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Van de redactie

Wat zit er nu dan wel in het blad?
De hoofdmoot bestaat uit de
avonturen van PK2 (nèt niet), PK3
(nèt niet) en PK4 (nèt wel), en
toernooiverslagen van bekende
(Tata Steel) en minder bekende
(Tsjechië) toernooien.
Over toernooien gesproken; binnenkort is weer het OKU. Een goede
gelegenheid om intensief maar
gezellig een aantal potjes te
schaken, en om eventueel de rating
wat bij te vijzelen voor het nieuwe
seizoen.

Colijn Wakkee

Net als vorige keer zijn er veel
bijdragen voor dit PKB, met een
gemiddelde omvang die wel wat
lager ligt dan voorheen. Alleen… de
uitzondering op de regel houden
jullie nog te goed, want de bijdrage
van Martin van Essen komt volgende keer. Er mag geraden worden
naar de lengte van dit artikel
(uiteraard over eindspelstudie),
terwijl ik erbij zeg dat het over één
uitgangsstelling gaat!

Succesvol tweede promoveert
net niet

onze topborden wordt gespeeld.
Hopelijk zijn ze er volgend jaar nog
bij.

Mark Uildriks

Lars Kurstjens (1959) –
John Cornelisse (2222)
PK2 – SMB, bord 1
Commentaar: John
1. d4 d6 2. Lf4 Pf6 3. e3 c5 4. c3
Pbd7 5. Pf3 g6 6. h3 Lg7 7. Pbd2
0-0 8. Le2 Te8 9. Lh2 a6 10. a4 b6
11. 0-0 Lb7 12. Db1 cxd4 13. cxd4
Pd5 14. Tc1 Pb4 15. Pe1 e5 16.
Pc4 exd4 17. Pxd6 dxe3 18. fxe3
De7 19. Ta3 Lh6 20. Pc2 Pxc2 21.
Txc2 Lxe3+ 22. Kh1

Eigenlijk hadden we dit jaar de
degradatie van vorig jaar weer
ongedaan moeten maken. Helaas
kwamen we een half punt te kort
tegen het Geleense Bundes Liga
Team (ja, Duitsers schrijven alles in
hoofdletters).
Dat
wordt
dus
uithuilen en weer opstaan het
komende seizoen.
Maar ach, zoals onze trainer JC
altijd zegt: elk nadeel heeft z’n
voordeel. We kunnen na elke
wedstrijd goed gehumeurd dineren.
Laatste paar ronden: tegen SMB en
de Combinatie: 6,5 punt. Topscorer:
Elmer met 7 uit 7 (100%). John
75%, Anton 72%, Jan Jaap, Max en
Mark 69% - ja, zo kom je er wel.
Goed, genoeg geronkt. Nu een paar
leuke partijen waarin u kun genieten
van het hoge niveau waarop door
3

22...Lc5
Interessant is het wilde 22...Ld2 23.
Txd2 Dg5 24. Df1 Dxd2 25. Dxf7+
Kh8 26. Pxe8 Lxg2+ 27. Kg1 De1+
28. Lf1 Dxf1+ 29. Dxf1 Lxf1 waarna
een gelijke stelling overblijft.
23. Pxb7 Lxa3 24. bxa3 Pe5 25.
Lxe5
Gewoon de pion pakken met 25.
Dxb6 is prima voor wit.
25...Dxe5 26. Lf3 Dg3 27. Tc1
Tac8 28. Tf1 Te7

