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Van de redactie
Colijn Wakkee

Een week later dan gepland is hier dan het tweede PKB van het seizoen.
De week uitstel heeft ook nog tot extra kopij geleid, waardoor het 'gevaar'
dat het een dun nummer zou worden is geweken. En hoe! In dit nummer
vooral veel verslagen van competitiewedstrijden – uiteenlopend van
uitgebreide partijbesprekingen per bord tot een algemene sfeerimpressie in
een nog ongedefinieerd dialect. Verder is aan de 'traditie' dat de PKBredacteur buiten Utrecht woont een einde gekomen; ik ben verhuisd!

Interne competitie
Colijn Wakkee

De interne van Paul Keres was al één van de sterkste van Nederland; dit
seizoen zijn er nog wat kanonnen bij gekomen. Regerend kampioen Eric
de Haan weet de aanvallen echter vooralsnog prima af te slaan, al moest
hij in de laatste ronde zijn eerste nederlaag slikken tegen naaste
concurrent Tim Lammens. Tim is nog ongeslagen en zit op het vinkentouw.
Met de rest van het veld is een groot gat geslagen.
Stand na 19 ronden:
##
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Naam
Eric de Haan
Tim Lammens
Mark Smits
Gerben Veltkamp
Xander Wemmers
Jan Breukelman
Simon Kronemeijer
Anton Rosmuller
Wim van de Fliert
Jan Willem vd Griendt
Gabriel Smit
Evert van Heel
Bert Both
Jaap van der Tuuk
Mitchel Wallace
Leo van Houwelingen
Paul Hommerson
Kees Vreeken
Jan Jaap Janse
Rolf Dijksterhuis

Pnt Prt Sal
244 17 12
221 16 12
160 16
6
144 16
5
126 13
5
97 12
4
96 16
3
96 18
2
89 13
2
87
8
4
86 10
2
81 16
0
65 15
0
64 13
1
59 15
1
57
7
2
51
7
2
49 19 -1
48 11
0
45
9
1
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Ks +
-1 13
2 12
0 9
0 8
1 8
0 8
0 7
0 9
1 5
0 4
0 5
0 7
-1 7
1 5
-1 6
-1 4
1 3
1 8
-1 4
1 3

=
3
4
4
5
2
0
5
2
5
4
2
2
1
4
4
1
3
2
3
4

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

Rat
2405
2382
2281
2199
2331
2136
2094
2089
2171
2358
2132
2061
2132
2123
1817
1995
2187
1955
2091
1968

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68

Elmer van Veenendaal
Colijn Wakkee
Wim Helmers
Paul van der Kooij
Hein-Piet vd Spek
Conrad Kiers
Andor Lukacs
Max Viergever
Andries Mellema
Jaap van Oosten
Frank Heinen
Mark Uildriks
Ger Hageman
Erik Oosterom
Klaas Veldhuijsen
Rijk Schipper
Laurens Snuverink
Jan Teuben
Willem van Dam
Bas Peeters
Frank Wilschut
Pieter Doesburg
Michiel Bouwhuis
David van Eekhout
Jan Schepers
Gert-Jan Thomassen
Gerard Halve
Jan Bettman
Youri Gerritse
Dies de Dreu
Ronald van der Veen
Peter van den Belt
Erik Verlinde
Marijn Otte
Jeroen Bollaart
Edwin Baart
Dimitri Hendriks
Chris Roosendaal
Ronald Gouma
Ernst van der Vecht
Laurens Winkelhagen
Michiel van Hasselt
Jeroen van Meerwijk
Jan Wiggerman
Roel de Lange
Chris van Meer
Wouter Saers
Jan van Eck

44
42
36
36
36
36
32
28
26
25
25
22
22
22
20
19
16
14
11
10
9
7
5
4
3
1
0
-1
-2
-2
-6
-6
-7
-8
-8
-8
-11
-11
-12
-13
-26
-35
-37
-40
-54
-77
-84
-114

8
1
11
0
3
2
10
0
5
2
13
1
4
2
4
1
3
1
7
1
6
1
18 -1
5
1
4
1
17 -2
2
1
3
1
14 -1
2
0
5
0
1
1
9
0
2
0
5 -1
4 -1
9 -2
12 -1
14 -2
8 -2
15 -3
12 -3
16 -3
1 -1
1 -1
10 -2
1 -1
15 -3
1 -1
8 -2
7 -2
4 -3
8 -3
6 -4
7 -4
6 -5
10 -7
13 -8
12 -11
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0
-1
-1
0
1
1
0
0
1
-1
0
-2
1
0
1
0
1
0
0
-1
-1
-1
0
1
0
-1
2
0
0
-1
0
0
1
-1
0
-1
-1
1
0
1
0
0
0
-1
-2
0
1
0

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

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

2018
1997
1943
2005
2116
1911
1935
2140
2204
1949
1853
1950
1969
2069
1933
2103
1944
1847
1716
1975
1524
1828
1989
2102
1858
1875
1748
1811
1726
1879
1928
1774
1883
2371
1815
1983
1831
1299
1878
1864
1652
1691
1543
1797
1602
1627
1728
1577

Regioschaak

De Rode Loper
Dit traditionele toernooi op 14
november had twee Keresianen in
de
invitatiegroep:
tweevoudig
winnaar Rolf en rising star Colijn.
De tweevoudig winnaar maakte er
echter een trilogie van!

Jan Jaap Janse

De afgelopen tijd zijn er weer de
nodige toernooien in de buurt
geweest. Een kort overzicht.

Invitatiegroep

1

2

3

4

5

6

T

½

0

1

1

1

3½

1

1

0

½

3

0

1

1

3

1

½

2½

½

1½

1

Rolf Dijksterhuis

2

Rody Straat

½

3

Tjerk Hacquebord

1

0

4

Antonio Carretero

0

0

1

5

Colijn Wakkee

0

1

0

0

6

Gerrit Harmsen

0

½

0

½

½

1½

Overige Keresianen:
e
Groep 1:
Elmer van Veenendaal – 0?! – 6
e
e
Groep 2:
Klaas Veldhuijsen – 3 – 4 , Ernst v/d Vecht – 1 – 5

e

Kaaieman
Terwijl Rolf naast de deur toesloeg
trokken enkele Keresianen verder
de polder in om te snelschaken. De
hoofdgroep, met Korchnoi op een
ereplaats en gewonnen door
Sokolov, werd eveneens bereikt
door Tim, Xander en Jan Jaap. Tim

deed het geweldig door als 4 te
eindigen. De eindstanden zijn
helaas een beetje zoek, en op de
foto’s vinden we alleen grootmeesters en Bunschoters. Wellicht
vindt u op www.enpassant.nl zelf
meer.

5

Doredenkers
Op zaterdag 12 december was er een bijzonder
toernooi in Wijk bij Duurstede: het Doredenkerstoernooi, met als thema Paul Keres! De PK6spelers waren zelfs persoonlijk uitgenodigd en
deden met een grote groep mee. Beste
Keresiaan werd Youri Gerritse die een
chocolade pion won (Paul Keres was gek op
chocolade). Ook aardig was de Kereskaars die
een mooi plekje in onze prijzenkast heeft
gekregen.
Halve Keresianen Klaas en Dies deden in de
e
e
hoogste groep mee, en werden 6 en 8 . De
overige uitslagen:
Groep C:
Groep D:
Groep E:
Groep F:
Groep I:

e

Gerard Halve – 3,5 – 3
e
Youri Gerritse – 6 – 1
e
Laurens Winkelhagen – 4,5 – 2
e
Chris van Meer – 2,5 – 7
e
Jan van Eck – 3,5 – 3
e
Jeroen van Meerwijk – 2 – 6

Zie voor details en veel foto’s
http://www.svdoredenkers.nl.

De Bilt
Dit snelschaaktoernooi zit immer vol
Keresianen. Eveneens traditie is dat
het vaak gewonnen wordt door een
niet-Keresiaan, in dit geval Dharma
Tjiam. Hij ging echter lang gelijk op

met Frans Konings, die echter
pootje gehaakt werd door ene X.
e
Frans 2 , met Xander en Eric een
stukje achter hem. Alle prijswinnaars:
6

Groep 1: Dharma Tjiam, Frans Konings,
Xander Wemmers, Eric de Haan
Groep 2: Paul van der Klein, Anton
Rosmuller, Jan Prins, Thijs Dam
Groep 3: Jan Poppelaars, Dirk-Jan van
Speijbroeck, Johan ten Napel, Bert
Uneken
Groep 4: Marijke Kok, Dick Berkelaar,
Frank Heinen

Groep 5: Simon Kronemeijer, Erik van
Esterik, Jordi Wiersma
Groep 6: Michel Wallace, Caspar Kruijf,
Jeroen Bollaart
Groep 7: Dies de Dreu, Karel den Boer,
Nolan Weijenberg
Groep 8: Richard Vink, Gosse Kaastra,
Albert-Jan Fischer, Jesse van de Spek.

Alle details zijn te vinden op www.dbcschaak.nl/ok2010.shtml
Goede Zetten Zat
Een eveneens gezellig toernooi met
een heel andere traditie: sinds een
jaar of vijf wint Xander het toernooi.
Zo ook deze keer, al werd zijn vlotte
remise tegen Jan H. Prins door het
publiek niet geapprecieerd. Tweede
werd Eric de Haan, gevolgd door

een goed spelende Bert Both en
e
genoemde Jan H. Prins. In de 2
groep bleven de envelopjes in
Kanaleneiland: een gedeelde eerste
plaats voor Jan-Maarten v/d
Boogaart en Wim van Hoek.
Verslagen en foto’s verschijnen
vanzelf op www.goedezettenzat.nl.

Tweemaal de Grand Prix

een boekje over uitgekomen. Mooi
dat de tegenstanders dus actief zijn
met de state of the art, met de
'nieuwste
ontwikkelingen'!
De
Voerendaler kende het systeem
beter, maar kwam ook niet verder
dan een gelijke stelling. Deze blies
hij in een positionele misrekening
op.
Overigens is de Grand Prix na
2...e6 niet gevaarlijk doordat zwart
gelijk d5 kan spelen. Maar ja, dat
boekje is niet voor niets aangeschaft. De partijen:

Bert Both

Een heikelheid voor een beginnend
Siciliaan-speler is dat er veel
'afwijkingen' zijn en dat deze vaak
gespeeld worden. Het worden
afwijkingen genoemd als wit niet d4
en Pxd4 speelt. Gesloten Sicilianen,
Morragambiet, c4-systemen en
vooral 2. of 3. c3. De Grand Prix
was ik nog niet eerder tegengekomen en ik had er zelfs nooit
van gehoord tot ik hem in de
externe versus Veenendaal tegen
kreeg. Het leek me niets, ik kreeg
eenvoudig een gelijke stelling en
won door wat naar voren te lopen.
Tot mijn verrassing kreeg ik hem de
volgende ronde tegen Voerendaal 2
weer op het bord. Er was kennelijk

Erik v.d. Dikkenberg – Bert Both
1. e4 c5 2. Pc3 e6 3. f4 d5 4.Pf3
4. d3 dxe4 5. dxe4 Dxd1+ 6. Pxd1.
Positioneel
beter,
maar
in
tijdsaspect minder.
4...dxe4
Dat leek me, terecht, de eventuele
7

23. Lc1 Lf8
23...Dxf5 24. Pe4 De6 25. Tgf3 en
wit heeft compensatie voor de pion.
24. Df3?
c4 moet verhinderd blijven. Bijv. 24.
b3.
24...c4 25. dxc4 bxc4 26. h3 Da4
27. a3?
Dat maakt het erg gemakkelijk.
Maar aanval heeft wit anderzijds
niet.
27...Dc2 28. De3 e4 29. h4 Txf5
30. Kh2 Ld6 31. Kg1 Lxg3
31...Lc5 wint meer dan een
kwaliteit!
32. Dxg3 De2 33. Le3 Td7
[33...Td3] 34. Dh3 g6 35. Ld4 Ph5
Weer niet op zijn snelst. Tijdnood
(35...Txd4 36. cxd4 e3)
36. Dh2 e3 37. g4 exf2+ 38. Lxf2
Dxg4+ 39. Kh1 Pg3+ (0-1)

angels eruit te halen.
5. Pxe4 Le7 6. Lb5+
Dit past vast bij de openingsfilosofie
als e4 nog op het bord staat. Het
wordt zonder de pion een magere
toestand.
6...Ld7 7. Lxd7+ Pxd7 8. De2 Pgf6
8...Ph6: een slimme suggestie van
Hein Piet. Het paard staat mooi op
f5 en bovendien lopen de zwarte
paarden elkaar niet in de weg.
9. d3 Dc7 10. 0-0 0-0 11. Kh1 Tad8
12. Peg5
Dit is een slag in de lucht.
12...h6 13. Ph3 Pb8
Na ampel beraad besluit ik het
paard naar c6 te boegseren.
14. Pe5
14. f5 is een idee van Evert:
14...exf5 15. Ph4 g6 16. Lxh6.
Echter 16...Pg4! 17. Lf4 Dd7.
14...Pc6 15. c3 Td5 16. Pxc6 Dxc6
17. Ld2 Tfd8 18. Tf3 b5 19. Taf1
a5 20. f5
Maakt het er niet beter op. Zwart
e
krijgt nu een fraaie linie op de 5 rij.
Mijn tegenstander meende dat hij
hier iets winnends gehad moest
hebben, wat natuurlijk onzin is.
20...e5

Bob Merx – Bert Both
1. e4 c5 2. Pc3 e6 3. f4 d5 4. Pf3
dxe4 5. Pxe4 Le7 6. g3
Hier niet de obligate loperuitval naar
b5.
6...Pf6 7. Pf2
Dit leek me obscuur, maar bleek in
de praktijk regelmatig gespeeld. Het
zal in het grote Grand prix-boek
vermeld staan als hoofdlijn.
7...Pc6
7...b6 is een simpelere methode om
de stelling van over vier zetten te
bereiken.
8. b3 0-0 9. Lg2 Dc7 10. 0-0 b6 11.
Lb2 Lb7
Deze positie komt in mijn database
in liefst 18 partijen voor. Voor 1995
werd hier c4 en De2 gespeeld,
daarna het gespeelde Pd3. De

21. Tg3 Kh7 22. Pf2 Dd7
22...c4 valt tegen: 23. d4 Ld6 24.
Pg4 Lc7 25. Th3 exd4 26. Lxh6.
8

resultaten gaan gelijk op,
tikkeltje beter voor zwart.
12. Pd3 Tad8

29. Tb1 De3+ 30. Kg4 Tbd8 31.
Kh3 h6 32. b4 Kh7
Om bij de slotcombinatie niet door
Dc8
geïrriteerd
te
worden.
Gekunsteld en traag. Ik was
geobsedeerd
door
de
slotcombinatie, die ongehinderd op het
bord kwam.
33. a4
Na afloop keken we naar 33. b5
Td4 34. Lxd4 Txd4 35. Dxd4 Dxd4
36. b6 en nu is naast 36...Dxe5 ook
36...Le7! winnend:

een

13.Pde5 Pxe5 14.fxe5
Hiervan is nog maar een partij
bekend, uit 2004 tussen twee
seniore GM's. Na Pxe5 wordt door
ruiltjes het veld uitgedund. Het is
positief gespeeld, maar de pion
staat de loper in de weg. Ik
vermoed dat de witspeler hier out of
book was. We hebben slechts
vluchtig geanalyseerd.
14...Pd5
Ermenkov speelde Pg4.
15. De2 Pb4 16. d3 b5
Het zag er niet best uit voor het
team en er moest gewonnen
worden. Eerst a6 komt op hetzelfde
neer.
17. a3 Pc6 18. Tae1 Td7 19. c4 a6
In deze onduidelijke stelling wordt
het de witspeler te veel. In luttele
zetten brengt hij zijn positie om
zeep.
20. cxb5 axb5 21. d4? Pxd4 22.
Pxd4 Lxg2 23. Kxg2 cxd4 24.
Dxb5 d3 25. Tc1 Da7 26. Tfd1?
[26. b4] 26...Tfd8 27. Kf3 Tb8 28.
Dc4 Lg5?
Een
stuk
overzichtelijker
is
28...Db7+ 29. Dc6 Dxc6+ 30. Txc6
Txb3.

analysediagram na 36...Le7!
37. b7 g5 38. b8D g4+ 39. Kg2
De4+ 40. Kg1 Lc5+ 41. Kf1 De2#.
Op 33. Te1 Df3 34. Tbd1 d2 35. Tf1
Dh5+ 36. Kg2 komt Td3 en De2 er
weer in.
33...Td4 34. Lxd4 Txd4 35. Da2

35...Df3! (0-1)
Een fijn gevoel. "Wat ging er door je
heen bij je slotzet?"
9

Anagrammen revisited

Vergaderhal
Normaal goud
Benen maal jurk
Slimme adelaren
Vermeende aanvallen
Reep asbest
Rij tomaten
Minst lamme
Mijn ware gang
Dus derde ei
Burgers op dieet
Belg mept varken
Herenig sluw kanalen
Verdorven naalden
Geen rollade

Jan Jaap Janse

Een jaar of zes geleden brak er
ineens een vreemde rage uit op
www.utrechtschaak.nl; heel schakend Nederland werd geanagramd.
Dat leidde tot briljante vondsten
zoals vensterplunderaar (Paul van
der Sterren), kerstpenis (Sipke
Ernst) en uiteraard bokbier moet
(Bert Kieboom). Jan Poppelaars
won het officieuze NK anagrammeren door binnen 10 minuten ene
Erwin Oosterbeek om te dopen in
eierstokbewoner.
Zoals
juryvoorzitter Willem Bor zei: "Dit heeft
alles wat een schakersanagram
moet hebben; een combinatie van
zeer verschillende begrippen en
ook het geheel slaat nergens op".
Uiteraard werden ook Keresianen
het slachtoffer; zo hebben wij een
hegmanager, een dor sterfhuislijk
en een oranje bolle rat in de
gelederen. Zie PKB 2003-2 voor
alle details.

Toevoeging van de redactie:
Chemical wallet
Woest reuras

We zijn zes jaar verder en vele
nieuwe Keresianen rijker. Deze heb
ik waar mogelijk tot een anagram
omgevormd. Van probleemgevallen
als Youri Gerritse en Max Viergever
viel helaas niets te maken, ook niet
met hulpje http://www.arrak.fi/en/ag.
De oplossingen geef ik er lekker
niet bij, maar zijn met enig gepuzzel
wel te vinden. Het raadplegen van
de interne ranglijst helpt, ze staan
er (bijna) allemaal op. Succes!

10

Kat en muis

1. a4 a5 2. Tb1 Kh3 3. Tc1 g3+? 4.
Kxf3 g2 5. Tc8! en wit dreigt 6.
Th8#. Het enige dat dit verhindert is
5…g1P+ 6. Kf2 en wit wint;
1. a4 a5 2. Ke3? Kg3 3. Tb1 f2 4.
Tf1 h1D 5. Txh1 Kg2 6. Tb1 f1D 7.
Txf1 Kxf1 8. Kf4 en wit heeft op het
nippertje remise.

Jan Jaap Janse

Schaken kijken is best leuk, mits je
op het juiste moment binnen komt.
Zo ging ik bij het Moira
Vierkampentoernooi langs tijdens
de uitvluggerfase van de slotronde,
zodat er enkel interessante tijdnoodduels te zien waren. De
leukste:

Wit deed echter, in tijdnood en
paniek, iets heel anders:
1. Tc8? g3+ 2. Kxf3 h1D+ (0-1)
...en uit.
Hier is het mooie dat zwart nog
even moet opletten na 2. Ke3.
Zwart kan dan winnen met 2…f2 of
met 2…Kh3, maar als hij het mooi
wil doen met 2...g2? wordt het
remise: 3. Kf4 (dreigt weer 4. Th8#)
en zwart heeft niet meer dan
zetherhaling: 3…Kh5 4. Kf5 Kh6 5.
Kf6 Kh7 6. Tc7+ Kg8 7. Tc8+ Kh7
8. Tc7+ Kh6 9. Tc8

Ronny van der Heijden –
Vincent Verstege
Moira Vierkampen, groep O

Zwart stond aanvankelijk gewonnen, maar speelde zijn vrijpionnen
wat onhandig naar voren zodat
deze stelling is ontstaan. Het is
remise: na iets als 1. a4 a5 2. Tb1
Kh3 3. Tc1 Kh4 4. Tb1 komt er een
zetherhaling. Het mooie is dat beide
partijen in de fout kunnen gaan door
op winst te spelen:

...et cetera. Een curieus motief.
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LSG 2 – PK1

veel om het lijf had en bracht ons
daarmee op het scorebord: ½-3½.
Inmiddels stond Xander al een hele
tijd erg goed na een blunder van
zijn tegenstander op zet 8 (die
daarna nogal zuchtte en steunde
wat Xander bijna op een schaterlach kwam te staan) en leek
teamcaptain Paul die zich aan bord
9 had gezet ook een regelmatige
overwinning te boeken. Er gloorde
dus nog wat hoop…
Andries koos tegen een jeugdig
talent voor de hoofdvariant van de
Draak, dan moet je wel beseffen dat
je tegen iemand speelt die
waarschijnlijk als hobby heeft om
80.000 varianten uit zijn hoofd op te
zeggen (ik heb het hem ooit horen
doen in een Najdorfstelling).
Andries combineerde 12. Kb1 met
13. g4 en 14. h4, wat vermoedelijk
eigenlijk al te traag is. Zijn
tegenstander had hierdoor tijd voor
…a6 en …b5, waar zwart normaal
niet aan toe komt. Andries werd
gedwongen een stuk te offeren en
het leek nog even of hij er wat voor
terug kreeg, maar de actieve zwarte
stukken hadden geen moeite de
koning te verdedigen. Ik was de
volgende die klaar was. Geheel in
de teamgeest had ik de eerste
ronde ook de nodige moeite op
gang te komen. Na 19 zetten
bevond ik me in de stelling die ik
nastreefde, maar dan wel met nog
20 minuten op de klok voor de
resterende 20 zetten. Een dergelijk
rampzalig tijdmanagement hoop ik
niet nog eens ten tonele te
brengen, want het beïnvloedt de

Jan Breukelman

Gewoontegetrouw heeft Paul Keres
moeite met de eerste ronde (is mij
verteld). Dit seizoen vormt daar
geen uitzondering op. Ik weet niet
goed of ik het een terechte
nederlaag moet noemen (het
scoreverloop wijst daar wel op), of
dat meerdere kortsluitingen bij
spelers de balans kantelden en er
bij goed spel voor ons zeker meer
in had gezeten – hoe dan ook, in
Leiden werd verloren. Er ging die
zaterdag 26 september in ieder
geval bij meerdere spelers iets
behoorlijk mis en opgeteld kom je
dan dus tekort.
Als eerste was Mark klaar en ik heb
hem daarna ook niet veel meer in
de speelzaal gezien. Hij speelde
een keurige Siciliaan en op zet 17
kwam zijn tegenstander met …g5?
Niet veel later mist Mark de meest
voor de hand liggende zet in zijn
berekeningen en verliest hij have en
goed. Zijn onbegrip bleef tot diep in
de avond doorklinken. Als tweede
noteerde Gerben een nulletje. In de
opening haalde hij twee dingen
door elkaar en leek hij op een snelle
nederlaag af te stevenen. In het
middenspel schoot het eerst niet op
bij zijn tegenstander waardoor
Gerben misschien kon terugkomen,
maar uiteindelijk boomde zijn
tegenstander er dwars doorheen.
Dirk noteerde de derde nul: na zijn
tegenstander vrij spel in het
centrum te gunnen ging het hard.
Maartje speelde een partij die niet
12

gemist te hebben, stoomde hij nog
altijd zelfvertrouwd richting een
gewonnen eindspel van D+P+zooi
pionnen tegen D+T+paar pionnen.
Op het meest ongelukkige moment
besluit hij echter tot dameruil en
hierdoor ontstaat een pionnenrace
die hem zijn paard kost. Het hierop
ontstane eindspel van D+4 pionnen
tegen D+T wordt uiteindelijk remise
gegeven. Alleen de afronding moet
dus scherper! Als laatste tenslotte
onze teamcaptain die overtuigend
leek te winnen, maar het voor
zichzelf nog spannend maakte door
een T+a- en c-pion tegen T
eindspel
in
te
gaan.
Zijn
tegenstander wist hier niet mee om
te gaan en zodoende maakte Paul
gedegen korte metten met hem.
Eindstand: 4-6.

