
Het zou op slag moeten verliezen,
echter mijn tegen-stander was zo
lam gespeeld dat hij na de partij
dacht dat ik na Tc2 misschien zelfs
wel beter stond. Een andere
aardige swindel was: 39. Td7 Pf6!
(na 39...Pc5? heeft wit de leuke truc
40. Txe7! Le4+ 41. Ke2 Txe7 42.
Ld6=) 40. Tc7 Le4+ 41. Ke2 en de
witte stelling valt uit elkaar.
39...Pg5+??
39...Pc3 is winnend wegens het
loperschaakje op e4.
40. Txg5 Lxg5 41. Tc8+
Gemist door zwart.
41...Kg7 42. Lxg5 ½-½

P. Skatchkov (2509)-M. Otte (2155)
1. d4 Pf6 2. Pf3 g6 3. g3 Lg7 4.
Lg2 0-0 5. 0-0 d5 6. c4 c6 7. b3 a5
8. Pc3 Pe4 9. Lb2 Lf5 10. Pe5?!

Nu moet ik zeggen dat ik toch ook
niet helemaal onschuldig was zo
was mondde Otte - Hoeksema snel
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er geen tijd meer bijkwam nam ik
het remise-aanbod aan. ½-½.

10…Pxc3 11. Lxc3 Lxe5!?
Een onorthodoxe ruil, maar wits
gecomprimeerde structuur biedt
ruimschoots
compensatie.
Na
11...Le6 12. cxd5 cxd5 13. Pd3
houdt zwart toch een lichtelijk
ongemakkelijk
stelling
over:
13...Lc8 14. Pf4 e6 15. Dd2 Pc6 16.
Tfd1 b6 17. e4 Lh6 18. De3 Dd6 19.
e5 Db8 20. Df3 La6 21. Dg4 De8
22. Ph5 Lg7 23. Pf6+ Lxf6 24. exf6
Dd8 25. Dh4 Kh8 26. Ld2 Tg8 27.
Lg5 Dd6 28. a3 Tac8 29. Te1 Pb8
30. g4 Tc3 31. Te3 Tgc8 32. Txc3
Txc3 33. Dh6 1-0 [Balog, I (2330) Gerard, P (2333) / Budapest HUN
2006 / The Week in Chess 632]
12. dxe5 dxc4 13. Dc1
Direct in de aanval
13...Pd7 14. bxc4 Dc7 15. Dh6?!
Wat de dame daar precies uitvoert
blijft onduidelijk.
15...Pc5 16. De3 Pa4 17. Ld2?!
De wil om te winnen of nog beter
gezegd
de
wil
om
geen
ratingpunten te verliezen ver-kleurt
de objectiviteit.
17...Tfd8 18. Tac1?! Dd7 19. Le1
Dd4 20. Dg5?
Houdt de stelling onduidelijk, maar
goed is het niet, Da3 was beter.

Met meer tijd of uitzicht op een
norm had ik wellicht door-gespeeld,
maar ik was al blij dat ik zo
makkelijk bleef staan. In de tweede
ronde had ik namelijk ervaren hoe
het ook kan gaan.
D. Lobzhanidze (2489) M. Otte (2155)
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4.
Pxd4 Pf6 5. Pc3 a6 6. Le3 e6 7.
Le2 Le7 8. 0-0 Dc7 9. f4 Pc6 10.
Kh1 0-0 11. De1 Te8?!
Nogal onnauwkeurig. 11...Pxd4
wordt door het merendeel van de
beschaafde wereld gespeeld.
12. Dg3

12…Pd7?
Erg interessant, maar tegen een IM
komt je er toch niet aan te pas.
13. f5 Pxd4
De andere optie 13...Lf6 is ook
geen pretje: 14. fxe6 fxe6 15. Pxe6
Txe6 16. Lc4 Pd8 17. Lxe6+ Pxe6
18. Pd5 Dd8 19. Dxd6 Pe5 20.
Pxf6+ gxf6 21. Dxd8+ Pxd8 22.
Txf6 met 3 pionnen en een ruime
ontwikke-lingsvoorsprong voor de
kleine kwaliteit
14. Lxd4 Pe5 15. f6 Lf8 16. Lxe5

Ik sta duidelijk beter, maar ook een
uur achter op de klok en aangezien
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dxe5
Dit was allemaal nog verwacht. Nu
dacht ik dat na fxg7 en Lxg7
gevolgd door f6 er een prima te
verdedigen stelling voor zwart was,
mijn tegenstander had echter net
iets verder gekeken (zie diagram).
17. Lh5!
Het is meteen uit, er is geen redden
meer aan.

Tac1 Df8?!
De dame heeft niks op f8 te zoeken.
Het was nog niet te laat om met de
dame terug te gaan: 31...Dd8 32.
Lg5 Db8 33. h4 Lf8 34.T5c2.