12...Tf7
Een beetje kromme zet, maar c7
moest gedekt worden. Nog even
gekeken naar 12...Ld7 maar na 13.
b5 axb5 14. Pxc7 zag ik het niet
meer. Het is echter wel goed:
14...e4 15. Pd2 Tac8 16. Pxb5 Lxe3
17. fxe3 Pg4 18. h4 Pxe3 en de
computer waardeert het als 0,00.]
13. Ld2 Pd8 14. a4 Pg4 15. h3 Ph6
16. Ph2 c6 17. Pc3 Pe6 18. Dd1
Dg5 19. Kh1 Ld7 20. Pe2 Tff8?
Beter was de andere toren erbij te
halen.
21. b5 Pc5 22. f4 Dg6 23. d4 Pd3
Na 23...exd4 24. exd4 Pe4 heeft
zwart licht voordeel.
24. b6 Lb8 25. Le1 e4 26. Tg1 Df7
27. Dc2 Le6 28. Pc1 Lxc4 29. Lf1

29. Db3??
Paniek bij wit in tijdnood.
29...Te1
Voldoende, maar 29...Txb7 is wel
zo makkelijk.
30. Txe1 Dxe1+ 31. Kh2 De5+
32. g3 Tc3 33. Db2 Dc7 34. Dg2
Tc2 35. Le2 De5 0-1
Rob Aarts (2086) –
John Cornelisse (2222)
PK2 – De Combinatie, bord 1
Commentaar: John
1. c4 e5 2. g3 Pc6 3. Lg2 f5 4. d3
Lc5 5. Pf3 Pf6 6. 0-0 0-0 7. e3 d6
8. Pc3 a6 9. a3 De8 10. b4 La7 11.
Dc2 Dh5
Een beetje optimistisch.
12. Pd5

29...Pxe1
29...Ld5 en wit kan niet slaan op d3
vanwege het aftrekschaak: zwart
blijft een pion voor.
30. Dxc4 d5 31. De2 Pd3 32. Pxd3
4

exd3 33. Dxd3 Ld6 34. Pf3 a5
Pion b6 wordt een aanvalspunt.
35. Lg2 Ta6 36. Tab1 Lb4 37. Pe1
Txb6 38. Pc2 De7 39. Tgf1 Pf7 40.
Dxf5 Pd6 41. Dd3 g6 42. Kg1 Ta6
43. Kf2 Kg7 44. Pxb4 axb4 45.
Txb4 Tfa8 46. Db3 b5! 47. Ta1 Pc4
48. Dc3 Txa4 49. Tbxa4 Txa4 50.
Txa4 bxa4

enkele bijzondere zet te doen. Zo
moet dat dus!
1. d4 Pf6 2. Lg5 b5
Een zet naar mijn hart. Voor de
partij sprak ik Michel nog even, die
meldde dat mijn tegenstander een
heel originele stijl heeft. Ik besloot
daarom om zo rustig mogelijk te
spelen.
3. e3 Lb7 4. Pf3 Pe4 5. Lh4 c5 6.
c3 Db6 7. Pbd2 c4?!
Daar heb je het al.
8. a4 a6 9. Pxe4 Lxe4 10. b3 bxa4
Niet verwacht, ik had overzien dat
11. Lxc4 d5 gewoon kon, maar
gelukkig is er een degelijk
alternatief:
11. b4 a5 12. Pd2!
En die had zwart overzien. Hij
verzonk in een diep gepeins en
bedacht iets fraais:

51. e4
Wit mag niet zomaar de dames
laten ruilen: 51. Lf1 Dxe3+! 52.
Dxe3 Pxe3 53. Ld3 a3 54. Lb1
Pd1+ 55. Ke1 Pc3 en promotie of
stukwinst.
51...Db7 52. exd5 cxd5 53. Ke2
De a-pion is ver genoeg opgerukt
om niet bang te hoeven zijn voor
53. Dxc4.
53...a3 54. Kd3 Db1+ 0-1

12...axb4? 13. Pxe4 b3 14. Lxc4
Dc6 15. Dd3 f5 16. Pg3 b2 17. Tb1
a3 18. La2 e6
De stofwolken zijn opgetrokken, en
zwart heeft te weinig voor z’n stuk.
Hij begint flink te rommelen en er
komt een tactische fase:
19. 0-0 d5 20. f3 h6