kwaliteit van de resterende zetten
zo. Toen ik eenmaal de 40 bereikt
had, stond ik verloren en zou het
niet meer dan terecht geweest zijn
dat ik de deksel op de neus had
gekregen. Echter, na een remiseaanbod van mijn kant leek mijn
tegenstander zich alleen nog
serieus voor andere borden te
interesseren en sleepte ik er in het
vervolg wonderwel nog een remise
uit ook.
Xander bracht ons als eerste een
vol punt. Na de genoemde zwakke
zwarte achtste zet, bleek dit wit
'slechts' een pion meer op te
leveren.
Desalniettemin
leek
Xander de klus aanvankelijk zakelijk
te klaren, in het eindspel kreeg zijn
tegenstander nog kansen op
remise. Een tweede hartverzakking
van de tegenstander was nodig om
toch een 1-0 te noteren. Wim
speelde met zwart een egel, maar
hield iets te sterk vast aan het ‘drie
rijen principe’, door middel van het
achteruitspelen van paarden naar
e8 en f8. Zijn tegenstander leek hier
overtuigend gebruik van te gaan
maken, maar haalde zelf de meeste
muziek eruit door dameruil. Ook het
eindspel met loperpaar meer kon de
witspeler niet uitbuiten en zodoende
keepte Wim een half punt.
Scorebord: 2½-5½, een nederlaag
dus.
Hugo was als één-na-laatste klaar
en debuteerde sterk. In een Najdorf
gaf hij met de zwarte stukken een
kwal voor activiteit en weldra kreeg
hij er nog een paar centrumpionnen
bij ook. Na een verrassende winst

Ikzelf vind het altijd wel leuk als de
partijen van het eerste in een
clubblad worden vermeld, zeker als
zij aangevuld zijn met analyse. Het
is nog eens extra leuk als spelers
hun eigen partij analyseren, omdat
de toeschouwer dan veel meer
deelgenoot gemaakt kan worden
van de dingen die allemaal
speelden bij de partij en door het
hoofd van de PK'er flitsten. Bij deze
dan ook de oproep tot meer eigen
analyse van mijn teamleden, al is
het maar in steekwoorden, dan boor
ik de overige fouten en dergelijke
wel de grond in. Zelfs Kasparov wist
al dat je van het goed analyseren
van je fouten pas echt een betere
schaker wordt.
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Xander Wemmers – Leon Konings
commentaar: Xander
1. e4 c6 2. d4 d5 3. e5 Lf5 4. Le3
Dit systeem tegen de Caro-Kann
heb ik intussen een aantal malen op
het bord gekregen. Het werd
gespeeld door groten der aarde
zoals Gary K, Viswanathan A. en
Alexey S. De verwikkelingen die
deze keer op het bord komen had ik
lang geleden bekeken. Een test van
het geheugen dus.
4...Db6 5. Dc1 e6 6. c4!?
Ik wist vrij zeker dat dit nog theorie
was, maar nadeeltje is wel dat de
witte stukken wat vreemd komen te
staan. Niet dat mij dat stoort, maar
het is toch een teamwedstrijd.
6...Lxb1 7. Txb1 Lb4+ 8. Kd1 c5?

zonder enig begrip naar mijn bord
stond te staren besloot ik toch maar
de witte dame onder Leons neus te
plaatsen. Een heftige schrikreactie
was het gevolg en ik ging maar snel
koffie halen, bang om na zo'n
lompe zet in de lach te schieten.
Toch valt de ellende nog te
overzien.
Vreemd,
normaal
gesproken houdt zwart het na een
dergelijke misser niet langer dan 5
zetten vol.
10...Dd8 11. Lb5+ Pd7 12. Dxd8+
Na 12. Lxd7+ Kf8! verliest zwart op
miraculeuze wijze net geen stuk.
Wel blijft de stelling erg goed, maar
gezien de rommeligheid ging ik op
zoek naar de meest overzichtelijke
speelwijze. In de partij bereikt wit
een gewonnen eindspel met een
extra gedekte vrijpion op d6. Niet
mis, dacht ik, maar R vindt de
variant 12. Lxd7+ Kf8 13. Dxb7 Tb8
14. Dxa7 dxe3 15. dxe6 exf2 16.
Dxf2 net ietsje beter. Daar kan ik
echter niet direct van wakker liggen.
12...Txd8 13. Lxd4
Met de pointe dat exd5 faalt op e6!
met stuk- of torenwinst.
13...a6 14. Lxd7+ Txd7 15. d6
En de pointe 15...Lxd6 16. exd6
Txd6 17. Pf3 e5 18. Te1 en wit is op
tijd ontwikkeld.
15...Ph6 16. Ke2 0-0 17. a3
Hier overwoog ik lange tijd 18.Lb6.
Wit dreigt dan met a3 de loper te
winnen die op zet 7 nog zo dapper
de witte koning schaak had
gegeven. Wat me weerhield is
18...Tc8 19. a3 Tc6. R geeft echter
19. Pf3! Tc6 20. Thc1! En wit blijft
a3 dreigen.

Dit berust op het compleet missen
van wits tiende zet. 8...dxc4 9. Pf3
Pd7 10. a3 Le7 11. Lxc4 is
Kasparov-Jobava. Wits koning vindt
zijn plekje op e2 waarna wit kan
bogen op het loperpaar en extra
ruimte.
9. cxd5 cxd4 10. Dc8+
In eerste instantie had ik het voor
onmogelijk gehouden dat zwart
deze zet gemist had en had ik een
kwartiertje gezocht naar een
rechtvaardiging van het zwarte spel.
Toen Jan echter ongeduldig en
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17...La5 18. b4 Ld8
De loper op d8 blijkt helemaal niet
zo passief te staan en perfect
opgesteld om de onderste rij en
veld c7 te verdedigen. Wit staat
misschien wel op +2, maar zwart
houdt de boel voorlopig nog bij
elkaar.
19. f4 Pf5 20. Pf3 f6 21. Lf2 Tdf7
22. h4
De enige manier waarop zwart nog
iets kan doen is g7-g5. Dat leek me
op dit moment wel van de baan,
maar toch bekroop me hier het
gevoel geen duidelijk plan te
hebben. Vreemd gevoel.
22...Ph6 23. g3 fxe5 24. Pxe5 Tf5
25. Le3
Met de dreiging 25. g4. Zodra wit
het initiatief overneemt zal het wel
snel gedaan zijn met zwart. Toch?
25...Th5
Malle zet. Wit kan nu met 26.g4
hardhandig optreden. Toch was ik
daarvan niet helemaal overtuigd en
besloot ik het rustiger aan te doen
omdat zwart toch aan banden ligt.
26. Tbd1 Pf7 27. Pxf7?!
27. Pd7 Te8 28. Pc5 was veel
hardhandiger geweest. Niet alleen
b7 valt, ook de blokkeur op d8
wordt opgeruimd waarna Lb6 in de
stelling komt. 27. g4 was een
andere hardhandige manier. Wit
wint de kwaliteit, maar om de een of
andere onzinnige reden vond ik dat
'rommelig'.
27...Kxf7 28. g4 Td5 29. Txd5
exd5 30. Td1
Dit was mijn idee: na 30...Ke6 31.
f5+! gaat alles goed voor wit omdat
d6 niet hangt en 31...Ke5 32. Ld4+

Ke4 33. Lxg7 mat dreigt op d4.
30...h5!

Dit geeft zwart echter weer de lucht
die hij de hele middag nog niet had
gekregen.
31. gxh5 Ke6 32. Tg1 Lf6 33. h6!?
Het leek me dat 33.Tg6 Kf5 alleen
maar de witte toren opsluit. Daarom
besloot ik het aggressiever aan te
pakken, wat niet zo consequent is
gezien mijn eerdere opmerkingen
dat ik het clean wilde spelen zonder
rommel te maken. Besluiteloosheid
die wellicht voortkwam uit het
ongenoegen niet eerder gewonnen
te hebben.
33...gxh6 34. f5+
Toe maar! Alle kaarten worden nu
op pion d6 gezet in combinatie met
een geactiveerde loper en toren.
34...Kxf5 35. Tf1+ Kg6
35...Ke6 verliest na de penning 36.
Ld4, bijvoorbeeld 36...Tf7 37. Lxf6
Txf6 38. d7!
36. Kd3?
En na allerlei actieve zetten ineens
weer een passieve zet... Het is me
een raadsel waarom ik bang was
voor een schaak op e8, want 36.
d7! verhindert dat net zo goed.
36...Td8 37. h5+ Kg7 38. Lxh6+
Kxh6 39. Txf6+ en 40. Td6 is niet
zo heel moeilijk uit te rekenen. In
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het toreneindspel is wits koning op
tijd op d5.
36...Tf7 37. Tg1+ Kh5 38. Tf1 Kg6
39. h5+ Kxh5 40. Th1+?
Na de zetten in tijdnood herhaald te
hebben was 39. h5+ weer een
sterke, zonder dat ik door had
waarom. 40. d7! had direct
gewonnen; zo moeilijk is het
allemaal niet.
40...Kg6 41. Txh6+ Kf5
En nu is het allemaal niet veel
meer. Klein plusje voor wit vanwege
de actievere stukken. Zwart kan
echter aan d6 gaan hangen.
42. Ld4 Lg5
42...Ke6? 43.Lxf6 Txf6 44.d7! is
een mooie echo met de variant op
zet 35.
43. Th5 Kg4 44. Th8 Lf4 45. Td8
Kf5 46. Lc5
Ik had nog de hoop dat zwart zijn
koning te ver zou laten afdwalen of
zich zou laten verleiden om a3 op te
gaan halen, maar dat gebeurde
niet. En als zwart nu 46...Ke6 had
gedaan, hadden we snel handen
kunnen gaan schudden.
46...Lg5 47. Te8

Juist! Na iets als 47...Lf6 blijft het
binnen de remisemarge, maar nu
sloeg mijn hart over:
48. Te7!
En weer een heftige schrikreactie
aan de overkant. Dit ga ik mij niet
meer laten ontglippen.
48...Td8 49. Txb7 Th8 50. Tb6
Th3+ 51. Kd4 Ke6 52. d7+
Nauwkeurig berekend. Je zult maar
op a6 slaan en een biertje gaan
halen zeg.
52...Kxd7 53. Txa6 Lc1 54. a4
(1-0)
En nog een keertje goed opgelet:
54. b5? verliest een stuk na
54...Le3+. Nu is het toreneindspel
makkelijk vanwege een laatste
handigheidje: 54...Le3+ 55. Kxd5
Th5+ 56. Kc4 Lxc5 57. Ta5!. Voor
57. bxc5 verwijs ik naar de wijze
lessen van Paul H.
W. Heemskerk – W. van de Fliert
1. Pf3 c5 2. c4 Pf6 3. Pc3 e6 4. g3
b6 5. Lg2 Lb7 6. 0-0 Le7 7. b3 0-0
8. d4 cxd4 9. Dxd4 d6 10. e4 a6
11. Td1 Dc7
Willem speelt zijn egel kennelijk
nogal graag met het b8-paard op
d7, wat op zich ook wel gebruikelijk
is in het systeem. Toch lijkt mij een
opstelling met Pc6 en Dc7, gevolgd
door een Pd7 - Pce5 ook niet
verkeerd.
12.La3 Td8 13.Tac1
13. e5 lijkt maximaal te profiteren
van het feit dat zwart Pc6
achterwege heeft gelaten, maar na
het enige juiste Pe8 heeft wit niets.
13...Pe8
Hier lijkt dit me toch echt wat te

Snijdt de koning af en houdt nog
een sprankje hoop in verband met
een smerige truuk.
47...Td7?
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Lc5 Dc7 28. Lb4 Da7 29. Td3! (29.
La5 Dxa5 30. exf7+ Kf8 31. fxe8D+
Kxe8 32. Le6± en de zwarte koning
is kwetsbaar.) 29...Txd3 30. Dxd3
Db7+ 31. Lg2 Dc8 32. exf7+ Kxf7
33. Ld5+ Kf6 34. Df3+ Df5 35. De2±
Vergelijk de koningen en de lichte
stukken.

passief en beveel ik 13...Pc6 aan:
14. De3 Pg4 15. De2 Pce5 16.
Pxe5 Pxe5 17. f4 Pg6 en na een
paar uitstapjes is de egelopstelling
weer in ere hersteld.
14. De3 Pd7 15. Pd4 Tac8 16. f4
Pf8

Na een aantal terugzetten staat
zwart gedrongen. Wim zal wel
tegenwerpen dat dat nu eenmaal bij
de egel hoort, maar een paard hoort
toch niet op de achterste rij. Het
vervolg
speelt
de
witspeler
voortvarend.
17. f5 Lf6 18. Lh3 De7 19. Pf3
Lxc3
Uit arren moede moet zwart al zijn
loper cadeau doen, vanwege de
dreiging aan het adres van zijn bpion. Met wat actievere paarden is
zoiets niet nodig.
20. Txc3 b5 21. e5
Het speelt als vanzelf met wit, die
de hele boel naar voren kan gooien.
21...Lxf3 22. Dxf3 Da7+ 23. Kh1
dxe5 24. Txd8 Txd8 25. fxe6 Pg6
(zie diagram)
26.exf7+?
Na dameruil behoudt wit weliswaar
het betere spel, maar hij kon
profiteren van het feit dat de zwarte
dame in bepaalde mate gebonden
is aan pion f7. 26. cxb5 axb5 27.

26...Dxf7 27. Dxf7+ Kxf7 28. Tc2
bxc4 29. bxc4 Pc7?
Geeft wit de kans om met
tempowinst binnen te dringen via
b7 en bovendien doet het de
vooruitzichten van de paarden geen
goed. Aangewezen was 29...e4 om
het paard op g6 een fatsoenlijke
bestemming te geven, met Td4 en
Pf6 ondersteunt zwart dan de eboer.
30. Kg2 (30.Tb2!) 30...a5
Zwart heeft er nog steeds onder te
leiden dat zijn paarden geen
fatsoenlijke velden hebben.
31. Tf2+ Ke8 32. Lf5 Td4 33. Tc2
Pa6 34. c5?
34. Lb2 Td6 35. Lxg6+ Txg6 36.
Lxe5± en wit heeft een gezonde
pion meer.
34...Ta4 35. Tc3 Pe7 36. Ld3
36. Lxh7 g6 37. c6 Pc7 38. Lxe7
Txa2+ 39. Kh3 Kxe7 40. Td3! Pb5
41. Lxg6±
36...Pc7 37. Lc2 Td4 38. Lc1?
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Na deze passieve zet is het witte
voordeel weg. 38. Td3 gevolgd door
het opspelen van de koning vraagt
nauwkeurig spel van zwart.
38...Ped5= 39. Ta3 Tc4 40. La4+
Kf7 41. Ld2 Txc5 42. Lb3 Ke7 43.
Txa5 Txa5 44. Lxa5 Kd6
Na al het geruil is een pot-remise
eindspel ontstaan. De meest
ambitieuze poging lijkt hier nog 45.
Lxc7+ Pxc7 46. Kf3 maar ook dan
zal niemand winnen.
45. Kf2 Pe6 46. Lc2 g6 47. Ld2
Kc5 48. Le3+ Pd4 49. Lb3 Pf6 50.
h3
Met een remiseaanbod, uiteraard
mocht Willem het gezien de stand
van de teamcaptain nog even
proberen ☺.
50...Pe4+ 51. Kg2 Kb4 52. Lg8 Pf6
53. Ld2+ Kc5 54. Lf7 Pe4 55. Le3
Kb4 56. Lg8 Pf6 57. Ld2+ (½-½)

Mark heeft de partij tot hier
nauwkeurig gespeeld: eerst met a4a5 zwarts b-opstoot tegengehouden
en vervolgens begint hij zijn
offensief op de koningsvleugel.
Manueuvres als Tae1-e3-g/h3 en
een
vroeg
of
laat
Txf6,
gecombineerd met Pd5 liggen op
de loer.
17...g5?!
Kennelijk had Marks tegenstander
dit soort stellingstypen onderzocht
en was hij met behulp van Rybka
tot de conclusie gekomen dat een
zet als ...g5 speelbaar is. Pff, wat
zo'n computeronding soms wel niet
in mensen losmaakt. Heel veel
schaakinzicht is er toch niet voor
nodig om zo'n zet te veroordelen.
18.Df2?
Zoals eerder genoemd, speelde
Mark tot aan zet 17 een sterke
partij. Vanaf nu begint hij steken te
laten vallen. Beter is 18. Dh6 Pg4
19. Dh5 en wits stukken vliegen
vervolgens vanzelf in de zwarte
stelling. Nu komt de witte dame erg
passief te staan op g1.
18...Pg4 19. Dg1 f5 20. exf5 Lxf5
21. Lxf5 Txf5 22. Txf5?
Gebaseerd op een gruwelijke
misrekening. Aangewezen is nu 22.
h3 Ph6 23. Tfe1! en wit heeft de

M. Smits – I. Coene
1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 cxd4 4.
Pxd4 e6 5. Pc3 Dc7 6. Le3 a6 7.
Ld3 Pf6 8. 0-0 Pxd4 9. Lxd4 Lc5
10. Lxc5 Dxc5 11. De1!?
Een nieuwe zet, alhoewel vroeg of
laat deze damezet, gecombineerd
met f4 vrij normaal is. Gebruikelijker
is eerst 11. Kh1 met het idee f4 of
11. Pa4 met het idee c4.
11...d6 12. a4 0-0 13. a5 Ld7 14.
Kh1 Tac8 15. f4 e5
Het alternatief is 15...Lc6, beide zijn
goed speelbaar.
16. fxe5 Dxe5 17. Dh4
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gezondere stelling.
22...Dxf5 23. h3??
Verschrikkelijk. Dit overkomt iedere
schaker wel eens: alle varianten
worden nauwkeurig overwogen en
bekeken, maar de meest in het oog
springende zet (Pf2+) wordt over
het hoofd gezien. Ik weet dat
Kramnik in een vrij recente
computermatch
uitgaande
van
dameruil een eindspel van L tegen
P volledig uitrekende tot remise,
om teruggekomen bij zijn bord er
achter te komen dat hij mat in 1 had
gemist... Na 23. Tf1 Dc5! ontstaat
vermoedelijk een potjeremisestand.
23...Pf2+ 24. Kh2 g4 25. hxg4??
e
Na de apotheose van zijn 23 zet
gooit
Mark
overtuigend
de
handdoek in de ring. Iets als 25. Tf1
g3+ 26. Kxg3 De5+ 27. Kh4 Df4+
28. g4 Tf8 dwingt (i.v.m. Tf6) tot 29.
Txf2, oftewel overgave.
25...Pxg4+ 26. Kg3 Tc4 (0-1)

13...Db4?
Te vroeg laat zwart zich in met het
uitlokken van verzwakkingen. Zoals
aangegeven door Dirk zelf was de
witte opmars d4-d5 een ijzersterke
en in hogere zin was het hierna al
uit. Derhalve is hier dan ook 13...d5
aangewezen om eerst het centrum
te fixeren en vervolgens over te
gaan tot damevleugelactie.
14. a3 Db7 15. g5 Pd7 16. d5!
Voortvarend gespeeld van de
witspeler: nu hebben
zwarts
stukken te weinig bewegingsruimte.
16...Tb8 17. b3 e5
Dirk probeert de boel bij elkaar te
houden door de stelling dicht te
gooien, maar dit komt de mobiliteit
van zijn stukken niet ten goede.
18. h4 c5 19. f4?
19. h5! gxh5 20. Txh5 Txh5 21.
Dxh5 Pf8 22. Dh8 g6 23. f4+19...Pb6 20. Tdf1?
Het is mij niet duidelijk waarom de
witspeler ook hier van h4-h5 afziet,
meteen of na 20. fxe5.
20...c6 21. fxe5 dxe5 22. Df3 Tf8
23. Td1 c4 24. b4 a5 25. d6
25. Lxb6 Dxb6 26. d6 axb4 27.
dxe7 Kxe7 28. Pa2 c5 29. Td5+25...Ld8 26. Lxb6?
Ineens komt zwarts loper nog tot
leven! Omdraairegel: eerst 25. Lxb6

M. van Wissen – D. de Beer
1. e4 Pc6 2. Pf3 d6 3. d4 Pf6 4.
Pc3 Lg4 5. Lb5 a6 6. Lxc6+ bxc6
7. h3 Lh5 8. De2 e6 9. g4 Lg6 10.
h4 Le7 11. Pxg6 hxg6
Tot zover alles nog eerder
gespeeld. Zwart heeft een gezonde
stelling.
12. Le3 Db8
Begint het drukspel via de b-lijn.
Aangezien korte rochade er niet in
zit voor wit, anticipeert zwart vast
op de lange rochade.
13. 0-0-0
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J. Breukelman – S. Bakker
1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 Lb4 4. f3
c5 5. d5 Lxc3+ 6. bxc3 Da5 7. e4
Dit moet toch een speelbare zet
zijn, gezien de loper die wit er voor
terug krijgt. "Out of book" is
inmiddels wel aan de orde, ik heb te
lang geen 3. Pc3 meer gespeeld.
Na 7. Ld2 krijgen we normaal spel,
bijgaand een leuke variant: 7. Ld2
d6 8. e4 0-0 9. Ld3 Pbd7 10. Pe2
Pe5 11. Lg5 Pfd7 12. dxe6 Pb6 13.
exf7+ Txf7
7...exd5 8. cxd5 Dxc3+ 9. Ld2 De5
10. Tc1 d6 11. Lc4 Ld7?
Kennelijk is zwart van plan de bpion te retourneren om zijn stukken
wat lucht te gunnen en torens via
de b-lijn te dirigeren. Dit is natuurlijk
niet de manier om mijn structurele
voordeel te bestrijden.
12. Db3 b5 13. Lxb5 Lxb5 14.
Dxb5+ Pbd7 15. Pe2 0-0 16. Lf4!
In mijn opinie wordt de meest
nauwkeurige voortzetting ingeluid
met deze zet. Het is wel bijzonder
jammer dat door het berekenen van
deze zet en de gevolgen ervan ik
nu nog slechts 35 minuten had om
de 40 te halen. Een dergelijke
strategie is uiteraard een uiterst
kwalijke, zoveel tijd en energie moet
men niet steken in een paar zetjes
om een wat gunstiger middenspel
te bereiken.
16...De7 17. Pg3!
Alleen zo. Op andere zetten komt
zwarts Pf6 klieren, gevolgd door
een thematisch f5.
17...Tab8 18. De2 g6 19. 0-0

en dan 26. d6, of helemaal niet de
loper ruilen en hier 26. b5 spelen.
26...Lxb6 27.Dg3! Ld4??