32. T1c3
Nu komt zwart in de problemen: h4,
h5 is een moeilijk te stoppen plan.
32...Td7 33. h4 Kh8 34. Lg5 Tf7
35. Tc7
Verdediger ruilen.
35...Lc4 36. Txf7 Dxf7 37. Tf3 Dc7
38. h5
Simpel maar effectief; de zwarte
stelling is al praktisch niet meer te
redden.
38...Kg8 39. hxg6 hxg6 40. Dc2
Tf8 41. Txf8+ Kxf8 42. b3 Dxa5 43.
bxc4 Da1+ 44. Kh2 Dxd4 45. cxd5
Dxd5 46. Dc8+ Kf7 47. Dc7+ Kg8
48. Lf6 Lh6 49. Dc8+ Kf7 50. Dh8
1-0
De enige partij die nog niet aan bod
is geweest is mijn eerste ronde
partij tegen Chiel van Oosterom.
Dat is geen toeval, het was bij verre
de meest interes-sante en van mijn
kant beste partij van het toernooi.

17...g6 18. Lxg6 hxg6 19. Dh4 Dd8
20. Tad1 Ld7 21. Td3 Lg7 22. Th3
Lxf6 23. Txf6 Kg7 24. Txg6+ fxg6
25. Dh7+ Kf6 26. Tf3+ Kg5 27
.Tg3+ Kf6 28. Txg6# 1-0
In de laatste ronde speelde ik tegen
Jasper Geurink, een speler die na
een inactieve periode weer een
toernooi speelde.
M. Otte (2155) - J. Geurink (2339)
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pd2 Pf6 4. e5
Pfd7 5. Ld3 c5 6. c3 Pc6 7. Pgf3
g6 8. 0-0 Lg7 9. Te1 0-0 10. Pf1
cxd4 11. cxd4 Db6 12. Lc2 f6 13.
exf6 Pxf6 14. Te3!? 14. . . Ld7 15.
Pg3 Pg4 16. Tb3 Dc7 17. Tc3 Dd6
18. h3 Ph6 19. Pe2 Tae8 20. La4
a6 21. Lxc6 Lxc6 22. Pe5 Lb5 23.
Pg3 Pf7 24. a4 Ld7 25. f4 Pxe5 26.
fxe5 Db6 27. a5 Dd8?! 28. Le3
Lb5 29. Dd2 De7 30. Tc5 Tf7 31.

M. Otte (2155) C. van Oosterom (2401)
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4.
Pxd4 Pf6 5. Pc3 a6 6. Lg5 Pbd7 7.
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Lc4
De avond ervoor had ik nog even
gekeken en gezien dat mijn
tegenstander dit systeem een keer
eerder had gespeeld. Maar onder
het mom van, "ach ik moet toch
vast niet tegen hem en anders
speelt hij vast dit niet nog een
keer", had ik er niet naar gekeken.
Het enige wat me was bijgebleven
was dat Lc4 de beste zet was.
7...Da5 8. Dd2 e6 9. 0-0-0 b5

compensatie.
13. Lxf6
De enige manier om e4 gedekt te
houden
13...gxf6
13...Lxf6?! 14. Pf5! 0-0 15. Pxd6±
gevolgd door e5. …b4 is nu wel een
dreiging, vandaar.
14. a3 b4 15. axb4 Dxb4
15...Da1+?! 16. Pb1 en de dame
staat opgesloten.
16. De2 h5 17. Kb1

Maar nu schrok ik toch even; de
dreiging b4 en Pxe4 zag er toch wel
eng uit...
10. Lb3 Lb7
A tempo gespeeld, het is allemaal
zelfs nog bekend (10...b4? 11. Pd5
exd5 12. Pc6! Dc5 13. exd5 met
meer dan voldoende compensatie).
11. The1 Le7
11...b4?! 12. Pd5 exd5? (12...
Tc8!?) 13. exd5+ Kd8 14. Pc6+
Lxc6 15. dxc6 Pe5 16. Dd4!±
12. f4
Op intuitie gespeeld.
12...Pc5
12...b4 13. Pd5 exd5 14. exd5 Kf8
(14...Pc5 15.Lxf6! gxf6 16.Pf5
Pxb3+ 17.cxb3) 15. Txe7 Kxe7 16.
Pc6+ Lxc6 17. dxc6 Dc5 18. De2+
Kd8 19. cxd7 Kxd7 20. Lxf7 met
wederom ruimschoots voldoende

17…0-0-0?
17...Tb8? 18.Pd5!; 17...Tc8 en de
strijd gaat verder.
18. Lc4 Td7 19. Pb3??
Een vraagteken is voor de
objectieve waarde van de zet en
eentje is voor het remiseaanbod dat
ik erbij deed. Ik wou eerlijk gezegd
naar huis aangezien het al 9 uur
was en ik nog terug naar Utrecht
moest, maar ik had gewoon door
moeten spelen. Nu raakte ik even
de draad kwijt.
19...Tc7 20. Pxc5?!
Verbetert alleen maar de positie
van de zwarte toren. Beter was
Td4.
20...Txc5 21. Lb3 Kb8 22. f5?!
Verkwanselt het laatste voordeel
dat wit nog had, het is echter al
moeilijk. Om een goed alternatief te
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de draad en in een paar zetten
heeft wit al winnend voordeel, deze
stelling verdedi-gen in tijdnood is
echter geen pretje.
29...Ka7 30. Tf6 Te8 31. Tf7+ Kb8
32. Pd1
Een plaatje: all witte stukken staan
optimaal, zelfs het paard op d1
heeft een nuttige taak gevonden in
het blokkeren van de onderste rij.

geven 22...Te5 23.Df3?! Het idee is
om via g3 naar g7 te gaan en
tegelijkertijd e4 en h5 in het oog te
houden. Zwarts volgende zet had ik
echter gemist.