Jan Jaap Janse (2185) –
Egbert Clevers (2102)
PK2 – De Combinatie, bord 2
commentaar: Jan Jaap
De laatste wedstrijd van het
seizoen, met niets meer op het
spel. Mogelijk dat het daardoor zo
goed ging: de onzen wonnen met
6½-1½, met alleen een nul van
Hein Piet tegen dubbellid Michel
Kerkhof. Zelf won ik voor het eerst
in drie jaar een witpartij, door geen
5

21. e4
Na 20 saaie zetten toch maar een
tegenstukoffer.
Simpeler
was
overigens 21. Pxf5 en gewoon 21.
Pe2 kon ook.
21...dxe4 22. fxe4 g5 23. exf5 e5
24. Pe4 gxh4 25. dxe5 Lc5+ 26.
Kh1 Pa6
(zie diagram)
27. Ld5
En nu een knappe gedachte in heel
hoge tijdnood:
27...0-0-0??!

Stelling na 26...Pa6
Objectief slecht, maar het is wel
even schrikken. Na gecheckt te
hebben dat deze zet toch echt mag
van de bond kon de weerlegging
worden bedacht:
28. Lxc6 Txd3 29. Lb5 Td5 30.
Lxa6+ Kc7 31. e6 Le3 32. Lc4 Te5
33. Pf6 Lc1 34. e7 Txe7 35. Pd5+
Kd6 36. Pxe7 Kxe7 37. f6+ Kd6
38. f7 Kc5 39. La2 Tf8 40. Tfxc1
bxc1T+ 41. Txc1 Kd6 42. Te1 Kd7
43. Kg1 Tb8 44. Kf2 h5 45. Kf3 Tf8
46. Kf4 Ta8 47. Kf5 Tb8 48. Kf6
Tb2 49. Le6+ Kc7 1-0
(advertentie)

Creatief Administratie- en BelastingAdviesKantoor zoekt klanten
Ik verzorg al 15 jaar o.a. in Utrecht voor ondernemers (ook ZZP-ers) en particulieren;
Aangiftes Inkomstenbelasting
Aangiftes Omzetbelasting
Aangiftes Vennootschapsbelasting
Toeslagen (huur, zorg, kinderopvang, kindgebondenbudget)
Belastingadvies
Jaarrekeningen
Het opzetten en verwerken van administraties
Voor mij is het een sport om zoveel mogelijk terug te krijgen of zo weinig mogelijk te
betalen aan belastingen. Een goede belastingadviseur-administrateur levert geld op.
Introductiegesprek is altijd gratis.
Jan-Bart Abcouwer
06-41280986
abcgroep@gmail.com
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Interne competitie

finale Paul Hommerson. Eric de
Haan is ook nog in de race voor de
titel, maar moet hopen op
misstappen van Gerben en Peter.

Colijn Wakkee

Met nog twee ronden te gaan zijn
Gerben Veltkamp en Peter Lombaers in een felle strijd verwikkeld
om het clubkampioenschap. Het
verschil is momenteel klein genoeg
voor een beslissingstweekamp.
Gerben won het bekertoernooi door
in de halve finale zijn directe
concurrent te verslaan en in de

Spelers die op een succesvol
seizoen kunnen terugkijken zijn
Simon Kronemeijer (PK3), die beide
titelkandidaten versloeg, en Jaap
van Oosten (PK5), die na een
droomstart zich lijkt te handhaven in
de top 10.

