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Van de redactie

dit keer speelden er weer veel
PK'ers mee in de kampioensgroep
van dit toernooi. Verder is er
bijzondere aandacht voor de
jubilerende Hein Piet van der Spek,
een artikel van Bart Karstens en het
slot van Everts uiteenzetting van
schaakcombinaties.
Enkele artikelen in dit PKB hadden
eigenlijk
een
paar
maanden
geleden er al in moeten staan. Met
excuses aan de auteurs zijn deze
hierbij alsnog allemaal (toch?)

Colijn Wakkee

Het seizoen nadert het einde en er
is weer veel gebeurd. PK3 terug
gepromoveerd, PK6 terug gedegradeerd, en helaas moet ook PK2 een
stapje terug doen; een verrassende
uitslag in de laatste ronde deed het
team de das om.
We hebben in Jaap van der Tuuk
opnieuw de SGS-kampioen in huis
(hij volgt Hugo ten Hertog op). Ook

Interne competitie

hebben ze de kans.
Verder staan bovenin de gevestigde namen. Op de plekken 12 en 13
vinden we Ernst en Klaas terug die
zowel intern als extern een
uitstekend seizoen doormaken.
Nu is slechts de top 15 in het PKB
opgenomen, volgend nummer zal
de volledige eindstand bevatten.

Colijn Wakkee

De competitie, die het hele jaar al
een spannend verloop kende,
nadert het einde. Kunnen veelvuldig
kampioenen Eric en Jaap de verrassende koploper Peter Lombaers
nog achterhalen? Nog twee ronden
Tussenstand na 32 van de 34 ronden:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Naam
Peter Lombaers
Eric de Haan
Jaap van der Tuuk
Jan Breukelman
Gerben Veltkamp
Xander Wemmers
Jan Jaap Janse
Wim van de Fliert
Mark Smits
Tim Lammens
Evert van Heel
Ernst van der Vecht
Klaas Veldhuijsen
Anton Rosmuller
Rijk Schipper

Pnt Prt Sal
757 23
9
733 25
8
727 29
9
723 19
7
704 21
6
666 18
5
664 21
6
653 16
5
648 16
3
648 11
7
627 19
2
619 14
2
618 17
1
615 29
2
607 17
2

3

ks
1
-1
-1
1
1
-4
-1
0
0
-1
-1
2
-1
1
-1

+
14
15
17
12
12
11
11
9
8
8
6
7
6
13
8

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

Rat Ext
2226
1
2299
0
2206
0
2270
1
2235
0
2320
1
2166
0
2186
0
2232
1
2325
0
2073
5
2022
7
1990
8
2064
0
2099
0

50 jaar Hein Piet

Gelukkig was de KNSB wel
gevoelig voor het argument dat
iemand die 48 jaar geleden bij een
sterke club als LSG op het podium
eindigt, vast 50 jaar geleden al lid
was van een schaakclub. Een fraai
doosje arriveerde, maar de ideale
gelegenheid om het ding uit te
reiken bleef uit: afgemeld op de
ALV, afwezig bij de eerste KNSBthuiswedstrijd, en toen hij op een
overvolle interne avond wel kwam
had ik het doosje weer niet bij me.
Uiteindelijk was de 4e KNSB-ronde
een mooi moment: veel oudteamgenoten van SC Utrecht in de
zaal en ook nog Limburgse
tegenstanders. Dat we kennelijk
goed geheimen kunnen bewaren
bleek uit de verrassing van HP, en
daarvoor al uit de moeite die het me
kostte om HP naar de grote zaal te
krijgen. Hij was net zo lekker aan
het snelschaken…

Jan Jaap Janse

Ergens in de zomer werd ik door
Hein Piet uitgenodigd voor een
middagje snelschaken in de tuin.
Naast het vrolijke gehak (waarbij ik
me tijdig realiseerde dat de
gastheer ook wat mag winnen)
kwamen diverse zaken aan de
orde, waaronder HP's schaakcarriere in Den Haag, Leiden,
Amersfoort, Roermond, Eindhoven
en Utrecht. Terug op de fiets
realiseerde ik me dat HP waarschijnlijk al een halve eeuw lid was
van de bond, en daar heeft men
immer een KNSB-erespeld voor
klaarliggen.
Een mail aan de KNSB gaf echter
een begrijpelijk, maar ontmoedigend resultaat: er was schriftelijk
bewijs nodig! Het eerbiedwaardige
DD, waar HP's eerste club lang
geleden in was opgegaan, leek me
typisch zo'n vereniging waar men
de administratie op orde heeft.
Helaas bleek dat tegen te vallen:
niets te vinden. Club nummer twee,
het Leidsch Schaakgenootschap,
vond echter wel iets moois: de
uitslagen van de clubcompetitie,
helaas van 48 (en geen 50) jaar
geleden…

Waarde teamgenoot, nogmaals
gefeliciteerd met de erespeld!
Nu kan ik wel een heel verhaal
gaan schrijven over HP’s schaakgeschiedenis, maar dat heeft de
Limburgse Schaakbond ook al
prima gedaan. Met hun toestemming vindt u hieronder een
fraaie dwarsdoorsnede van 50 jaar
schaken.
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Een oude bekende: Hein Piet van der Spek
* Hein Piet van
der Spek ‘toen
en nu’ (foto links
is uit de jaren
zeventig)
Bij de individuele
uitslagen van de
KNSBcompetitie staat
na ongeveer 50
jaar nog altijd
zijn naam: Hein
Piet van der
Spek, uitkomend
voor de vereniging ‘Paul Keres’ in Utrecht. Hij is voor heel wat Limburgers
een oude bekende. Hij werd in de jaren zeventig tweemaal kampioen van
Limburg en legde tweemaal beslag op de derde plaats. Hoe gaat het met
good-old Hein van der Spek. Op ons verzoek stuurde hij ons een artikel
alsmede enkele partijen uit zijn Limburgse periode.
e
“Ik ben zo rond mijn 12 (=1954) gaan schaken en ben in 1958 voor het
eerst lid geworden van een kleine schaakclub in Den Haag, Het Centrum.
Vanaf het seizoen 1960/1961, toen ik in Leiden ging studeren, heb ik KNSB
gespeeld tot nu toe, met de twee jaar bij ‘t Pionneke in Roermond als enige
uitzondering.
Wij woonden van eind 1975 tot zomer 1984 in Roermond, omdat ik met
veel idealisme was gaan werken bij het middenschoolexperiment in
Heythuysen. We verhuisden uit Leusden, waar ik mijn schaakhobby
e
botvierde bij Amersfoort, dat toen in de 1 klas KNSB speelde. Omdat ik
zeker wilde blijven schaken, meldde ik me aan bij ’t Pionneke, waar ik ook
een paar jaar zowel interne als externe speelde. Ik wilde echter graag op
een hoger niveau spelen en meldde me aan bij Eindhoven, waar ik van
1978 tot en met 1986 in het eerste tiental speelde.
Dat zijn op afstand mijn mooiste schaakjaren geweest. Het was precies in
de tijd, dat er een grote groep even talentvolle als jonge spelers – daar
hoorde ik overigens toen al niet meer bij - bij Eindhoven kwam. Ik noem in
willekeurige volgorde Herman Grooten, Rudy Douven, de helaas overleden
Johan van Mil, Peter Scheeren, Frans Cuijpers, die “kleine Frans” werd
genoemd vanwege de aanwezigheid van “grote” Frans Kuijpers en Gerard
5

Welling, die allen hun sporen in het Nederlandse schaak hebben verdiend.
Eindhoven speelde hoofdklasse, werd één keer kampioen van Nederland
door de jarenlange hegemonie van Volmac te doorbreken en degradeerde
het jaar daarop. De avond van de degradatie werd tijdens de maaltijd de
afspraak gemaakt, dat niemand als eerste weg zou gaan en dat we het
bordpuntenrecord in de eerste klasse zouden verbeteren, hetgeen
vervolgens lukte.
Mooie herinneringen bewaar ik ook aan de Europacupwedstrijden, waarin
ik weliswaar geen partij heb gespeeld, maar (terecht) alleen reserve was.
De systematiek van dit toernooi was toen zo, dat er steeds twee ronden
van zes partijen werden gespeeld in dezelfde stad. De bezoekende club
betaalde de reiskosten, de ontvangende club zorgde voor het hotel. De
eerste ronde bracht ons naar het Boekarest van Ceaucescu, de somberste
stad waar ik ooit ben geweest, maar waar we wel wonnen. In de tweede
ronde versloegen we op het uiterste nippertje Barcelona, dat toch een paar
grootmeesters had meegenomen. Vervolgens was het lot ons bepaald
ongunstig gezind door ons te koppelen aan CSKA Moskou en dat
betekende uiteraard het einde, al kwamen we nog met 1-0 voor omdat
Gerard Welling met zwart van GM Vasiukov won met de openingszetten
1.Pf3 Pc6 2.d4 d5 3.c4 e5.
Inmiddels was ik echter directeur van de middenschool Utrecht geworden
en teamleider Cees Versteeg deelde mij mede, dat er voor het nieuwe
seizoen geen plaats meer voor mij was, want er was een zeer talentvol
jeugdlid, hetgeen Loek van Wely bleek te zijn. Mijn oude vriend Joop Piket
nodigde me uit bij Philidor Leiden – toen eveneens hoofdklasse - te komen
spelen en dat heb ik ook gedaan. De tijd, dat ik mij met iets van
schaakstudie bezighield, was inmiddels voorbij. Na drie jaar Philidor Leiden
ben ik ook vanwege de afstand in Utrecht gaan schaken, dat zich toen ook
een aantal jaren in de hoofdklasse kon handhaven. In het begin van de
jaren negentig fuseerden de openbare scholen in Utrecht tot twee grote
colleges; ik werd voorzitter van de centrale directie en ook dat kwam het
schaken niet ten goede. Tegenwoordig speel ik als pensionado en
grootvader van zeven kleinkinderen bij Paul Keres in het zeer gezellige
tweede tiental in de tweede klasse KNSB en uiteraard willen we komend
seizoen kampioen worden. Maar mocht dat niet lukken, dan zal er niet lang
over worden getreurd.
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Wit: Jack Renet
Zwart: Hein Piet van der Spek
Limburgs kampioenschap 1979
ZIE DIAGRAM, de stelling na 26.Db3 →
Zwart is met de torens de witte stelling
binnengedrongen en alle zwarte stukken
staan prachtig, terwijl wit met de rug tegen
de muur staat. Voor zwart is nu het
moment aangebroken om toe te slaan:
26...Lxf3 27.Txf3
Dit is de beste wijze voor zwart om zich te
verdedigen. Na bv. 27. Lxf3 zou het mat zijn geweest door Txh2. Na
27.Pxf3 volgt Txg2
27...Pxf3 28.Dxf3 Txg2 29.Dxg2 Txg2 30.Kxg2
De slag is geslagen. Zwart staat gewonnen en speelt het bekwaam uit.
30...Dg6 31.Pf2 Lxf2 32.Kxf2 Df6+ 33.Ke2 Dd4 34.Kf3 g5 35.h3 Dd2
36.Tb1 f5 37.exf5 exf5 38.g4 Df4+ (0-1)
Wit: Hein Piet van der Spek
Zwart: Henk Temmink
Limburgs kampioenschap 1976
1.e4 e6 2.d3 d5 3.Pd2 c5 4.Pgf3 Pf6 5.g3
Pc6 6.Lg2 Le7 7.0-0 0-0 8.e5 Pd7 9.Te1
b5 10.Pf1 a5 11.h4 b4 12.Lf4 La6 13.Pg5
De8 14.Dg4 Lxg5 15.hxg5 a4 16.Pe3 a3
17.ba3x ba3x 18.Dh3 Pb4 19.Lf3 Kh8
20.Kg2 Tg8
ZIE DIAGRAM →
21.Dxh7+ Kxh7 22.Th1+ (1-0)

...met rechtsonder het bewijs

Jubileumboek LSG...
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SGS Persoonlijk Kampioenschap

de toeschouwers.
Vlak daarvoor berustte Tim in
remise. De zwarte stukken waren
lang in een verdedigende rol
geduwd, maar toen de witte e- en fpion geruild werden kreeg Peter
voldoende tegenspel. Hierdoor
moet Tim de tweede plaats delen
met Lars Ootes. Lars bouwde met
de zware stukken een aanval op
over de b-lijn, waar de witte koning
zich bevond. Jesper de Groote
werd teruggedrongen en kon een
inval op b2 niet verhinderen. Met
het subtiele Lh6 werd een
matcombinatie
ingeluid,
waar
Jesper letterlijk geen antwoord
e
meer op had: op de 25 zet ging hij
door de vlag.
De vierde plaats viel ten deel aan
Arend van Oosten, die deze laatste
ronde vrij was. Michiel pakte
ondanks zijn nederlaag de vijfde
prijs.
SGS-voorzitter
Gerard
Hamers was naar Utrecht gekomen
om de prijzen uit te reiken.