Aangewezen was rommelen met
27..axb4.
28. Pe2?
Hoewel de zet waarschijnlijk
afdoende is voor winst, wint 28.
Txd4! achter elkaar. Onder het eten
wist Dirk te melden dat hij geen
rekening had gehouden met het
simpele Pe2, maar alleen de
complicaties na Txd4 "Wat ieder
mens zou spelen" had berekend.
Toch benieuwd hoe hij zich dan
meende
staande
te
kunnen
houden... 28. Txd4! exd4 29. De5+
Kd8 30. Dxg7 Te8 31. Pa4 en de
combinatie Pc5; Df6+; d7+ is
dodelijk effectief.
28...c5 29. c3 Dxe4??
Nu vliegt het hele zwarte centrum
van het bord af. Wederom was
rommelen met axb4 aangewezen
en wit moet na 39. cxd4 exd4 nog
wel een paar nauwkeurige doen!
30. cxd4?
30. Pxd4 wint.
30...cxd4 31. Pxd4 Kd7 32. The1
Dd5 33. Txe5 Da8 34. Te7+ Kd8
(0-1)
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tegen de klok. Zo schroomt hij niet
om zijn fout (21... Pe5?) recht te
zetten met een simpele terugzet.
23. Tce1 Te8 24. Dc3 De5 25.
Dxe5 Txe5
Verdomme, mijn matkansen zijn
geslonken en ik heb nog 11
minuten voor 15 zetjes. De stelling
blijft beter voor wit, alhoewel hij al
het voordeel van het kunnen
pareren van de toren(s) op de b-lijn
kwijt is (structuur en loper blijven).
26. f4?
Structuur kan al weggestreept
worden van de lijst en mijn loper
wordt er met deze zet ook niet beter
op. Ik ga voor mat!
26...Te8 27. h3
Een gaatje maken tussendoor, ik
heb toch tijd zat!?!
27...Tb4 28. f5?
Mon dieu, iedere zet verslechtert
mijn stelling en lokt zetten van zwart
uit die hij toch wil doen. 28... Pxe4
is hier gewoon speelbaar.
28...Kg7? 29. fxg6 hxg6 30. Ld2
Tc4 31. Tb1
Op dit soort momenten voel ik me
weer een echte jeugdschaker.
Destijds kwam ik altijd belabberd uit
de opening (liever lui..) en bestond
de rest van de partij uit actief
geschwindel. In deze fase zijn we
nu ook aanbeland! Het fijne aan
geschwindel is dat je actieve
tegendingen moet doen en tijdnood
dus niet zo kwalijk is: je moet
namelijk alles behalve een 'clean
machine' zijn. Helaas blijkt mijn
tegenstander een koele kikker te
zijn en speelt hij deze fase keurig.
31...Pxe4 32. Pxe4 Texe4 33. Tb7

Ik heb precies bereikt wat ik wilde:
ik sta structureel beter, heb een
loper meer (en wat voor één na g7g6) en kan torenverdubbeling op de
b-lijn pareren. U begrijpt het al wel:
in het vervolg van de partij gaat het
van kwaad tot erger, deels gevoed
door
mijn
belachelijke
tijdmanagement.
19...Tb6 20. Lh6?
Dwaalspoor numero 1: in plaats van
het vooraf geplande en het meest
natuurlijke Tcb1 wil ik mat gaan
zetten (dit is een typische zwakte
van mij: ik wil altijd heel graag mat
zetten, zeker in tijdnood kijk ik 10x
langer naar de koning dan naar
open lijnen ofzo). 0:16, oftewel ik
heb bijna 7/8e van de tijd verbruikt
voor de 4/8e die er op grond van
zettenhoeveelheid voor staat.
20...Tfb8 21. De3 Pe5? 22. Lg5
Ped7
Het rottige aan de stelling is dat al
zwarts stukken in principe goed
staan en hij bijna maximaal
verdedigd is tegen een f4 en e5
opstoot (de zetten die je voor de
ogen staan als je voornamelijk aan
mat denkt). Mijn tegenstander doet
het hier ook heel sterk: snel zetjes
doen die de boel bij elkaar houden
en mij zien ploeteren in mijn race
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Pe5 34. Lg5 Tc2 35. Tb8??
In mijn droevenis dat ik niet
matschwindel met behulp van een
Lf6 en Th8 combinatie, overzie ik
dat dit hoewel het niet mat is, wel
de remise verzekert: 35. Lf6+ Kh6
36. Tb8 g5 37. Th8+ Kg6 38. Tg8+
en eeuwig (...Kh5? 39. Lxg5 +-).
35...f5 36. Tb7+ Pf7 37. g4 Tee2
38. Lf4

is nog steeds verloren, maar mijn
tegenstander
bracht
naar
aanleiding van het aanbod de
komende 20 minuten door met het
kijken naar de stand op de andere
borden, in plaats van eens goed te
kijken naar zijn eigen stelling. In
een teamwedstrijd gooi ik er dan
wel een remiseaanbod tegenaan.
43...Kh4 44. Txa7 Kxg4 45. Taf7
Te1+?
Achter het bord meende ik dat 44...
Kxg4 de winst al weggooide, maar
zwart heeft hier nog 44... Te5! en
wint dan vermoedelijk ook. De
partijzet ruilt een stel torens
waardoor ik lucht krijg en een enkel
toreneindspel met een pion minder
krijg. Zonder rare dingen is dat altijd
remise.
46. Tf1 Txf1+ 47. Kxf1 Txa2 48.
Tf6 Td2 49. Txd6 Kf4 50. Ke1 Td4
51. Ke2 Ke5 52. Td8 Txd5 53.
Txd5+ Kxd5 (½-½)

38...Kf6?
Een onnodige. Meteen 38...g5! 39.
Lxd6 f4 wint – X. Wemmers.
39. Td7 g5?
Ook niet erg overtuigend. Zwart
heeft alle tijd voor Txa2.
40. Lxg5+
Met de vlag op vallen toch maar
deze gepakt. 40. Lxd6 f4 is af, 40.
Lg3 een interessante die ik niet heb
overwogen, maar ook leidt tot een
lelijk toreneindspel zoals in de partij.
40...Kxg5 41. Txf5+ Kh4 42. Tdxf7
Kxh3?
Een eerste teken dat mijn opponent
de stelling niet juist behandelt. De
pionnen op de koningsvleugel
kunnen niet zo veel, terwijl zwarts
damevleugelpionnen des te gevaarlijker zijn: 42...Txa2. Bovendien
wordt dan pion a7 gedekt.
43. Tf3+
Met een remiseaanbod. De stelling

H. van Putten – G. Veltkamp
1. e4 e5 2. Lc4 Pc6 3. d3 Pf6 4.
Pf3 h6 5. 0-0 g6?
Deze zetvolgorde lijkt me niet zo
handig, misschien haalde Gerben
het even door elkaar. Wit krijgt nu
de mogelijkheid om d4 te spelen
zonder dit voor te hoeven bereiden
met c3, waardoor dit veld vrijgehouden wordt voor zijn paard.
5...d6 6. c3 g6 7. d4 De7 8. Te1
Lg7 9. Pbd2 0-0 10. h3 en er
ontstaat een 'gewone' stelling.
6. d4! De7 7. Pc3 d6 8. Pd5 Dd8 9.
dxe5 dxe5 10. Lb5 Ld7 11. De2
Ld6 12. Td1 Kf8
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hij zich weten te redden tot het
middenspel en moet wit maar
aantonen dat hij een dergelijk
voordeel kan uitbuiten.
20. Dc3 c5
Maakt van loper d6 ongeveer 1/3e
loper, op dit moment niet meer dan
een pion.
21. Td5 f6
Het is wrang, maar zwart moet zijn
centrum wel stutten op deze manier
om de boel bij elkaar te houden.
22. Tad1 a5
In tegestelling tot zijn collega's is
deze pion wel op weg naar een
witkleurig veld.
23. De3?
Wit speelt zwart in de kaart. Met
wat heen-en-weer gehuppel wordt
niets bereikt, terwijl Gerben zijn
torens nu ook bij het spel kan
betrekken. Aangewezen is 23. La3!
en door de tussendreiging Lxc5
heeft zwart geen tijd voor Ta6-c6
zoals in de partij.
23...Ta6 24. T1d3 Tb8 25. Dd2 a4
26. f4!

Met natuurlijk spel heeft wit hier een
overtuigende stelling bereikt. Alleen
als zwart hier de tijd krijgt te
consolideren met wat ruilzetten
en/of Lg4, Kg7, D naar voren en
Tad/e8 valt de schade misschien
wel mee. Aan wit dus de taak om
gauw de druk op te voeren en het
meest in het oog springende is
hierbij de d-lijn.
13. c4! Kg7?
Met een rekenmachine is de
achterafanalyse
natuurlijk
wel
makkelijk, maar in verband met de
c4-c5 dreiging was ...a6 verplicht.
14. Pxf6 Kxf6 15. b3?
Hoewel het spelen van de loper
naar de lange diagonaal geen
verkeerd plan is, kan wit met 15. c5!
de partij reeds beslissen: alle Lxc6
en Pxe5 combo's werken in wits
voordeel omdat de zwarte koning
ontzettend op de tocht komt te
staan.
15...De7 16. Lb2 Lg4 17. Lxc6?
Veel te tam gespeeld. Iedereen wil
in zo'n stelling toch 17. c5 spelen?
17...bxc6 18. h3 Lxf3 19. Dxf3+
Kg7
Hoewel Gerben blijft zitten met de
slechtere pionstructuur en daardoor
een passieve loper (pion e5 maakt
van loper d6 een halve loper) heeft

Wit beseft dat een afwachtende
houding (tripleren op de d-lijn) hier
niets uithaalt en besluit de boel op
de koningsvleugel open te gooien.
Dit blijkt overtuigend te lijden tot
winst. Het is ook mogelijk dat wit
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12. Kb1 a6 13. g4
13. h4 h5 14. g4 hxg4 15. h5 Pxh5
16. f4 Pc4 17. Lxc4 Txc4 18. f5 is
een typische variant.
13...b5 14. h4!?
Ik dacht dat wit in de Draak altijd zo
gauw mogelijk h4-h5 moest doen,
of als hij met de g-pion begint g4g5. De gekozen opzet door Andries
blijkt zo gek nog niet, maar ik denk
toch dat het te langzaam is. Kritiek
na 12. Kb1 lijkt me de 'hoofdvariant'
met 13. h4.
14...b4
Door deze zet nu te spelen forceert
zwart paardruil, in andere stellingen
kan het wit zeer goed van pas
komen om het paard terug te
trekken naar e2, van waaruit het
makkelijk de koningsvleugel kan
verdedigen (Pc1). Aan de andere
kant heeft zwart hierna niet meer
goed de mogelijkheid om thematisch een stuk tegen de damevleugelpionnen aan te kwakken
(Pxf3/Pxg4). 14...a5 komt dus ook
in aanmerking, zie onderstaande
variant: 14...a5! 15. h5 a4 16. hxg6
axb3 17. gxh7+ Kh8 18. cxb3 b4
19. Pce2 Pxf3! 20. Pxf3 Lc6 21.
Pg5 Da5
15. Pd5 Pxd5 16. exd5?
Het was cruciaal om 16. Lxd5 te
spelen. In dat geval moet zwart
namelijk eerst ...e6 spelen voordat
hij de loper kan ophalen en dit
betekent dat hij hxg6 nooit met fxg6
kan beantwoorden (immers, dan
volgt Lxe6+). Belangrijk is ook het
feit dat zowel de d-lijn als de vijfde
rij open blijven voor torens van wit.
Onderstaande variant is een

vanaf zet 24 hier op speelde, in dat
geval had de witspeler een erg
goede dag.
26...exf4 27. e5 fxe5 28. Txe5
Dxe5
28...Lxe5 29. Td7 Te6 30. Txe7+
Txe7 31. Lxe5+ Txe5 32. Dxf4 Te7
33. bxa4 ziet er erg goed uit voor
wit, die a-gesjouw kan combineren
met koningsvleugelopstomen. De
zwarte torens werken niet goed
samen en hebben het druk met het
verdedigen van de zwakke pionnen.
29. Lxe5+ Lxe5 30. Td7+ Kf6 31.
Dd5 Te6 32. Dxc5 axb3 33. axb3
Txb3
Zwart lijkt nog wat tegenkansen te
krijgen, maar dit is uiterlijke schijn.
e
Wit speelt vanaf zijn 26 zet de
partij bijzonder overtuigend.
34. Df8+! Kg5 35. Dd8+ Kh5 36.
Td5 Tb1+ 37. Kh2 f3+?
Hierna is het gauw gedaan, maar
ook na 37...Te1 heeft wit de
touwtjes in handen.
38. Txe5+ Txe5 39. g4# (1-0)
A. Mellema – A. Pijpers
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4.
Pxd4 Pf6 5. Pc3 g6 6. Le3 Lg7 7.
f3 Pc6 8. Dd2 0-0 9. Lc4 Ld7 10.
0-0-0 Tc8 11. Lb3 Pe5
Dit is al meer dan duizend keer
gespeeld op hoog niveau en
daaronder waarschijnlijk enkele
duizenden keren. Meerdere zetten
zijn hier mogelijk, 12. h4 is de
meestgespeelde. Het zou onzin zijn
om hier nu aan te geven welke
variant de beste is, alle hebben hun
eigen charmes en de theorie hier is
immens.
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voorbeeld van de partij die dan kan
ontstaan. 16. Lxd5! e6 17. Lb3 a5
18. h5 a4 19. hxg6 axb3 20. gxh7+
Kh8 21. cxb3 Da5 22. Lh6 Lxh6 23.
Dxh6 Pg6 24. Th5 Tc5 25. f4 (25.
Pe2? Ta8 26. Txc5 Dxc5 27. Pc1
Lb5) 25...Ta8 26. Txc5 dxc5 27.
Pc2 c4! 28. Txd7 Dxa2+ 29. Kc1 c3
30. bxc3 Dxb3 31. Dg5 Dxc3 32.
Td8+ Txd8 33. Dxd8+ Kxh7 34. f5
exf5 35. gxf5 Pe5 36. Dh4+ Kg8 37.
Dd8+ Kg7 38. Dg5+ Kf8 39. Dd8+
Kg7=
16...a5 17. h5 a4 18. hxg6 fxg6!
Dit is het cruciale verschil, in het
vervolg heeft wit te weinig compensatie. 18...axb3 19. Dh2 (19.
gxh7+?
Kh8
20.cxb3
Da5)
19...bxc2+ 20. Pxc2 fxg6 21. Dxh7+
en terug naar de partij.
19. Dh2 axb3 20. Dxh7+ Kf7 21.
Lh6 bxc2+ 22. Pxc2 Tg8

Voldoende, maar 26...Pc4 is overtuigender: 26...Pc4 27. Dxg6+ Kd7.
27. fxe5 Lf4 28. Dh3?
28. exd6 Lxd6 29. Thf1 De8 30.
Dh3 Kd7 en na nog wat gerommel
behoort zwart hier ook te winnen.
28...dxe5! 29. Db3+ Kf6 30. Th7
Th8 31. Txh8 Dxh8 32. Dxb4 Dd8
33. Th1 Dd5 34. g5+ Lxg5 35. Tf1+
Lf4 36. Da3 Dc4 (0-1)
M. Irwin – H. ten Hertog
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4.
Pxd4 Pf6 5. Pc3 a6 6. Le2 e5 7.
Pb3 Le7 8. 0-0 0-0 9. Kh1 Pc6 10.
f4 exf4
Deze zet is prima speelbaar,
hoewel op hoger niveau vaker naar
10...b5 gegrepen wordt.
11.Txf4
Ik geloof dat dit de meest
onschuldige is van de twee.
11...Le6 12.Pd5 Lxd5
Dit lijkt me onnodig, meteen 12...
Pe5 ligt meer voor de hand.
13. exd5 Pe5 14. c4 Tc8 15. Pd4!?

Tot zover redelijk geforceerd, nu
moet wit kiezen. Ik denk dat zwarts
stukken actief genoeg staan om de
klappen op te vangen.
23. Pd4 Df8 24. Pe6
Wit probeert de zwarte koning het
open veld in te lokken, maar de
koning kan veilig genoeg schuilen
op d7.
24...Lxe6 25. dxe6+ Kxe6 26. f4
Lxh6?

15...g6
Een thematische zet die Pf5
tegenhoudt. Rustig 15...Te8 is ook
prima speelbaar, eventueel kan
altijd nog Lf8 en g6 volgen.
Overigens is het kwaliteitsoffer met
Pxc4 best het overwegen waard:
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Pg5 41. Tc7+ Kh6 42. Df2 Dh3+
43. Kd2 Df3??
Eén blik op de beide koningen en
het behoeft geen betoog wie de
dames op het bord moet houden.
Bang voor enge schaakjes laat
zwart zich verleiden tot dameruil,
terwijl 43...Dd3+ 44. Kc1 Pe6/Pf3
het beetje witte tegenspel neerslaat. Bovendien is een dameruil
veel gunstiger met de witte koning
op c1 dan nu.
44. Dxf3 exf3 45. Txb7 h4 46. Tc7
h3?
46...Pe4+! 47. Ke3 f2 48. Tc1 d5
49. b4 g5 50. b5 axb5 51. axb5 g4
52. b6 g3 53. b7 g2 54. b8D f1D 55.
Dh8+ Kg5 56. Dg8+ (56. Dg7+ Kh5
57. De5+ Kg4 58. De6+ Kg3)
56...Kh5 57. Dxd5+ Pg5 58. Dd1+
Dxd1 59. xd1 Ph3 60. Kf3 g1D 61.
Txg1 Pxg1.
47. b4 Kh5 48. b5 axb5 49. a5 h2
50. Tc1 Kg4 51. a6 Pe6 52. a7 Pc7
53. Txc7 h1D 54. a8D Dh2+ 55.
Kc3 De5+ 56. Kc2

zwart krijgt er een mooie stelling
voor.
16. a4 Pfd7 17. b3 Lg5 18. Tf1
Lxc1 19. Txc1
Zwart heeft voor elkaar dat wits
goede loper geruild is, daarentegen
heeft wit de structureel betere
stelling. Een klein plusje voor wit
dus.
19...Pc5 20. Tc3 Pe4 21. Te3 f5 22.
Pe6 Db6 23. c5!?
Wit zoekt de complicaties op. Met
23. Dc1 had hij de aard van de
stelling gehandhaafd.
23...Pxc5 24. Pxf8 Txf8 25. Th3
Pe4 26. De1 Dd4
Het lijkt me dat zwart hier meer dan
voldoende
compensatie
moet
hebben voor de kwaliteit gezien zijn
activiteit in het centrum. Bovendien
zijn de witte stukken passief en
werken ze niet goed samen.
27. Dh4 Tf7 28. Dd8+ Kg7 29. Dh4
h5

30. Lf3?? Dxd5
Helaas mist Hugo hier een elegante
winst: 30...Pg4! 31.Lxg4 fxg4.
Daarentegen speelt hij het vervolg
overtuigend.
31. Lxe4 fxe4 32. Txf7+ Dxf7 33.
Kg1 Pg4 34. Tc3 Df4 35. h3 Dh2+
36. Kf1 Dh1+ 37. Ke2 Dxg2+ 38.
Kd1 Pf2+ 39. Ke2 Pxh3+ 40. Ke3

Uit het tumultueuze eindspel is de
volgende stelling ontstaan. Ik denk
dat bijna iedere schaker hier de
zwarte stelling verkiest, maar om 'm
te
winnen
is
een
tweede.
Vermoedelijk moet zwart vanuit een
bepaalde compactheid te werk
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gaan, maar ik ga hier geen ellenlange analyse van maken.
56...d5 57. Tf7 b4 58. Da7 Dc3+
59. Kd1 Dd3+ 60. Kc1 d4 61. Dd7+
Kg3 62. Th7 Dc3+ (½-½)
Met een remiseaanbod, gezien
naderende tijdnood. De stelling is
waarschijnlijk
al
niet
meer
gewonnen.

gevolgen van een invasie van een
wit hout op d5 niet goed, maar dit
werkt uiteraard in het voordeel van
degene die actiever staat.

P. Hommerson – R. Staver
1. e4 d6 2. d4 e5 3. dxe5
Na de zetten 1. e4 d6 2. d4 Pf6 3.
Pc3 e5 wordt op hoog niveau al niet
meer naar dxe5 gegrepen, omdat
zwart daar zijn openingsproblemen
heeft opgelost (Alexey Kuzmin, NIC
Yearbook 91). Van deze variant
weet ik het niet, maar in het vervolg
speelt Paul soepel naar een goede
stelling.
3...dxe5 4. Dxd8+ Kxd8 5. Lc4
Dit zal dan wel een goede zijn,
omdat het ...f6 uitlokt. Overigens is
het voor zwart nog niet te laat om in
varianten met Pf6 en Pc3 te komen,
door hier Le6 of Ke8 te spelen. De
opstelling met f6 en c6 wordt wel
vaker gespeeld en witspelers
plachten zich er nog wel eens op
stuk te bijten. Paul (b)lijkt er weinig
moeite mee te hebben.
5...f6 6. Pc3 c6 7. Le3 Kc7 8. 0-0-0
Pd7 9. a3 b6 10. Pge2 Lc5 11.
Lxc5 Pxc5 12. b4 Le6?
Als zwart een dergelijke opstelling
speelt, is het wel de bedoeling dat
hij degelijk gaat staan en niet
actieve acties nastreeft. Geboden is
hier dan ook Pb7, gevolgd door Pd6
en rustig de boel dicht houden.
Wellicht overzag de zwartspeler de

13. Pd5+
Hoewel ook deze zet leidt tot een
betere stelling voor wit, heeft zwart
bij nauwkeurig spel slechts een wat
mindere stelling. Sterker was 13.
Ld5! waarna zwarts stukken niet
lekker samenwerken: 13. Ld5! cxd5
14. exd5 Lg4 15. bxc5 bxc5 16.
The1 gevolgd door Pe4.
13...cxd5?
Hiermee komen er allemaal lijnen
open, uiteraard in het voordeel van
wit die wel ontwikkeld is: het hoopje
op g8 en h8 doet een beetje treurig
aan. Aangewezen was 13...Lxd5
waarna zwart wel tot ontwikkeling
komt.
14. exd5 b5?
De vorige twee waren al niet zo
best, deze versplintert de zwarte
stelling.
15. bxc5 bxc4 16. dxe6 Te8 17.
Td6
17. Td7+! Kc6 18. Thd1 Txe6 19.
Td8 houdt de zwarte stelling
passief. Bovendien komt er weldra
een tweede toren de achtste rij
binnenvliegen om het hoopje
rechtsachter op te ruimen.
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17...Pe7 18. Thd1 Pc8 19. Td7+
Kc6 20. Txg7 Txe6 21. Tdd7 Kxc5
22. Pc3 h5?
Aangewezen was 22...f5. Nu krijgt
ook het witte paard de kans om
actief te worden.
23. Tc7+
23. Pa4+ Kb5 (23...Kc6 24. Tc7+
Kb5 25. Pc3+ Ka6 26. Txc4+-) 24.
Td5+ Kxa4 25. Tc7 is een
computervariant. Door meerdere
matdreigingen is zwart genoodzaakt
een toren cadeau te doen.
23...Tc6 24. Pe4+ Kb6 25. Txc6+
Kxc6 26. Pxf6 h4 27. h3 Pd6 28.
Txa7 c3 29. Ta6+ Kc5 30. Pd7+
Kd5 31. Ta5+ Ke6 32. Pxe5
En wit staat tachtig pionnen voor.
32...Pb7 33. Ta7 Kxe5 34. Txb7
Tg8

35. Tb5+
35. Kd1! Txg2 36. Ke2 Th2 37.
Te7+ Kd4 38. Te3 Th1 39. Td3+
Kc4 40. Tf3+- en wit haalt onder
veel gunstigere omstandigheden de
pionnen op.
35...Kd6 36. Th5?
Ook deze zet is minder handig. Wit
had moeten beseffen dat de koning
in het eindspel een erg belangrijk
stuk is, hierna blijft deze passief
aan de onderkant van de c2-pion
hangen.
36...Txg2 37. Kb1 Txf2 38. Txh4
Th2 39. Th5 Kc6 40. h4 Kb6 41.
Th8 Ka5 42. Tc8 Txh4 43. Txc3
Ka4

Zoals eerder gezegd is dit eindspel
theoretisch
remise.
Praktisch
gezien zijn grootmeesters er echter
ook toe in staat om dit met groot
gemak te verliezen. Paul wist dat
zwart bij het verdedigen er voor
moet zorgen dat de c-pion in
bedwang gehouden blijft, omdat
deze pion de meest reële
promotiekans maakt. Mij staat iets
bij dat de vijfde rij cruciaal is in dit
eindspel: komt wit hier met zijn
koning overheen dan is het gedaan.
Aan zwart dus de taak om de
koning af te houden.
44. Tb3 Ka5 45. Kb2 Th2 46. Tb4

Dergelijke stellingen vragen altijd
net even wat extra aandacht. Wit
dient nu een zo goed mogelijk
eindspel in te gaan door middel van
het ruilen van de juiste pionnen. In
het vervolg stuurt Paul aan op een
toreneindspel met a- en c-pion
meer, wat theoretisch remise is.
Aangewezen was om de positie van
de witte koning te verbeteren,
alvorens de zwarte pionnen op te
halen, die immers toch niet
weglopen.
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F. van de Veen – M. de Jonge
1. d4 d5 2. Pf3 e6 3. c4 Pf6 4. Pc3
Le7 5. e3 0-0 6. Ld3 dxc4 7. Lxc4
a6 8. a4 c5 9. 0-0 Pc6 10. h3
Na een tamme openingsopzet gaat
wit zo mogelijk nog tammer verder.
10. dxc5 leidt tot geen voordeel, nu
staat zwart eerder beter.
10...Dc7 11. De2 Td8 12. Td1 b6
Geeft wit de kans om met d5 en e4
een stabiel (of in ieder geval ondersteund) centrum te ontwikkelen.
Interessant is 12...Pa5 om de d5opstoot te ontkrachten, door het
inperken van de witveldige loper:
12...Pa5 13. La2 b6 14. d5 c4 15.
e4 Lb7
13. d5 exd5
13...Pa5 14. e4 Pxc4 15. Dxc4 exd5
16. exd5 en hoewel zwart een loper
meer heeft, is er weinig aan de
hand.
14. Lxd5 Lb7 15. e4 h6

Th3 47. c3 Ka6 48. Kb3 Th1 49.
Tg4 Kb6 50. Tg6+ Kc5 51. Tg5+
Kb6 52. a4 Ka6
Een eerste teken dat zwart het
eindspel niet beheerst. De koning
moet ten alle tijde in staat zijn om
de witte te opponeren en de c-lijn is
dus een betere keus. Opstomen
met de a-pion is dan de enige
manier om de witte koning er langs
te krijgen, maar dit leidt ook tot
remise (zie onderstaande variant).
52...Kc6 53. a5 Th4 54. a6 Kb6 55.
Tg6+ Ka7 56. c4 Th3+ 57. Kb4 Th1
58. Kc5 Th5+ 59. Kd4 Th4+ 60. Kc3
Th3+ 61. Kb4 Th1 62. Td6 Tb1+ 63.
Kc5 Ta1 64. Te6 Tb1 65. Kc6 Kxa6
66. Kc7+ Ka7 en met de koning aan
de korte kant houdt zwart remise.
53. Tb5 Tb1+ 54. Kc4 Th1 55. Td5
Kb6 56. Tg5 Th4+ 57. Kb3 Th1 58.
c4 Tb1+ 59. Kc2 Ta1 60. Tb5+
Ka6??
Om eerdergenoemde redenen gooit
zwart de remise weg. Na 60...Kc6
komt wit niet verder: 61. a5 (61.
Kb3 Tb1+ 62. Kc3 Tc1+ 63. Kb4
Tb1+ 64. Ka5 Tc1=) 61...Ta4 62.
Kb3 Ta1 63. Th5 Tb1+ 64. Kc2 Tb4
65. Kc3 Tb1 66. Th6+ Kc5=
61. Kb3 Tb1+ 62. Kc3 Th1 63. Kb4
Th6 64. a5 Tg6 65. Td5 Kb7 66.
Kb5 Tg7 67. c5
Wit heeft de vijfde rij bereikt en nu
is winst dus onvermijdelijk.
67...Tg1 68. Td7+ Kb8 69. Kb6
Tb1+ 70. Kc6 Tc1 71. Td8+ Ka7
72. Tc8 Tc2 73. Kd7 Td2+ 74. Kc7
Th2 75. Td8 Th7+ 76. Kc8 Ka8 77.
c6 Tg7 78. c7 Ka7 79. Td6 Th7 80.
Kd8 Th8+ 81. Kd7 Kb7 82. c8D+
Txc8 83. Tb6+ (1-0)

16. e5?
Vreemd genoeg geeft wit zijn net
bemachtigde post op d5 net zo
makkelijk
weer
weg.
Rustig
onwikkelen met 16. Le3 en er
ontstaat een positionele strijd.
16...Pd4! 17. Pxd4 Pxd5 18. Pf5
Pxc3 19. Txd8+?
Wit is bang pion e5 te verliezen,
maar ten onrechte. Nu verkrijgt
29

zwart het initiatief.
19...Txd8 20. bxc3 Dd7?
Een tactische onnauwkeurigheid.
Sterker was het op het bord houden
van de loper, gevolgd door het
opvoeren van de druk op g2 en pion
e5
21. Pxe7+ Dxe7 22. Lf4 Dd7
Maartje mist een unieke kans om
de druk op g2 op te voeren, nu
kabbelt de partij naar remise.