Tussenstand 2011/2012 na 32 ronden:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

Naam
Gerben Veltkamp
Peter Lombaers
Eric de Haan
David van Eekhout
Jan Jaap Janse
Anton Rosmuller
Wim van de Fliert
Simon Kronemeijer
Jaap van der Tuuk
Jaap van Oosten
Jan Willem vd Griendt
Rijk Schipper
Michel Kerkhof
Mark Smits
Evert van Heel
Mitchel Wallace
Dirk Floor
Hein Piet vd Spek
Bert Both
Ernst van der Vecht
Ronald Gouma
Conrad Kiers
Ger Hageman
Paul Hommerson
Leo van Houwelingen
Mark Uildriks
John Cornelisse
Elmer van Veenendaal
Kees Vreeken
Colijn Wakkee

Pnt Prt Sal
771 26 11
766 26 13
747 28 10
672 15
7
667 26
5
653 30
4
653 25
3
642 29
3
641 22
2
637 21
2
627
7
7
609 14
3
602 17
2
597 16
2
590 27 -1
586 20 -1
585 14
2
576 10
2
574 12
1
570 14
1
567 26 -1
562 16 -1
562 12
1
552
7
2
551 11
1
549 27 -2
548
8
1
546 14
0
542 28
1
537
5
2

7

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

+ = 16 5 5
18 3 5
16 6 6
10 2 3
13 5 8
12 10 8
12 4 9
12 8 9
10 4 8
9 5 7
7 0 0
7 3 4
6 7 4
7 4 5
10 6 11
8 3 9
7 2 5
4 4 2
5 3 4
6 3 5
9 7 10
4 7 5
6 1 5
4 1 2
6 0 5
9 7 11
3 3 2
6 2 6
12 5 11
3 1 1

Rat Ext
2272
0
2297
1
2280
0
2211
0
2164
0
2109
0
2138
0
2071
0
2176
0
2000
4
2385
0
2090
1
1948
0
2178
0
2015
0
1936
3
2151
0
2113
0
2142
0
1988
6
1957
0
1905
6
1917
6
2247
1
1954
0
1951
0
2159
0
2011
0
1955
0
2037
0

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
69
70
71
72
73
74
75

Jan Teuben
Bas Peeters
Frank Wilschut
Hans Hollander
Jan Wiggerman
Paul van der Kooij
Dies de Dreu
Jeroen Bakker
Niels Ondersteijn
Jan Breukelman
Jelmer Sminia
Tim Lammens
Laurens Snuverink
Peter Ypma
Klaas Veldhuijsen
Cor Nesse
Jeroen Bollaart
Rolf Dijksterhuis
Jan Bettman
Max Viergever
Paul den Boer
Dimitri Hendriks
Ed Verstraete
Frank Heinen
Andries Mellema
Anne Veltman
Ronald van der Veen
Guido Passage
Kevin Rijpert
Youri Gerritse
Eric Corneth
Frits van Gelder
Rick Vlietstra
Gerard Halve
Jordi Wiersma
Mart Renders
Michiel van Hasselt
Peter van den Belt
Roel de Lange
Jan van Eck
Willem van Dam
Chris van Meer
Jeroen van Meerwijk
Wim Kool
Julius Budwilovics

536
530
530
530
530
526
523
522
522
519
519
517
515
515
512
510
510
510
507
505
505
503
503
503
502
493
493
492
491
491
488
488
488
487
487
487
486
485
485
455
448
441
394
393
378

20
0
5
1
2
0
1
1
5 -1
15 -2
18 -2
12 -1
2
1
5
0
5
0
2
1
3
1
2
1
28
1
1
1
17 -3
6 -1
19 -2
1
0
20 -2
27 -4
2
0
11 -3
1
0
1 -1
13 -3
4 -2
1 -1
2 -2
1 -1
1 -1
1 -1
16 -3
1 -1
1 -1
3 -2
21 -4
14 -2
20 -5
8 -5
9 -6
14 -10
25 -9
13 -9

8

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

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

9
1
1
0
2
7
8
5
0
2
2
0
1
0
10
0
7
3
10
0
10
11
1
5
0
1
7
3
1
2
1
1
1
8
1
1
2
12
8
11
6
7
12
15
10