Colijn Wakkee
van de SGS-site

Het SGS Persoonlijk Kampioenschap 2011 is gewonnen door Jaap
van der Tuuk. De speler van Oud
Zuylen verdedigde in de laatste
ronde een half punt voorsprong op
Tim Lammens.
Halverwege de middag had Tim
met wit behoorlijk ruimtevoordeel
opgebouwd in zijn partij tegen Peter
Drost. In de partij van Jaap tegen
Michiel Blok werden al vroeg de
dames geruild en bleef een open
stelling over. Michiel nam – in de
wetenschap dat hij bij een
overwinning nog kampioen kon
worden – risico en verloor zijn
pionnenmeerderheid
op
de
damevleugel. Nadat de torens
geruild werden hield Jaap een
loperpaar tegen loper en slecht
paard over, met een pluspion. Het
eindspel speelde hij zeer degelijk uit
en rond 6 uur werd de buit
binnengehaald onder applaus van

De eindstand:
1. Jaap van der Tuuk
2. Tim Lammens
3. Lars Ootes
4. Arend van Oosten
5. Michiel Blok
6. Lennart Ootes
7. Peter Drost
8. Mark Uildriks
9. Jesper de Groote
10.Anton Rosmuller
11.Pascal Boittin
12.Paul van der Kooij

Tim kijkt toe hoe Jaap bezig is zijn
toernooiwinst veilig te stellen
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6
5
5
4½
4
3
3
3
2½
2½
2½
1

De strijd om de streep

punt kwam van Hein Piet. En die
was juist die zaterdag gehuldigd
vanwege zijn (meer dan) 50-jarig
lidmaatschap van de KNSB! Hein
Piet legt zelf uit hoe het zit:

Jan Jaap Janse

Het Tweede heeft het niet
gemakkelijk in klasse 2D. Op een
heel zwak team na (Bergen op
Zoom) zijn de tegenstanders stevig,
gedreven en net zo min als wij van
plan om te degraderen. Na een
matige start zijn we met 1 winst, 2
gelijkspelen en 1 verlies net boven
de streep beland, de Arnhemse
Toren achter ons latend. Het wordt
in ronde 9 nog even billenknijpen
om te zien of dat zo blijft.

Hein Piet van der Spek –
Marcel Graff (1913), bord 8
Bij deze: wat ik me herinner zijn de
volgende fases:
1. rommelige opening, waarin
zwart geen enkel probleem
heeft; eerder het tegendeel;
2. zwart dreigt een beetje in
tijdnood te raken en biedt
remise aan;
3. ik weiger, waarop zwart de kluts
behoorlijk kwijt raakt en in een
paar zetten verloren komt te
staan.
1. e4 e6 2. d3 b6 3. g3 Lb7 4. Lg2
g6 5. Pf3 Lg7 6. o-o Pe7 7. Te1
0-0 8. c3 h6 9. h4 d5 10. e5 c5 11.
Lf4 Pbc6 12. Pbd2 b5 13. Pf1 d4
14. c4 bxc4 15. dxc4 Db6 16.
P3d2 Pb4 17. Pe4 Lxe4 18. Txe4
Tad8

En hoe wordt er gespeeld? Vrij
goed, vind ik, maar de hardheid in
tijdnood is af en toe wat minder. Uw
verslaggever is daar de grootste
exponent van: werden er vorig jaar
in tijdnood vele puntjes bij elkaar
gerommeld, dit keer worden er
evenveel
weggegeven.
Topscoorder is Simon met 4 uit 8,
gevolgd door Max (3½ uit 7), Hein
Piet (3 uit 5), Erik (3 uit 6) en Mark
(3 uit 7).
Een paar kenmerkende – en
hopelijk interessante – fragmenten
van ronde 4 t/m 8:
Ronde 4:
PK2 – DJC Stein: 3-5
Een matige ronde. Er gingen snel
wat dingen mis, en de betere
stellingen aan de hoge borden
waren niet goed genoeg. Toch was
het een ronde om met genoegen
naar terug te kijken, want het enige

19. Dd2 Kh7 20. Ph2 Pbc6 21. Pg4
Pg8 22. Tee1 Pce7 23. Le4 Pf5 24.
Kg2 a5 25. Th1 h5 26. Ph2 Db4
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Rik Roelofs (1929) –
Max Viergever, bord 6
1. e4 d6 2. d4 Pf6 3. Pc3 Pbd7 4.
Pf3 e5 5. Lc4 Le7 6. 0-0 0-0
Mitchel, let je op?
7. h3 c6 8. a4 Pxe4!?
Een bekend schijnoffer en de reden
dat doorgaans vlot Lb3 wordt
gespeeld.
9. Pxe4 d5 10. Pc3 dxc4 11. dxe5
f6! 12. exf6 Pxf6 13. De2 Pd5 14.
Pxd5?
14. Dxc4 Lxh3 is niet fijn voor wit,
maar dit vrijwillig opgeven van het
centrum ziet er toch wat vreemd uit.
Beter 14. Te1 of 14. Td1.
14...cxd5 15. Le3 Lf6 16. Ld4 Lf5
17. Dd2 Le4 18. Lxf6 Dxf6 19. Pd4
Tad8 20. Ta3 Td7?!
Niet slecht, maar 20...Ld3! lijkt een
prettig voordeeltje op te leveren. Er
komt nu een ruilfase:
21. f3 Lg6 22. Te3 Te8 23. Txe8+
Lxe8 24. Te1 Te7 25. Txe7 Dxe7
26. Pf5 Dc5 27. Kh1+ Lg6

27. Dxb4 axb4 28. a4 f6 29. Pf3
Pgh6 30. a5 Td7 31. a6 Ta7 32.
Ta5 Pf7 33. exf6 Lxf6 34. Pg5+
Pxg5 35. hxg5 Le7 36. Tha1 Pd6
37. Lxd6 Lxd6 38. Lb7 Tf5

39. Le4 Txg5 40. Tb5 h4 41. Tb7+
Txb7 42. Lxb7 Lb8 43. a7 Lxa7 44.
Txa7 Kh6 45. Le4 hxg3 46. fxg3
Te5 47. Kf3 Th5 48. Ta6 Th2 49.
Txe6 Txb2 50. Tg6+ Kh5 51. g4+
Kh4 52. Kf4 Tf2+ 53. Lf3 1-0
Ronde 5:
De Toren – PK2: 4-4
4 winstpartijen voor elk, maar heel
sprankelend was het allemaal niet.
Bij 4-2 voor ons probeerden Rijk en
ik een ooit aardige stelling remise te
houden, wat niet lukte. Een
belangrijk punt viel bij Max, die
geduldig wachtte op de witte fout:

28. Dxd5+?
Aardige combinatie, maar in feite
geeft wit zwart de touwtjes in
handen; de zwarte koning is veel
eerder ter plekke. Met gewoon 28.
Pd4 was niets mis, remise ligt dan
in de rede.
28...Dxd5 29. Pe7+ Kf7 30. Pxd5
10

Lxc2 31. a5 Ke6 32. Pc7+ Kd7 33.
Pb5 a6 34. Pc3 Kd6 35. Kg1 Kc5
36. Kf2 Kb4 37. Ke3 Kxa5 38. Kd2
Ld3 39. h4 Kb4 40. g4 b5 41. f4
Kc5 42. Ke3 b4 43. Pe4+ Lxe4 44.
Kxe4 b3 45. h5 c3 46. h6 gxh6 0-1

Hugo van de Kerkhof (2007) –
Mark Uildriks, bord 7
Commentaar: Simon (PK-site)

Ronde 6:
PK2 – HSC Helmond: 5½-2½
Een
hotseknotsbegoniawedstrijd.
De kansen wisselden voortdurend
en in tijdnood werd er veel
weggegeven. Gelukkig werd er des
te meer in ontvangst genomen,
waardoor we 2 nuttige punten
pakten. Twee voorbeelden:

Het witte paard had net de zwarte
b-pion verorberd en haast zich nu
terug:
1. Pf3?
Eenvoudiger was 1. Pf5 om het
paard voor de achterste h-pion te
geven: 1...Kg2 2. Pxh4+ Kxh1 3.
Pf3.
1...Kg2 2. Txh2 Kxf3 3. Th1 Ke2 4.
b5 Lf2
Nu is 5. Kc3 Le3 6. b6 natuurlijk
gedwongen, waarna het remise is.
Wit speelde echter direct 5. b6 en
gaf op na 5...Lxb6 6. Th2+ Lf2.

Ruben Venis (2271) –
Jan Jaap Janse, bord 1

Ronde 7:
HMC Den Bosch 2 – PK2 II: 6-2

17...f5 18. Dxb6 axb6 19. exf5??
Pf3+ 20. Kg2 Pxg5 21. fxe6
Een gratis stuk in de tas, dat kan
toch niet meer mis? Ik zag echter
spoken met doorlopende e-pionnen
en weggegrabbelde paarden, dacht
ineens "iets te zien" (altijd gevaarlijk, zo’n ingeving) en koos voor...
21...Pxe6?? 22. Lc4 Tae8 23. Td6
O ja, na 23...Tf6 kan 24. Pd4 wel.
Stuk weer kwijt… Het spreekt
vanzelf dat dit foutenfestival in
remise eindigde.

De wedstrijd tegen het kampioensteam. Dit keer veel partijen, al zijn
ze niet allemaal even sprankelend:
HMC 2 staat niet voor niets bekend
als het 'boekhoudersteam' (copyright Frans Konings). Veel rustige
schuivers, die onverbiddelijk toeslaan als de ongeduldige opponent
een foutje maakt, aangevuld met
wat agressief jong spul. Daar viel
niet tegen te spelen. Twee uitzonderingen: de prachtige pot van
11

invaller Bas en de heroïsche van
ons aller Anton, die geen van
beiden voldoende beloond werden.
Voordat we hiertoe overgaan eerst
wat inleidende zaken:

Ze blijven komen.
15. Ld3 f6 16. Pf3 Pxc3 ½-½
Een plusremise.
Rijk Schipper –
Raymond de Rooij (2193), bord 3

Jeroen v/d Bersselaar (2214) –
Erik Oosterom, bord 4

Wit heeft een flinterdun voordeel.
Met het gespeelde 21. Dxb8 Txb8
22. Tfc1 ruilt wit de dames en pakt
hij de c-lijn, wat in de praktijk net te
weinig was voor winst (½-½).
Fritz geeft hier 21. Tfc1, met als
idee dat zwart moet ruilen:
21...Dxg3 22. fxg3 en nu moet
zwart eerst iets aan Pb6 doen.
Mogelijk net het verschil tussen een
klein en een substantieel voordeel.

Erik heeft een degelijke opstelling
tegen de al even degelijke opzet
van wit gekozen. 13...Pe4? hoort
daar echter niet in thuis. Na 14.
Pxe4 dxe4 15. f3 exf3 16. Lxf3
Dc7 17. Dc2 e5 18. a4 b4 19. Kh1
Pf6 20. e4 begon het witte ruimteoverzicht zich langzaam, maar
overtuigend uit te betalen (1-0).
Ronnie de Hoog (2100) –
Max Viergever, bord 6

Mijn eigen tegenstander was in zijn
nopjes met zijn winst op mij. Op
zich wel terecht, maar inzenden
voor de SOS-schoonheidsprijs was
weer wat al te blij. Dat vond de jury
ook: "Wit doet het niet goed".
Inderdaad:
Jan Jaap Janse –
Dick Schenkeveld (2223), bord 1
(zie diagram)
Zwart verraste me hier met
22...Pf5! Een boekhouder speelt
hier kalmpjes 23. Db5, ruilt wat
spullen (23...Pxd4? 24. Dxb6 en er

Wit durft niet over de middellijn,
maar Max wel:
9...Pe4! 10. Dc2 Pxc3 11. Lxc3 Pf6
12. 0-0 0-0 13. d4 d5 14. Pe5 Pe4!
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blijft iets op f6 hangen) en kijkt dan
verder.