22...Td6! 23. Td1 Tg6 24. Lg3 De8
met het idee Dc6 (of gewoon
pakken op a4 natuurlijk).
23. Dg4 Dxg4 24. hxg4 Le4 25.
Te1 Lc2 26. e6 fxe6 27. Txe6 Td1+
28. Kh2 Lxa4 29. Txb6 Lb5 30.
Le3 Td3 31. Lxc5 Txc3 32. Le3
Tc7 33. Kg3 Kf7 34. g5 hxg5 35.
Lxg5 Td7 36. Le3 Tc7 37. Ld4 Td7
38. Lb2 Td3+ 39. f3 Td7 40. Lc3
Tc7 (½-½)

PK1 - RSR Ivoren Toren

lokte en een paar heen-enweerzetten
produceerde
die
hemzelf weinig opleverden. Toch
presteerde zijn tegenstander het om
gaten te laten vallen, die Frans
keurig benutte.
Wim speelde weer een kleurloze
partij, ik heb hem al gemeld dat hij
van alleen maar remise spelen
geen betere schaker zal worden.
Ook hier eerst 20+ tamme zetten en
dan een handje. Bord 5 zag uw
verslaggever tot twee keer toe
winnen en tot twee keer toe dat
weggeven tot remise, ezels hebben
er geen woorden voor. Het wordt
tijd dat ik eens een puntje bijschrijf,
anders wordt het ook wel lastig om
mijn kritiek op anderen vol te
houden (hoewel, ik heb er niet zo
veel moeite mee hoor).
Hugo toverde ook een Winawer op
het bord, zij het met de witten. Na
een volgens mij wel aardig
gespeelde partij (ik heb de notatie
niet ontvangen noch een eigen
analyse!) kwam een gewonnen
eindspel op het bord wat Hugo op
z’n elfendertigst uitschoof, Xander

Jan Breukelman

Dit verslag zal op bordvolgorde
behandeld worden, in tegenstelling
tot het vorige. Fashionably late
kwam Xander een kwartier na tijd
aankakken met een klots slappe gel
in zijn haar, zijn partij volgde
ongeveer het ritme van zijn haar:
waar het in het begin nog enigszins
fier overeind stond, werd het steeds
meer onderuit geduwd. Op het
einde had Xander naar eigen
zeggen nog ergens een remisekans, maar desalniettemin stond hij
de hele dag met zijn rug tegen de
muur. Combinaties met a5 en Pa6
heb ik hem in de toekomst
verboden.
Bord 2 zag invaller Gabriël een
Nimzo
produceren
met
een
ongebruikelijk bxc3 in plaats van
Dxc3. Zijn tegenstander had een
prettige middenstelling en bood
toen remise aan, kortom een halfje.
Op bord 3 kwam Frans goed weg
na een minder middenspel waarin
hij zijn tegenstander naar voren
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Joost van Ruitenburg –
Xander Wemmers
PK1 – RSR Ivoren Toren, bord 1
1. d4 d5 2. Pf3 Pf6 3. g3 c6 4. Lg2
Lf5 5. 0-0 e6 6. Ph4 Lg4 7. h3 Lh5
8. g4 Pfd7
Het juiste idee, maar in dit geval
gelinkt aan een terugzet. In het
vervolg blijkt Xander zijn paard van
b8 naar a6 te ontwikkelen en
daarom pleit ik hier voor Pe4 en
later Pbd7.
9. Pf3 Lg6 10. Lf4 Le7 11. b3 0-0
12. c4 a5?
Dit blijkt onhandig, de a-boer
opspelen
heeft
geen
enkele
meerwaarde.
Aangewezen
is
meteen Pa6, gevolgd door het
voorbereiden van een toekomstig
c5. Overigens is meteen 12...dxc4
13. bxc4 c5 zeker ook speelbaar.
13. Pc3 Pa6 14. a3 h6 15. Te1 f5?
Oef. Een nogal drastische methode
om de e4-opstoot tegen te houden.
16. gxf5 Txf5 17. Lg3 Lh5 18. Dd3
Tf7 19. e4?
Dit rechtvaardigt zwarts openen van
de f-lijn. Wit had moeten anticiperen
op de ontstane situatie en af
moeten zien van het opspelen van
de e-pion. Hij zou zich bijvoorbeeld
op de damevleugel kunnen gaan
richten met 19. Pa4. Ook de directe
aanval 19. De3 springt in het oog.
19...dxc4 20. bxc4 Pdc5! 21. Dd1
Df8 22. Te3 Td8?
Onnauwkeurig, in de volgende
variant is zwart genoodzaakt het
paard op f7 terug te pakken, omdat
zijn toren op d8 blijft hangen. Na
meteen 22...Lg5 is dit niet het geval
en kan zwart zijn witveldige loper

gaf terecht aan dat er ergens wel
een snellere winst in had gezeten.
Maar goed, een puntje dus.
Bord 7 zag onze teamcaptain te
passief
spelen
en
daardoor
bezwijken onder de toenemende
witte druk. Mat in 3 missen bleek
een thema vandaag, net als Frans
was
Pauls
tegenstander
te
materialistisch. Gerben had een
enorme off-day. Net als in de eerste
ronde haalde hij volgens mij
varianten door elkaar en activeerde
hij alle stukken van de tegenstander
die ze vervolgens gretig in Gerbens
stelling dropte.
Bord 9 toonde de derde Fransoos
van de dag met een witspeler die
het Frans behandelde als een kind:
anti-positionele zetten en het
weggeven van een pion voor vage
rommelkansen. Andries hield keurig
de boel bijeen en kwam langzaam
naar voren om de witte koning te
gaan kietelen. Iets sneller was
mogelijk, maar niet nodig. Ten
slotte Dirk die een Grünfeld speelde
en hoewel hij een onnauwkeurigheid met 12. Dc2 beging, speelde
hij de rest thematisch. Zijn
tegenstander deed verre van dat en
produceerde de butzet 14… f5
waarna Dirk al niet meer aan de
bak hoefde. Al met al een duidelijke
overwinning, maar wel met de
nodige missers.
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behouden. 22...Lg5 23. Pxg5 Lxd1
24. Pxf7 Lh5 25. Pxh6+ gxh6 26.
dxc5 Dxc5 en wit moet het zonder
centrumpion d5 stellen.
23. d5 Lg5 24. Pxg5 Lxd1 25. Pxf7
Dxf7 26. Txd1

Vergooit de kansen op remise.
Misschien
miste
Xander
in
onderhavige variant dat de toren na
slaan op e3 terug kan naar e6 en
wit dus niet wint met Ld5. Ook is het
mogelijk dat hij dacht met een stuk
erbij meer kansen te hebben op
tegenspel, maar de witte stukken
zijn te machtig. Manke Nelis had
hier toch echt het leven moeten
laten: 34...Pxc5 35. Txc5 (35.
Txe8+ Dxe8 36. Txc5 De1+ 37. Lf1
b6) 35...Txe3 36. fxe3 De7 37. Pe4
b6.
35. Lxe3 Df6 36. Ld4 De7 37. Te5
Dd6 38. Ld5+ Kh7 39. Le4+ Kg8
40. Ld5+?
Dit zal niet de eerste keer zijn dat
wit een overtuigende winst laat
liggen (40. Pb5 Dd7 41. Lg6), maar
helaas is zijn stelling ernaar dat hij
het honderd keer kan proberen en
99 keer mag falen. Zwart heeft
geen kans.
40...Kh7 41. Pb5 Dd7 42. Le6 Dc6
43. Lf5+ Kg8 44. Le4 Dc1+ 45.
Kg2 Pc7 46. Pd6 Dxa3 47. Pf5 Dc1
48. Le3?
48. Pe7+! Kf7 (48...Kf8 49. Pg6+
Kg8 50. Te7 Dg5+ 51. Kh2 Dxe7
52. Pxe7+-) 49. Lg6+ Kf8 50. Lc5.
48...Dc4 49. Te7 Kf8 50. Pd6 Dc3
51. Tf7+ Kg8 52. Td7 Df6 53. Pf5
Pe6 54. Txb7 Kf8 55. Tb8+ Kf7 56.
Tb6 De5 57. Pg3 a4
57...g5 creëert misschien nog wat
lucht en maakt Pf4 mogelijk, voor
wat het waard is.
58. Ta6 Db5 59. Ta7+ Kf8 60. Pf5
Db3 61. Pxg7 Pg5 62. Lc6 Dc4 63.
La8 a3 64. Pf5 a2 65. Pxh6 (1-0)

Mijn ervaring is dat dit soort
stellingen makkelijker spelen met
de lichte stukken, maar misschien
weet ik gewoon niet om te gaan met
dames. Xander heeft beduidend
meer gevoel voor vrouwelijke
potentie en lijkt wel raad te weten
met een dame meer.
26...Dh5 27. e5 cxd5 28. cxd5
exd5?
Hier grijpt Xander echter mis. De
witte stukken krijgen nu te veel
open lijnen, terwijl de zwarte nog
niet
lekker
samenwerken
in
verdediging, terwijl van aanval
totaal geen sprake is. Met 28... b5!
creeërt zwart een eigen vrijboer,
bovendien krijgt Manke Nelis op a6
dan inene een ondersteunende
taak.
29. Txd5 Te8 30. e6 Dg6 31. e7
Df6? 32. Le5
32. Td6 Dg5 33. h4 1-0, vanwege
damewinst of Td8 gevolgd door
Pb5-d6.
32...Dxe7 33. Ld6 Df7 34. Lxc5
Txe3?
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Gabriel Smit – Oscar van Veen
PK1 – RSR Ivoren Toren, bord 2
1. c4 e6 2. Pc3 Pf6 3. d4 Lb4 4.
Dc2 0-0 5. Pf3 d5 6. a3
Meestal wordt in deze stelling 6.
cxd5 gespeeld, al dan niet gevolgd
door een a3 of een Lg5. Overigens
is dit later ook nog mogelijk.
6...Lxc3+ 7. bxc3
"After 8...Bxc3 White should
recapture with the queen 9. Qxc3
as only this move may cause
problems for black" - Panczyk &
Ilczuk, Yearbook 91, pp. 183–184.
Maar ja, dat soort dingen gelden
alleen voor 2600+ mensen.
7...b6!?
[7...Pbd7 8.Lg5 h6 9.Lh4 c5
10.cxd5 exd5 11.e3 Da5 is meer in
de stijl van de opening.]
8. Lg5 La6 9. cxd5
Nu krijgt zwart wat hij wil: een
halfopen e-lijn, waarbij bovendien
de loper op a6 meewerkt om de
druk op te voeren. Aangewezen
was de boel gesloten te houden
met 9. e4! of zelfs 9. e3.
9...exd5 10. Pe5 Dd6 11. Lxf6 Dxf6

een actievere loper in dat geval.
12. g3
12. e4! Lxf1 (12...De7 13. Lxa6
Pxa6 14. f3 f6 15. Pc6 De8 16. Pb4
Pxb4 17. axb4 en wit houdt met wat
kunst- en vliegwerk de boel bij
elkaar.) 13. Kxf1=.
12...De6 13. Lg2 Pd7 14. Pd3 Pf6
15. 0-0 Tfe8 16. Tfe1 Df5 17. Tad1
h5?
Zwart speelt aan de verkeerde kant
van het bord. Met 17...Tac8 en c5
kan hij de druk op de witte stelling
opvoeren.
18. Lf3 c6 (½-½)
...en remise gegeven, kennelijk had
zwart geen zin om te gaan schaken.
Joost v Rosmalen – Frans Konings
PK1 – RSR Ivoren Toren Utrecht
1. e4 d6 2. d4 Pf6 3. Pc3 g6 4. Pf3
Lg7 5. Le2 0-0 6. 0-0 c6 7. a4 a5 8.
h3 Pa6 9. Le3 Pb4 10. Pd2 d5 11.
e5 Pe8 12. Pa2
Jeetjemina, dit is allemaal nog
bekend. Desondanks zou ik met de
witten de voorkeur geven aan 12.
Pcb1 – ruimtevoordeel, dus niet
dingen gaan ruilen. 12. Pcb1 c5 13.
dxc5 Lxe5 14. Pc4 Lc7 15. Pb6
Lxb6 16. cxb6 Lf5 17. Pa3 Tc8 18.
c3 Pc6 is kennelijk ook al eerder
gespeeld en lijkt me bijzonder
prettig voor wit.
12...Pxa2 13. Txa2 f6 14. f4 fxe5
15. fxe5 Txf1+ 16. Dxf1 Lf5
Gewaagd. 16... Pc7 is het rustigere
alternatief.
17. g4! Lxc2 18. b3 Le4 19. Pxe4
dxe4 20. Lc4+ Kh8 21. Df4 Pc7 22.
Dxe4 e6

Tsja, hoe nu de boel te
ontwikkelen? Gabriel kiest er voor
de loper te financhetteren en geeft
daarmee het initiatief uit handen:
zwart heeft een halfopen e-lijn en
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Tg3+ 35. Kf1 Pe3+?? (0-1)
Dit verdient een zooi vraagtekens.
Zwart mist mat in 3.
Willem van de Fliert – Dolf Meijer
PK1 – RSR Ivoren Toren, bord 4
1. e4 d5 2. exd5 Pf6 3. Lb5+
Ik ben ook gecharmeerd van deze
variant...
3...Ld7 4. Le2
...maar niet van deze terugzet, 2
stapjes te ver terug naar mijn zin.
Wim speelt gewoon fatsoenlijk
schaak, ik laat me in op 4...Lg4 5. f3
dingen.
4...Pxd5 5. d4 Lf5 6. Pf3 e6 7. 0-0
Le7 8. c4 Pb6 9. Pc3 Pc6 10. h3
Lf6 11. Le3 0-0 12. Tc1 h6 13. Dd2
De7

Een typische catenaccio-opstelling:
zwart heeft geen opvallende gaten
of zwakheden en wacht geduldig
zijn kansen af op die ene counter.
23. Tf2 b5 24. Ld3 bxa4 25. bxa4
Pd5 26. Ld2 Tb8
De counter zit er al aan te komen:
c5 hangt in de lucht.
27. Kg2 Dh4?
De sweeper hoort in het catanaccio
alle
gaten
die
de
overige
verdedigers laten vallen op te
vangen, dus hier pion a5. De
spelmaker (in dit geval Tb8) mag
wel naar voren rennen en gaten bij
de tegenstander proberen te
creëren.
28. Le1? Dd8 29. h4 Pb4 30. Lb1?
Pd5?
Frans vervalt in herhalingsgedrag,
na het heen-en-weeren van de
dame is nu het paard aan de beurt.
Ik vermoed iets van (naderende)
tijdnood, of Frans moet gewoon
gedacht hebben: ik blijf staan en wit
moet zich maar stuklopen. 31. h5 is
echter toch echt wat wit wil. 30...c5
31. dxc5 Pa6! en zwarts stukken
komen tot leven.
31. h5 Tb3 32. hxg6??
Tijdnood zal het zijn geweest. Na
32. Ld2 deelt wit de lakens uit.
32...Te3 33. Lxa5 Dh4 34. Dc2

Met fatsoenlijk schaak krijg je een
fatsoenlijke stelling, zoals deze.
14. c5 Pd5 15. Pxd5 exd5 16. b4
a6 17. Tfe1 Tfe8 18. a4 Df8
In mijn optiek een ambitieloze
terugzet. 18...Le4 is tenminste een
vooruitzet.
19. Ta1 a5 20. b5 Pb4 21. Tac1
Kh8
Dit staat op Wim zijn blaadje, maar
ik meende Kh7 voorbij te hebben
zien komen in zijn partij (Wim
schrijft nog net zo als pakweg 45
jaar geleden). Als 21...Kh8? wel de
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gespeelde zet is, mist wit hier een
tactische pionwinst: 22. Lxh6! gxh6
23. Df4.
22. Lf4 Tac8 23. Lf1 Le4 24. Pe5
Lxe5 25. Lxe5 f6 26. Lg3 Df7 27.
f3 Lf5 (½-½)
Met
een
remise-aanbod
en
aangenomen.

paard dat altijd naar b3 kan
springen
om
een
witte
koningsaanval
te
ontkrachten.
Bovendien zal in dat geval de dame
via de a6-f1 diagonaal binnen
kunnen dringen in de witte stelling.
En passant wordt ook e6 gedekt
(na Pa5) zodat de loper van c8
vrijelijk kan bewegen. Het moge
duidelijk zijn dat een computer van
een dergelijk trage positionele
stelling niets begrijpt: het ding
(Fritz) geeft +0.85 aan terwijl zwart
toch echt een gezonde pion meer
heeft (oftewel –0.85 ongeveer).
16. Lc2 Pa5 17. Tcb1 Ld7 18. Kh1
Maakt veld g1 vrij voor een stuk, het
paard om naar f4 te gaan of de
toren om over de g-lijn mat te gaan
zetten.
18...Le8!
Haalt alle g4-opstoten en andere
matideeën eruit, door de loper op
g6 te kunnen posten. Wit heeft
geen zinnig plan.
19. Pg1

Nathanael Spaan–Jan Breukelman
PK1 - RSR Ivoren Toren, bord 5
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Lb4
De Winawer was in trek vandaag,
maar zowel bij Hugo, Andries als ik
kwam er geen hoofdvariant aan te
pas.
4. e5 c5 5. a3 Lxc3+ 6. bxc3 Pe7
7. Dg4 0-0 8. Ld3 Pbc6 9. Pf3
9. Dh5 Pg6 10. Pf3 Dc7 11. Le3 c4
12. Lxg6 fxg6 13. Dg4 is de
hoofdvariant vanuit deze stelling, de
zogenaamde Hertneck variant (naar
meneer...). In deze stelling dacht ik
vroeger altijd dat zwart te passief
stond en wit gewoon mat gaat
zetten, nu heb ik een wat
genuanceerder beeld van deze
variant.
9...f5 10. Dh3
De slappe afwijking. 10. exf6 Txf6
11. Lg5 e5 stond op het
programma.
10...Da5 11. Ld2 Da4
Zo simpel is het: zwart wint een
pion dankzij cxd4 of c4 en anders
moet wit zich inlaten op dxc5. Blijkt
mijn boekje dit aan te bevelen als
meest veilig voor wit!
12. 0-0? c4 13. Le2 Dxc2 14. Tfc1
Da4 15. Ld1 Da6!
Naar mijn mening de juiste zet: het
veld a5 wordt vrijgelaten voor het

19...Pb3!
Tot hier verbruikte ik niet veel tijd (ik
heb geleerd van de vorige keer!) en
het lijkt me dat dit positionele
pionoffer de meest overtuigende
manier is om voort te zetten: vroeg
of laat moet het daar toch een keer
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30...a5 31.Tbb1 Dc4 32.Dxc4
Het gaat goed, het gaat goed!
32...dxc4?
In de volste overtuiging dat de
andere zetten een stuk verliezen.
Beter 32...Pxc4! en na veel
gemanoeuvreer moeten de boeren
de doorslag geven (torens op de clijn en Pb6).
33. d5
Boem! Mijn tegenstander weet wel
waar hij zijn compensatie vandaan
moet halen.
33...exd5 34. Le3 Tfb8 35. e6
Mijn tijd begon inmiddels ook te
slinken en er komen vervelende
tegenkansen in de stelling.
35...Lb3?
Eerste butzet: ik wilde mijn stukken
kunnen bewegen.
36. Txa5 Pa4
Oeioei, een paard aan de rand...
37. Ld4 Te8 38. Pf3 h6 39. Te1
Lc2 40. Ph4

van komen. Bovendien rechtvaardigde ik voor mezelf deze zet door
te constateren dat wit net een
terugzet had gedaan.
20. Lxb3 cxb3 21. Txb3 Pc6 22. a4
Pa5
Het is typisch te zien dat mijn
stukken steeds via dezelfde velden
bewegen en wit geen goed verweer
heeft.
23. Tbb1 Pc4 24. Lc1 Lxa4
Toch maar gepakt: een peun is een
peun. 24...f4 was ook verleidelijk
om de loper van g6 te laten vuren,
maar dit biedt wit alleen maar een
aanknopingspunt en bovendien wil
het paard best naar f4 toe gaan.
Met Tb4 houdt wit de damevleugel
dan voldoende onder controle en
moet ik inene een pionachterstand
ombuigen.
25. Tb4 b5 26. Dd3 Dc6 27. Pf3
Na een keurig gespeelde partij
heeft zwart de touwtjes in handen:
hij kan met zijn pionnen gaan
stormen, c3 bestoken en onderwijl
heeft hij steeds de betere stukken.
Ik had dan ook graag besloten met
nog wat zetjes en mijn tegenstander
die in tijdnood zijn verloren stelling
weblunderde en een puntje voor mij
binnen de 40. Het mocht niet zo
zijn... Het meest vervelende is nog
dat je een stelling als deze in een
snelschaakpartij negen van de tien
keer wint (of vaker), waarom gaat
het dan mis als je tijd hebt om na te
denken!?
27...Tab8 28. Pe1 Tb7 29. De2 Pb6
30. Ld2?
Hier moet mijn tegenstander
gokken met 30. Pd3