23...Txf5?
Gezien het vervolg een onverstandige keuze, maar het is
moeilijk om te weerstaan.
24. exf5!
Praktisch en sterk.
24...Lxf3 25. gxf3 Td8
Zelf was ik tijdens de partij
(onterecht)
bang
voor
e5,
aangezien
mijn
toren
dan
buitengesloten blijft (25...e5?! 26.
Pd5! Db7 27. La4! gevolgd door
Te3, b3 met een vernietigende
aanval).
26. fxe6 fxe6 27. Txe6 Lf8 28.
Ld5?!
Het leek me niet verkeerd om een
oogje op b7 te houden, maar d5 is
wellicht een beter veld voor het
paard (het alternatief is 28. Txf6
Lg7 29. Pd5 Db5 30. Tf7 Td7 31.
Txd7 Dxd7 32. Te1 Db5 33. f4 a5
34. Te4 en ook hier heeft wit het
betere spel).
28...f5 29. Td3
De derde rij lonkt. Zwart verliest nu

32…Da5 33. Tb7+ Kc8 34. Tc3+
Kd8 35. Tb8+ Ke7 36. Te3+ Kd7
37. Texe8 Dxd5 38. Pc3 Dxf3 39.
Txf8
De rest is een kwestie van techniek,
wat met 30 seconden per zet geen
probleem moet zijn.
39...f4 40. Tf7+ Ke6 41. Tbf8 Dh1+
42. Ka2 Dxh2 43. Kb3 h4 44. Txf4
h3 45. Th4 d5 46. Tfh8 d4 47.
Txd4 Dg2 48. Tdh4 Db7+ 49. Ka2
Dg2 50. Te4+ Kf7 51. Teh4 Dxc2
52. Txh3 Df5 53. T8h6 Da5+ 54.
Kb1 Df5+ 55. Kc1 a5 56. T3h4 Kg7
57. T6h5 Df3 58. Kc2 Kg6 59. Kb3
Db7+ 60. Tb5 Df7+ 61. Td5 Db7+
62. Ka2 De7 63. Ta4 1-0
Hier gaf zwart gelukkig op zodat ik
snel de laatste trein kon halen.
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2006). Het bijzondere aan de hier
gepresenteerde studie is het
ontbreken van pionnen; we spreken
dan van een "aristocratische
studie". Het ideale mat midden op
het bord, het feit dat alle stukken
bewegen en wits stille zet op de 2e
zet zijn kenmerken die deze studie
hoog hebben doen scoren bij de
jury, zie het commentaar hieronder,
overgenomen van Afek, die het
citeerde in zijn rondverspreiding van
deze studie.
Yuri Bazlov
1st HM Bent MT 2006-07

Studie van het jaar 2006
Martin van Essen

Sinds enkele jaren heeft een subcommissie
van
de
PCCC
(Permanent Commission of Fide for
Chess Composition; het FIDEonderdeel van probleemschaak) De
"Study of the Year – award"
ingesteld. Een speciale subcommissie, waarvoor Yochanan
Afek woordvoerder is, beoordeelt
jaarlijks de in het voorafgaande jaar
gepubliceerde studies op hun
merites en kiest diegene uit die zij
vindt verschillende kwaliteiten het
beste te verenigen. Onder die
kwaliteiten, of liever criteria, vallen
niet
alleen
de
gebruikelijke
maatstaven voor eindspelstudieesthetiek, maar bijvoorbeeld ook
wat in haar ogen geldt als
‘aansprekend voor een breder
publiek’. De genomineerde studie
heeft niet noodzakelijkerwijs een
eerste prijs gewonnen in een
compo-sitietoernooi, laat staan dat
iets als ‘complexiteit’ prominent als
meetlat wordt gehanteerd. De hier
gepresenteerde studie had ‘slechts’
een 1e eervolle vermelding in een
toernooi ter nagedachtenis aan de
Britse studiecomponist Michael
Bent.
De winnende studie is van de Rus
Yuri Bazlov (1947), al 40 jaar actief
in het vak. Een belangwekkende
prestatie, want vorig jaar kreeg hij
ook al de study of the year award,
voor zijn 5e prijs in het John Nunn –
50 toernooi, met een ongelofelijk
werkje (zie bijvoorbeeld PKB nov.

Wit speelt en wint
Natuurlijk gaat wit de zwarte koning
bestoken, maar die lijkt goed
verdedigd en bovendien heeft zwart
ook zijnderzijds kansen tegen het
witte exem-plaar.
1. Le4+
Met 1. De4+ Kc5 2. Lxc4 Lf4+ 3.
Kg6 Txc4 4. Da8 Te7 bereikt wit
niets.
1…Ke6 2. Dc5!
Wonderlijk genoeg kan (en moet)
Wit zich tussen al dit stukkengeweld een stille zet veroorloven,
welke zwart in een lastig parket
blijkt te plaatsen (2. Db3? Tf4 3.
Dxa4 Txe4 =).
2…Lf4+
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Na bijvoorbeeld 2…Tfa7 3. Ld5+
Kf5 4. Df8+ Kg4 5. Df3+ Kh4 6. Le6
gaat zwart in een mataanval ten
onder.
3. Kg6 Pe5+ 4. Kh5 Txe4
Varianten:
4…Td7 5. Ld5+ Txd5 6. Pc7+ Kd7
(Kf5) 7. Pxd5 en wint;
4…Tfa7 5. Ld5+ Kd7 6. Pf6+ Kd8 7.
Le6 T4a5 8. Db6+ Ke7 9. Pg8+ Kf8
10. Dd8+ Kg7 11. Df6+ Kh7 12. Pe7
met winst.
Na de gulzige tekstzet komt echter
de Grande Finale; wie A hapt, moet
ook B happen!
5. Dd6+ Kf5 6. Df6+!! Txf6 7.
Pg7#!