De rookwolken zijn opgetrokken: 3
pionnen voor het stuk, en een heel
actieve stelling.
24...Le3 25. Lc4 Te8 26. e5?! Lf4
27. Ld3

Ik wilde het zien en koos voor 23.
exf6? Pxd4 24. Kf1 Pf3! en werd
gruwelijk afgeslacht (0-1).
Weer stevig rekenen:
27...Txe5 28. Th7+ Kg8 29. g3 Td5
30. Txd7 Txd7
Nieuwe materiaalverhouding: loper
en 2 pionnen vs. toren. Zwart doet
het niet zonder risico:
31. gxf4 Td4 32. f5 c5 33. b3 Kg7
34. Kg2 Kf6 35. Kg3 Kg5 36. a4 b6
37. Kf3 Kh4 38. Le4 Kxh3 39. Kf4
Kh4 40. f6 Kh5 41. f7 Td8 42. Kf5
Kh6 43. Kf6 Tf8 44. Lf5

En dan nu de twee hoofdgerechten:
Bas Peeters – Brent Burg (2157)
bord 5
1. e4 d6 2. d4 Pf6 3. Pc3 Pbd7 4.
Lc4 e5 5. Pf3 h6 6. h3 c6
Mitchel, let je op?
7. Lb3 Le7 8. De2 0-0 9. 0-0 Te8?!
Een provocatie. Bas gaat ervoor:
10. Dc4!? exd4 11. Dxf7+ Kh8 12.
Pe2 Pe5 13. Pxe5 dxe5 14. Dg6
Tf8 15. f4 Lc5

Een
bijzonder
eindspel.
De
machtige pion en de actieve koning
wegen ruimschoots op tegen de
kwaliteit. Bas gaat ervoor:
44...Th8 45. Ld7 Kh7 46. Lf5+ Kh6
47. Ld3 Tf8 48. Lc4 Kh7 49. Ke7
Kg7 50. Kd7 Th8 51. Kc7 Th6 52.
Kb7 a5 53. Kc7 Kf8 54. Ld5 Th5

16. fxe5?!
Fraai!
16...d3+ 17. Kh1 dxe2 18. Lxh6!
exf1D+ 19. Txf1 gxh6 20. exf6
Txf6 21. Dxf6 Dxf6 22. Txf6 Ld7
23. Txh6+ Kg7 24. Th5
13

55. c4 Th6
En nu is de enige winstpoging:
56. Lc6 Kxf7 57. Kxb6 Th3 58.
Kxc5 Txb3 59. Lb5 Ke6 60. Kb6
Tg3 61. Kxa5 Ke7 62. Kb6 Kd8

Van een Caro-Kann met 3...h6 is
via het Frans een gesloten structuur
van het Nimzo-Indisch ontstaan,
zonder een pion op d6, maar met
een prachtig stopveld voor een
zwart paard. Voorwaar ik voelde me
zeer in mijn nopjes.
15...0-0-0 16. a4 a5 17 Tb1 Kc7 18.
Le2 Dd6
Ik vergeet mijn paard naar d6 te
zetten. Vanaf nu ontstaat een
langdurige laveerpartij, die Fritz tot
zet veertig als ongeveer +1.00 voor
wit beschouwt. Ook als ik het paard
naar d6 gespeeld had. Voor het
eerst ben ik het niet met Fritz eens.
19. g4 La6 20. Dc2 Pe8 21. Ph1 f6
22. Pg3 g6 23. h4 Pg7 24. Kg2
Tdg8 25. Kf2 Kb7 26. Ke1 Ka7 27.
Kd2 De7 28. Th1 Pe8 29. h5 g5

En nu lijkt 63. a5 toch te winnen. De
opzet van Bas (onderste rij
afblokken) ziet er ook niet gek uit,
maar zwart vindt een ingenieuze
verdediging:
63. Kb7 (?) Tg7+ 64. Kb8 Tc7! 65.
a5 Tc8+ 66. Kb7 Tc7+ 67. Kb6
Kc8 68. Lc6 Kb8 69. Ld5 Tb7+!
Een patgrap. Er zit nu niet meer in:
70. Ka6 Tc7 ½-½
David van Kerkhof (2258) –
Anton Rosmuller, bord 2
Commentaar: Anton
1. e4 c6 2. d4 d5 3. Pc3 h6 4. f3 e6
5. Le3 b6 6. Ph3 Lb4 7. a3 Lxc3 8.
bxc3 Pf6 9. Ld3 Lb7 10. o-o Pbd7
11. c4 dxe4 12. fxe4 e5 13. c3 De7
14. Pf2 c5 15. d5

en hier bood ik remise aan, omdat
we allebei een vesting hebben na
30. Pf5 Df8 31. willekeurig Pd6.
Mijn tegenstander weigerde, wat ik
niet begreep.
30. Db3 Pd6 31. Thf1 Tgb8 32. Tf2
Thf8 33. Kc2 Dh7 34. Ld3 De7 35.
Tbf1 Tfc8 36. Da2 Tcf8 37. Tb1
Dd8 38. Kd1 Dc7 39. Ke1 Tf7 40.
Kf1 f5!
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Pxc4 61. Dd3

Net nu mijn tegenstander de
tijdcontrole gehaald heeft verras ik
hem met een pionoffer. Er zijn drie
varianten: Txf5, gxf5 en Pxf5.
Volgens mij alle drie goed voor
zwart. Voor Fritz zijn gxf5 en Pxf5
nog steeds goed voor wit. Alleen
Txf5 beoordeelt hij voor het eerst
als beter voor zwart.
Na twintig minuten speelt mijn
tegenstander Txf5.
41. Txf5 Txf5 42. gxf5 Pdf6 43.
Kg2 Lc8 44. De2 Ld7 45. Lc2
Fritz geeft de voorkeur aan het
opgeven van a4. Het moet niet veel
gekker worden.
45...Le8 46. Th1 Tc8 47. Lf2 Db7
48. Pf1 Tc7 49. Pd2 Dc8 50. Lg3
Te7 51. Ld1 Lf7 52. Dd3 De8
Voor het eerst beschouwt Fritz de
stelling als gelijkwaardig! Voor het
eerst zie ik de door mij geleerde
positionele strategie weer als
superieur aan het tactische rekenwonder Fritz!
53. De2 Dh8 54. Dd3 Dg7 55. Pf3?
En hier gaat de witspeler in de fout.
55...Pfxe4 56. Pxe5 Txe5 57. Lxe5
Dxe5
Fritz geeft -2.04 na wits beste zet
Te1 en -5.00 na andere zetten. Mijn
overwinning is nakende.
58. Te1 Df4 59. Tef1 Dh4 60. De3

61...Pe5?
Fritz geeft wel -5.04, maar geeft
aan Lxd5 een score van -21.74.
Hier zien we toch wel de kracht van
het rekenbeest. Aan Lxd5 denk ik
pas twee zetten later. Dan is het
ook nog goed, maar nu is het
verpletterend.
62. Dh3 Dxh3 63. Kxh3 Lxd5 64.
f6 c4 65. Kh2 Pxc3 66. Te1 Pe4
67. Tf1 Pd6 68. Lc2

68...Pd3
Fritz geeft Pg4 schaak en Pe3, dat
is wel zo gemakkelijk.
69. Td1 Pf4 70. Lg6
Hier houdt mijn notatie op. Fritz
geeft nog steeds een score tussen
-4.00 en -5.00 en hoe ik dit dus toch
nog verloren heb, kan ik de
geduldige lezer niet tonen. Op de
ene of ander manier werd ik door
het snelle zetten van mijn
tegenstander
gebiologeerd
en
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Alan van der Heijden (2255) –
Jan Jaap Janse, bord 3

raakte ik verward in de diepste
kronkels van mijn getormenteerde
ziel. Volgens Rijk Schipper levert
alleen de psychoanalyse van Carl
Jung hier een afdoende verklaring
en bijbehorende therapie voor op.
Maar daar deze therapie langdurig
is, lijkt hij voor mij niet meer
haalbaar en zal ik met mijn
geestelijk emotionele problematiek
de rest van mijn leven door moeten
modderen.
Het zij zo. 1-0

Geen fijn gezicht. Zwart is
positioneel weggespeeld en gaat nu
iets gokken:
17...f5!? 18. exf6 e.p. Pxf6 19. Pe5
19. Lxf6 Lxf6 20. Pe5 is een klein,
maar prettig voordeeltje voor wit. Ik
had erop gerekend dat hij dat niet
zou doen.
19...Pe4 20. Le7 Lxe5!
Gebaseerd op 21. Lxf8 Lxd4 22. L~
Pg3.
21. dxe5 Tf7 22. La3 Tc8 23. De3
Pc3 24. Tc1 d4!

Ronde 8:
PK2 – Veldhoven: 4-4
Een belangrijke wedstrijd gezien de
stand onderin:
6. HSC 6
7. De Toren 5
8. Veldhoven 5
9. PK2 5.
Een overwinning was handhaving,
verlies degradatie en gelijkspel iets
ertussenin. Dat laatste werd het.
Een vlotte 3-1 voorsprong (mede
door invaller Dirk de Beer!) aan
bord 1 t/m 4, maar matige stellingen
aan bord 5 t/m 8. Het creatieve
gerommel van Hein Piet en Simon
leverde een 1 en een 0 op, waarna
de matige eindspelen van Max en
Rijk ondanks grote inzet niet
gehouden werden. Jammer, maar
door het verlies van De Toren
stegen we wel een plekje. Veel
partijen heb ik van deze match niet
kunnen bemachtigen, dus u moet
het met de mijne doen. Drie trucjes
zijn genoeg:

En dat is de gelijkmaker.
25. Dd2 Tc6 26. Kh1 Da5 27. Dg5
Dd5 28. h4 b5 29. Tb2 Dd7 30.
Ld6 Tf5 31. Dd2 Th5 32. Df4 Dd8
33. g3 Tf5
Een lokkertje in tijdnood.
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Tfxf2+ 39. Dxf2 Txf2+ 40. Lxf2
Dd5 41. Lxa7 Dxa2+ 42. Lf2 Dd5
43. h5 gxh5 0-1
En zo sprokkelen we onze puntjes
bijeen. Als zaterdag 14 mei, achter
de rug wanneer u dit leest, weten
we of het genoeg is geweest.
(Helaas... – red.)
34. Dxd4? Pe2 35. Txe2 Txc1+ 36.
Kg2 Da8+ 37. Te4 Tc2 38. Lc5

Vulhoutje
Jan Jaap Janse

Een grappig potje voor tussendoor,
uit het tweetallentoernooi van
Roosendaal. Voor de bijgelovigen
onder ons: partij nummer 13.
Gert-Michiel de Niet –
Jan Jaap Janse
1. d4 d5 2. c4 Lf5
Dit leverde een verontwaardigde
reactie aan de overzijde op. "Ik heb
dit allemaal geanalyseerd met
Rybka!"
3. Db3 e5 4. Dxb7 Pd7 5. dxe5
Pxe5 6. Dxd5 Ld6 7. Lg5 f6 8. Ld2
Pe7 9. Db5+ c6 10. Da6 Tb8 11. b3
Dc7 12. Pc3 Tb6 13. Da4 0-0
Ik heb geen verstand van
schaakcomputers, maar dat Rybka
kan niet veel zijn.

14. 0-0-0 Tb4 15. Pd5 Txa4 16.
Pxc7 La3#
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Ger Hageman – Robert Glückstern
PK3 – ZZC 1, bord 6

PK3 heeft langste adem
Ger Hageman

Het derde doet goede zaken
Paul Keres 3 doet tegen ZZC 1 wat
het moet doen: scoren
Paul Keres 3 verschijnt in de
sterkste opstelling ooit. De reden:
Paul van der Kooij en Elmer van
Veenendaal zijn helaas verhinderd.
Vaste invaller Evert van Heel is
afwezig omdat hij probeert de oude
keuken te slopen en een nieuwe te
(laten) plaatsen.
Dan maar gaan voor de sterkst
mogelijke invallers: Peter Lombaers
en Dirk de Beer. Om met de laatste
te beginnen: Dirk is veelvoudig
clubkampioen. En Peter voert
momenteel de ranglijst van de
interne competitie met grote
voorsprong aan.
We moeten uiteraard winnen om in
de race te blijven voor het
kampioenschap en de bijpassende
gladiolen. In het geval van een
grote overwinning wordt de druk op
het vierde team opgevoerd. Het
vierde team voert met twee
wedstrijdpunten voorsprong de
ranglijst aan met slechts nog twee
wedstrijden te gaan.

e

Stelling na 18 zet van zwart
Wat doet wit? Bijvoorbeeld 19. f6
met een aanval die lang zal
aanhouden. Ger doet 19. De4 met
een dubbele dreiging: f6 met
damewinst of Dxa8 met torenwinst.
Zwart geeft op, want hij weet
natuurlijk niet dat Ger in de vorige
wedstrijd met een toren meer niet
kon winnen. Hint: lees de verslagen.
Even later laat Colijn in zijn partij
tegen oud-voorzitter Gijs van
Breukelen een halfje aantekenen.
De stand op het bord is op dat
moment helemaal uitgemolken.
Tussenstand: 1½-½. Het is dan net
na negenen.
Op de andere borden ziet het er
gunstig uit. Alleen Leo staat moeilijk
in mijn ogen. Bij de analyse na
afloop van de wedstrijd blijkt dat
Leo de stelling beter begrepen
heeft.
Even later staan er twee vette enen
op het bord. Dirk overspeelt zijn
tegenstander H. Diependaal strategisch met een loeisterk paard op e4
en zwarte zwaktes rondom. En
Peter verliest een pion tegen

Het begin is gunstig. De tegenstander van Ger, Robert Glückstern, speelt een minder geslaagde
opening: wit wint in de diagramstelling een toren of de dame.
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Kees van den Nieuwenhof –
Leo van Houwelingen
PK3 – ZZC 1, bord 7

teamleider Wim van Oostrum, maar
wint de dame.
En het goede nieuws houdt aan:
Frank
krijgt
voordeeltje
op
voordeeltje. Hij speelt dit uit naar
een duidelijk winstpunt: 4½-½. De
wedstrijdpunten zijn binnen.
Bas speelt een voor mij onbegrijpelijke partij. Hij weet hem wel te
winnen in een mooie koningsaanval.
Kan er nog iets fout gaan? Ja, Rolf
bokt een stuk weg in goede stelling.
Soms weet Rolf groot nadeel nog
weg te poetsen. Nu speelt zijn
tegenstander het bekwaam uit en
de stand wordt 5½-1½. Leo heeft
intussen zijn tegenstander in een
valletje gelokt. Ook hij speelt zijn
materieel voordeel bekwaam uit.