40...b4?
De
verschrikkelijke
veertigste!
40...f4! en na het veiligstellen van
de koning pas iets als b4 of Pxc3.
41. cxb4 g5
Na mijn verschrikkelijke veertigste
kon ik dus weer opnieuw beginnen:
al het voordeel is als sneeuw voor
de zon verdwenen. Het kostte me
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wat moeite weer te gaan zitten
schaken toen ik besefte dat op het
geplande 41...Txb4 de witte toren
binnen komt vliegen: 41...Txb4 42.
Ta7 Txe6 43. Txg7+ Kf8 44. Pg6+
Txg6 45. Txg6 c3 46. Tf6+ Kg8 47.
Te8+ Kg7 48. Te7+ Kg8 49. h3!
Txd4 50. Ta6 Kf8 51. Th7 Te4 52.
Ta8+ Te8 53. Th8+ Kf7 54. Ta7+
Te7 55. Th7+ Kg6 56. Thxe7+42. Pf3 c3 43. Txd5?

verprutst te hebben, doe ik het nu
weer! Ik was er van overtuigd dat ik
hier simpel een stuk ging winnen en
daarmee de partij, maar ik had hier
even op mijn handen moeten gaan
zitten. De winnende was 48... Kd7!
en zwart moet zijn toren geven of
na 49. Tc4 Tc7 lijdzaam toezien
hoe ik mijn vrijpion naar de overkant
ga begeleiden.
49. Lxc3 Tb1+ 50. Kg2 Tc1 51.
Te8+ Kd7 52. Ld2 Kxe8
52...Tc2 53. Ta8 Pb6 54. Ta7+ Kc6
55. Le3 Pd5 56. Ta3 bood nog
meer kansen om te proberen te
gaan winnen, maar ook dan zal het
remise worden.
53. Lxc1 f4 54. h4 Kf7 55. hxg5
hxg5 56. Kh3 Kg6 57. Kg4 Pc3 58.
Lxf4 gxf4 59. Kxf4 Kf6 60. Ke3
(½-½)

Ha! Daar zat ik op te wachten. Mijn
tegenstander zag het zelf niet meer
zo helder en besloot de pion te
pakken wat mij de kans geeft mijn
stukken te hergroeperen en ze weer
aan het werk te zetten in plaats van
dom aan de rand te staan. Ik dacht
zelf dat wit 43. b5 moest doen om
te gaan winnen (dat valt dus wel
mee), de computer vindt 43. Lf6
een hele sterke.
43...Le4! 44. Td7 Lxf3
Het was even zoeken, maar ik
voelde dat er iets in moest zitten.
Varianten met 44...c2 kwamen ook
in me op, maar dit is de enige
winnende.
45. gxf3 Txe6 46. Td8+ Kf7 47.
Txe6 Kxe6 48. Tc8 Txb4?
Niet te geloven zeg. Hoeveel goede
stellingen heb je nodig om ze te
winnen? Na de eerste deze partij

Wim Koster – Paul Hommerson
PK1 – RSR Ivoren Toren, bord 7
1. e4 c5 2. Pf3 e6 3. d4 cxd4 4.
Pxd4 Pc6 5. Pc3 Dc7 6. Le2 a6 7.
a4
Dit wordt nauwelijks gespeeld, niet
in de laatste plaats omdat zwart in
deze opening niet snel naar b5
grijpt, maar eerst zijn koningsvleugel dient te ontwikkelen.
7...Pf6 8. 0-0 Lb4
8...Pxd4 9. Dxd4 Ld6 10. Kh1 Le5
11. Dd3 0-0 lijkt op de partij, maar is
bij nader inzien toch beter
speelbaar.
9. Dd3 0-0 10. Lg5 De5
Misschien moet zwart hier eerst
10...Lxc3 spelen en pas na 11.
bxc3 overgaan op 11...De5.
11. Pxc6 bxc6
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17...Dxd4 18. cxd4 f6 19. Lh4 Tf7
20. Lc4 Td7 21. Lb3 Kf7
Dit is een nare stelling voor zwart.
Hij moet afwachten tot wit met
brekende pionzetten de kracht van
de twee lopers ontketent: zelf heeft
hij geen enkel aanknopingspunt.
22. Lf2 h5 23. h3 Lb7? 24. Td1
24. f5! is zo'n breekzet en volledig
juist nu de zwarte loper de
diagonaal c8-h3 heeft verlaten.
24...g6 25. Kh2 La6 26. c4 Pb4 27.
Te1 Lc8?
Hier is Paul echt te passief bezig.
Hij had moeten zoeken naar
tegenkansen via 27...c5: torens op
de d-lijn en de loper op de lange
diagonaal. Als dat niet gaat, dan
gewoon T..8.
28. g4! hxg4 29. hxg4
en zwart staat zichzelf in de weg
om h-lijninfiltratie op te vangen.
29...Kg8 30. Kg3
30. g5! gevolgd door alle stukken
naar de koning.
30...Th7 31. d5 cxd5 32. cxd5 Lb7
33. dxe6
Wit verkiest de mooie manier en
met zulke lopers kun je hem haast
geen
ongelijk
geven.
Een
teamgenoot zou ik hier overigens
berispen als hij met de witte
stukken tot 33. dxe6 zou besluiten.
33...Lxf3 34. Kxf3 Kf8 35. Lc5+
Ke8?
Nu zal zwart verstikken in de
wurggreep. 35...Kg7! Juist door de
loper naar c5 te lokken, houdt zwart
tegenkansen over de h-lijn. Bovendien dreigt momenteel Pd3. Nu
moet wit nog even nauwkeurig
blijven om te winnen. 36. Te3! Th3+

11...dxc6!? 12. f4 Dc5+ 13. Kh1
Pd7 14. e5 f6 15. exf6 Pxf6 ziet er
ook niet aantrekkelijk uit.
12. f4 Dc5+ 13. Kh1 d5 14. exd5?
14. Lxf6 gxf6 15. Pd1! en wit
beschikt niet alleen over aanvalskansen (Pf2-g4 plus de rest), maar
ook over de betere structuur. Mocht
zijn aanval dus niet doorzetten, dan
kan hij rekenen op zijn positionele
voordeel.
14...Lxc3 15. bxc3 Pxd5
Helaas gedwongen en daardoor
blijft de zwarte (loper en daarmee
de) stelling passief. In het vervolg
probeert Paul hier wat aan te doen
door zijn loper ruimte te bieden,
maar de zwarte stelling blijft
ontzettend passief.
16. Tf3 a5

17. Dd4!?
Vreemd, ik wil in een Siciliaan altijd
mat zetten. Gezien het verloop van
de partij moet ik echter de
tegenstander van Paul in het gelijk
stellen: door middel van de ruil van
zwarts actiefste stuk, wordt zijn
passiviteit prangender. Wit kiest
voor positionele lange termijnvoordelen in plaats van tactische
aanvalskansen, die als ze niet
doorslaan
vaak
omslaan
in
positionele butstellingen.
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37. Ke2 Txe3+ 38. Kxe3 g5!
(38...Tc8 39. e7 Te8 40. Le6 Pc6
41. Ld7 Txe7+ 42. Lxe7 Pxe7 43.
Kd4+-) 39.f5 (39. Ld4 gxf4+ 40.
Kxf4 Kg6 41. Lc4 Pc6 42. Lc5 Te8
43. Ld5 Pe7 en zwart lijkt stand te
houden.) 39...Tc8 40. e7 Txc5 41.
e8D (41. Le6? Tc8 42. Lxc8 Kf7 43.
Kd4 Kxe7 44. Kc5 Pd3+ 45. Kb5
Pe5=) 41...Te5+ 42. Dxe5 fxe5 43.
Ke4 Kf6 44. Ld1 en wit wint!?]
36. Lc4 Tc8? 37. Lb5+ Pc6 38.
Kg3 f5 39. Td1 fxg4 40. Kxg4 Th5
41. Tc1 Tf5 42. La3 Txb5 43. axb5
Pe7 44. Th1 Kd8 45. Th8+??
Net als Frans mist wit hier mat in 3.
45...Kc7 46. Th7 (1-0)

door elkaar haalde, een andere
verklaring heb ik niet voor deze zet
nu. 11. Pd2 is vanuit Benonioogpunt de gebruikelijke voortzetting, ook dan is later e4-e5
mogelijk: 11...c4 12. Kh1 Pc5 13. e5
dxe5 14. fxe5 Txe5 15. Pxc4 Te8
16. Lg5 h6 enzovoorts.
11...dxe5 12. fxe5 Pxe5 13. Pxe5
Txe5 14. Lf4 Tf5 15. d6 Le6 16. g4

Gerben Veltkamp –
Herbert Van Buitenen
PK1 – RSR Ivoren Toren, bord 8
1. d4 Pf6 2. c4 c5 3. d5 e6 4. Pc3
exd5 5. cxd5 d6 6. e4 g6 7. f4 Lg7
8. Pf3 0-0 9. Le2 Pbd7
9...Te8 of 9... Lg4 is gebruikelijker.
Bijgevoegd een leuke variant,
gebaseerd op de opstoot e4-e5
waar Gerben ook naar zal grijpen,
zij het op een heel ongelukkig
moment: ik denk dat hij varianten
door elkaar haalde. 9. . . Te8 10. e5
dxe5 11. fxe5 Pg4 12. Lg5 Db6 13.
0–0 Pxe5 14. Pxe5 Lxe5 15. Lc4
Dxb2 16. d6 Tf8 17. Lxf7+ Kg7 18.
Ld5 Pd7 19. Txf8 Pxf8 20. Dc1
Dxc3 21. Lh6+ Kh8 22. Dxc3 Lxc3
23. Tf1 Ld4+ 24. Kh1 Lf5 25. g4
Le6 26. Lxb7 Tb8 27. Txf8+ Txf8
28. Lxf8 Kg8 29. Le7 Kf7.
10. 0-0 Te8 11.e5?
Zoals gezegd lijkt het of Gerben
deze stelling met de vorige variant

Wie A zegt... Zwart wordt gedwongen een kwaliteitsoffer te plegen,
wat hij maar al te graag zal willen:
alle zwarte stukken komen tot leven
en wit moet worstelen om de
stelling bijeen te houden. Ook na
16. Ld3 zal zwart maar al te graag
de kwaliteit willen geven.
16...Td5 17. Pxd5 Pxd5 18. Dd2
Db6 19. Tab1 Td8? 20. Lg3 Ld4+
21.Kh1?
21. Lf2 Txd6 was absoluut
noodzakelijk om nog te kunnen
spelen, nu stort alles in.]
21...Pe3 22. h3 Lxa2 23. b3 Lxb1
24. Txb1 Dc6+ (0-1)
Richard Ammerlaan –
Andries Mellema
PK1 – RSR Ivoren Toren, bord 9
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pc3 Lb4 4. e5
c5 5. a3 Lxc3+ 6. bxc3 Pe7 7. Pf3
Pbc6 8. dxc5
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Dit is vaak slecht in het Frans en
hier al helemaal. 8. Le2 Da5 9. 0-0!
is de kritieke variant (en overigens
ook een reden dat op hoog niveau
niet vaak meer naar 7...Pbc6 wordt
gegrepen, maar meer naar 7...Ld7
(met het idee La4) of 7...Da5 (of
ook 7...Dc7, 7...b6 en zelfs 7...h6).
8...Da5 9. Ld2 Dxc5
Niet zo nauwkeurig. [9...Pg6 10.c4
Dxc5 11.cxd5 exd5 12.Le3 Da5+
13.Ld2 Dc7µ - John Watons, Play
the French 3rd edtion 2003, p. 194.]
10. Ld3 Pg6 11. 0-0?
Het siert wit dat hij nog wat van zijn
schaakzaterdag wil maken, maar
feit is al dat wit achter de feiten
aanloopt. Na 11. De2 Pf4 kan een
halfje bijgetekend worden, of zwart
kan er voor kiezen verder te spelen
met een zet als b6.
11...Pgxe5 12. Pxe5 Pxe5 13. Le3
De7!
13...Dxc3 14. Ld4 Dc7 15. Dh5 (15.
Lb5+ Pc6! 16.Lxg7 (16. Dh5 Kf8!)
16...Tg8) 15...Pxd3 16. cxd3 0-0 17.
Lxg7 Kxg7 18. Dg5+ Kh8 19. Df6+
Kg8=; 13...Dc7 14. Ld4 Pxd3 15.
cxd3 0-0 16. f4 f6 is vergelijkbaar
met de partij, alleen staat de dame
op e7 handiger (in verband met Ld7
en het achter de hand houden van
Df7/e8).]
14. Ld4 Pxd3 15. cxd3 0-0 16. f4
f6 17. Dh5 Ld7 18. Tae1 Df7
Eén van de belangrijkste regels bij
het verzilveren van een voordeel is
het ontnemen van iedere kans op
tegenspel bij de tegenstander.
Andries laat zich dan ook niet in op
18... Dxa3.
19. Dh4 b6 20. Tf3 Tae8

Zwart is maximaal verdedigd tegen
aanvalspogingen van wit (kenmerkend voor de ongelijke lopers: bij
gelijke stand heeft de aanvallende
partij voordeel omdat de loper van
de tegenstander niet kan verdedigen tegen de aanvallende) en dus
kan hij gaan beginnen aan het
uitbouwen van de voorsprong.
21. g4?
Zoiets
als
de
voorgaande
opmerking moet ook door het hoofd
van de witspeler zijn geschoten,
anders kom je niet tot zo'n zet.
Wanhoopsoffensief om te proberen
de eigen loper aanvalskansen te
bieden.
21...Dg6 22. Tg3 h6 23. g5? fxg5
24. fxg5 h5
Keurig verdedigd. Wit is er mee
opgeschoten dat 1. de g-lijn nu
dichtzit; 2. zijn stukken niet of
nauwelijks samenwerken; 3. zwart
de f-lijn heeft; 4. zwart kan gaan
spelen op het doordukken van e5
door een gecombineerde aanval op
de witte pionnen en dit veld; 5.
zwart nooit meer mat gaat.
25. Le5 Tf5
Zo'n stelling is heerlijk: hij speelt
namelijk zichzelf. Doe de meest
actieve zetten en je doet de beste.
26. Kh1 Tef8 27. Dd4 Tf3 28. Teg1
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Lb5 29. Td1 Txg3?
Hier hapert Andries even. Na
steeds de meest actieve te doen,
vergeet hij hier zijn dame actiever te
maken en de witte koning naar de
strot te vliegen met 29...Df5!
gevolgd door stukken erin (onder
andere het zeer plezierige Lxd3e4).
30. Lxg3 Tf3?
Hmm, dit houdt in dat na 31. Kg2
Txd3 32. Txd3 de ongelijke lopers
zwaarder beginnen te tellen. 30...
h4! dwingt tot overgave: 31. Dxh4
(31. Lxh4 Dh5 32. Te1 Df3+ 33.
Kg1 Tf4) 31...Df5 32. Dh5 d4!
31. c4 dxc4 32. dxc4 Lc6
Van zo'n gratis diagonaal kun je
maar beter gebruik maken. Wit is
reddeloos verloren.
33. Kg1 Dc2 34. Td2 Dc1+?
Andries deelde mij na afloop mee
dat hij de winstmanoeuvre Df5-h3
reeds had gezien, maar eerst
besloot een schaakje te geven om
een paar zetten mee te pakken ten
aanzien van de tijdscontrole. Dat
betekent niet dat ik als kritisch
analist geen vraagteken hoef te
plaatsen.
35. Td1 Dc2 36. Td2 Df5 37 Td1
Dh3 38. Dd8+ Kh7 39. Dd2 h4 40.
Lf2 Tf5 41. g6+ Kxg6 (0-1)

manier om c3 te dekken 12. Dd2,
met vaak mooie gevechten tot
gevolg: 12. Dd2 e6 13. f4 Lc7 14.
0-0 exd5 15. exd5 La5 16. d6 (16.
f5 Lxf5 17. Txb7 Df6 18. Tf3 met
een complexe strijd) 16...Tb8 17.
La3 Lf5 18. Tbd1 Tc8 19. g4 Ld7
20. f5 Dh4 21. Lf3 Tfe8 22. Kh1 Te5
23. fxg6 hxg6 24. Df4 Dg5 25. Lxb7
Dxf4 26. Txf4 Tb8 27. Ld5 Lxc3 28.
Lxf7+ Kg7 29. Lc4 Tf8 30. Txf8 Kxf8
31. h3 Ke8 32. Kh2 Lc6 33. Lc1=
e
Krasenkow - Avrukh, 20 EUCup
Izmir (4) 2004, uiteraard slechts één
van de vele voorbeelden.
12...Lg7 13. 0-0 b6 14. f4!
Dirk pakt de stelling thematisch
aan.
14...f5?
Zijn tegenstander niet. De Grünfeldzet is 14... e6.
15. e5!

Hier wordt goed geschaakt. Ruimtevoordeel in het centrum met lopers
tegen lopers is uiteraard een zeer
groot voordeel, die dingen kunnen
niet omgespeeld worden of via de
flanken om het centrum heen.
15...Lb7 16. c4
Totale dominantie. Misschien had
zwart zich dan toch maar in moeten
laten
op
het
kwaliteitsoffer
15...Dxd5 16. Lf3 Dc4 17. Lxa8 La6

Dirk de Beer –
Harmen Van de Werken
PK1 – RSR Ivoren Toren, bord 10
1. d4 Pf6 2. c4 g6 3. Pc3 d5 4.
cxd5 Pxd5 5. e4 Pxc3 6. bxc3 Lg7
7. Pf3 c5 8. Tb1 0-0 9. Le2 Pc6 10.
d5 Pe5 11. Pxe5 Lxe5 12. Dc2!?
Zoals Dirk later zelf al aan gaf is dé
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18. Td1 Txa8 en hopen op rommelkansjes.
16...g5 17. e6
Vanuit positioneel oogpunt lijkt me
dit een uitstekende, maar de directe
pionwinst
met
17.
Ld3
is
overtuigender. Ach, niet zeuren: wit
is aan het winnen.
17...Ld4+ 18. Kh1 g4 19. Lb2 Lxb2
20. Dxb2
Het enige wat zwart nog kan

proberen is om torens op d4 en e4
te krijgen (hmm, dat gaat nooit
lukken), b6-b5 door te zetten (zie ik
ook niet zo snel gebeuren) of te
rommelen via de h-lijn. Dat laatste
wordt geprobeerd, zonder succes.
20...De8 21. De5 Tf6 22. Tb3! Tc8
23. Tfb1 Dh5? 24. Lxg4! Dh4 25.
Lxf5 (1-0)

Het tweede houdt van spanning

werk: de staart won, de kop hield
het lang vol. Zo liet Hein Piet aan
bord 4 zijn klasse weer eens zien:

Jan Jaap Janse

"Jeugd zoekt kick", zo ronkte een
kop in een rondslingerende krant.
Kort samengevat hield het stuk in
dat de jonge Nederlander zijn leven
spannender maakt door bewust wat
risico’s te nemen. Een gemakkelijk
succesje bevredigt niet, het gaat om
spanning en sensatie.
Nu is Paul Keres II allerminst jong,
maar toch zoeken we graag het
avontuur op. Dat uit zich in maar
liefst vier keer een 4,5-3,5 uitslag!
Het bewijs leveren we in vijf
bedrijven:

Yordi Schaeken –
Hein Piet van der Spek

Spannend standje. Het fraaie
verslag op www.djcstein.nl meldt
dat wit hier remise in handen heeft
middels 57. g5!! Txh4 58. Kf7 Tf4+
59. Ke7 Tg4 60. Kf6 Kd6 61. g6
Tf4+ 62. Kg5 Txb4 63. g7.
Wit deed:
57. h5? Txg4+ 58. Kh7 Ke6 59. b5
Kf7 60. h6 Tb4 (1-0)
en een punt voor HP.

Stein
De favorieten in de klasse, bestaande uit 4 jonge Belgen en 4 dito
Nederlanders. Toch won PK2, al
heb ik die informatie uit de tweede
hand omdat ik toen boven Omsk
("een mooie stad, maar net iets te
ver weg") vloog. Ik werd kundig vervangen door Kaj Söderberg, maar
ook de basisspelers deden hun
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DJC Stein (2130)
Jelle Sarrau (2238)
Stef Soors (2208)
Stefan Spronkmans (2062)
Yordi Schaeken (2124)
Roel Hamblok (2142)
Stefan Simenon (2145)
Fabian Miesen (2043)
Ynze Mengerink (2082)

- Paul Keres 2 (2094)
- Bert Both (2185)
- Rijk Schipper (2097)
- Max Viergever (2139)
- Hein Piet vd Spek (2116)
- Anton Rosmuller (2094)
- Erik Oosterom (2080)
- Kaj Söderberg (2026)
- Mark Uildriks (2018)

Veenendaal
Een promovendus met (alweer)
veel jonge talenten, aangevuld met
routine vanuit Wageningen I. Een
wat fantasierijke opstelling van mij
lijkt helemaal fout te gaan: de
witspelers lopen zichzelf voorbij en
we staan 0-4 achter. Toch is niet
alle hoop verloren, want Bert en
Erik winnen hun betere eindspel en
Rijk komt helemaal terug in de
partij. Dan gaan de blikken naar
bord 7, maar helaas: ondergetekende heeft op zet 39
geblunderd,
weet
zijn
jonge
opponent nog wel gek te maken in
de uitvluggerfase maar die kiest
wijselijk (nou ja, hij had mat in
zoveel) voor de remise. Omdat het
PKB een kwaliteitsblad is kiezen we
voor de partij van Rijk:

3½-4½
1-0
1-0
½-½
0-1
0-1
½-½
½-½
0–1

Kh1 dxc4 14. Pf5! Le5?
Speelt wit in de kaart. Zwart had
beter aan zijn pion kunnen blijven
hangen met …b5. Nu wordt de witte
aanval gevaarlijk.
15. f4! Lxc3 16. Dxc3 b5
Zwart moet iets ondernemen tegen
de dreiging Tad1 & Txd7.
17. Tf3! b4 18. Dxb4 Tb8 19. Dc3
Tb5
Hier had wit zijn sterke aanvalsspel
kunnen bekronen met 20. Pxg7 Pe4
21. Dd4 Pxg5 22. Ph5!
20. Ph6+? Kh8 21. Lxc4 Tc5 22.
Dd4 Txc4 23. Dxc4 gxh6 24. Lxh6
Tg8 25. Dxf7 Pg4! 26. Lg5

Tjaart Offringa – Rijk Schipper
(commentaar Rijk)
1. d4 Pf6 2. c4 e6 3. Lg5 d5 4. Pc3
Pbd7 5. Pf3 c6 6. e3 Da5
De Cambridge-Springs variant.
7. Pd2 Lb4 8. Dc2 0-0 9. Le2 e5
10. 0-0 exd4 (?)
Beter is meteen …Ld6.
11. Pb3! Dc7 12. Pxd4 Ld6 13.

Ziet de lezer ook waarom dit een
blunder is? Wit had 26. Dh5 moeten
spelen, maar inmiddels is de
stelling na bijv. 26…Pdf6 27. Dh4
Pe4 helemaal niet duidelijk meer.
26...Txg5!
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Daarom dus. Nu is het alleen nog
zaak de tijdscontrole te halen
zonder te blunderen. Dat lukte, en
Paul Keres 2 (2106)
Erik Oosterom (2080)
Anton Rosmuller (2094)
Bert Both (2185)
Max Viergever (2139)
Rijk Schipper (2097)
Hein Piet vd Spek (2116)
Jan Jaap Janse (2121)
Mark Uildriks (2018)

zo kon ik op de 42 zet een lucky
winst aantekenen.