"An outstanding and aristocratic
example of the familiar maximal
selfblock mate, this study has an
excellent quiet second move
permitting black counterplay. All
pieces move into their final position"
(David Friedgood and Timothy
Whitworth, Judges in the C.M. Bent
MT 2006-07).

Schaakcombinaties

hem naar de strot!
Er
zijn
veel
manieren
om
schaakpartijen in te delen. In een
schaakdatabaseprogramma
(wat
een woord, maar ‘winststellingdreiging’ verderop is nog erger)
wordt
steevast
een
aantal
zoekmogelijkheden op schaakpartijen aangeboden. Bij Chessbase is daarbij ook de zoekmogelijkheid ‘Mat’ en ‘Offer’. Helaas
worden hiermee lang niet alle maten offercombinaties gevonden. Als
een speler 1 zet voor het daadwerkelijke mat opgeeft zal de partij
niet worden gevonden als op mat
wordt gezocht.
Ik zou willen dat schaakpartijen
geselecteerd
zouden
kunnen
worden op combinatie. Maar hoe
krijg je dat voor elkaar? Op
Terschelling overkwam mij het idee

"Midboard ideal mate with the last
piece following four active selfblocks. All units move in the course
of the main line of play and the only
two captures are of white pieces."
(John Roycroft, voorzitter van de
award-commissie).

Evert van Heel

Schaakpartijen gebeuren gewoon
en dienen geen enkel doel.
De spelers hebben meestal wel een
doel. Een standaard doel is
uiteraard ‘winnen’. Maar er zijn ook
hordes spelers die meestal ‘niet
verliezen’ als doel hebben. Het doel
van de speler hangt vaak ook af
van de omstandigheden, bijvoorbeeld ‘schaken om niet te hoeven
afwassen’. Er zijn schakers die hun
doel sterk aanpassen aan hun
tegenstander. Dat loopt vaak slecht
af. Als je tegen een grootmeester
opeens op remise gaat spelen
terwijl je anders altijd probeert te
winnen is de kans dat je remise
gaat behalen veel kleiner dan
wanneer je op winst speelt. Vlieg
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om schaakcombinaties in te delen
op doel. Zoals er een standaardindeling van openingen en van
eindspelen bestaat, waarom dan
niet van combinaties?
Wat is eigenlijk een combinatie?
Naar mijn mening is dat een aantal
geplande forcerende zetten is om
een bepaald doel te bereiken.
Omdat combinaties vooraf zijn
gepland hebben ze in principe een
doel. Een planning / procesontwerp
is altijd met een bepaald doel
gemaakt. De speler die de
combinatie uitvoert neemt het doel
van zo’n combinatie over. Op het
moment dat alleen een partij met
een combinatie bekend is is nog
helemaal niet zeker of de
desbetreffende speler die combinatie wel gezien heeft of dat het
‘stellingsgeluk’ was. Zo zal een
beginner in een zelfde parij 10
combinaties zien waar de clubschaker er maar één ziet. Beginner:
"Ha ik kan iets slaan! Doe ik. Sjit!
Hij slaat terug. Maar ik kan nog iets
slaan!". Clubspeler "Ik kan alles
afruilen en dan heb ik een voordelig
eindspel". Combinaties verschillen
met deze definitie verder alleen van
elkaar door de zetsoorten en de
doelen die een rol spelen. Bij de
doelen spelen wel allerlei stellingskenmerken een rol.

Zwart aan zet
Hier een droomcombinatie (daarom
is het bord ook niet recht) gejat van
de site van Tim Krabbé. Het is
volgens onderstaand schema een
IIa
combinatie
met
als
zetkarateristiek n(S)Sl waarbij S
een schaakzet is en Sl een slagzet.
De romeinse getallen geven
volgens mij de hoofdcategoriën van
de combinaties aan en hebben een
echte rangorde. De ondersoorten
op subdoel en gebruikte soorten
zetten hebben geen rangorde. Zo is
Ia feitelijk een ondersoort van Ib.
Wat dat betreft zou je een andere
indeling verwachten, bijvoorbeeld Ia
= Matcombinatie en Ia1 = NSM.
Maar ik heb de NSM graag
bovenaan. Ik vind dat een speler
altijd eerst even naar NSM
mogelijkheden moet kijken. Maar
buiten de categoriën claim ik zeker
niet dat in de tabel een uitputtende
lijst
van
mogelijke
schaakcombinaties staat, laat staan de
ideale volgorde.
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Categorie

Code

Naam

Doel

Beëindig partij met
winst
Beëindig partij met
winst
Beëindig partij met
winst

Ia

NSM

Mat

n(S)M

Ib

Matcombinatie

Mat

n(F)M

Ic

Tijdnood
combinatie

n(Ft)

Bereik een
gewonnen stelling

IIa

Slagcombinatie

Winst door
TijdsoverschrijdingTegenstand
er
Theoretische winststelling

Materiaal winst

n(F)