Paul Keres 3
Peter Lombaers (2094)
Dirk de Beer (2195)
Bas Peeters (2024)
Frank Wilschut (2021)
Colijn Wakkee (2021)
Ger Hageman (1989)
Leo van Houwelingen (1937)
Rolf Dijksterhuis (1911)

Zwart heeft net de lokzet 29...Tc5
gedaan. Wat volgt er na 30. Txe5?
Leo verrast zijn tegenstander met:
30...Tc2+ 31. Kd1 T2xc4! 32. Te7+
Kf8 33. Txh7 Tc2
En zwart heeft een stuk meer. 0-1
Eindstand: 6½-1½.
Een goede uitslag, maar het had
ook een grotere uitslag kunnen zijn.
Met dit resultaat is de druk op de
koploper, Paul Keres 4, opgevoerd.
Wanneer dit team hun volgende
wedstrijd verliest, wat zeker tot de
mogelijkheden behoort, dan neemt
het derde team de koper over.

- ZZC 1
- Wim van Oostrum (1785)
- Henk Diependaal (1512)
- Eddy Faber (1909)
- Nico van Brakel (1882)
- Gijs van Breukelen (1945)
- Robert Glückstern (1689)
- Kees v.d. Nieuwenhof (1832)
- Marius de Wit (1803)
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6½-1½
1-0
1-0
1-0
1-0
½-½
1-0
1-0
0-1

Utrecht speelt met twee invallers op
6 en 7. Toch pakken zij samen een
punt. Hierover later.
Het wedstrijdbeeld is rustig op alle
borden. De stelling bij Colijn op 1
lijkt me moeilijk voor hem. Ikzelf op
7 denk erg gunstig te staan. Om
22:00 uur heeft Colijn er het bijltje
bij neergelegd en ik doe dit even
later ook. Mijn tegenstander heeft
mijn gebrek aan doortastendheid
aangegrepen om in een KoningsIndiër een verwoestende koningsaanval op te zetten, met het
thematische g4-g3.
e
Dit is de eindstand na de 30 zet
van zwart:
Ger Hageman –
Gerard van Steenderen
Utrecht 4 – PK3, bord 6

Thriller loopt goed af
Het is nog niet eerder voorgekomen, maar het volledige basisachttal vertoont zich op de
afsluitende wedstrijddag. Uitgerekend op de avond dat een gelijkspel
tegen Utrecht 4 volstaat voor de
titel. Dit kan uitgelegd worden als
een teken dat alle spelers mee
willen werken aan een gunstig
resultaat. Hoe dit kan, kampioen
worden met een gelijkspel?
Moira Domtoren is uitgeschakeld
voor het kampioenschap na hun
nederlaag tegen Woerden. Paul
Keres 4 heeft na een spannende
wedstrijd met doorlopend wisselende kansen een 4-4 gelijkspel
behaald tegen Hoogland.
Wanneer ik even na 19.30 uur
aankom in de steenklomp met de
naam "de Hommel" staan vijf
teamgenoten op mij te wachten:
Paul
van
der
Kooij,
Rolf
Dijksterhuis, Bas Peeters, Colijn
Wakkee en Frank Wilschut. Zal
deze gedrevenheid zich later
uitbetalen?
Ook Leo van Houwelingen komt iets
later. En gewoontegetrouw komt
Elmer van Veenendaal pas binnen
wanneer de wedstrijd reeds is
begonnen.
De wedstrijd begint pas tegen
achten omdat er geen sleuteldrager
aanwezig is. Wanneer die komt
staan de borden, stukken en
klokken in no-time klaar.

Omdat ik mijn team niet wil
ontmoedigen door een snelle
nederlaag gaan Gerard en ik eerst
een biertje drinken.
Oeps, 2-0 achter. Niet echt
bemoedigend voor het team. En dat
terwijl Colijn en Ger de meeste
bordpunten inbrengen van het
team.
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Elmer van Veenendaal –
Maarten Remkes
Utrecht 4 – PK3, bord 3

Misschien heeft deze achterstand
wel motiverend gewerkt. Want op
alle borden wordt harde strijd
geleverd. Zo heeft Frank een klein
eindspelvoordeel
behaald
en
probeert dit om te zetten in een
overwinning. Elmer heeft plots
allerlei complicaties in de stelling
gevlochten. Bas probeert met
enkele tactische wendingen zijn
tegenstander onder de voet te
lopen. Paul weet ondanks een pion
achterstand druk op de ketel te
houden. Rolf heeft zijn tegenstander, de andere invaller, al vanaf
het begin van de partij in een
wurggreep. Na een moeilijke start is
Leo gekomen tot een stelling met
het loperpaar plus een surplus aan
ruimte.
Tegen 23 uur blijkt dat het voordeel
van Frank vooral optisch is: 2½-½.
Snel daarna brengen Rolf, Elmer en
Paul na duidelijke overwinningen
een riante tussenstand van 2½-3½
op het imaginaire bord. En dat na
deze start.

Wit staat goed, maar hoe nu
verder? Elmer speelt Pxd5! en het
is gelijk uit.
Paul van der Kooij – Johan Voskuil
Utrecht 4 – PK3, bord 5

Zwart probeert de stelling te keepen
met 27...c5, maar het is te laat. Er
volgt:
28. a5 c4 29. a6! Pd7 30. axb7+
Kxb7 31. Pc6 1-0
Uit. De partij siddert nog wel enkele
zetten, maar zwart kan het niet
redden.

Dan volgt er de tijdnoodfase:
heerlijk voor de liefhebbers en
vermakelijk voor de neutrale
toeschouwer. Leo zit niet voor het
eerst dit seizoen in gloeiende
tijdnood. Dit brengt mij ertoe om de
zetten vanaf het moment dat ik met
aandacht kijk naar wat er gebeurt
op het bord, te noteren. Kan er altijd
een reconstructie worden gemaakt
met deze aantekeningen.

Zijn er toeschouwers behalve de
spelers dan? Ja. Erelid Kees
Vreeken is al snel na het begin van
de wedstrijd aanwezig. En hij krijgt
later gezelschap van Jan Jaap
Janse en Bert Both. Bedankt voor
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de ondersteuning. Zij hebben in elk
geval een spannende wedstrijd
gezien.

Ze besluiten tot remise. Met 2. Kg5
had wit nog voor de winst kunnen
gaan.

Na de eerste tijdcontrole gaat het
verder. Helaas weet Leo zijn plusje
niet te verzilveren: 4-3 voor de
onzen. Daarmee is het benodigde
matchpunt voor het kampioenschap
wel veiliggesteld!
Jon van Midde heeft groot voordeel
tegen Bas bereikt. Dat lijkt op een
nederlaag uit te draaien. Totdat de
witspeler zijn voordeel direct wil
cashen en Bas met een scherpe
tegenpointe komt. Een zwarte
vrijpion is alleen tegen te houden
door een stukoffer. Deze partij krijgt
een waardig slot doordat de
hoofdrolspelers tot een remise
besluiten met slechts enkele
seconden op de klok.

Vermeld mag worden dat de
supporters en overblijvende teamleden nog een biertje hebben
gedronken op de overwinning en
het kampioenschap. Wie die
spelers zijn? Bas, Leo, Frank, Colijn
en Ger: met zijn vijven toch goed
voor anderhalf punt. En de drie
winnaars? Die zijn dan al lang naar
huis en liggen misschien al op een
oor. Of ze lekker zullen dromen?
Het is ze zeker gegund.

Jon van Midde – Bas Peeters
Utrecht 4 – PK3, bord 4
(zie diagram)
Kan wit nog een winstpoging doen?
Met nog luttele seconden op de klok
spelen wit en zwart de zetherhaling
1. La6 Kd8 2. Lc4 Ke7
Utrecht 4
Arend van Oosten (2105)
Maarten van Veen (1811)
Maarten Remkes (1802)
Jon van Midde (1820)
Johan Voskuil (1740)
Ingmar van Herpt (1841)
Gerard van Steenderen (1769)
Gillian Visschedijk (1825)

Na een enerverend seizoen is de
beloning zoet: promotie naar de
landelijke competitie.

- Paul Keres 3
3½-4½
- Colijn Wakkee (2021)
1-0
- Frank Wilschut (2021)
½-½
- Elmer v Veenendaal (2033) 0-1
- Bas Peeters (2024)
½-½
- Paul van der Kooij (2012)
0-1
- Rolf Dijksterhuis (1911)
0-1
- Ger Hageman (1989)
1-0
- Leo van Houwelingen (1937) ½-½
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Het zesde onder nul

8. d4 Dc7 9. d5 Pa5 10. dxe6 fxe6
11. Pg5 De7 12. 0-0-0 h6 13. Ph3
0-0-0 14. Pf4 Df7 15. h4 Kc7 16.
h5 Pe7 17. Df3 Kb8 18. Dg4 Lc8
19. Dg3 Tg8 20. Pa4 Ka7 21. b4
Pb7 22. bxc5 dxc5 23. Txd8 Pxd8
24. Pg6 Pxg6 25. hxg6 Dd7 26.
Pc3 Pc6 27. f4 b5 28. Le2 Pd4 29.
Lg4 b4 30. Pd5 Da4
Er zijn al enige merkwaardige
toestandjes voorbijgevlogen, nu
tussentijds nog eens kijken.

Jeroen van Meerwijk

Het begint kil te worden rond het
zesde. Dat viel wel te verwachten,
na zo’n promotie-op-het-nippertje.
Maar toch valt het tegen, dat gure
weer.
We hadden één miezerig wedstrijdpuntje in het begin van het seizoen
behaald (dat hadden er twee
moeten zijn), en verder drie nullen
op rij, eentje zelfs met 8-0 verloren.
Toch begonnen we in januari
redelijk welgemoed thuis tegen
Baarn. En een hele tijd zag het er
nog niet zo beroerd uit, ondanks
een lichte achterstand. Maar later
op de avond vielen de goede
standen alsnog om, en slechts een
enkeling verzandde nog in remise.
Zo hadden we deze keer oud-crack
Eric Jacobs in onze gelederen. Op
het laatst kwam hij net eventjes
tekort in de aanval. Zijn tegenstander was iets eerder. Het was
wel een interessant buigen-ofbarsten standje. Helaas niet
beschikbaar.
Youri Gerritse leek af te stevenen
op, ja op wat eigenlijk? Zo’n
vraagteken betekent bij Youri vaak
een vol punt, maar nu liep het uit op
remise.
Gerard had weer een interessante
partij. Met zwart. En een maffe
opening.

31. Lxd4 cxd4 32. Dd3 Dc6 33.
Dxd4+ Lc5
Het is ondertussen gierende
tijdnood, de notatie werd niet meer
bijgehouden.
34. Pxb4 Db6 35. Dc4 Dxb4 36.
Dxb4 Lxb4 37. Td1 Lb7 38. Td7
Kb8 39. Txb7 Kxb7 1-0
En hier ging Gerard net iets eerder
door zijn vlag dan zijn tegenstander. Na de reconstructie moest
hij het hoofd neerleggen, in straal
gewonnen stand, maar wat koop je
daarvoor? Geen veertig gehaald.
John van Rooij haalde nog een
degelijke remise. Chris, Paul en
ikzelf werden grondig weggeschoven.