- Veenendaal (2082)
- John Cornelisse (2167)
- Etienne Goudriaan (2163)
- Erik vd Dikkenberg (2121)
- Leo Hovestadt (2073)
- Tjaart Offringa (2071)
- Stefan Bekker (2054)
- Joost Offringa (1966)
- Tijmen Kampman (2039)

Voerendaal
Dat was balen. Benauwd werd zelfs
even naar onderen gekeken, waar
de doelstelling vooraf toch echt het
omgekeerde was. Tegen laagvlieger Voerendaal II moest het
lukken, zeker toen hun Duitse
equipe de tocht naar Utrecht niet
meemaakte. Het liep echter voor
geen meter. Alweer op achterstand,
maar langzamerhand kwamen er
ook goede stellingen in beeld. Zo
won Bert zijn tweede Grand Prixopening in twee wedstrijden. Hij
analyseert dit fenomeen zelf elders
in dit blad. Bij 3-2 voor waren Rijk,
Erik en Jan Jaap nog in de race.
Rijk maakte het zijn tegenstander
nog moeilijk:

3½-4½
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
0-1
½-½
0–1

Na 42. Ta7+ zou er nog niets
beslist zijn:
A.
42...Ke8 (wat mijn tegenstander van plan was) 43.
Txa6 b4 44. Ta8+ Kd7 45.
Td8+ Kc6 46. Tc8+ Kb5 47.
Txc4 Kxc4 48. a6 met
remise.
B.
42...Ke6 43. Txa6 b4! (de
reden dat ik Ta7+ verwierp
was 43… Kd5, maar dan is
na 44. Ta8! eerder zwart in
gevaar) 44. Le3+ Kd7 45.
Tb6 (na 45. Ta8 b3 46. a6 b2
47. Tb8 Lb4! komt wit te laat)
is het nog maar de vraag of
zwart kan winnen.
Helaas speelde ik direct 42. Txa6,

Rijk Schipper – Bart v.d. Zwet
(commentaar Rijk)
Na
een
moeizaam
verlopen
opening en een middenspel vol
vechtschaak heb ik enig tegenspel
weten te verkrijgen.
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waarna de zwarte vrijpion snel kon
doorlopen:
42...b4 43. Le3 b3 44. Tb6 b2 45.
a6
Op Tb3 volgt beslissend Ta4!
45...Lb4 46. Lc5+ Kf7 (0-1)
Erik gaf zijn betere eindspel
vervolgens
remise,
want
de
tijdnoodfase aan bord 1 was goed
voor ons verlopen:

Geen fijne stelling voor de zwarten,
maar de tijd werd al krap en dan is
26...Ta3 een leuke gekmaker.
Vlot volgde:
27. Kf2 Pf8 28. Lxb6 Th3
En wit keek zichtbaar verbaasd; die
toren stond toch net nog op a8?
Van die klap herstelde hij zich niet
meer.
29. Kg1 Th4 30. Le3 Pe6 31. f5 Pf4
32. Lf1 Pd5 33. Lf2 Tg4+ 34. Lg3
Txg5 35. Te1 Txd6 De witte
pionnen vallen er 1 voor 1 af. 36.
Tac1 Td8 37. Lh3 Pf4 Nog 1
seconde voor wit, maar via 38. Lf1
Txf5 39. Ted1 Te8 40. Te1 Txe1+
had hij het net gehaald. De
ontstane ruïne werd niet lang meer
doorgespeeld. (0-1)

Marcel Winkels – Jan Jaap Janse

Paul Keres 2 (2095)
Jan Jaap Janse (2121)
Erik Oosterom (2025)
Bert Both (2161)
Max Viergever (2137)
Anton Rosmuller (2090)
Rijk Schipper (2064)
Mark Uildriks (2033)
Hein Piet vd Spek (2128)

- Voerendaal 2 (1969)
- Marcel Winkels (2103)
- Eric Jan Morren (1784)
- Bob Merx (2076)
- Luc Zimmermann (2030)
- Igor Heinen (1943)
- Bart van der Zwet (2041)
- Medhi Samraoui
- Ronny Willen (1803)

ASV
De stemming was weer wat
vrolijker. Nu ASV, op papier sterk
maar nog weinig gelukkig in het
punten scoren. Tegen ons, zonder
Hein Piet (Marijke in het gips, en
HP is een zorgzame echtgenoot)
maar met Gabriel, haalden ze
verwoestend uit. Het had hier en

4½-3½
1-0
½-½
1-0
½-½
½-½
0-1
0-1
1-0

daar zeker beter gekund, op het
einde liet Max nog een half punt
liggen en mogelijk ikzelf, maar in de
buurt van de 4 punten zijn we niet
geweest. Als smoes kunnen we de
lichtval noemen, die zo loodrecht op
de borden scheen dat we enkel
witte stukken zagen (zie hiervoor
het briljante stukje van Bert op
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www.paulkeres.nl). Bert had zichzelf een donker hoekje in gerokeerd, herstelde zich van een
matige opening maar was op het
moment suprême te pessimistisch:

moment. Ik dacht dat na 1...Tg8 2.
Pf4 Dg4 3.Df1 de stelling een iets
betere voor wit zou zijn, maar niet
een duidelijke. Wat wel klopt. Toen
ik nog 's naar de stelling keek, zag
ik tot mijn schrik dat na 1...Tg8 2.
Pf4 Tg1+ verliest voor wit. Toren en
loper zijn niet voldoende tegen de
dame. Tot mijn verrassing werd de
remise echter aangenomen: het
bleek dat 2. e5! met de dreiging 3.
e6+ en 3...dxe5 4. Pe5+ wint. Pxg6
was dus een uitroeptekenzet. Er
was nogal wat door me overzien!
Ook anderzins een belachelijke
affaire: voor remise was 1. Pe6 Th8
2. Df1 De7 3. Pg5+ Kg7 4. Pe6+
Kf7 wel zo simpel geweest.

Bert Both – Otto Wilgenhof
(commentaar Bert)
Ik speelde hier 1. Pxg6 en liet dat,
tijdens het uitvoeren van de zet in
me opgekomen, vergezeld gaan
van een remiseaanbod. Een absurd
ASV (2126)
Otto Wilgenhof (2234)
Richard van der Wel (2050)
Dirk Hoogland (2165)
Remco de Leeuw (2174)
Sander Berkhout (2176)
Wouter van Rijn (2179)
Peter Boel (2083)
Daan Holtackers (1943)

- Paul Keres 2 (2091)
- Bert Both (2161)
- Jan Jaap Janse (2121)
- Max Viergever (2137)
- Anton Rosmuller (2090)
- Erik Oosterom (2025)
- Rijk Schipper (2064)
- Mark Uildriks (2033)
- Gabriel Smit (2095)

De Toren
Wonden likken en herstellen, maar
het eveneens uit Arnhem afkomstige De Toren is een lastige
tegenstander: IM Hendriks en FM
Hommeles, en een heleboel jeugdig
spul. Waar de KNMI het Einde Der
Tijden voorspelde en diverse
wedstrijden niet doorgingen waren
zij er ruim op tijd, en barstte een

6-2
½-½
½-½
1-0
½-½
½-½
1-0
1-0
1-0

spannende wedstrijd los. Voor de
zoveelste keer stonden we halverwege ruim op achterstand (1-3),
waarbij we een handig schwindelende Anton hartelijk mochten
bedanken. De betere stellingen
geduldig uitspelend kwamen we op
3,5-3,5, waarna de blikken naar het
topbord gingen:
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Jan van Dorp – Erik Oosterom

teams) heeft Erik een gelijk
eindspel in een beter omgezet. Wit
heeft zich op passieve verdediging
verlaten
en
komt
nu
in
tempodwang:
1...Tg1 2. Te2 Tf1+ 3. Kg3 Kg5 4.
Tf2 Te1 5. h4+ Kf6 6. Kf4 Tg1
En het is ondekbaar mat:
7...Tg4# is onverhinderbaar. Yes!

Ongemerkt (er waren spannende
dingen bezig bij PK1 en bij de SCUPaul Keres 2 (2095)
Erik Oosterom (2025)
Rijk Schipper (2064)
Bert Both (2161)
Anton Rosmuller (2090)
Jan Jaap Janse (2121)
Hein Piet vd Spek (2128)
Max Viergever (2137)
Mark Uildriks (2033)

- De Toren Arnhem (2104)
- Jan van Dorp (1967)
- Willy Hendriks (2432)
- Theo Hommeles (2403)
- Bob Beeke (2178)
- Thomas Nispenrode (1998)
- Nick Beijerinck (2095)
- Jan Puyman (1934)
- Mees van Osch (1826)

e

En dat was alweer de 4 4,5-3,5 in
het seizoen. We staan in het
linkerrijtje zonder nu overdreven

4½-3½
1-0
0-1
½-½
1-0
1-0
0-1
0-1
1-0

goed te spelen. De komende
wedstrijden gaan we proberen dat
vanzelfsprekender te maken.

Zware tijden voor PK3

duidelijk te sterk (2½-5½). Tegen
Wageningen 2 kon het veel
kanten op; het werd 4-4. In een
volgend PKB zal ik de partij tegen
Kees Stap laten zien, die na
wisselende kansen remise werd.
Hekkensluiter Amersfoort 2 pakte
tegen ons de eerste matche
punten. Met een 7 plaats en de
huidige nummers 1, 2, 4 en 5 nog
voor de boeg wordt het moeilijk.
Maar de plaats op de ranglijst
van de tegenstander zegt bij het
derde gelukkig meestal niet veel.

Colijn Wakkee

Het derde presteerde vorig seizoen boven verwachting met een
mooie 50% score. Inmiddels is er
echter reden tot zorg. Ondanks
een fraaie winst van Evert van
Heel op Jaap van der Tuuk, ging
Oud Zuylen met de winst aan de
haal in de openingswedstrijd
(4½-3½). Daarna werd SMB 2
verslagen met dezelfde cijfers.
Promotie was vervolgens in Rosa
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PK4 – Zeist 2

b6/b4 met eeuwige aanval op de
dame, want die mag niet van de
diagonaal. Na 9. e3 kon ik de
penning in stand houden. Ik heb het
paard op e5 pas weer bewogen
toen ik er een toren mee won. (1-0)

Ernst van der Vecht

Na een 4,5-3,5 verlies en een even
grote winst dreigt een roemloos
bestaan in de middenmoot. Terwijl
we toch liever om het kampioenschap spelen. Zeist 2 had evenveel
punten, maar die hebben wel een
wat zwakker team. Hopelijk zouden
we vlak voor Sinterklaas niet teveel
weggeven.

Bord 3: Wijnand Engelkes (1822) –
Jan Teuben
Op het derde bord kwam bij
Engelkens-Teuben
een
franse
opening met d3 op het bord. Toen
wit verleid was tot e4-e5 kon Jan 'm
meteen aanvallen met f7-f6. Na een
lange combinatie kwam een stelling
op het bord waarbij Jan het
loperpaar had en een dubbelpion.

Bord 4: Ernst van der Vecht –
Willem Jan Veltman (1846)
Bij mijn eigen partij stonden al snel
wat mensen te kijken. Met...
1. Pf3 d5 2. c4 dxc4 3. Pa3 Pf6 4.
Pxc4 b6 5. Pce5 c5? 6. Pg5
...had ik de regel overtreden om in
de opening niet te vaak met
hetzelfde stuk te spelen. Maar het
was het waard.

Wit speelde hier 24. Pg4. In plaats
daarvan had hij 24. Pxc6 kunnen
spelen. Na Dxc6, 25 Txe6, Txe6
kan wit Lxd5 spelen met winst.
Pxc6 en L(x)d5 is een thema dat
later toch in de partij terugkomt.
Jan kwam later tot de conclusie dat
e
hij op de 24 zet ...c4 had kunnen
spelen. Dat is een zet waar je niet
snel naar kijkt, want zwart maakt na
dxc4, dxc4 van zijn dubbelpion een
lelijke geisoleerde dubbelpion. Maar
de zet is wel goed, omdat de loper
op d8 een mooie diagonaal b6-g1
krijgt en de witte koning in gevaar
is.

Pion f7 is alleen nog met 6…Le6 te
dekken en nadat ik die eraf sloeg
(7. Pxe6 fxe6) had zwart een
geïsoleerde
dubbelpion
met
daarvoor een mooie schimmel en
na 8. Da4+ Pbd7 ook nog eens zijn
paard gepend.
Nu moest ik even oppassen, want
op 9. g3 kon zwart met b6-b5 een
pion offeren, gevolgd door Tb848

Tijdens de partij speelde Jan wat
planloos ("op positionele kenmerken", zoals hij het zelf noemde)
waardoor de loper van Engelkens
op g2 steeds sterker werd. Dat
leidde tot een combinatie waarbij
wit op c6 kon slaan en goed stond,
omdat hij ook Ld5+ kon spelen.
Misschien was het nog niet
helemaal gewonnen. Maar Jan was
blijkbaar wat van slag en zette zijn
loper op d3. Na het al verwachtte
Ld5+ stond die ongedekt. Een dag
na de partij kreeg ik een mailtje van
Jans tegenstander waarin hij ook
mijn poging om de stelling te
redden met Dg3 i.p.v. Ld3
weerlegde. Tussenstand 1-1.

weer (o.a. Lg7-f8-g7) en kwam niet
tot b5 of tot een ander nuttig plan.
Wit kon zijn pionnetjes naar e5 en
d6 (!) brengen en zijn paarden op
c6 en e7 posteren. Conrad
gebruikte veel tijd, maar kon voor
de 40e zet nog een schijnoffer Txf7
brengen om het punt te scoren.
[3-2]
bord 6: Ronald Gouma – Bert
Uneken (1838)
Ronald had in een Aljechin zijn pion
op e5 weggegeven, maar wist het
spel moeilijk te maken. Zijn
tegenstander kon daar niet mee
overweg en probeerde te ruilen.
Daarmee kwam hij in de penning op
de inmiddels open e-lijn. Dat kostte
een toren. [4-2]

Bord 7: Peter Egelie (1733) – Erik
Verlinde
In een Winawer kon zwart zijn loper
op a4 via La4xc2 net op tijd weer in
het spel brengen om de witte
aanval tegen te houden. En zo als
het hoort in het Frans, is het spel uit
als de zwarte loper van de witte
velden mee begint te doen. Wit
offert nog een loper op d5, maar
tevergeefs. [2-1]

bord 1: IJntze Hoekstra (2019) –
Bas Peeters
Bas had met zwart bijna al zijn
pionnetjes naar voren gespeeld, op
het eerste gezicht meer een
halmastelling dan een schaakstelling. Op de damevleugel, daar
stond Bas' koning, kon geen van
beide partijen de spanning opheffen
zonder positionele concessies. Op
de andere vleugel, waar wit heen
was gerocheerd, zat het ook redelijk
dicht, maar waren wel meer
mogelijkheden. Bas stuurt zijn
stukken daarheen. Wanneer ik op
mijn notitievelletje 'koningsvleugel
kaput' noteer, wordt er van alles
geruild en het winnende halfje
behaald. [4,5-2,5]

Bord 2: Rolf Dijksterhuis – Roel
Zuidema (1996)
Rolf kwam al snel in de opening
slecht te staan, maar om het team
niet te vroeg teleur te stellen stelde
hij het verlies nog even uit. [2-2]
Bord 8: Conrad Kiers – Herman
Hamers (1683)
De tegenstander van Conrad
speelde in een Benoni wat heen en
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Bord 5: Wouter v/d Bilt (1805) – Ger
Hageman
En dan is alleen Ger nog bezig in
een leuk eindspel KT+2p tegen
KT+p. Dat zou, zoals het stond,
volgens mij gewonnen moeten zijn,
volgens andere omstanders remise.
Ger wist het te winnen. [5,5-2,5]

Op bord één wint er geen
De Dijk ging door 't slijk
Jan had geen plan
Maar bord vier had plezier,
De pion van Ger de ster
Een Aljechin in de min
Zeven in 't Frans bedreven
Op acht een Benoni geslacht

PK5 bij de eerste vier

Vooral Mitchel is erg in vorm dit
e
seizoen; na ronde 19 op een 15
plek in de interne is zeker niet
slecht voor een speler van het
vijfde! Als hij in de vierde (externe)
ronde tegen Jan Bettman door een
black out z'n toren niet in had laten
staan, was hij nu zeker nog
topscorer geweest. Het toeval wilde
dat hij enkele dagen na de wedstrijd
tegen Nieuw Amelisweerd wéér
tegen Jan Bettman speelde, deze
keer in de interne van PK. Die partij
won hij wel.

Jeroen Bollaart

Na vier wedstrijden gespeeld te
hebben in de 1e klasse B van de
SGS competitie, staat PK 5 op een
vierde plaats achter (1) Nieuw
Amelisweerd, (2) De Rode Loper 2
en (3) Vianen. Nieuw Amelisweerd
kwam o.a. op die eerste positie
door een gelijkspel tegen ons team.
Wedstrijdverslagen staan op de site
(www.paulkeres.nl – Externe competitie - Teampagina's - Paul Keres
5). Topscorer is Jan Wiggerman
met 3 uit 4, gevolgd door Mitchel
Wallace en ondergetekende met
2,5 uit 4.

Op woensdag 10 februari speelt PK
5 thuis tegen De Rode Loper 2. Dat
team won met 6-2 van Gorinchem,
waar wij met 5,5-2,5 van verloren.
We zullen dus alles op alles moeten
zetten maar in de wedstrijd tegen
Nieuw Amelisweerd hebben we
laten zien dat we ook tegen de
sterkere teams in deze klasse een
goede kans maken. Ik mik op een
plaats bij de eerste drie aan het slot
van deze competitie.

In de eerste ronde werd verloren
van Gorinchem, dat nu op een
zesde plaats staat. Daarna volgde
twee maal winst, op Utrecht 5 en
Zeist 3, en vervolgens bovengenoemd gelijkspel tegen Nieuw
Amelisweerd.

50

Vlotte start
Het was maar goed dat de
tegenstander slechts globaal was
doorgelicht. Gemiddeld zouden ze
wat elootjes meer hebben. Dat was
voldoende om ons te motiveren er
tegenaan te gaan. Meestal zet ik
mijn eigen partij niet vooraan, maar
deze keer was ik het eerste klaar. In
zalige onwetendheid speelde ik met
een paar minuutjes minder tegen
200 elo meer. Bij het naspelen zou
je eerder het omgekeerde denken.
Ik had wit, op 7.
1. d4 d5 2. Pf3 Pf6 3. e3 e6
Ik meende maar beter sloom te
beginnen na al dat gejakker, maar
zulk sloom tegenspel...
4. c4 Lb4+ 5. Ld2 Lxd2+
Het lijkt me dat ik een iets betere
loper overhoud.
6. Pxd2 Pbd7 7. Tac1 0-0 8. Le2
c6 9. 0-0 h6 10. Dc2 De7
Inclusief telaatkomen had ik nu 20
minuten gebruikt, zwart pas 3.
11. c5 e5 12. dxe5 Pxe5 13. Pxe5
Dxe5 14. Pf3 De7 15. Ld3 Tfe8 16.
Tfe1 Lg4 17. Pd4 Tad8 18. f3 Ld6
Die loper is dan wel losgekomen,
maar moet nu terug in z’n hok, want
het nutteloze pionverlies via h5 en
g6 vond-ie maar niks. Desondanks
had ik nu liever het paard over om
in het rond te krabbelen en aan de
overkant te gaan jeuken.
19. Lf5 Lxf5 20. Pxf5 Dc7 21. Pd6
Te7
Heerlijk jeukpaard.
22. e4 dxe4 23. fxe4
Dat pionnetje zou zwak kunnen
worden, maar dat leek me niet
meteen aan de orde.

Neighbourhood watch
Jeroen van Meerwijk

Buren moet je altijd in de gaten
houden
Moeizame start
Big boss Jan was aanvankelijk zeer
in zijn nopjes. Laurens kon de auto
van zijn vriendin lenen, dus kon Jan
zijn eigen nieuwe hoestbui (deze
had nog geeneens de stemgerechtigde leeftijd) uitlenen voor
een goed doel en bovendien zelf
bier drinken bij het schaken.
Maar Laurens moest helaas bellen
dat hij iets later kwam. Zijn vriendin
stond al anderhalf uur in de file in
de parkeergarage en moest nog
steeds drie verdiepingen afdalen.
(Naderhand hoorden we dat aan de
oostkant van Utrecht een file stond
ongeveer van Almere tot Breda. Zo
waren twee spelers van Zeist na
enkele uren maar onverrichter zake
omgekeerd, zodat hun team het
met zes man moest doen.) Dus
stuurden we Ritsaart alvast met de
bordindeling en een volle bak naar
Buren.
De
rest
kuierde
naar
de
Vleutenseweg en werd opgepikt
rond de tijd dat men eigenlijk achter
het
bord
hoorde
te
zitten.
Merkwaardigerwijs merkten we
weinig van het fileverdriet en
konden tegen achten aanschuiven.
Laurens had zich merendeels aan
de snelheidsbeperkingen gehouden
en onze klokken liepen pas enkele
minuten (sportief, zoals het hoort).
Dus de schade was niet noemenswaard.
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dxe5 11. fxe5 Pxe5
Laurens
heeft
een
pion
weggegeven
om
een
mooie
diagonaal te creëren.
12. Pf5 Dxb2 13. Pxe7+ Kh8 14.
Ld4

23...Pe8 24. e5 Te6 25. Dc4?

Dat gaf hem een tegenkans met b5;
cxb6 e.p. kon hij terugnemen met
schaak en dan de b-pion snaaien;
en eventueel had hij Td7 kunnen
doen na jeukpaardruil.
25. De7?
Dat lijkt de e-pion te winnen, maar
26 Tf1 f6??
Dat geeft een beslissend gat om in
door te stoten.
27. exf6 gxf6
Dit is wel leuk om uit te tikken met
een grapje.
28. Pxb7 Kg7
Niet het beste veld om uit de
penning te stappen.
29. Dg4+ Kh7 30 Pxd8
Zwart keek knorrig naar zijn
puinhopen totdat we ongeveer weer
gelijk in tijd waren. 1-0 voor ons.
Naderhand kwam zijn speelsterkte
meer uit toen hij bij analyses van
vele borden een zet voorstelde die
inderdaad beduidend beter was.

14...Pfd7 15. a3 Pc6 16. Pxc6
bxc6 17. Lxg7+ Kxg7 18. Dd4+
Kg8 19. Tfb1 Dxc2 20. g4
Ontneemt de zwarte dame f5.
20...c5 21. De3

En zwart zag zijn dame verdwijnen
in een zwart gat na Ta2: 1-0.
Maarre… had Pf6 nog redding
kunnen bieden? Wat dunkt U?
Zo stonden we al vóór tienen met
2-0 voor.

Laurens was net terug van Las
Palmas, dus hij zat nog in de flow
om alles zonnig in te zien. Met wit
op 5.
1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. Pc3 g6 4. d4
cxd4 5. Pxd4 Lg7 6. Le3 Pf6 7.
Le2 0-0 8. f4 d6 9. 0-0 Db6 10. e5

Vervlakking in de speelzaal
Er staat me bij dat we vroeger op
een podium speelden, met een
gevaarlijk trapje, waar je vooral bij
afdaling gemeen af kon lazeren.
Ooit had ik nog last van mijn
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verzwikte enkel toen ik allang
vergeten was of ik gewonnen of
verloren had. Wel stond er een nepantiek spinnewiel als verkeersagent, zodat je niet aan de
verkeerde kant van het leuninkje
onverwacht omlaag donderde. Dat
lapwerk is verwijderd. De speelzaal
is kennelijk nog steeds bruikbaar
voor bühne-optredens, maar het
linke trapje is vervangen door iets
dat ergonomisch meer verantwoord
is. En het niveauverschil tussen
podium en zaalvloer leek me
minder dan vroeger.
In overeenstemming met deze
nivellering lieten we de gastheren
terugkomen. Big boss Jan had na
e5 geen zin om achteruit te gaan
met Pd7; maar zijn paard op e4
werd natuurlijk afgeruild en die
cruciale centrumpion (na dxe4) was
natuurlijk snel verdampt. 2-1.
Leo, met zwart, stond eigenlijk
geruime tijd gewonnen, dachten wij,
en hijzelf ook.
Aanzienlijk meer zetjes dan ons
eerste-gewin-kattegespinnewiel,
maar men speelde redelijk snel.
1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d3 d6 4. g3
Pf6 5. Lg2 g6 6. 0-0 Lg7 7. Pbd2
0-0 8. Te1 Dc7 9. c3 e5 10. a4 b6
11. Pc4 Lb7 12. Lg5 h6 13. Lxf6
Lxf6 14. Pe3 Pe7 15. c4 Lg7 16.
Dd2 f5 17. exf5 Pxf5 18. Pxf5 Txf5
19. Ph4 Tf6 20. Le4 Lxe4 21. dxe4
Df7 22. b3 Taf8 23. Tf1
Leo had wit hier aardig in de
defensie teruggedrongen. Met Kh7
h5 en Lh6 moest er toch iets leuks
op touw te zetten zijn, nietwaar?