Bereik een
gewonnen stelling
Bereik een
gewonnen stelling

IIa1

Droomcombinatie
(zie boven)
Promotie
combinatie

Theoretische winststelling

Materiaal winst

n(S)Sl

Theoretische winststelling

Promotie

n(F)P

Bereik een
gewonnen stelling

IIc

Eindspel
combinatie

Theoretische winststelling

Bekende gewonnen
stelling

n(F)W

Bereik een
gewonnen stelling

IId

Theoretische winststelling

Een combinatie van IIa
t/m IIc

N(F)Z

Bereik een
voordelige stelling

III

Behalen voordeel /
Voorkomen kwijtraken
voordeel

Vermijd
theoretische remise
Bereik een remise
stelling
Vermijd beeindiging van de
partij met remise
Be-eindig de partij
met remise
Be-eindig de partij
met remise
Be-eindig de partij
met remise

IV
V

Voorkomen / wegwerken
theoretische remise
Theoretische remisestelling

VI

Voorkomen Absolute remise

Be-eindig de partij
met remise

IIb

Subdoel

Vorm

VIIa

Patcombinatie

Absolute remisestelling

Zelf pat

n(F)

VIIa1

Simpele
patcombinatie
Tegenstander
patcombinatie

Absolute remisestelling

Zelf pat

n(S)

Absolute remisestelling

Tegenstander pat

n(F)P

VIIc

Absolute remisestelling

Drie keer dezelfde
stelling

n(F)

Be-eindig de partij
met remise

VIId

Absolute remisestelling

Absolute Vesting

n(F)Z

Be-eindig de partij
met remise

VIIe

Absolute remisestelling

50 zetten lang geen slag
of pionzet

Be-eindig de partij
met remise

VIIf

Absolute remisestelling

Be-eindig de partij
met remise
Vermijd een
nadelige stelling
Vermijd een
verloren stelling
Vermijd beeindiging van de
partij met verlies
Vermijd beeindiging van de
partij met verlies

VIIg

Absolute remisestelling

Drie keer dezelfde
stelling, 50 zetten lang
geen slag of pionzet,
zelf pat
Overige combinatie van
subdoelen uit

VIII

Xa

Voorkomen /wegwerken
nadeel
Voorkomen / wegwerken
theoretisch verloren stelling
Voorkomen tijdsoverschrijding

Xb

Voorkomen mat

VIIb

IX

Dol(le) stukk(ken)
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N(S)

S = schaakzet, M = matzet, F = forcerende zet uit (Schaakzet, matdreiging, slagzet,
slagdreiging), P = promotie, Ft = een zet, bij voorkeur een denktijd forcerende
onverwachte goede zet, W = Winststelling creërende zet, Z = (Geen zet, of een
Winststelling creërende zet)
Dus ja, ik kan dan remise claimen?
Of nee, toch niet! Na 2. Kf2, Te6! 3.
fxe6? kan zwart toch nog winnen.
Hier ontstaat dus geen absolute
vesting. Het is dus ook geen
categorie VII (Beeindig de partij met
remise) combinatie, maar een
categorie V (Bereik een remisestelling) combinatie. En in deze
categorie wist Martin van Essen
een veel mooiere combinatie van
de vorm n(S)V met S een
schaakzet en V een Vesting
makende zet:

Ik heb me eerst vooral bezig
gehouden met categorie VII (Beeindig de partij met remise). De
eerste vraag die ik daarbij had is
over de abolute vesting (VIId) (zie
diagram).
In dit voorbeeld wordt een vesting
bereikt door 1. Th6+, gxh6. Stel dat
ik deze combinatie uit voer en
vervolgens door mijn vlag ga. Heb
ik dan verloren (de tegenstander
heeft immers nog matgevend
materiaal)? Kan ik dan remise
claimen (de tegenstander kan mij
nooit meer mat zetten)?

W.E. Rudolph, La Stratégie 1912
Remise
In het volgende voorbeeld ontstaat
wel een absolute vesting na 1. Pc7!
Dit kan heel belangrijk zijn met nog
maar 3 seconden op de klok. Met 3
seconden voor de rest van de partij
staat wit, hoewel er al een
theoretische remisestelling op het
bord staat, toch zwaar in het
nadeel. Vijftig zetten in 3 seconden
uitvoeren lukt zelfs een geoefende
goochelaar niet.

Wit maakt remise
Het reglement van de KNSB zegt
hierover: ‘De partij is remise als een
stelling is ontstaan waarin geen van
beide spelers de koning van zijn
tegenstander mat kan zetten met
een reeks reglementaire zetten.
Men zegt dat de partij in "een dode
stelling" eindigt. Dit beëindigt de
partij onmiddellijk, vooropgesteld
dat de zet waarmee de dode
stelling werd bereikt, reglementair
was (artikel 5.2b Fide reglement).
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combinaties: ze zijn vooral zinvol
vanuit een anderszins verloren
stelling; de bedenker heeft dus
geen partij uit één stuk gepeeld. Ze
zijn haast per definitie minder
eervol/mooi
dan
een
winstcombinatie. In ieder geval wist
Martin na 2 minuten kijken de studie
te verbeteren:
Wit maakt binnen 3 seconden
remise
Vervolgens vroeg ik me af of het
ooit zin kan hebben om de
tegenstander pat te zetten. Op
Terschelling had ik daarvoor deze
stelling bedacht:

Wit wint
Maar hiermee is het een voorbeeld
van een matcombinatie geworden.
Gevraagd
naar
een
mooier
voorbeeld van een (tweesoortige)
patcombinatie kwam Martin met de
volgende stelling (zie diagram).
Een
erg
mooie
studie
die
rechtstreeks uit een partij (zelfs een
partij uit één stuk) lijkt te kunnen
voortkomen. Maar wat waren dan
de laatste zetten?