Ashley Krishnasing – Gerard Halve
PK6 – Baarn, bord 1
1. e4 e6 2. De2 c5 3. Pf3 Pc6 4. b3
b6 5. Lb2 Lb7 6. Pc3 d6 7. De3 a6

Het enige lichtpuntje kwam deze
keer van Leo Prins. Met enig
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commentaar zijnerzijds.

Ik zag alleen: nu torens verdubbelen, aanval op f7, Pf3 vrijspelen,
dame op h5 met mataanval [eerst
op c5 ruilen en dan Tec1!!]
31. Tec1 Db7 32. Lxc5 Txb5 33.
Lxf8

Leo Prins – R. Boss
PK6 – Baarn, bord 8
1. d4 d5 2. Pf3 e6 3. e3 Pf6 4. Ld3
g6 5. 0-0 Lg7 6. Pbd2 0-0 7. b3
Pbd7 8. Lb2 c5 9. c4 b6 10. e4
Lb7 11. Te1 Tc8 12. e5 Pe8 13.
De2 Pc7 14. Tac1 Kh8 15. dxc5
Pxc5 16. b4 Pd7
Alles weinig inspirerend, ik had
...Pa4 of ...Pxd3 verwacht. Zwart
gaat iets te makkelijk terug, wits epion wordt zwak.
17. c5 bxc5 18. bxc5 Pe8 19. La3?
Te vroeg, kon niet goed inschatten
wat na ...Da5 gebeurt. Wit verliest
toren maar dreigt promotie op d8.
Na 19. c6 Dxa3 20. cxd7
onduidelijke stelling.
19. Lc6 20. Pb3
Dat ziet er beter uit.
20...Lh6 21. Tc2 Pg7
21…La4?!
22. Pbd4 Ph5 23. g3 Tg8 24. Lc1

33...Txf8
Ik meen dat meteen na afloop
jongheer Yme Nogwat van Baarn
de zet ...Tb1 op bord toverde, niet
dat het veel uitmaakt maar wit moet
wel de juiste zet spelen – gezien de
toren op g8 en dreigend d4 – ik
weet nog niet wat de beste zet voor
wit is, of zie ik spoken die er niet
zijn?
34. Tc7 Db6 35. Pg5
Hehe eindelijk... Ger H. had dit al
lang voorzien.
35...Tg8 1-0
Hier gaf zwart op; zijn vlag viel al
toen ik nog lekker 36. Dxh5
speelde; mat volgt snel.
En zo was het 2-6. Er had meer in
gezeten.

Goeie zet – kan mijn c-pion
behouden?
24...Lg7??
Verliest het paard. Lf8 was beter:
druk op de c-pion.
25. g4 Lf8 26. gxh5 gxh5+ 27. Kh1
Pxc5 28. Pxc6 Txc6 29. Lb5 Tb6
30. Le3 Dc7

Zonder Leo
Onze laatste kans om nog iets aan
de beroerde stand te doen. Van
Amersfoort 3 hadden we met 8-0
verloren, maar tegen Amersfoort 4
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heeft zeker kansen gehad, maar
kon het niet helemaal waarmaken.
En toen was het opeens uit. Zoals
gebruikelijk is zijn partij onleesbaar.
Ondertussen had John van Rooij
zowaar een halfje gescoord. Met
zwart, op bord 8, kreeg hij een
ongebruikelijke opening te bestrijden.

maakten we een kans. Leo had
gemeld dat hij liever niet wilde
spelen, maar hij kon wel mee als
fotograaf. Dat ging op het laatste
moment niet door; de precieze
reden
is me ontgaan. We
verzamelden weer op de boot, toen
hij zich afmeldde. Dus vertrokken
we met zeven man, want hoofdman
Gerard had deze keer als invaller
een speciale gast, die zelf naar
Amersfoort zou komen en in Nijkerk
zou overnachten.
We reden er zomaar vlotweg heen,
zonder te verdwalen. Dat gebeurde
nauwelijks meer sinds de komst van
tumtummetjes. Al moeten we in de
gaten houden dat dwaalgasten wel
op hun papieren mogen kijken maar
zich niet met de route mogen
bemoeien.
Onze geëerde gast was er al, dus
we waren in één klap compleet.
Maar zonder fotograaf. En de zaal
was nogal kil. Al hadden we het
weleens kouder gehad, zoals lang
geleden in een kleuterschool in
Hoogland, toen we onze jassen
moesten aanhouden.
De interne van Amersfoort was vrij
bescheiden; vier of vijf partijen.
Toen de jeugd weg was kwam hun
jeugdleider het team completeren.
Die nam me vrijwel meteen in een
houdgreep, waar ik me niet meer
aan kon ontworstelen. Uiteindelijk
wikkelde hij af naar een simpel
pionnetje meer. En dat viel niet
meer tegen te houden. Ik had het
wel 42 zetten volgehouden.
Ook Chris verloor vrij kansloos. Jan
van Eck rommelde ouderwets en

Jeroen de Cloet – John van Rooy
PK6 – Baarn, bord 8
1. a3 d5 2. b4 e6 3. Lb2 Pf6 4. e3
a6 5. c4 dxc4 6. Lxc4 b5 7. Lb3
Lb7 8. Pf3 Le7 9. d4 0-0 10. Pbd2
h6 11. Dc2 Pbd7 12. Tc1 Tc8 13.
La2 Te8 14. g4 Pd5 15. Lb1 Pf8
16. h4 Pb6 17. Th3 Ld6 18. Ke2
De7 19. h5 f6 20. Ph4 Dd7 21. Tg1
Dc6 22. Dd3 Ta8 23. Pg6 Kf7

Het ziet er knap benauwd uit, maar
John wist wat hij deed.
23. Pxf8 Lxf8 24. Pf3 Dc4
En na enkele zetten, na de
dameruil, werd tot remise besloten.
½-½
Youri, met wit op 1, mocht op f7
slaan.
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15. Pc3 0-0 16. 0-0-0 c5 17. g3
De7 18. Dxh6 c4 19. Td4 f5 20.
exf6 Dxf6 21. Tg4+ Kh8 22. Dxf6+
Txf6 23. Te1 cxb3 24. axb3 Tc8
25. Te3 e5 26. Kb1 d4 0-1

Youri Gerritse – Remy Sennema
Amersfoort 4 – PK6, bord 1
1. e4 c5 2. c3 g6 3. d4 cxd4 4.
cxd4 d6 5. Pc3 Lg7 6. Lc4 Pc6 7.
Pf3 Lg4 8. Lxf7+ Kxf7 9. Pg5+ Ke8
10. Dxg4 Pxd4 11. 0-0 Dc8 12.
Dd1 h6 13. Le3 Pc6 14. Pf3 Pf6
15. Tc1 Dd7 16. Db3 Pg4 17. Ph4
Pce5 18. Ld4 e6 19. Pb5 De7 20.
Pc7+ Kf7 21. f4

En afgelopen. Uitgefietst.
Gerard had zoals gewoonlijk een
positieve bijdrage. Met zwart deze
keer.
Erwin Komrij – Gerard Halve
Amersfoort 4 – PK6, bord 2
1. d4 f5 2. h3 Pf6 3. g4 e6 4. Pf3
d5 5. Lg5 h6 6. Lxf6 Dxf6 7. Pbd2
Pd7 8. e3 Ld6 9. c3 0-0 10. Dc2 c6
11. Ld3 a5 12. 0-0-0 b5 13. Tdg1
Df7 14. h4 Kh8 15. h5 fxg4 16.
Txg4 Pf6
Dit lijkt me vrij benauwd. Gerard
vond dat nog niet zoveel aan de
hand was.

Hier kan je makkelijk mis grijpen, en
zwart doet dat dan ook. Maar wat
had hij anders moeten doen?
21...Pxh2 22. fxe5+ Pxf1 23. Txf1+
Kg8 24. Pxe6 Dxh4
En dat is wel degelijk fataal.
25. Pg5+ 1-0
Een mooi puntje voor Youri.
Laurens fietste weer heel hard, ook
al had hij deze keer geen OV-fiets.
Ze speelden weinig zetten, maar er
werd heel lang nagedacht. Laurens
had wit.
Laurens Winkelhagen –
Jeroen Landman
Amersfoort 4 – PK6, bord 3
1. e4 e6 2. d4 d5 3. e5 c5 4. c3
Pc6 5. Le3 Ph6 6. Lxh6 gxh6 7.
Pf3 Lg7 8. Lb5 Db6 9. Lxc6+ bxc6
10. b3 La6 11. Ph4 cxd4 12. cxd4
Lxe5 13. dxe5 Db4+ 14. Dd2 Dxh4

17. Tg2 Ta7 18. Ph4 Td8 19. Pg6+
Kg8 20. f3 b4 21. c4 c5 22. e4 Pe8
23. cxd5 exd5 24. e5 Lf8 25. Dd1
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La6 19. Dd2 Da4

cxd4 26. Pb3 Dc7+ 27. Tc2 Db6
En die is net op tijd gekeept, zo’n
dubbel degelijke dee-pion. Nu
alleen nog even loskomen.

20. Tfc1 exd4 21. Pfxd4 Tac8 22.
Db2 Kg8 23. Txc8 Txc8 24. h4
Pd3 25. Dd2 Db4 26. Dd1 Tc3 27.
Df3 De7 28. Dg3 Dc7 29. Dg5 De5
30. Dd8+ Kg7 31. Dd7 Pxf2!

28. Dg1 La6 29. Lxa6 Dxa6 30.
Dxd4 a4 31. Pc5 Db6 32. Pe6
Dxd4 33. Pxd4 b3 34. axb3 axb3
35. Pxb3 Tb8 36. Pd2 Lb4 37. Th2
d4 38. Tc4 d3 39. Tc6 Lxd2+ 40.
Kxd2 Txb2+
Deze keer wel de veertig gehaald –
met torenwinst.
41. Kxd3 Txh2 42. Tc8 Ta3+ 43.
Ke4 Kf7 44. e6+ Kxe6 45. Txe8+
Kd7 46. Te7+ Kd6 47. Txg7 Txh5
48. Pf4 Ta4+ 49. Ke3 Te5+ 50. Kf2
Txf4 0-1
En die was in the pocket.

Hier is naderhand nog het nodige
geanalyseerd.
32. Tf1 Lxf1 33. Kxf1 Txe3 34.
Kxf2 Dg3+ 0-1
En dat was een mooi puntje.
Helaas kwamen we maar tot drieen-een-half.
Ondanks
de
naderende lente blijft de nachtvorst
terugkeren, of eigenlijk istie nooit
weg geweest.

Ook spectaculair was Martin van
Essen. Hij had al enkele jaren geen
serieuze partij meer gespeeld. Maar
hij is eigenlijk nog steeds veel te
goed om in het zesde in te vallen.
Edwin Schuit – Martin van Essen
Amersfoort 4 – PK6, bord 4
1. Pf3 Pf6 2. c4 g6 3. b3 Lg7 4.
Lb2 0-0 5. e3 c5 6. Le2 Pc6 7. 0-0
d5 8. cxd5 Pxd5 9. Lxg7 Kxg7 10.
d4 Db6 11. Lc4 Td8 12. Lxd5 Txd5
13. Pc3 Td8 14. Pe4 Da5 15. Pxc5
e5 16. De2 b6 17. b4 Pxb4 18. Pb3

Thuis vier-vier
Voor de geoefende waarnemer
waren
er
tekenen
van
de
naderende lente. De meerderheid
van het zesde zag het echter
somber in. Dit was ongeveer echt
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de laatste kans op handhaving,
maar dan moesten we wel winnen.
Als opstekertje deelden Jan Jaap
en Simon nog enkele overgeschoten promotiepennen uit,
want die hadden we nog voldoende
in voorraad.
Het bezoek bestond uit HSG 3.
Zoals te doen gebruikelijk waren ze
op tijd, terwijl wij nog aan het
verzamelen waren. John kwam
natuurlijk weer ietsje later.
Chris trof de BN-er (Bekende
Nederlander). Die had weer een
nieuwe partij opgericht, en was
daarmee zowaar in de Eerste
Kamer gekomen.