23...Te6? 24. Dd5 Tf6 25. Dxf7
T8xf7 26. Tad1 Kh7 27. Pg2 h5 28.
Pe3 Lf8 29. Pd5 Tf3 30. Tb1 Td3
31. Tfd1 T7f3 32. Txd3 Txd3 33.
Kf1 Lh6
Maar nu is die manoeuvre te laat
om zoden aan de dijk te zetten.
34. a5? bxa5 35. Ke2 Td2+ 36.
Ke1 Ta2 37. Td1 a4?
Met Lf8 had Leo het kunnen
uittikken, al zou een Fritz of Rybka
daar anders over kunnen oordelen.

38. bxa4 Txa4 39. Pf6+ Kh8 40.
Txd6 Txc4? 41. Td7 (1-0)
En Th7 mat is ondekbaar. Dat was
dus 2-2.
Lentelucht in herfst
In elke nieuwe lente loopt alles uit.
Onze nieuwkomers waren niet
tegen te houden, dus liepen we
weer uit. Youri had wit.
1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5 4.
Ld3 Pf6 5. Pe2 Ld6 6. 0-0 0-0 7.
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Lf4 Pc6 8. c3 Pe7 9. Pd2 Lf5 10.
Dc2 Lxd3 11. Dxd3 Pg6 12. Lxd6
Dxd6 13. f4 Tae8 14. f5??
Eigenlijk had het hierdoor mis
moeten lopen.
14...Pg4 15. Pg3 Te3 16. Dc2

Maar hij kan spelen als een jonge
god. Met zwart op 4, tegen ene
Ditmar (is dat niet ook een vaag
gambiet?)
Gerard had al in het vroege
middenspel een kwal geplukt, maar
wit had ondertussen redelijk aktief
stukkenspel. Dit was de situatie

Hier had Txg3 een snel einde
betekend, maar zwart durfde het
niet
aan
omdat
hij
geen
onmiddellijke
winst
zag
na
16...Txg3 17. hxg3 Dxg3 18. Pf3
(Ph4 lijkt me dan afdoende) en
spoken zag vanwege fxg6.
16...Ph4 17. Tfe1 Tfe8?
Nog steeds was Txg3 een
doodklap.
18. Txe3 Txe3 19. Pdf1 Df4 20.
Dd2 Tf3?
Na Txg3 had zwart het nog kunnen
houden, aldus Fritz.
21. De2 Txf1+ 22. Txf1 De3+ 23.
Dxe3 Pxe3 24. Te1 Phxg2 25. Te2
Kf8 26. Pf1 (1-0)
Youri moest achteraf gniffelen. Zijn
tegenstander had drie keer Txg3
gemist. Niet op de rand van de
afgrond, maar eigenlijk er behoorlijk
over heen, en het zesde fietste
rustig naar 3-2.
Het is wel leuk om Gerard ons
jongste lid te noemen, met zijn
grijze kuif. Hij moet het qua jaren
afleggen tegen enkele 55-plussers.

32. Phf3 Pxc3
Meteen even meesnaaien.
33. Kh1??
33. Pg5 had misschien nog iets
opgeleverd, met nare grapjes als
Pe6+ die best eens winnend
konden zijn.
33...Pe4 34. f5
Dat sluit eventjes de verbinding
tussen dame en loper.
34...Taxd7 35. Pxd7 Txd7 36. Pe5
Td8 37. fxg6

Wit had natuurlijk
van "dame moet
en dan hak ik h5,
nog sneller mat
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iets in gedachten
wijken, dan Tf7+
want Kh6 zal wel
lopen" maar na

37...Pf2+ had hij eventjes nodig om
van de klap te bekomen. En zo was
het 4-2 voor ons.
Alex op herhaling
Enkele jaren geleden sleepte Alex
in deze zelfde zaal, toen nog op het
podium met het struikeltrapje, op
spectaculaire wijze een toreneindspel in vliegende tijdnood in de
wacht, dat twee matchpunten
opleverde. Na een uitstapje in het
vijfde hebben we hem weer terug.
En jawel hoor, weer een gierend
toreneindspel, dat alweer de volle
mep binnenbracht. Alex met wit, op
het eerste bord.
1. e4 c5 2. Pf3 d6 3. d4 cxd4 4.
Pxd4 Pf6 5. Pc3 a6 6. Le2 e5 7.
Pb3 Le6 8. Lg5 Le7
Dat schijnt niet zo goed te zijn; hier
is Pbd7 vereist. Je moet het maar
weten. Enne .. hoe toon je dat aan?
9. Lxf6 Lxf6 10. Pd5 Lxd5 11.
Dxd5 Pc6 12. c3 0-0 13. 0-0-0 Le7
14. Lg4 Dc7 15. h4 Tfd8 16. Td3
Lf6
Natuurlijk om met Pe7 te gaan
klieren en loswurmen.
17. Pd2 b5
Gaat dat niet erg hard aan die kant,
als a5 en a4 kunnen?
18. Pf3 Pe7 19. Db3 Dc4
Zwart wordt wel erg opdringerig.
20. Te3 d5 21. Pg5
Dekt e4 en geeft de toren
vluchtvelden, bovendien kunnen de
torens nu verbonden worden. Maar
het is een griezelig buigen-ofbarsten-standje.

21...d4 22. Tf3 h6
En nu zet Alex de boel pas écht op
scherp.
23. Lh5! Dxb3 24. axb3 Pg6
De tijd werd al krap.
25. Lxg6 fxg6 26. Pe6 Td6
Ongeveer hier fluisterde ik Alex in
dat we met 4-2 voor stonden. Daar
heb ik van baas Jan vreselijk voor
op mijn kop gekregen, want dat
mocht ik pas zeggen als Alex zelf
informeerde naar de stand. En
natuurlijk heeft Jan gelijk, en
natuurlijk ben ik dat de volgende
keer weer vergeten.
27. Pc7 Tac8 28. Pd5 dxc3 29.
bxc3 Tf8 30. Thh3 Ld8
Alex had al minder dan vijf
minuutjes en was dus al streepjes
aan het zetten, en na een blik op de
notatie van zijn tegenstander
fluisterde ik hem in dat hij een
streepje te veel gezet had. Dat is
natuurlijk een doodzonde. Laat
althans dit seizoen dit clubblad niet
in handen vallen van The River
Men. Anders dienen ze misschien
nog een protest in. Daarna zal ik
eeuwig moeten branden, maar daar
kan ik mee leven.
31. Kc2
Oei, een tijdnoodfout die niet wordt
afgestraft.
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31...Tf7 32. g4 Kf8
En vanaf hier klopte de notatie van
zijn tegenstander ook niet meer.
Men kwam uiteindelijk ongeveer tot
zoiets als:

winst voor wit met hxg4.
12. Lf4 Pe4 13. Tc1 Lf6 14. Pb5
Tc8 15. Le3 a6 16. Pc3
Hier ziet Ritsaart een mogelijkheid
om initiatief te ontplooien.

En daar werd remise overeengekomen, met vier á vijf zetten te
gaan tot de veertig, en allebei
minder dan een half minuutje. Daar
waren wij heel content mee. De
volle buit was binnen! 4½-2½.

16...Pg3! 17. fxg3 Txe3 18. g4 Lg6
19. Dd2 Te6 20. Tce1 Pb4 21. Ld1
Txe1 22. Pxe1 Lg5 23. De2 Dd7
24. Kh1?
Is dat wijsheid of overdreven
scheiterigheid?
24...Te8 25. Df3 Te3 26. Df2 De6
27. a3 Pd3 (natuurlijk niet achteruit)
28. Pxd3 Lxd3 29. Tg1
Wit is aardig ingesnoerd, maar hoe
nu verder?

Nog even doorgaan met glunderen
en blunderen.
Tenslotte won Ritsaart ook nog, om
het even te onderstrepen. Hij had
het zelf netjes uitgewerkt, met
varianten en commentaar. Zo
keurig kan ik het niet. Ik wou dat
iedereen het deed. (Bij nader inzien
tik ik het wel even over, want deze
Fritz gaf commentaar op Stap-1niveau.) Ritsaart had zwart.
1. e4 Pc6 2. d4 e6 3. Pf3 d5 4.
exd5 exd5 5. c4 Pf6 6. Pc3 Le7 7.
Le2 0-0 8. 0-0
En hier eindigde het openingsboek
van Ritsaart.
8...Te8 9. Lg5 Le6 10. c5 Lg4 11.
h3 Lh5
Het Fritz-commentaar heb ik maar
gesnoeid, want na h3 wees hij bijvoorbeeld op dreigende materiaal-

29...f5? 30. gxf5 Lxf5
En nu had wit goede kansen gehad
met Tf1.
31. Lf3 Le4 32. Pxe4 dxe4 33. Lg4
Df6 34. Dc2 Dxd4
En hier had Ritsaart ongetwijfeld
zijn vrije e-pion wel naar de
overkant geloodst, maar dat hoefde
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niet want wit blunderde in tijdnood
zijn dame weg met 35. Db3+ Txb3.
Met 36. Le6+ haalde wit nog wel de
toren op. De veertig werd wel
gehaald; maar ondertussen plukte
Ritsaart rustig door. Wit ging nog
hardnekkig door, maar toen hij op
e
de 50 zet ook nog zijn loper
verblunderde, waren we klaar.
5½-2½! Hij zei er niks over, maar

van te voren had our big boss Jan
getekend voor 4-4.
Dus nu moeten we serieus aan de
bak om promotie te vermijden, want
op papier was dit verreweg de
sterkste
tegenstander.
Diverse
lieden moesten de volgende dag
vroeg op, dus mijn bier is bij lange
na niet opgedronken. De koelkast
hoefde niet eens bijgevuld. Watjes.

Soms is het zesde hopeloos

of stad kon je aanklikken, en bij
sommige jaartallen stond een sterretje. Dat betekende dan: wie helpt
me aan de tekst van Tegelen 1957
of Stramproy 1961? Een lovenswaardige website, die vér uitstijgt
boven het ordinaire postzegels verzamelen. Ook de onzin dient geordend en geregistreerd te worden.
De tekst die me nog bij stond
luidde: Hè duit ’t neet. (Hij doet het
niet). Het ging over een dienstmeisje, dat ’s avonds de hond nog
moest uitlaten. En zij moest maar
wachten tot er iets substantiëels
werd gedeponeerd, want anders
mocht zij de volgende morgen de
rommel opruimen. Zo werd vroeger
het personeel gemotiveerd.
Het hele refrein bestond simpelweg
uit: Hè duit ’t neet, hè duit ’t neet,
ich stoan hiej al ein oer. Dat zal
iedere schaker wel kennen, het
eindeloze wachten op een kansje.
Maar we hadden het over het
zesde. Soms duurt het hopeloos
lang voordat Leo komt met
onbegrijpelijk en onbegrijpelijk mooi
gezang. Sprechgesang, zou je
kunnen zeggen.

Jeroen van Meerwijk

Dat is toch altijd het geval, hoor ik u
zeggen. Tsja. But some pigs are
more equal than others, als u ooit
1984 heeft gelezen. Dat is allang
voorbij, maar het zesde gaat nooit
over. Hooguit naar een klasje
hoger, maar het probleem blijft. Het
huidige probleem is: waar blijft Leo
Prins? Een van de onnavolgbare
charmes van het zesde is zonder
meer de volstrekt heldere samenvatting in Leo-stijl. Maar tegenwoordig moeten we hem opporren
en emailen en dronken voeren en
ernstig bedreigen, voor hij los komt.
Zijn verslag van onze eerste
wedstrijd kwam pas op internet de
avond vóór we onze tweede
hadden. Dat is wat krap an.
Het deed me denken aan een
carnavalsliedje uit Midden-Limburg
van ongeveer veertig jaar geleden.
Destijds hadden de meeste steden
en zelfs dorpen ieder jaar een eigen
carnavalslied. Onlangs kwam ik op
een website waar iemand trachtte
ze allemaal te verzamelen. Per dorp
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Leo's visie
Leo Prins

paul keres6 al froeg promosiekandidaat////jeroenik weet nooit aan wieik t
moet versturen
en een verslag is niet verplicht ,maar wel wordt het gewaardeerd dus bij
deze
ik had de preciese uitslag al aan mark U doorgegeven maar weet niet of
dat op de site van Pk komt/groette leo
niks kan ons meer gebeurfen pk 6 alvast kampioen
na een minut of dertig 60 kan ook was het al 0-2 voor pk
jeroenvM knoopte mono garsias met lussen-schaakmatdrohungen
sober op-weet er niks meer van-geheide doortastende/afmattende
waarvan je-dacht-waar moet dit eindigen-stik zellef maar in je mat
laurens zaaide verderf-en was op damewinst uit-lukte bovendien
kwam mono garcias-de verlorene de gehangene even uitlegge dat er
een knik uit de Lus mogelik was[de befrijdde gehangene] echter 0-2
ik stikte in me eighen 1-2/souferijn verdedigend en remise aabiedend
ging ik ten gronde aan klassiek PenT dreigend mat-[alsjet siet weet jet
meteen}
bibberende hartpatient voerend met rooie wijn //de als-maar-rondspokende
mono u weet wel-gaf door--geef de loper de koning heeft velden
en zwart-ik- hebt nog tegekanse met mn verspreide pionne
2-2 dus alweer grootogige argusius herrn ton von dem
alteraugigenFerhouwerten
schlug jahnvomEcken op het hele te groote boord-je zag je hele groote
verbeteringen? Ineens wegKolken-das kleine fucking freePawn liep door
youri Gherritse/speciaal ingefloghen from new york bracht ons op 2/3
helse analyses achteraf e ndoorgemailde foutiefe opties y.g zie special
report=
ik zag hem verliezen,door zijn intense coole self-belief bleef hij wie hij was
en won=maar hoe
gerald halfe stonedgedrogeerdt wat een joesoepov lookalike wallmuur!
werd aldoor monogracscias de !!!¨dynastieke selfmoordbrighata -moord
eskadorantes Murciales* tydens de party op zijn riskanst /al ingeseind dat
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zijn tegenstander Ditmar
telg uit verdreven scandin.wodanleer uitgestotene ¨dubbelop*/in verdere
verloop
die en die fout zou maken/dus daarna zou elk comment overbodig ende
niet to welke point= zijn...dank
john vanrfooijye konnie meedoen omdat hij op die dag ontslaaghe was bij
de mona campina friesland bank waar hij nu werkt gaf geen
medewerking/hij speelde en mooie draw
zijn elo is nu befroren/hij telt alst ware niet meer mee/hulde/
alex veltman liep als altyt weer te flierefluitte/geweldig hoe die ghoser zich
toch altijd weer weet te ontspannen als het extreem spannend wordt
zijn schijnoffer loper h6!= werd afgewezen door in/gevingen van de alsmaar
kritische
rondtrekkende adfisor/klaploper-aan herrenleed gelieerde monoistische
toch wel grappighe Mono¨/G//wie was ook alweer de raadgefer van
macchiavelli/savanorola of so=~mn fraagtekens op mn laptop zijn op<
dus remise maar toen was de buit al binnen
ik schat 2half 4 half
rits pel scoorde op 2 bham een volpunti/brandyi ging dameruil uit de weg
en verloor die dami.zij analiseerdi nog langhi en de gafen de ultra
buursuipendii
nog die kansi op enie meerderi versnaperinghi biertje
al met al goed dat van meer en saers eindelijk weg zijn/
zij konden het speciale pk6/gefoel toch nooit g
oed inschatte/notoire non/alcoholics/dat falt gewoon niet goed ¨gheintje*
als we al redelijk gemakkelijk van rifierenland 2/winnen die toch wel
mentaal niet helemaal goed
tussen monoG,s oren zitten dan eh moet de Geest die zegt/pasOP voor het
Promotie/S¨pook
¨vanMeerw-vanEck-vanrooijye plaats maken voor de meer realistische
optie prinsie/youriG
gerardheleHalve laurensioW ±±alles sal reg komme°° ge/woon promofere
naar de eerste klasse//fooral als wet verswakte nieuweghein weten te
ofermeesteren¨wegfaaghen*
hers grusse leo p
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Het zesde: content

Om dit begrijpelijk te maken moet
men kunnen samenvatten (pun
intended). Bijeenhouden is in
lastige talen als Frans en Latijn iets
als contenir. Het bijeengehoudene
is de inhoud, contenu. Mogelijk
heeft u dat ooit op een doos of blik
zien staan. Als iets in de loop van
de tijd bijeengehouden was, ging
het continu door.
Als u intussen mijn ergernis hebt
kunnen (samen)vatten of bijeengraaien (comprendre, amigo?),
kunnen
we
terug
naar
de
hoofdzaak. Het zesde kan wel
content zijn; maar nu heeft het écht
content. Het zesde heeft inhoud.

Jeroen van Meerwijk

Uit bovenstaande titel zou (nou
vooruit: zoudt) U kunnen afleiden
dat het zesde zeer tevreden is over
zichzelf. Dat is wel zo, doch niets is
minder waar. Staat U mij toe deze
schijnbare tegenspraak toe lichten.
Het zesde heeft zijn tweede
wedstrijd onbehoorlijk vet gewonnen, en de derde helaas nipt
verloren. Daarmee staat het zesde
gedeeld tweede, met nog alle
kansen open. Dat stemt tot
tevredenheid.
Een hedendaagse ergernis is
taalgebruik in de media. De jongelui
weten niet meer wat ze zeggen, laat
staan dat ze nog weten waar het
over gaat wat ze zelf uitkramen.
(Nog
daargelaten
de
tenenkrommende nonsens over bijvoorbeeld media’s).
Dat soldaten het hebben over hun
compound, als ze hun matig
beveiligde kamp bedoelen, zal
niemand ze kwalijk nemen. Maar
als zo’n snotneus die pardoes in
Hilversum
verdwaald
en
omhooggewaaid is, trots meent te
moeten melden dat het programma
ergens over gaat, en dat er dus
sprake is van ’content’, dan zakt mij
de broek af. Gelukkig draag ik
tegenwoordig
lang
ondergoed,
vooral bij uitwedstrijden in het
winterseizoen, dus zijn er niet
meteen aanstootgevende taferelen.

Nieuwegein opgerold
Vorig jaar verloren we nog met 5-3.
Nu waren ze duidelijk verzwakt. Het
scheelt natuurlijk dat Nieuwegeiners
onze kant op komen. Bij de stand
4-0 bood ik mijn tegenstander
remise aan, om tenminste het
beleefdheidshalfje veilig te stellen
en meteen ook de volle mep
matchpunten binnen te halen.
Uiteindelijk werd het 7-1.
Bij een dergelijke uitslag is het wel
genoeglijk
om
enige
partijfragmenten te vermelden.
Youri was het eerste klaar. De
echte had geen tijd om het
hoofdschuddend aan te zien, want
toen hij ging kijken was het al
afgelopen.
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Gavin Wallace – Youri Gerritse
1. Pc3 e5 2. Pf3 Pc6 3. g3 d5 4. d3
f5 5. Lg5 Le7 6. Lxe7 Pgxe7 7.
Lg2 Dd6 8. Dd2 Db4

Na 15 Lxg5 moest zwart even
kijken wat er zoal nog voor
mogelijkheden waren. De beste
leek hem uiteindelijk om maar
meteen op te geven.

Wit is nogal bescheiden begonnen;
de zwarte opstelling d5-e5-f5 en de
dame-uitval zijn nogal opmerkelijk.
Vermoedelijk was de lange rokade
daar geen goed antwoord op.
Binnen enkele zetten gaat het er
voor wit somber uitzien.
9. 0-0-0 d4 10. Pb1 Da4 11. Pa3
Le6 12. Kb1 Pd5 13. Pg5 Lg8 14.
Pc4 b5 15. b3 Da6 16. Pb2 Pc3+
17. Kc1 Pxa2+
...en wit zag dat er al niets meer
aan te doen viel.
Gerard Halve zorgde voor een echo
op Youri’s pionnenrij; hij zette d4e4-f4 neer tegen Adriaan Cloin.

Ook Leo Prins liep al vrij vroeg
glunderend rond te kuieren. Hij had
wit tegen Henk de Bruyne.
Leo Prins – Henk de Bruyne
1. d4 Pf6 2. c4 d5 3. cxd5 Pbd7 4.
Pc3 g6?
Dan is het zomaar een gratis
pluspion
5. e4 Lg7 6. e5 Pg8 7. Lc4 Pb6 8.
Lb3 e6 9. dxe6 Lxe6 10. Lxe6 fxe6
11. Pf3 Pe7 12. Pg5 Dd7 13. Le3
Pf5 14. Db3 0-0-0
Dan maar een tweede pionnetje
cashen.
15. Pxe6 Tde8 16. Pxg7 Pxg7 17.
0-0-0 Pf5 18. Kb1 c6
Dan nu maar eens kalmpjes naar
voren.
19. Pe4 Pxe3 20. Pd6+ Kb8 21.
fxe3 Tef8 22. Thf1 Pc8 23. Tf7
De opmars van het centrale
pionnenblok (Leo zelf zou kunnen
zeggen: das herschende ZentralKommissariat) was al niet meer te
stuiten, maar in zenuwen van
opdoemende tijdnood greep zwart

Gerard Halve – Adriaan Cloin
1. e4 d6 2. d4 Pf6 3. Ld3 g6 4. f4
Lg7
Daar is-tie al.
5. Pf3 c5 6. c3 Pbd7 7. 0-0 b6 8.
De1 Lb7 9. e5 dxe5 10. fxe5 Pd5
11. Pg5 0-0 12. Dh4 h6 13. Pf3 e6
14. Dh3 g5
Oei, zoiets kun je je tegen Gerard
niet permitteren
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13. Pb4 g5 14. Lg3 h5 15. De3
Kb8 16. Pd5 De6 17. Dd2??
Tijd om eens lekker af te knijpen.

mis...

23...Dxf7 (1-0) en gaf meteen op.
17...g4 18. Le2 h4 19. Le1 c6 20.
Pb6 Lh6 21. Pxd7+ Txd7 22. Dd1
Le3+ 23. Kh1 Ph6
Mooi zetje, dekt g4 en laat f5 toe;
wit is te hebberig en tuint erin.
24. Lxh4 f5 25. Lf2 Lxf2 26. Txf2
g3 27. Tf3?
Wit moest g4 onder schot blijven
houden.
27...Pg4 28. Df1
Wit ziet nu niets meer.
28...Pxh2 29. De1 Pxf3# (0-1)
Hoogst ongebruikelijk was Laurens
als een van de laatsten nog bezig.
Met zijn Sturm-und-Drang-stijl is hij
meestal een van de eersten. Hij
pakte Loeffen aan, met zwart.

Alex had op het eerste bord ook
een puntje gedrukt, maar het
partijtje was volgens hemzelf niet
interessant. Wel was daardoor de
tussenstand interessant geworden;
4-0 als u hebt meegeteld.
Toen
me
die
stand
werd
doorgegeven, bood ik prompt
remise aan. Ik stond eerst wel
redelijk gunstig, maar het zag er
ondertussen
toch
al
redelijk
halfslachtig uit, zal ik maar zeggen.
Dus het enige positieve van mijn
vervlakte dichtgeslibde gebagger
was dat ik er de volle mep aan
matchpunten mee binnensleepte.
4,5-0,5.
Daarna bleven de punten onze kant
op rollen. John van Rooij zette Jan
Engel mat.