Wit maakt remise
Martin vindt dit geen mooie
schaakstudie. Met de belachelijke
opstelling van de zwarte stukken
komt zwart er nog genadig af met
remise. Het merkwaardige is dat ik
precies
het
tegenovergestelde
dacht: Wit kan deze stelling alleen
maar bereiken als hij langdurig
totaal verloren heeft gestaan. Zwart
heeft uit ergernis dat wit maar
steeds niet opgaf zijn dame
begraven. Wit mag de remisecombinatie eigenlijk helemaal niet
uitvoeren; hij moet vol schaamte
alsnog opgeven. En dit is ook het
euvel bij heel veel remise-

Bagdasarjan, Shakhmaty v SSSR
1937
Wit speelt en maakt remise
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Openstaande vragen voor de
volgende keer:
1. Welke
zetsoorten
worden
eigenlijk onderkend en wat is
de rangorde daarin?
2. Wat is een offer?
3. In hoeverre komen andere
typische combinatietermen als
Vork, Doorstoot, Familieschaak,
Mat achter de paaltjes, Stikmat,

4.
5.
6.
7.

Dubbelschaak, Batterij, Aftrekschaak in deze indeling terug?
Hoe kan je combinaties met
elkaar vergelijken?
Wat is de beste schaakcombinatie aller tijden
Wat is de mooiste schaakcombinatie aller tijden?
En de tabel moet verder
ingevuld

op mijn kennis van algemene
principes van de Pirc
6…b4 7. Pa2 a5 8. Dd2 Pbd7 9. b3
Lb7 10. Ld3 e5 11. Pe2 Lg7 12.
Td1 0-0 13. Lh6? Db6?
Ik vergeet hier een pion en het
loperpaar te winnen
14. Le3 Dc7 15. g4 d5 16. g5 Ph5

Hoe PK5 níet kampioen werd
Willem van Dam

De laatste ronde van vorig seizoen
speelde PK 5 in de laatste ronde de
kampioenswedstrijd tegen Houten
1. We waren al zeker van promotie,
en bij een 5-3 nederlaag of
positiever zouden we kampioen
zijn. En het werd uiteraard een 5-3
nederlaag. Uiteraard omdat op-hetnippertje hèt handelsmerk van ons
team was.
Op een of andere manier
beschouwden veel teamgenoten mij
als matchwinner van heel veel
voorgaande wedstrijden - maar dat
was in slechts 1,5 geval terecht.
Desniettegenstaande werd kennelijk van mij het binnenbrengen van
het kampioenschap verwacht, want
op het eind stonden we met 4-2
achter, met alleen Menno van de
Meer nog bezig in moeilijke
stelling… en ik:
Een Houtenaar - Willem van Dam
1. e4 d6 2. d4 Pf6 3. Pc3 g6 4. Le3
c6 5. f3 b5 6. a4
Deze zet valt in de categorie Tsja,
dus vanaf nu was ik aangewezen

Als wit hier h4 speelt en we de
paarden als pionnen beschouwen
zou sprake zijn van een puntsymmetrische pionnenstructuur, in
combinatie met de plaatsing van de
lopers zou het zelfs ontroerend zijn.
Wit speelde echter:
17. c3 exd4?
Natuurlijk is c5! het sterkst, maar ik
hallucineerde allerlei ellende met
iets op d5 en b5 en b4 en offers
enzo, dus eerst maar afwachten
hoe wit terugslaat
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is: 31…Lg4! 32. Kd3 Lh3 33.Df2 en
nu slaan op f1 met schaak, of
32.Tf3 P:e3 33.K:e3 De1+ met
moeilijkheden voor wit, op 34.Pe2 is
trouwens een mooie mat in 7
mogelijk maar dat mag de lezer zelf
zoeken.
32. Kxe3 Lh3 33. Df2 Dxf2 34.
Txf2 Le6?
Impulsief gespeeld, ik dacht dat de
pion nog aangevallen stond, maar
dat was niet meer het geval, vanaf
nu gaat het bergafwaarts met zwart
in het algemeen en mij in het
bijzonder.
35. Tc2 Tc8 36. Txc8 Lxc8 37. Pb3
Knal! en in het eindspel werd ik
helemaal gelyncht maar hoe dat
weet ik niet meer, want niet meer
genoteerd. Gelukkig was Menno
jarig, dus wist hij z’n partij op
miraculeuze wijze te winnen,
waarmee hij de competition winner
werd. Hulde!