Chris zelf vond achteraf 25 Lg6 wel
wat beter.
25. Txh6 gxh6 26. Lxh6+ Ke7 27.
Lf5 Tf8 28. De6+ Kd8 29. Lxf8
Lxf8 30. Dxf6 De7 31. Dxe7+ Kxe7
32. Lxc8 Lxc8 33. Td1 Lf5 34. g4
Lc2 35. Tc1 d3 36. h4 Pb4

En vanaf hier was de notatie in de
soep, maar de stelling ook. 0-1

Chris van Meer – Jan Nagel
PK6 – HSG3, bord 4
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 a6 4.
La4 Pf6 5. 0-0 b5 6. Lb3 Le7 7.
Te1 0-0 8. h3? Lb7 9. d3 d6 10. c3
Pa5 11. Lc2 c5 12. d4 cxd4 13.
cxd4 Dc7 14. Pbd2 Tac8 15. Ld3
Tfd8 16. Pf1 Pc6 17. Le3 d5 18.
Pg3 exd4 19. Lg5 Pxe4 20. Pxe4
dxe4 21. Txe4 f6 22. Db3+ Kf8 23.
Ld2 Ld6 24. Th4 h6

Ikzelf verloor ook, traditiegetrouw.
Al stond ik met zwart na de opening
een tikje beter. Natuurlijk begon ik
toen te knoeien, en het ging
langzaam maar genadeloos bergafwaarts. Het is geen vormcrisis
meer dit seizoen; ik kan het
vermoedelijk niet meer. Misschien
kan ik nog bij de dooie lopers
terecht.
Youri won deze keer weer niet; het
verzandde in remise. Gerard en
Laurens haalden wel een vol punt
binnen. John was als eerste klaar,
ook met een mooi puntje. Jan van
Eck rommelde zich naar een
remise. Helaas moest Leo het
afleggen.
Zo kwamen we op 4-4 uit. Daar
waren we eigenlijk niet veel mee
opgeschoten, al was het een
verdubbeling van ons puntenaantal.
Maar we hadden het moeten

Wit is weliswaar een pion kwijtgeraakt, maar staat wel lekker actief.
Zijn volgende actie begrijp ik dan
ook niet helemaal. Te optimistisch?
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tripleren, dat had nog enige zoden
aan de dijk gezet.
Naar Soest
Na de verzameling op de boot
reden we af. De auto waar ik in zat
miste de afslag. Dat krijg je soms,
met een druk ratelende bijrijder
voorin. Zodoende reden we weer
terug, half rond Utrecht, voordat we
op de juiste koers lagen. Eindelijk
aangekomen in Soest bleek er
nauwelijks iets aan de hand, al
waren de anderen er uiteraard een
beetje eerder. En de Soestenaren
waren weliswaar ietwat ongeduldig
geworden, maar degenen van hen
die ook in Utrecht woonden, waren
krap voor ons gearriveerd. Dus
begonnen we ietsje later, ook al had
dat sowieso moeten gebeuren.
Het was een fraai statig gebouw.
Ooit iets kerkelijks, en misschien
nog steeds wel. Maar elders in het
pand was een band aan het
spelen/repeteren. Als dat de
begeleiding van een beatmis was,
heb ik medelijden met de kerkgangers. Maar die konden gewaarschuwd zijn, en zich tevoren met
oordopjes wapenen. Wij kwamen
nietsvermoedend aanzeilen.
John, met wit, was weer het eerste
klaar, maar met minder resultaat
dan de vorige keer.

En finito. Met een stuk minder
doorkneudelen stond hem niet aan.
Leo schoof met zwart behoedzaam
naar een remise.
Jeroen Smits – Leo Prins
Soest 2 – PK6, bord 8
1. d4 Pf6 2. Lf4 d5 3. e3 Lg4 4. Pf3
e6 5. Le2 Ld6 6. Lg3 Lxg3 7. hxg3
Dd6 8. c3 Pbd7 9. Pbd2 Pe4 10.
Pxe4 dxe4 11. Pg5 Lxe2 12. Dxe2
Pf6 13. Db5+ Ke7 14. Th4 Dd5
½-½

En de vrede getekend. Gezien
enkele zwakkere zetten van wit,
zoals c3, had Leo het nog wel
kunnen proberen. Maar als hij
zichzelf niet vertrouwt, dient dat
gerespecteerd te worden. Hij
ergerde zich groen en geel aan het
lawaai.
Marijke Kok, zoals altijd aan een
aparte tafel met extra licht, maakte
gehakt van Chris. Die partij hebben

John van Rooij – Arnoud van Ginkel
Soest 2 – PK6, bord 5
1. e4 c5 2. Pf3 g6 3. Pc3 Lg7 4. d3
d6 5. Le2 Pc6 6. Le3 Pf6 7. h3 Da5
8. 0-0 0-0 9. Dc1 Te8 10. Lh6 Lh8
11. Pg5 Pd4 12. f4 Dxc3!! 0-1
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we niet. Maar we hebben wel meer
niet.
Wel hebben we weer eens een
partijtje van Jan van Eck. Hij is op
de weg terug, al is hij er nog niet
helemaal.
Marcel Wijnhof – Jan van Eck
Soest 2 – PK6, bord 6
1. f4 e6 2. Pf3 b6 3. e4 Lb7 4. d3
g6 5. Le3 Lg7 6. c3 Pe7 7. Pbd2
c5 8. Pc4 d5 9. Pce5 0-0 10. Dc2
Pbc6 11. 0-0-0 Tc8 12. Pg4 d4 13.
Ld2 b5 14. Db3 Db6 15. e5 Pa5 16.
Dc2 Pd5 17. c4 Pb4 18. Lxb4 cxb4
19. b3 f5 20. exf6 Lxf6 21. Pxf6+
Txf6 22. Dd2 Lxf3 23. gxf3 Dd6
24. Lh3 Pc6 25. Tde1
En zoals te doen gebruikelijk is het
vanaf hier weer in de soep gelopen.
Met de notatie, maar helaas deze
keer ook met Jans partij. 1-0 Niet
dat het veel had uitgemaakt, want
we hadden sowieso verloren.

25 Pxf5?? exf5 26 Lxb8 Txb8 27
Kb1 Db5 28 Thg1 Pb6 29 Dg2 Pd5
30 Dg6+ Ke6 31 Td2 Pxe3 32 Te1
Pc4 33 Txe4+ fxe4 34 Dxe4+ Kf7
35 Dh7+ Lg7 36 Tg2 Pa3+ 37 Ka1
Df1# 0-1
En da's mat.
Het punt van Youri kwam nogal
merkwaardig tot stand.
Youri Gerritse – Kevin Rijpert
Soest 2 – PK6, bord 1
1. e4 c5 2. c3 Pf6 3. e5 Pd5 4. d4
cxd4 5. Pf3 d6 6. cxd4 Pc6 7. Lc4
dxe5 8. Pxe5 Pxe5 9. dxe5 e6 10.
0-0 Pb6 11. Dxd8+ Kxd8 12. Td1+
Ke8 13. Lb5+ Ld7 14. Pc3 Lxb5
15. Pxb5 Pd5 16. Le3 Pxe3 17.
fxe3 Td8 18. Txd8+ Kxd8 19. Td1+
Ke8 20. Tc1 a6 21. Pd6+ Lxd6 22.
Tc8+ Kd7 23. Txh8 Lxe5 24. b3 h6
25. h3 Lg3 26. Kf1 e5 27. e4 Lh4
28. g4 Kc6 29. Ke2 Kc5 30. Kd3
Kb4 31. Tb8 b5 32. Ta8 a5 33.
a3+? Kxa3 34. Txa5+

Want afgezien van Leo's halfje
kwamen er deze keer alleen nog
punten binnen van Gerard en Youri.
Gerard is met zwart bezig met een
nieuwe opening, en die moet nog
even geheim blijven, totdat hij hem
wat meer in de vingers heeft (en er
de nodige puntjes mee gescoord
heeft, uiteraard). Dus beginnen we
e
bij de 25 zet, als wit een fout
maakt.
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deerd, namen we aan. Toch was de
nazit nog wel gezellig.
Het slotakkoord
Thuis tegen BSG 3. We waren
inderdaad al gedegradeerd, dus het
maakte allemaal niks meer uit. We
bakten er niet veel van, maar we
hielden het toch spannend.
Youri en Laurens speelden remise.
Dat viel eigenlijk een beetje tegen
van onze puntenpakkers. Ook ikzelf
en Leo haalden remise, dat viel dan
weer mee. Alex en Chris verloren
helaas. Ook Gerard moest het bijltje
er bij neer gooien, maar hij had dan
ook good old Bert Kieboom als
tegenstander, die vele jaren lang in
het eerste van Utrecht had
opgetreden en de schaakrubriek
van het Utrechts Nieuwsblad gevuld
had.
Ons enige lichtpuntje kwam deze
keer van Jan van Eck. Hij was als
eerste klaar, en had bovendien zijn
tegenstander grondig opgeknoopt.
Al zou je kunnen zeggen dat die het
eigenlijk grotendeels zelf had
gedaan. Gerard had zijn partijtje
van Jans tegenstander overgepend,
en zodoende hebben we eindelijk
een complete notatie van Jan als
vrolijk slotakkoord van een droef
seizoen.

En vanaf hier ontbreekt de notatie
wegens tijdnood. Niemand die
eraan dacht om het bij te houden.
Er werd druk heen en weer
geschoven, hier en daar waaide er
een pionnetje af. Na de eerste
tijdnood werd de notatie niet
bijgewerkt, maar gingen de heren
vrolijk verder. De ultieme tijdnood
kwam.
Steeds
zenuwachtiger
geschuif, met klappen op de klok.
Op het laatst deed Youri geen
serieuze pogingen meer om te
winnen, maar probeerde zijn
geringe voorsprong in tijd te
behouden. Dat lukte, en zwart ging
door zijn vlag, met nog drie
seconden voor wit over. De
wedstrijdleider zei tegen zijn eigen
man: "Als je geclaimd had dat wit
geen winstpoging meer deed, had
ik het toegewezen. Maar nu is je
vlag gevallen en is de partij
afgelopen." Stampvoetend vertrok
de zwartspeler, witheet van woede,
en schreeuwde dat hij nooit meer
terugkwam. Dat zal wel met een
korreltje zout genomen moeten
worden, neem ik aan.
De muziek, als je het zo mag
noemen, was ondertussen bedaard.
En wij aanvaardden bedaard de
terugtocht. We waren al gedegra-

Jan van Eck – Wim Vijvers
PK6 – BSG 3, bord 6
1. c4 Pf6 2. g3 e6 3. Lg2 d5 4.
cxd5 exd5 5. d4 c6 6. Pf3 Lf5 7.
Pc3 Ld6 8. Ph4 Lg6? 9. Pxg6
hxg6 10. Lg5 Db6 11. Tb1 Pbd7
12. e4 dxe4 13. 0-0 0-0-0 14. Pxe4
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Lb8??
(zie diagram)
15. d5 Pe5 16. Pxf6 gxf6 17. Lxf6
cxd5 18. Tc1+ Pc6 19. Dg4+ 1-0
En zwart gaf op.

Uit de kraamkamer

Zoals Marshall jaren met zijn
gambiet wachtte om het pas tegen
Capablanca te spelen (om er ook
meteen keihard mee te verliezen!)
zo bepaalde het lot dat ik dit
gambiet pas kon uitproberen tegen
niemand minder dan Jaap van der
Tuuk, levende legende in de
Utrechtse schaakwereld.

Bart Karstens

Enkele maanden geleden was ik op
kraambezoek bij Ernst van der
Vecht. Hij is de trotse vader van
een zoon die voorbestemd lijkt een
grote voetbalcarrière te gaan krijgen
want hij luistert naar de naam AbeJohan. Toen het jochie op bed werd
gelegd liet vader Ernst me nog een
leuk variantje zien in het Engels:
1. c4 e5 2. Pc3 Pf6 3. Pf3 e4 wordt
normaal afgeraden omdat dat na 4.
Pg5 een pion kost. Maar nu komt
het: 4…b5!? Zwart gooit er nog een
pion tegenaan! Wit kan nu op 4
manieren een pion nemen, maar
zwart krijgt in al deze gevallen
aardig spel. Enkele fijne zetjes
volgden en als ik me goed herinner
liet Ernst ook nog een aardige partij
zien.

Jaap van der Tuuk – Bart Karstens
Moira Domtoren Vierkampen 2010
Invitatiegroep A, ronde 3
1. c4 e5 2. Pc3 Pf6 3. Pf3 e4 4.
Pg5 b5

Het beviel me allemaal zo goed dat
ik me vast voornam om dit gambiet
bij de eerste gelegenheid te gaan
uitproberen. Alleen zoveel gelegenheden komen er niet voor omdat ik
nauwelijks meer gewone partijen
speel.