Har Loeffen–Laurens Winkelhagen
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lc4 Lc5 4.
0-0 d6 5. h3 f5 6. d3 f4 7. c3 Df6
Typisch Laurens; rokeren alleen als
er niks anders op zit, en dame
ontwikkelen voordat het paard dat
blokkeert.
8. b4 Lb6 9. a4 a6 10. a5 La7 11.
Lb2 g5 12. Ph2 h5
Wit doet het niet graag, maar
besluit nu zijn witveldige loper af te
ruilen. Laurens heeft daar geen oog

Jan Engel – John van Rooij
1. e4 e5 2. d3 Pc6 3. f4 exf4 4.
Lxf4 g6 5. Pf3 Lg7 6. c3 d6 7. Le2
Ld7 8. Pa3 a6 9. Pc2 De7 10. 0-0
Pe5 11. De1 Pxf3+ 12. Lxf3 0-0-0
Tegengestelde rokades, dat kan
hard gaan (John houdt wel van
lekker hard; zijn muziek staat
zelden op een laag pitje).
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36. Lxc7 Kxg7 37. b5 Tc1 38. bxa6
bxa6 39. e5 Tc3+ 40. Kg2 Txc4
De laatste zetten zijn natuurlijk
alleen gespeeld om te zien of de
veertig gehaald zou worden.
Tenslotte haalde ook Ritsaart de
veertig, tegen good old Karel den
Boer.

voor; hij wil zijn eigen witveldige
loper ontwikkelen.
13. Lxg8 g4 ?! 14. Kh1 Txg8 15.
g3 h4

Ritsaart Pel – Karel den Boer
1. Pc3 g6 2. b3 Lg7 3. Lb2 Pf6 4.
e4 d6 5. Pf3 Pxe4 6. Pxe4 Lxb2 7.
Tb1 Lg7 8. Ld3 Pc6 9. 0-0 e5 10.
Lb5 0-0 11. d3 Pd4 12. Pxd4 exd4
13. b4 a5 14. La4 axb4 15. Lb3 c5
Hij was er met zijn hoofd niet
meteen bij, deze keer; tempo’s kwijt
en twee pietjes bovendien.
16. Df3 Le6 17. Df4 Ta6 18. Tfe1
Lxb3 19. axb3 f5 20. Pg5 Lh6 21.
h4 Te8 22. Df3 Lxg5 23. Txe8+
Dxe8 24. Dxb7 Da8 25. Dxa8 Txa8
26. hxg5 Ta2

Een pionnenstructuur die doet
denken aan Youri’s d5-e5-f5 en
Gerards d4-e4-f4, maar dan de
Laurens-variatie.
16. Pd2 Lxf2! 17. Pxg4 Lxg4 18.
hxg4 hxg3 19. Kg2 Kd7
Soort lange rokade zodat de koning
meteen weer in het centrum is.
20. Th1 Th8 21. Df3? Pe7 22. De2
Pg6 23. Pf3 Tag8 24. d4 Ph4+ 25.
Pxh4 Txh4 26. dxe5 dxe5 27.
Tad1+ Kc8
Alsnog net doen alsof er lang
gerokeerd is.
28. c4 Txh1 29. Txh1 Th8 30. g5
f3+
Dit is toch een plaatje, dat een
plaatje waard is

De achterstand gereduceerd tot
één stuks hout, maar met een
twijfelachtige pionnenstructuur.
28. Tc1 Kg7 29. f4 h6 30. gxh6
Kxh6 31. Kf2 g5 32. fxg5 Kxg5 33.
Kf3 Ta7
Langzaamaan laat zwart het
glippen.
33. Te1 Kf6 34. g4 Th7 35. gxf5
Kxf5 36. Tf1 Tg7 37. Ke2+ Ke5 38.

31. Dxf3 Dxf3+ 32. Kxf3 Txh1 33.
Lxe5 Kd7 34. g6 Ke6 35. g7 Kf7
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Tf2 Tg3 39. Th2 Te3+ 40. Kf2
(½-½)

zouden spelen. Het krioelde overal
van de bridgers, en die wisten
natuurlijk nergens van. In de zaal
waar het spelmateriaal van Utrecht
meestal is opgeborgen, werd
inderdaad
druk
gekakeld
en
gekaart, maar niemand maakte
aanstalten iets bruikbaars uit de
kast te halen.
Uiteindelijk mochten we toch in een
hoek die de bridgers niet meer
nodig hadden.
Het was uitermate spannend, maar
het zag er gunstig voor ons uit.
Ikzelf had een pion weten te
snaaien en meende kalmpjes door
te gaan drukken. Totdat ik in een
moment
van
schaakblindheid
meende mijn koning met Kg8-h8 al
uit de penning te hebben gezet en
vervolgens de witte dame van h6
kon verjagen met Tf5-h5. Die werd
er dus gratis afgehakt. Au. Ondanks
aanmoedigingen van onze voorzitter en onze non-playing captain,
die van zijn cursus verlost was,
sukkelde ik weg naar een beschamende nul. De stand kwam gelijk,
3,5-3,5. Daarmee bleken uiteindelijk
twee matchpunten verknoeid, want
ondanks heroïsch verzet kon Leo in
gierende tijdnood geen halfje meer
redden.
Dus gaan we nu volgens plan de
rest van het seizoen Utrecht in de
nek hijgen en afwachten of ze nog
een keertje wat laten liggen. We
kunnen altijd nog bedanken voor de
promotie, toch?

En gezien de totaalstand werd hier
de vrede getekend.
Utrecht 6
De avond tevoren had Big Boss Jan
ons geïnstrueerd. Want aan de bar
op de clubavond hadden wij onze
zorg
uitgesproken
over
het
promotiespook. Enkele mannen van
het zesde willen namelijk helemaal
niet promoveren. Het instapgat voor
nieuwe leden is al behoorlijk, omdat
we niet meer in de derde, de
onderste
klasse
zitten.
Om
nieuwkomers maar meteen in de
eerste klasse onderbond te parachuteren leek ons een brugje te ver.
Onze reële kans om ons te
handhaven leek om van Utrecht
dan maar te verliezen. Want we
zagen verder nauwelijks kansen om
nog punten te morsen.
En dat mocht niet van Jan. Hij had
zelf een treitercursus op de
donderdagavond, getiteld Zin in
Werk, en om ons te treiteren kregen
we de opdracht om te proberen te
winnen.
Om ons te treiteren was het
aanvankelijk volstrekt onduidelijk in
welke zaal van Den Hommel we
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Schaakcombinaties (deel 7)

23. Dc7+ Ke8 24. Dxc8#) 23. h6 b4
24. hxg7 Lxg7 (24...a6 25. gxf8D#;
24...bxc3 25. gxf8D#) 25. Dxg7 a5
26. Df8#;
17...a6 18. Pxf6+; 17...Kf8.
18. Ld6??
18. Pc7+ is minstens remise.
18...Lxg1?
Zwart wint met 18...Dxa1+ 19. Ke2
Db2! 20. Lxc5 Dxc2+ 21. Kf1 Dxc5
22. Df4 f6
a) 22...a6 23. De5+ Kd8 24. Pd6
Dxd5 (24...Dc1+ 25. Kg2 Dc2+ 26.
Kh1 Dh2+ 27. Kxh2 Lb7 28. De8#)
25.exd5;
b) 22...Lb7 23. Pd6+ Dxd6 24.
Dxd6;
c) 22...Kf8 23. Dg5;
d) 22...Kd8 23.Dg5+ Pe7 24. Pfxe7
f6 25. Dxg7 Dc1+ 26. Kg2 Db2+ 27.
Kh3 Te8; 23. Pc7+ Kd8 24. Pxa8
De5; 18...a6 19. Lxc5; 18...h6 19.
Lxc5
19. e5! Dxa1+
19...h6 20. Pxg7+ Kd8 21. Lc7#
20. Ke2 Pa6??
Zwart heeft nog remise met
20...La6! 21. Pc7+ (21. Pb4 Lb6 22.
Dxa8 Lc8! 23. Dxb8 Dc3 24. Pxg7+
Kd8 25. Pf5 h6 26. Pe3 Lxe3 27.
Kxe3 De1+ 28. Kd4 Dg1+ 29. Kc3
Db6) 21...Kd8 22. Pxa6= (22. Dxa8
Lc8 23. Dxb8 Dc3 24. Kf1 Lb6 25.
Pd5 Dc6-+)
21. Pxg7+ Kd8 22. Df6+ Pxf6 23.
Le7# (1-0)

Evert van Heel

De onsterfelijke partij
Vorige keer: "De gevolgen van deze
rekenwijze voor de partij Anderssen
- Kieseritzki komen in de volgende
aflevering."

Diagram 1: Anderssen-Kieseritzki
Londen, 1851
In de opening had wit al een stuk
geofferd met ruimschoots compensatie. Dit vind ik echter het
beginpunt van de echte combinatie
omdat het eerste offer vaker voor
kwam en het daarom bij de theorie
uit de 19e eeuw hoorde.
Hier eerst mijn "concrete" analyse:
17. Pd5??
Vergooit de winst die bijvoorbeeld
bereikt had kunnen worden met: 17.
d4 Lxd4 18. Pd5 Dc6 19. Pc7+ Kd8
20. Pxd4.
17...Dxb2
Voor het vinden van alternatieve
zetsoorten:
17...Dc6 18. d4 Lf8 (18...a6 19.
dxc5; 18...g6 19. Pc7+ Kd8 20.
Pxa8) 19. Pc7+ Kd8 20. d5 Db7 21.
Pxa8 Dxa8 22. Dc3 Db7 (22...b4

Hieronder de “abstracte” analyse
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Goed: -3, Mooi: 62
In mijn mooi-ranglijst aller tijden (zie
verder) staat de partij op de
hoogste plaats anno 1851 vanwege
de vele offers. Verder geeft de
combinatiemeter hier met een
negatief getal aan dat het niet
correct is. Dat moest, want het was
één van de ijkstellingen van mijn
combinatiemeter. Eigenlijk had er
iets als Goed -60 en mooi 62 uit
moeten komen. Maar 'slecht' en
'lelijk' zijn beide ondergewaardeerd;
ik vind het eigenlijk prima zo. Mijn
plan is zoveel mogelijk subjectieve
onderdelen aan het programma
(welke zetsoorten, verrassendheid
bij zetsoorten en bij doelen, enz.)
instelbaar maken en het dan als
freeware op internet te zetten. Ik
ben wel nog steeds op zoek naar
een combinatie die zowel slecht als
lelijk is.

Diagram 2: Wit wint
L. Ugren (Problem 1967)
1. La3+ Ka1 2. Lb2+ Kb1 3 Lxd4+
Kc1 4. Le3+ Kd1 5. Td8+ Ke1 6.
Ld2+ Kd1 7. Lb4+ Kc1 8. La3+ Kb1
9. Tb8+ Ka1 10. Lb2+ Kb1 11.
Lxe5+ Kc1 12. Lf4+ Kd1 13. Td8+
Ke1 14. Ld2+ Kd1 15. Lb4+ Kc1 16.
La3+ Kb1 17. Tb8+ Ka1 18. Lb2+
Kb1 19. Lxf6+ Kc1 20. Lg5+ Kd1
21. Td8+ Ke1 22. Ld2+ Kd1 23.
Lb4+ Kc1 24. La3+ Kb1 25. Tb8+
La1 26. Lb2+ Kb1 27. Lxg7+ Kc1
28. Lh6+ Kd1 29. Td8+ Ke1 30.
Ld2+ Kd1 31. Lb4+ Kc1 32. La3+
Kb1 33. Tb8+ Ka1 34. Le7 c1D 35.
Lf6+ Db2 36. Lf6+ Db2 37. Txb2
e1D 38. Tb8+ Dc3 39. Lxc3#.
Een verrassend mechanisme dat
door de regelmaat hoog op de
mooi-ranglijst komt. Merkwaardig
vind ik dat Fritz 5.32 het niet goed

Oplossingen
Zoals beloofd de oplossingen van
de opgaven van vorige keer. Om
plek te sparen hieronder alleen de
"concrete" oplossingen.
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speelt en remise door herhaling van
zetten maakt. Als je dan geen mat
ziet zou remise met een pion meer
toch steeds voor moeten gaan.

Diagram 4: Wit wint
Tim Krabbé (Nwe schaakkuriosa 1976)
1. Pe2 h1D+ 2. Lxh1 Ta1+ 3. Kc2
Tc1+ (3...Ta2+ 4. Kc3 Tc2 5. Kb4)
4. Kd3 Td1+ 5. Ke4 Td4+ 6. Ke5
Td5+ 7. Ke6 Td6+ 8. Kf7 Tf6+ 9.
Ke8 Tf8+ 10. Ke7 Te8+ 11. Kd6
Te6+ 12. Kc5 Te5+ 13. Kc4 Te4+
14. Kc3 Te3+ 15. Kd4 Td3+ 16. Kc5
Td5+ (16... Tc3+ 17. Kd6 Td3+ 18.
Ke7 Te3+ 19. Kf7 Tf3+ 20. Lxf3) 17.
Kb4 Tb5+ 18. Kc4 Tb4+ 19. Kd3
Td4+ 20. Kc2 Td2+ 21. Kb1 Tb2+
22. Kc1 Tb1 23. Kd2 Td1+ 24. Ke2
Td3+ 25. Kf2 Txf3+ 26. Ke1 Tf1+
27. Kd2 Td1+ 28. Kc3 Td3+
(28...Tc1 29. Kb4) 29. Kc4 Tc3+ 30.
Kd5 Td3+ 31. Kc6 Td6+ (31...Tc3+
32. Kd7 Td3+ 33. Ke7 Te3+ 34.
Kf7) 32. Kb5 Tb6+ 33. Kc5 Tb5+
34. Kd6 Td5+ 35. Ke7 Te5+ 36.
Kd7 Td5 37. Lxd5
In deze studie worden diverse
soorten subdoelen die in een dolle
toren eindspel een rol kunnen
spelen gebruikt. Een computer komt
hier echt niet meer uit. Fritz 5.32 wil
al 1. Ph3? spelen waarna de
stelling niet meer te winnen is
omdat er geen poortje op e1 meer
mogelijk is.
Tim Krabbé heeft de theorie van
dolle torens bijna volledig in kaart

Diagram 3: Wit wint
Otto Gallischek
Oplossing: 1. e3! Txe3+ 2. c3!
Txc3+ 3. Ka2 Ta3+ 4. Kb1 Ta1+ 5.
Kc2 Tc1+ 6. Kd3 Tc3+ 7. Ke2 Te3+
8. Kf1 Te1+ 9. Kg2 Tg1+ 10. Kf3
Txg3+ 11. Ke2 Te3+ 12. Kd1 Te1+
13. Kc2 Tc1+ 14. Kb3 Tc3+ 15. Ka2
Ta3+ 16. Txa3#!
Een mooi geval van haasje over.
Deze staat hoog op de ranglijst voor
mooiste combinaties aller tijden (zie
verder), terwijl in de abstracte
analyse niet eens de pionoffers zijn
genoemd. Voor iets met dolle
torens is dit een relatief makkelijke
combinatie. Zelfs Fritz 5.32 vindt de
oplossing
zonder
benul
van
poortjesmakende zetten.
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gebracht. Toch zijn stellingen met
dolle torens zeker (nog) geen
standaardeindspelen. In de praktijk
worden deze soort stellingen vaak
mishandeld, zelfs door topgrootmeesters. Zelf denk ik dat het een
soort schaamte-effect is. Een speler
die een dolle toren niet heeft zien
aankomen wil niet eens meer op
zoek naar winst.

Tf3+ 33. Ke2 Te3+ 34. Kd1 Td3+
35. Kc1 Td1+ 36. Kb2 Td2+ 37.
Ka3 Ta2+ 38. Kb4 Ta4+ 39. Kb5
Ta5+ 40. Kc6 Tc5+ 41. Kd7 Td5+
42. Pd6! Txd6+ 43. Ke7 Te6 44. Kf7
Tf6+ 45. Kg7 Tg6+ 46. Kh7!! Tg7+
47. Kh6 Tg6+ 48. Kh5 Tg5+ 49.
Ke2 Te3+ 50. Kh3 Tg3+ 51. Kh2
Th3+ 52. Kg2 Tg3+ 53. Kf1 Tf3+
54. Ke2 Te3+ 55. Kd1 Td3+ 56.
Kc1 Td1+ 57. Kb2 Td2+ 58. Ka3
Ta2+ 59. Kb4 Ta4+ 60. Kb5 Ta5+
61. Kc4! Tc5+ 62. Kd4 Tc4+ 63.
Ke3 Txc3+ 64. Kf4 Tf3+ 65. Kxf3
Dit is toch wel de Combinatie der
combinaties. Om te winnen laat wit
zijn koning twee driekwart keer het
bord rondlopen, waarbij hier en
daar wat geofferd moet worden. De
krenterige jury van destijds heeft
naar ik vermoed zetten als 12 Ke2,
waarbij 12 Ke1 een dualletje is, te
zwaar gestraft. In de combinatiemeter sneeuwt zo'n "foutje" onder
door het grote aantal zetten. In de
abstracte analyse heb ik overigens
alleen 42 Pd6 als offer laten
meetellen.
Anders
was
de
combinatie nog honderden punten
hoger op de mooi schaal geëindigd.

Diagram 5: Wit wint
I. Tsjuiko (Sjachmatny v SSSR 1970
4e eervolle vermelding)
1. Kg7 Lh6+ 2. Kxh6 Th5+ 3. Kxh5
Tf5+ 4. Pg5! Txg5+ 5. Kh6! Txg6+
6. Kh5 Tg5+ 7. Kh4 Tg4+ 8. Kh3
Tg3+ 9. Kh2 Th3+ 10. Kg2 Tg3+
11. Kf1 Tf3+ 12. Ke2 Te3+ 13. Kd1
Td3+ 14. Kc1 Td1+ 15. Kb2 Td2+
16. Ka3 Ta2+ 17. Kb4 Ta4+ 18.
Kb5 Ta5+ 19. Kc6 Tc5+ 20. Kd7
Td5+ 21. Ke7 Te5+ 22. Kf7 Tf5+
23. Kg7 Tg5+ 24. Lg6! Txg6+ 25.
Kh7 Tg7+ 26. Kh6 Tg6+ 27. Kh5
Tg5+ 28. Kh4 Tg4+ 29. Kh3 Tg3+
30. Kh2 Th3+ 31. Kg2 Tg3+ 32. Kf1

Ranglijst van mooie combinaties
Hieronder mijn eerste voorlopige
(altijd onder constructie) ranglijst.
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Naam

Type

Knopen

Verras- Regelsing
maat

Offers

Goed

Mooi

1

I. Tsjuiko Sjachmatny v SSR,
1970 4e eervolle vermelding

II

256

145

460

130

401

489

2

L Ugren Problem 1967

I

39

36

320

0

75

327

3

Dolle toren Tim Krabbé

II

106

76

290

0

182

270

4

van Heel - in 't Veld PK1Groningen 1982

II

32

44

20

118

76

160

5

Portisch – Pinter Hongarije
1984

II

35

42

10

129

77

156

6

Adams - Torre 1920 New
Orleans uitgebreid

III

30

37

30

102

67

149

7

Adams - Torre 1920 New
Orleans strikt

II

27

33

30

102

60

148

8

Dolle toren Otto Gallischek

I

39

41

130

0

80

142

9

Mugnos in El Ajedrez
Americano 1943

II

58

49

120

0

107

121

10

Steinitz W - Von Bardeleben C
Hastings 1895

II

34

33

60

52

67

121

11

La Marseillaise 1973

V

11

29

30

60

40

118

12

Svidler-Nyback Chani Mansisk VI
2009

20

24

0

73

44

87

13

Pilnik 1957

I

8

25

10

40

33

77

14

Averbach - Kotov Zürich 1953
deel 2

VI

8

8

60

0

16

70

15

Tal - Brink Claussen 1966
Havana

II

22

25

0

53

47

66

16

Lasker - Bauer Amsterdam
1889

II

36

25

10

56

61

65

17

Anderssen - Kieseritzky 1851
Londen

II

16

21

0

47

-3

62

18

Karpov – Csom, Bad
Lauterberg 1977

I

15

19

20

24

34

58

19

Sutovsky-Svidler Olympiade
Novi Sad 2009 zet 31

II

12

22

0

36

34

56
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Naam

Type

Knopen

Verras- Regelsing
maat

Offers

Goed

Mooi

20

Marshall Capablanca New York II
1909 analyse

14

20

0

39

34

55

21

Euwe - Aljechin Zürich 1934

II

11

15

10

30

26

54

22

Averbach - Kotov Zürich 1953
deel 1

V

25

23

0

44

48

52

23

H. Olafsson – Levitt Reykjavik III
1990

22

26

0

36

48

50

24

Sargissian - Caruana Ohrid
2009

II

13

12

10

30

25

49

25

Greek gift sacrifice

II

18

18

10

28

36

48

26

Lewitsky - Marshall 1912

II

14

21

10

20

35

47

27

Averbach - Kotov Zürich 1953
deel 3

II

27

22

10

28

49

43

28

Krabbé droomcombinatie

II

4

6

10

12

10

34

29

Reinderman - Strating HSG
2009

II

11

14

0

15

25

28

30

Saavedra

II

21

15

20

0

36

24

31

M Sindelar 7e prijs WCCT
1975

I

11

16

0

8

27

23

32

Evert van Heel - Eric de Haan
3-6-2009

V

11

9

0

10

20

18

33

Hommeles Soblikov Rotterdam II
1992

12

11

0

0

27

13

Hier is van alles over te roepen. Volgende keer meer. Als afsluiting drie
opgaven uit de lijst met als onderschrift "Wit speelt en wint".
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Standen externe competities
KNSB 1A
1. Stukkenjagers
2. Voerendaal*
3. Eindhoven
4. Paul Keres
5. LSG 2*
6. Wageningen*
7. De Pion*
8. RSR Ivoren Toren
9. De Wijker Toren
10.Caïssa 2

MP
10
8
7
5
3
3
3
3
2
2

BP
32½
25
29
22
19½
19
16
24½
21½
21

SGS Promotieklasse
1. Regiohakkers
2. Moira Domtoren
3. Paul Keres 4
4. ZZC
5. Rivierenland
6. Woerden
7. Houten
8. Hoogland
9. Zeist 2
10.DBC
(Stand na ronde 5)

KNSB 2D
1. Venlo
2. Veenendaal
3. Paul Keres 2
4. ASV*
5. DJC Stein*
6. HSC*
7. HMC Calder 2
8. De Toren Arnhem
9. Stukkenjagers 2
10.Voerendaal 2*

MP
10
8
6
4
4
4
4
3
3
0

BP
26½
24
19
18½
16½
16
19
18
15½
10½

SGS 1B
MP
BP
1. Nw Amelisweerd
6
18½
2. De Rode Loper 2
6
18
3. Vianen*
5
13½
4. Paul Keres 5
5
18½
5. Oud Zuylen 2*
4
12½
6. Gorinchem
4
18½
7. Utrecht 5
4
15½
8. Doorn-Driebergen
2
14½
9. Moira Domtoren 2
2
12½
9. Zeist 3
0
10
(Stand na ronde 4, *3 ronden)

KNSB 3C
MP
1. PION Groesbeek
8
2. Voorschoten
8
3. Oud Zuylen
8
4. MSV
7
5. Homburg A'doorn 3 6
6. Promotie
5
7. Paul Keres 3
3
8. Wageningen 2
2
9. Amersfoort 2
2
10.SMB 2
1

BP
24
23½
19
26½
22
20
17½
17½
16
14

SGS 2C
1. Utrecht 6
2. Paul Keres 6
3. Woerden 3
4. DBC 3
5. Rivierenland 2
6. Nieuwegein
7. ZZC 2
8. Almkerk
9. Doredenkers
10.IJsselstein 2
(Stand na ronde 4)

(Standen na ronde 5,
*4 ronden)
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MP
10
10
8
4
4
4
4
3
2
1

MP
7
6
5
4
4
4
4
3
2
1

BP
25½
25½
25½
22½
20
19
18
15
14
15

BP
19
23
17½
18½
15½
14
13½
15½
14
9½

AGENDA SEIZOEN 2009/2010
Datum

Intern

Extern

wo 3 feb
Ronde 20
za 6 feb
KNSB-comp. uit
ma 8 feb
Almkerk 1 – PK6
wo 10 feb
Ronde 21, ½ finale beker PK5 – De Rode Loper 2
wo 17 feb
Rapid eerste avond
vr 19 feb
DBC 1 – PK4
wo 24 feb
Rapid tweede avond
wo 3 mrt
Ronde 22
PK6 – Doredenkers 1
vr 5 mrt
Moira Domtoren 2 – PK5
za 6 mrt
KNSB-comp. thuis (Hommel)
wo 10 mrt
Ronde 23
PK4 – Moria Domtoren 1
wo 17 mrt
Ronde 24
di 23 mrt
Woerden 3 – PK6
wo 24 mrt
Ronde 25
PK5 – Vianen 1
za 27 mrt
KNSB-comp. uit
wo 31 mrt
Ronde 26
PK4 – Regiohakkers 1
wo 7 apr
Ronde 27, bekerfinale
(onder voorbehoud, eventuele wijzigingen staan op www.paulkeres.nl)
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