18. cxd4 Tc8 19. e5 c5 20. f4 c4
21. Tc1 Db6 22. Lc2 De6 23. Pg3
Dh3 24. Pxh5 Dxh5 25. Dg2
Ai ai ai, wordt daar een dame
ingesloten?
25…cxb3 26. Lxb3 Dh4+ 27. Kd2
Pb6 28. Tf1 Txc1 29. Pxc1 Lc8 30.
Lc4?
Schrijnende tijdnood.
30…Pc4+ 31. Ke2

31…Pxe3?
Ontzettend balen (achteraf), maar
ook ik had nog maar 4 minuten, en
ik wilde de dame veiligstellen, dus
impulsief gezet, ik dacht dat ik zo
een kwaliteit ging winnen. Winnend

Te7 24. Tf3 Tfe8 25. Pxf6+

Partijen van Paul
Paul van der Kooij

Paul van der Kooij (1981) Pim Haselager (2210)
PK3 - UVS, 24/11/2007
1. d4 Pf6 2. Pf3 e6 3. Lg5 Le7 4.
e3 b6 5. Pbd2 Lb7 6. Ld3 d6 7.
De2 Pbd7 8. Td1 Pd5 9. Lxe7
Dxe7 10. c3 0-0 11. 0-0 Tae8?!
12. Le4 P7f6 13. Lc2 Td8 14.
Pg5 h6 15. Pge4 Pd7 16. f4 f5
17. Pg3 P7f6 18. e4 fxe4 19.
Pdxe4 Lc8 20. Tde1 Tde8 21.
Pxf6+ Pxf6 22. Dd3 Df7 23. Pe4

25…gxf6
25...Dxf6? 26. Dh7+! (26. Tg3)
26...Kf8 (26... Kf7 27. f5 exf5 28.
Lb3+ Le6 29. Txf5) 27. Lg6 +63

12. Lg5 Lb4 13. Lc4 b5 14. Lb3
a5! 15. a4 La6 16. Df3 Td8 17.
Td1 Txd1+
17... Lxc3+ 18. bxc3 (18. Dxc3
Txd1+ 19. Kxd1 Pxe4) 18...Txd1+
19. Kxd1 bxa4 20. Lxa4 Dd6+ 21.
Ke1 Dc5 -/+
18. Kxd1 Lxc3! 19. Lxf6

26. Tg3+ Kf8 27. Dg6
27. Tg6 +27...Dxg6 28. Txg6 Kf7 29. Txh6
Tg8 30. f5! d5
30...e5? 31. Lb3+
31. Th7+ Tg7 32. Txg7+ Kxg7
33. fxe6 Txe6
33...Lxe6 34. Lf5 Kf7 35. Lxe6+
Txe6 36. Txe6 Kxe6 37. Kf2 +34. Txe6 Lxe6 35. Kf2 Kh6 36.
Kg3 Kg5 37. h4+ Kh5 38. Ld1+
Kg6 39. Lg4! f5
39...Lf7 40. Kf4
40. Lf3 Kf6 41. Kf4 c6 42. Le2
b5 43. b4 Lf7
43...Ld7 44. g4 fxg4 45. Lxg4 Le8
46. a3
44. g4 1-0
44. g4 fxg4 45. Lxg4 Le8 46. a3
Ke7 (46... a6 47. Lc8) 47. Ke5 +-

19...Dd6+?
19...Lxb2! 20. Lxg7 bxa4!
21. Lxh8 Dd6+ 22. Ke1 Db4+ -+
20. Dd3 Dxf6 21. Dxc3 O-O 22.
Kc1!
22. Dxa5? Dg5 -/+
22...Td8
22... bxa4 23. Lxa4 Lb5 24. Dxa5
Lxa4 25. Dxa4 =
23. Dxa5 Lb7?
23...Ta8 24. Td1 De7 25. axb5
Lb7 26. De1 Dc5 =
24. Dc7
Rest van de partij onleesbaar.
Zelfs voor Paul! Maar wit staat
gewonnen. Zonde.
1-0

Enrico Vroombout (2160) Paul van der Kooij (1980)
De Toren - PK3, 04/11/2007
1. e4 c5 2. Pf3 e6 3. d4 cxd4 4.
Pxd4 a6 5. Ld3 Dc7 6. De2 Pf6
7. Pc3 Ld6 8. g3
8. Pcb5!? axb5 9. Pxb5 Da5+ 10.
Ld2 Lb4 11. Lxb4 Dxb4+ 12. c3
Dc5 13. e5 Pd5 (13... d5 14. exf6
gxf6 15. 0-0 +/-) 14. Pd6+ Kf8 15.
Dh5 g6 16. Df3 f5 oo
8...Pc6 9. Pxc6 dxc6 10. f4?!
10. Lg5
10...e5! 11. f5 h5?!
11...b5
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die PK1 met 5,5-0,5 won. Tegen de
overige opponenten haalden beide
teams 14 matchpunten, terwijl PK2
zelfs twee bordpunten meer
scoorde. Alleen Erik Oosterom was
niet zo tevreden met zijn score van
4 uit 11 op het eerste bord. Hij
pakte echter wel (als enige?) een
remise tegen grootmeester Sadler
van SGA. Topscorers waren Leo
van Houwelingen en Rolf Dijksterhuis met 7,5 punt.
Buiten mijn zicht ontwikkelde Paul
Keres 3 een tafel-13-complex;
steeds vochten ze zich omhoog
naar deze tafel, om daar dan
meteen weer afgekegeld te worden.
Een middenmootplaats was het
logische resultaat. De meest
succesvolle speler was hier Jan
Teuben, met 6 uit 9.
Al met al was het een gezellige dag,
die hier en daar wel ontsierd werd
door incidenten. De zet La5-c7 in
de wedstrijd Paul Keres 2 - BSG
baarde bijvoorbeeld opzien, want
de witspeler deed die zet met een
zwarte loper. Bij De Rode Loper
tegen Soest ontstond een heftige
discussie over de zet Dc1½, die
door beide partijen in hun voordeel
geinterpreteerd werd. En ook waren
er nogal wat verbale uitspattingen
te horen. Misschien nemen sommige mensen het snelschaken toch
wat te serieus.