Het heet Bellon Lopez Gambiet,
genoemd naar de stampartij
Reshevsky – Bellon Lopez, Palma
de Mallorca 1971
5. d3! exd3 6. exd3?!
Weigering is in eerste instantie het
beste. Nu schijnt 6. cxb5 echter de
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manier te zijn om op voordeel te
spelen. Zo duidelijk is dat echter
ook allemaal niet.
6...b4 7. Df3
Veiliger is uiteraard 7. Pce4 Pxe4
maar nu geven 8. Pxe4 d5!?, 8.
dxe4 Df6!?, of 8. Df3 De7 9. dxe4
h6 19. Ph3 Lb7 gevolgd door Pc6
zwart telkens goed spel.)
7…bxc3!? (Na laffe zetten speelt
wit wel Pce4 met een goede
stelling.)
8. Dxa8 Lb4 9. bxc3
9. Kd1 Pc6 sprak Jaap niet aan.
Wat doet wit tegen 0-0, De7 en La6
met damevangst?
9...Lxc3 10. Ld2 Lxa1 11. Dxb8
0-0 12. Dxa7 d5 13. Le2 Te8 14.
cxd5 Dxd5 15. Dxc7 h6
Wit heeft nu twee pionnen meer
maar heeft problemen om zijn
ontwikkeling te voltooien.

liggen.
16. Pf3 Lg4 17. Le3
Rokade ging hier nog steeds niet:
17. 0-0 Txe2 18. Txa1 Lxf3 19. gxf3
Txd2.
17...Lxf3
17...Dxa2 18. 0-0 Dxe2 19. Txa1
Lxf3 20. gxf3 Dxf3 21. Dg3 is
nagenoeg gelijk. Het interessante
alternatief is 17…Tc8.
18. gxf3 Dxa2 19. Dc4 Da5+ 20.
Kf1 Pd5 21. d4! Pxe3
21...Txe3 22. fxe3 Pxe3 verliest de
dame. 22. Dc8 etc. geeft helaas
eeuwig schaak.
22. fxe3
Met remiseaanbod. Ik was 22...Dd2
van plan. De volgende variant ligt
dan erg voor de hand: 23. Kg2 Lxd4
24. Td1 Dxe3 25. Txd4 Dxe2 26.
Dxe2 Txe2 met een pluspion voor
zwart maar de remisemarge in dit
toreneindspel is heel erg hoog. Met
remise was ik ook toernooiwinnaar,
dus er waren twee goede redenen
om het aanbod aan te nemen.
Het is eigenlijk ongelofelijk dat wit
op de been gebleven is in deze
partij. We zullen het maar houden
op een stevig staaltje Utrechtse
hardheid. De overwinning in de
vierkamp dank ik in ieder geval
deels aan de nieuwtjes uit de
kraamkamer van Van der Vecht!

Zwart lijkt hier direct te kunnen
winnen met 15…Dxg2 maar daarop
had Jaap het verduivelde 16. Dxf7+
Kh8 17. Dxe8+! Pxe8 18. Lf3 klaar
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Partij uit PK1

tegen een collega-invaller wiens
naam ik herkende van Utrechtschaak. We speelden in Sporthal
Zuilen ditmaal, waar diezelfde
middag Oud Zuylen kampioen
werd. Het gebouw zal binnenkort
helaas gesloopt worden. De muziek
die rond 2-3 uur plotseling keihard
door de zaal schalde, heeft
misschien al enig voorwerk verricht.

Colijn Wakkee

Dit seizoen heb ik drie keer de
kleuren van PK1 mogen verdedigen. Laten we zeggen dat het een
lichte troost is geweest voor de
degradatie van PK3 een jaar
geleden.
De eerste wedstrijd van het drieluik
was direct eentje waarbij het
landelijke karakter van de eerste
klasse KNSB tot uiting kwam: uit
naar Sluiskil, een plaatsje nabij het
gehucht Sas van Gent op ZeeuwsVlaanderen, waar HWP zijn wedstrijden speelt. Mijn partij op bord
10 met zwart stond bol van tactisch
interes-sante wendingen, waarvan
mijn tegenstander Han Schut (de
vader van de talentvolle zusjes Lisa
en Donna) er meer had gezien dan
ik.
Uiteindelijk bleef er een open
eindspel D+T+stuk+pionnen over,
waarin ik een pion meer had, maar
tevens een in gevaar verkerende
koning. Er volgde een remiseaanbod, dat ik na lang wikken en
wegen (en overleggen met Paul)
aannam. In de analyse bleek dat dit
verstandig was: de witte toren en
loper hadden het mijn koning nog
behoorlijk benauwd kunnen maken.
Het team behaalde, ondanks dat we
maar met 9 waren, een 5-5 tegen
de opponent die op een haar na het
kampioenschap misliep.

Paul Peter Theulings –
Colijn Wakkee
PK1 – Zukertort Amstelveen, bord 9
1. Pf3 Pf6 2. c4 e6 3. Pc3 d5 4. d4
Pbd7 5. cxd5 exd5 6. Lf4 c6 7. e3
Pe4 8. Ld3 Pdf6 9. Dc2 Lb4 10. 00 De7
Na 10…Lf5 volgt 11. Ph4, dus de
loper van c8 moet nog even op stal
blijven.
11. Pe5 0-0 12. f3 Pxc3 13. bxc3
Ld6 14. h3 c5 15. Tae1 Dc7 16.
Pg4?!

Hier had ik iets als 16. Df2
verwacht. Tactisch gezien klopt het;
wit heeft de tussenzet van slaan op
h7, zodra Pf6 weggespeeld of
geslagen is. Zwart is dus eigenlijk
wel gedwongen tot …Lxg4 om geen
pion en een veilige koningsstelling
te verliezen. Hiermee is gelijk de
zwakke loper van het bord.

Een paar maanden later volgde de
tweede partij, opnieuw met zwart,
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16…Lxg4 17. Lxd6 Dxd6 18. hxg4
g6 19. Df2 cxd4 20. cxd4 Tac8 21.
g5 Pd7 22. f4
Dit was het moment voor 22. e4
(Df4 23. De3). Het venijn is wel uit
de witte aanval verdwenen, en de
loper wordt steeds zwakker ten
opzichte van het paard.
22…Tc3 23. Lb1 f5 24. gxf6 Pxf6
25. Df3 Te8 26. f5?
Op deze stelling zat ik al een tijdje
te hopen. Pion g5 lijkt een zwakte,
maar kan nergens fatsoenlijk
worden aangevallen. Zwart neemt
het initiatief volledig over en wit
moet alle zeilen bijzetten om e3 te
behouden.
26…g5 27. Te2 Da3 28. Tfe1 Kg7
29. g4 h6 30. Kf2 b5
De stukken staan al ideaal
opgesteld en de controle over de
belangrijke velden (vooral op de
diagonaal b8-e5) wilde ik niet
prijsgeven. Dus oprukken met de aen b-pion en wel zien waar het
schip strandt. In de Rat werd de
suggestie geopperd om eerst een
stel torens te ruilen met …Tc1,
zodat wit de achterste rijen
moeilijker kan verdedigen. Niet aan
gedacht…
31. Dh3 a5 32. Th1 Th8
Eén van de weinige actieve dingen
die wit nog kan ondernemen is
speldenprikken uitdelen over de hlijn. Ook dit zou na torenruil niet
meer mogelijk zijn geweest.
33. Dg3 Te8 34. The1
Wit gaat zettenherhaling uit de weg.
Ik was er waarschijnlijk op
ingegaan, want ik zag niet echt een
mogelijkheid om door te breken.

Ik overzag helaas de kans die
plotseling is ontstaan. Door de
stand van witte dame en koning kan
zwart binnenkomen met 34…Te4!
En g4 valt. Concessie is het
vrijgeven van b8 voor de dame,
waardoor wit ook meer spel krijgt.
Maar bij dameschaakjes kan er een
dame tussen op f8. Na 35. Db8
Txg4 36. Dxb5 heeft zwart de
koningsvleugelpionnen als extra
troef.
34…a4 35. Kf3 De7 36. Kg2 b4 37.
Dh3 b3 38. axb3 axb3 39. Dg3
Da3 40. Df2 Kf7 41. Kf3 Dd6 42.
Dg3
Nog
een
laatste
spannende
moment. Ik had me eigenlijk al
tevreden gesteld met remise, en de
stellingen op de andere borden
rechtvaardigden die gedachte.
42…Db6 43. Kg2 Dd8 44. Dh3 Kg7
½-½
De resterende borden leverden
helaas toch een half punt minder op
dan verwacht, zodat ook deze
wedstrijd eindigde in 5-5.
De derde wedstrijd ging wel verloren voor mij en het team; tegen de
ontketende Stukkenjagers die nipt
kampioen werden.
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Schaakcombinaties (deel 10, slot)
Evert van Heel

Vorige keer
Ik weer niet meer waar dit
voorbeeld
vandaan
komt,
ik
vermoed eigenlijk uit een artikel in
Matten.
Diagram 2: zwart aan zet
Pachman-Petrosjan
Portoroz 1958
Petrosjan won met het verrassende
1...0-0!?
1...Pdc5! geeft betere remisekansen.
2. Pb6?
2. Dh4 is een winstpoging voor wit.
2...Dxd1+ 3. Kxd1 axb6 4. a3 Pdc5
5. Dc2 e4 6. f3 Tad8+ 7. Ke1 Pd4
8. Lxd4 Lxd4 fxe4 Pxe4 10. Le2
Tfe8 11. Tf1 Te7 12. Tf3 Tde8 13.
Td3 Lg1 14. h3 Lh2
Helaas is de combinatie niet
correct. Hier staat maar een klein
stukje uitgewerkt. Net als de
volgens Tim Krabbé mooiste zet
'Pc6' is de combinatie erg groot en
verrassend; daardoor wordt deze
dan overgewaardeerd.

1. h7 Th1 2. a7 Ta1 3. Td1! Th6+
4. Kg5 Txh7 5. Txa1
Het aardige is hier natuurlijk 3. Td1!
Hier zou je een nieuwe zetsoort
voor kunnen definiëren zoals 'Offer
met vork', maar dat heb ik niet
gedaan.

Jobova – Potkin
EK 2011
1. c4 c6 2. d4 d5 3. Pf3 Pf6 4. Db3
e6 5. Lg5 h6 6. Lh4 dxc4 7. Dxc4
b5 8. Dc2 Lb7 9. Pc3 Pbd7 10. e4
Db6 11. Le2 Ph5 12. d5 Pf4 13.
dxe6 Pxe6 14. 0-0-0 Lb4 15. Kb1
Pdc5 16. Td6

Knopen: 24, Mooi: 38, Goed: 46
Deze gooit hoge ogen als één der
mooiste kleine combinaties, maar is
daarvoor helaas net te groot.
Twee rokades
Uit een mooi Frans boekje met
intuïtieve partijen van Petrosjan
komt de volgende stelling:
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Pascal Boittin – Jesper de Groote
SGS Pers. Kamp., 27-02-2011
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 Pf6 4.
0-0 Pxe4 5. Te1 Pf6? 6. d4! e4
Ongeveer de enige zet.
7. d5 Pe7

16...0-0 17. Pd5 cxd5 18. Txb6
axb6 19. a3 dxe4 20. axb4 exf3
21. bxc5 fxe2 22. c6 Pd4 23. Dd3
Pxc6 24. f3 Ta4 25. Dd7 Txh4 26.
Dxb7 Td4
De beste zet volgens Fritz. Maar
dan... Wit begint en wint! Het is ook
een uitbreiding van de theorie van
het open Spaans.
8. Pc3!! exf3 9. Lg5! h6 10. Lxf6
gxf6 11. d6 cxd6 12. Pd5! Da5 13.
Dxf3! Lg7 14. Txe7+ Kd8 15. Tae1
f5 16. Dxf5 Dxb5 17. Dxf7 Le5 18.
T7xe5 dxe5 19. De7# 1-0

Knopen: 16, Mooi: 88, Goed:41
Is als je zo analyseert ongeveer de
mooiste kleine combinatie. Is
makkelijk op te krikken naar nog
hogere Mooi waarden doordat het
einde van de combinatie niet erg
duidelijk is door het ongelijke
materiaal. En dan is het ook geen
kleine combinatie meer.

Mooi: 10 + verrassendheid – aantal
knopen + totale offerwaarde +
regelmaat = 261
Door het ongelooflijk aantal offers in
deze combinatie (offerwaarde 237)
vindt de combinatiemeter dit de
mooiste echt gespeelde correcte
combinatie ooit.