SGS snelschaken
Simon Kronemeijer
(van de PK-site)

Het is Paul Keres niet gelukt het
SGS snelschaken voor clubteams
te winnen. Voor het tweede opeenvolgende jaar was SC Utrecht
duidelijk de sterkste. Paul Keres 1,
SG Amersfoort en BSG bliezen een
stevige partij mee, maar Utrecht
won alle onderlinge duels en
eindigde ongeslagen. Het enige
team dat wel een matchpunt van
Utrecht wist af te snoepen was
verrassend genoeg Paul Keres 2,
dat kort achter de kanshebbers
finishte.
Paul Keres 1 had toch teveel
mensen bij zich die niet de grote
vorm hadden meegenomen. Het
uitvinden van de persoonlijke
scores is nog een hele puzzel, want
de teamcaptain heeft het blaadje
meegenomen. Na enig speurwerk
blijkt dat Lukas Boutens aan bord 3
de topscorer was met 9 uit 11, vlak
voor Anton Rosmuller met 8,5 punt
en Xander Wemmers met 8 punten
op het eerste bord. De overige
spelers waren niet zo tevreden over
hun scores, die ze dan ook niet op
Utrechtschaak hebben gezet. Zij
haalden gemiddeld zo'n 50%.
Paul Keres 2 deed het niet veel
slechter. Eigenlijk werd het verschil
alleen gemaakt in de onderlinge,
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De eerste twee PK-teams tegen elkaar: de 'eerste keus' won met 5½-½

Duel tussen de voorzitters van
Utrechts grootste schaakverenigingen

Amersfoort had o.a. GM Sadler en
Willem Bor meegenomen

Rolf kijkt zijn tegenstander uitdagend
PK3 in actie tegen Nw. Amelisweerd
aan; toch werd PK2 ge(regio)hakt: 2-4 met o.a. Jan Bettman en Harry Appelo
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Standen externe competities
KNSB 1A
1. BSG
2. De Wijker Toren
3. Euwe
4. Paul Keres
5. Wageningen
6. Zukertort
7. Philidor 1847
8. Unitas
9. VAS
10.Groningen 2

MP
10
8
6
6
6
4
4
3
3
0

BP
31½
28
28½
27½
27
23
22½
23½
21½
17

SGS Promotieklasse
1. Regiohakkers
2. Utrecht 4
3. Paul Keres 4
4. Amersfoort 2
5. DBC
6. De Rode Loper
7. Houten
8. Oud Zuylen 2
9. Baarn
10.Paul Keres 5

MP
8
8
5
5
5
4
3
2
0
0

BP
28
24
20
19½
18½
14½
15
9
8
3½

KNSB 2D
1. Vianen/DVP
2. Zevenaar
3. RSC 't Pionneke
4. De Pion
5. Venlo
6. Paul Keres 2
7. D4
8. HSC
9. Voerendaal 2
10.SMB 2

MP
9
9
7
6
6
4
4
3
2
0

BP
25
24
25
22½
19½
21
18
18
14½
12½

SGS 2C
1. Nieuwegein
2. Gorinchem
3. Paul Keres 6
4. Rivierenland 2
5. Woerden 3
6. Almkerk
7. Rivierenland 4
8. ZZC 2
9. IJsselstein 2
10.Vianen 2

MP
8
8
6
5
5
4
2
1
1
0

BP
23
22
17
17½
17
15
13
13
11½
11

KNSB 3C
1. De Toren Arnhem
2. UVS
3. ASV 2
4. Caissa 2
5. Alteveer
6. Paul Keres 3
7. Heemsteedse SC
8. Zukertort 3
9. Moira-Domtoren
10.Zeist 2

MP
8
8
8
8
8
4
4
3
0
0

BP
27
26½
24
23
23
18½
18½
32
14
10½
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AGENDA SEIZOEN 2007-2008
Datum

Intern

Extern

wo 23 jan
Ronde 18
ma 28 jan
Almkerk - PK6
di 29 jan
Oud Zuylen 2 - PK5
wo 30 jan
Ronde 19
PK4 - Amersfoort 2
wo 6 feb
Eerste rapid-avond
za 9 feb
KNSB-competitie thuis
wo 13 feb
Tweede rapid-avond
wo 20 feb
Ronde 20
PK6 - Rivierenland 4
wo 27 feb
Ronde 21
PK5 - Baarn
vr 29 feb
DBC - PK4
wo 5 mrt
Ronde 22
za 8 mrt
KNSB-competitie uit
di 11 mrt
Woerden 3 - PK6
wo 12 mrt
Ronde 23
De Rode Loper - PK5
wo 19 mrt
Ronde 24
PK 4 - Utrecht 4
wo 26 mrt
Ronde 25
za 29 mrt
KNSB-competitie thuis
(onder voorbehoud, eventuele veranderingen staan op www.paulkeres.nl)

68