Nieuwe mooiste echt gespeelde
combinatie ooit
Er is iets wonderbaarlijks gebeurt in
de Utrechtse schaakscene. Het was
voordat Fukujima ging smelten.
Misschien lag het aan het actief
worden van nieuwe zonnevlekken.
Zie hier:
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Maar waar komt die combinatiemeter toch vandaan?
Bij Leibniz, een onderdeel van de
faculteit rechten van de Universiteit
van Amsterdam had men een
'Ontologie' gemaakt. Een ontologie
is een indeling van alle dingen.
Dit kan bij de gemiddelde lezer de
volgende reacties oproepen. 1. Wat
een onzin. 2. Als dat al zou kunnen
dan zou zoiets thuishoren bij een
faculteit Filosofie.
Deze gemiddelde lezer heeft gelijk.
Deels omdat mijn definitie van
ontologie in de eerste alinea
onmiddellijk omstreden is (net als
elke andere mogelijke definitie).
Wat is een ding eigenlijk? Kan je elk
ding vastpakken? Verder zijn er
vast zoveel dingen ('All kinds of
everything' – Dana) dat je die nooit
allemaal kan benoemen. En ook is
het indelen van alles duidelijk iets

waar grote teams van filosofen op
gezet moeten worden (en waar veel
grote filosofen in het verleden al iets
over hebben geroepen).
Maar ik vind wel begrijpelijk dat
indeling van concepten die voor
juristen belangrijk zijn als een
juridische blik op 'de beste
ontologie' aan een rechtenfaculteit
wordt opgepakt. Die beste ontologie
is er niet echt dus die wordt
impliciet zelf gekozen/verzonnen.
De ontologie van Leibniz voldeed
niet echt. Met name het concept
'Process' was niet goed gedefinieerd in de ontologie. Het was 'iets
dat energie kost of opbrengt' en ook
de relatie met 'Time' was niet goed
gedefinieerd...
Op het hoogste niveau zag het er
ongeveer zo uit:

Er
was
relatief
veel
commentaar opgeslagen bij
ieder concept en relatief
weinig definiërende logica.
In het computerprogramma
waarin zo'n ontologie kan
worden opgeslagen (In dit

geval Protégé) kunnen ook
fouten in de logica worden
opgespoord. Als er weinig
logica is is het al gauw goed.
In het met Europees geld
gesubsidieerde
Estrellaproject werd de ontologie
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verbeterd naar iets dat lijkt op het

onderstaande:

Dit is een stukje van mijn eigen
'DoBeDual' ontologie. De Estrella
ontologie heeft ook Verandering
(Change) en Object en Tijd als
belangrijkste concepten.
Het voornaamste verschil is dat er
in
Estrella
geen
abstracte
concepten zijn uitgewerkt. En mijn
stokpaardje 'duale' relaties tussen
alle objecten en veranderingen (ga
ik hier niet uitleggen) waren
uiteraard ook niet te vinden in de
Estrella ontologie (of in welke
andere ontologie dan ook).
Voor mijn eigen promotietraject
(Over een ontwerpmethode voor
overheidsprocessen vanuit wet- en
regelgeving) zijn de abstracte
concepten zeer belangrijk. Een
procesontwerp is meteen al een

voorbeeld van een abstract object.
De abstracte concepten werden
echter buiten de scope van het
Estrella project gehouden. Voor het
project was het al mooi dat een echt
gebeurend proces, bijvoorbeeld een
wetsovertreding, beter kon worden
gedefinieerd.
Dat er binnen Estrella geen
abstracte
concepten
werden
gebruikt was misschien maar goed
ook, want we waren het vast niet
eens geworden. Een heersende
mening onder filosofen is namelijk
dat op abstracte concepten geen
tijd werkt. Een vierkant is er volgens
hen altijd geweest. Hier ben ik het
niet mee eens. Naar mijn mening
bestaat een vierkant pas sinds
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Het aantal te gebruiken begrippen
is relatief beperkt, en vooral er
bestaat in schaken een aftelbare
soort tijd: De zet. Als dit in een
domein niet aanwezig is (zie bijv. de
'Bergkamp voetbalcombinatie') vermindert gevoelsmatig onmiddellijk
de waarde van het ontwerp. Ook is
er in schaken slechts een beperkt
aantal zetsoorten mogelijk, ofwel
een
beperkt
aantal
soorten
verandering per tijdseenheid.

iemand het woord 'vierkant' is gaan
gebruiken. Dit is overeenkomstig
Heraclites:
'Panta
rei'
(Alles
stroomt) en dus niet 'Alles stroomt
behalve de logica' of 'Alles stroomt
behalve alles wat abstract is'. Als
abstracte concepten niet aan tijd
onderhevig zouden zijn zou volgens
mij ieder verhaal (is een abstract
object) altijd al hebben bestaan. Dit
riekt
naar
absolutisme:
alle
abstractie is dan voorbestemd.
Een object bestaat overigens maar
op 1 tijdstip. Het aan ieder object
gerelateerde 'bestaansproces' heeft
wel een starttijd waarop het bestaan
begint en een eindtijd waarop het
bestaan ophoudt. Dit is binnen mijn
ontologie voor een abstract object
niet anders. Alleen is voor een
abstract
object
de
eindtijd
'oneindig'.

Het idee om het schaken voor
zoiets te gebruiken is niet nieuw.
A.D. de Groot heeft in de vorige
eeuw uitgebreid onderzoek gedaan
naar 'Het denken van de schaker'.
Hierbij werd o.a. gekeken naar wat
een schaker (van elk mogelijk
niveau) ziet in een schaakstelling.
Wat ik ook erg leuk vond was het
kunnen toevoegen van verschillende soorten normen. Behalve
Goed/slecht (wat ook typisch is voor
een faculteit rechten) heb ik ook
een Mooi/lelijk norm bedacht. De
beoordeling van combinaties maakt
overigens gebruik van een heel
andere methode dan die ik
propageer voor het beoordelen van
procesontwerpen. Met de combinatiemeter wordt een 'kennelijk
achterliggend plan' beoordeeld,
meestal
nadat
het
plan
is
uitgevoerd. Geen wonder dat dit
vaak niet goed gaat bij grote echt
gespeelde 'intuïtieve' combinaties.
Er wordt een plan verondersteld
waar die vermoedelijk niet of
nauwelijks heeft bestaan.
Voor het beoordelen van echt

Verder wilde ik steeds aan een
Proces een Doel toevoegen, maar
dat is niet juist. Een proces gebeurt
gewoon en dient geen enkel doel.
Een schaakpartij gebeurt gewoon
en dient geen enkel doel. Een doel
is wel te verbinden aan een dader
(Actor). Dit doel heeft hij/zij mogelijk
verbonden aan een Plan (een
procesontwerp) waarin staat hoe
een proces kan worden gebruikt om
een doel te bereiken.
Schaakcombinaties
zijn
mooie
voorbeelden van procesontwerpen
en hier ontstond het idee om
schaakcombinaties te gaan indelen
op doel. Schaken is een heel mooi
kennisdomein voor het toetsen van
de bruikbaarheid van een ontologie.
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gebeurde
voorvallen
kan
de
combinatiemeter
wel
waarde
hebben: "U trok keukenhandschoenen aan, kennelijk had u de
bedoeling geen vingerafdrukken
achter te laten en een moord te
plegen".

methode daarvoor stellen daarom
veel vragen over iedere processtap:
Wat, waarom, hoe, wanneer,hoe
duur, wie... Een snellere beoordelingsmethode vraagt per (sub)stap
alleen maar 'Waarom?'.
De volgende keer
Er is geen volgende keer. Ik houd
er (voorlopig?) mee op. Ieder stukje
over
schaakcombinaties
levert
haast meer vragen en beloftes op
dan dat er beantwoord / resp.
ingewilligd worden. Door te stoppen
krijg ik meer tijd (tijd is altijd het
probleem) om te zijner tijd
bijgewerkte lijstjes op internet te
zetten, de software prototypes te
verbeteren enz.

Maar ook dit is natuurlijk heel
gevaarlijk bij grotere projecten. "De
Domtoren is prachtig, daar moet
wel een geniaal plan achter zitten.
Met opzet is het middenstuk slecht
gebouwd zodat die bij een storm
weg kon waaien, waardoor de toren
zo mooi vrij staat".
Maar ontwerpen van (nieuwe)
overheidsprocessen wil je graag
vooraf beoordelen. Mijn uitgebreide

Paul Keres op twitter

Uitslagen van externe wedstrijden
staan vaak al dezelfde avond op de
site en daarnaast worden vrijwel
dagelijks interessante tweets uit de
schaakwereld doorgegeven.
Om op de hoogte te blijven, ga je
naar www.twitter.com en maak je
een account aan. Met gebruikersnaam en wachtwoord. Zoek bij 'find
people' naar keresnieuws en klik op
follow. Via de followers-lijst van
keresnieuws vind je nog andere
twitteraars die je kunt volgens,
zoals de schaakbond, Erwin l'Ami,
maar ook de accounts van Xander
Wemmers en Peter van den Belt.
Wie volgt? Bovendien kun je er zelf
ook flink op los gaan twitteren om
zo je clubgenoten op de hoogte te
houden van de eigen prestaties op
het schaakbord.

Peter van den Belt

Schaaklegende Paul Keres moest
het in zijn tijd zonder uitgebreide
communicatiemiddelen doen. Zelf
een eenvoudige schaakcomputer
stond niet tot zijn beschikking.
De huidige leden van de naar hem
vernoemde schaakclub in Utrecht
hebben volop de beschikking over
allerhande communicatiemiddelen.
De website is al jaren een veel
geraadpleegde bron voor nieuws en
het PK-Bulletin is zeer lezenswaardig. Wie echter als eerste van
het laatste nieuws op de hoogte wil
blijven, moet zich zelf een twitteraccount bezorgen. Sinds een paar
maanden is er een twitter-account
onder de naam Keresnieuws.
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Op 3, 4 en 5 juni vindt weer het

Open Kampioenschap van Utrecht
plaats!

Inschrijven kan via e-mail: oku2011@paulkeres.nl of telefonisch bij
Youri Gerritse: 06-43020598. Inschrijving via e-mail heeft de voorkeur.
Zie voor verdere informatie de website:
http://www.paulkeres.nl/oku2011
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Eindstanden externe competities
KNSB 1B
1. Stukkenjagers (K)
2. HWP Sas van Gent
3. Zukertort A'veen
4. Wageningen
5. RSR Ivoren Toren
6. Paul Keres
7. DD
8. Eindhoven
9. LSG 2 (D)
10.Venlo (D)

MP
14
14
13
10
10
9
8
6
4
2

BP
54
54
48
48½
44½
44½
42
39
39½
36

SGS Promotieklasse
1. Paul Keres 3 (K)
2. Paul Keres 4
3. Moira Domtoren
4. De Rode Loper
5. Utrecht 4
6. Woerden
7. Hoogland
8. ZZC (D)
9. Houten (D)
10.Oud Zuylen 2 (D)

MP
15
14
12
11
10
10
8
5
4
1

BP
45½
44
43
36
39
35
33½
29
32½
22½

KNSB 2D
MP
1. HMC Calder 2 (K) 17
2. De Pion
13
3. Veenendaal
12
4. DSC Delft
11
5. DJC Stein*
10
6. Veldhoven
8
7. HSC
7
8. De Toren Arnhem
6
9. Paul Keres 2 (D)
6
10.Bergen op Zoom (D) 0

BP
45½
38½
41
41
40
37
33
33
28
23

SGS 1B
1. DBC (K)
2. Paul Keres 5
4. Vegtlust
5. Doorn-Driebergen
8. Rivierenland
9. Nw Amelisweerd
3. Vianen
6. Goede Zetten Zat
7. Gorinchem (D)
10.Rode Loper 2 (D)

MP
15
13
10
10
9
9
9
7
6
2

BP
44½
37½
37
35
41
36½
35
34
32
27½

SGS 1A
1. Amersfoort 3
2. Soest 2
3. BSG 3
4. Ons Genoegen
5. Amersfoort 4
6. HSG 3
7. Zeist 2
8. Baarn (D)
9. Hoevelaken (D)
10.Paul Keres 6 (D)

MP
17
13
11
10
10
9
7
6
5
2

BP
48½
43½
38½
38½
36
37½
33
33
27½
24½
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AGENDA 2011
Datum

Intern

wo 25 mei

Ronde 33

wo 1 jun

Ronde 34

Extern

vr 3 – zo 5 jun

Open Kampioenschap van Utrecht

wo 8 jun

Fischer Random

wo 15 jun

Alg. Ledenvergadering

zo 26 jun

NK Schaakvoetbal

wo 6 jul

ZAK ronde 1

wo 13 jul

ZAK ronde 2

wo 20 jul

ZAK ronde 3

wo 27 jul

ZAK ronde 4

wo 3 aug

ZAK ronde 5

wo 10 aug

ZAK ronde 6

wo 17 aug

ZAK ronde 7

(onder voorbehoud, eventuele wijzigingen staan op www.paulkeres.nl)
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