1875
2041
1966
1899
1869
1948
1827
1910
2310
2208
2174
2292
1942
2178
1931
1523
1834
1897
1812
2071
1854
1793
1814
1761
2165
2048
1933
1700
1908
1841
1688
1514
1763
1794
1784
1748
1698
1758
1646
1628
1679
1526
1483
1593
1389

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

PK3 verovert vrijstelling

vanzelf ging, bleef PK3 ditmaal aan
de goede kant van de score. Dat wil
niet zeggen dat we gespaard
bleven van mol-acties. De eerste
van de dag kwam van Paul. Paul
was de enige in het team die nog
niet de wrange smaak van een
gemorst punt had geproefd, maar
dat maakte hij op de volgende
manier 'goed':

Colijn Wakkee

Vervolg op: Wie is de mol in PK3?
uit PKB 36-2.
Niet is wat het lijkt. Deze mystieke
zin wordt in elke jaargang van Wie
is de mol weer een aantal keer
uitgesproken. En ze hebben gelijk
ook.
Zo kan het gebeuren dat je als
kijker vanaf aflevering 2, aan
iedereen die het horen wil,
verkondigt dat Liesbeth de mol is en
naarmate de tijd verstrijkt deze
overtuiging alleen maar groter
wordt. Wie de peilingen (jaja, ook in
de tv-wereld valt niet te ontkomen
aan de mauricedehondisering) volgt
weet dat dit bij aardig wat mensen
het geval moet zijn geweest. Als
dan in de laatste aflevering
doodleuk beweerd wordt dat
Annemarie de mol was, is dat dan
leuk, als verrassende ontknoping, of
vervelend, omdat je het gevoel hebt
bij de neus genomen te zijn en op
een dwaalspoor bent gezet?

Paul van der Kooij (2015) –
Kasper Dokter (1727)
PK3 – PSV DoDo, bord 4

Paul had hier gekeken naar 26.
Tg1, dat goed vervolgd zou kunnen
worden met:
26. Lg4??
Maar nu stond de loper ongedekt.
26...Dxg4 0-1

Alvorens deze vraag te beantwoorden, gaan we weer even terug
naar onze eigen mollen. PK3 stond
na vijf keer 3½-4½ verlies onderaan
met 3 MP achter op nummer 9 en 4
op de nummers 6 t/m 8. De
wedstrijd tegen het op papier
zwakste team uit de klasse, PSV
DoDo, moest in elk geval gewonnen
worden, anders konden we alvast
een plaats reserveren in de
promotieklasse.
Hoewel het allemaal zeker niet

Olger van Dijk (1989) –
Bas Peeters (2044)
PK3 – PSV DoDo, bord 1

9

18. Pg5+ g6 19. Pf6+ Lxf6 20. exf6
Txf6 21. h5 Dc7 22. hxg6 hxg6 23.
Dg2 Dg7 24. Th7
Hier moet zwart al een ongunstige
ruil toestaan.
24...Dxh7 25. Pxh7 Kxh7 26. Dh2+
Kg8 27. Lf4 Ld7 28. Le5 Taf8
En hier ging ook nog een kwaliteit
af, waarna de rest niet moeilijk
meer was: 1-0. De zwarte paarden
hadden zich als mollen ingegraven
op de damevleugel en hebben van
dit alles waarschijnlijk niks meegekregen.
Kijken we tot slot nog even naar het
beslissende punt van Leo:

In deze vooruitgespeelde partij
kwam Bas een kwaliteit voor. Hij
kon de stelling hier in zijn voordeel
beslissen met 27...Tf6! en dameruil
via 28. Pc8, maar het vervolg ging
zo:
27...gxf5? 28. Pxb7 e4 29. d6 Dd7
30. Le2 Tb8 Lc4+ Kh8 32. Ld5 Le5
33. Dxa5 Kg7? 34. Lc6

Ruben Kuiper (1965) –
Leo van Houwelingen (2000)
PK3 – PSV DoDo, bord 5

Inmiddels staat wit beter, maar hij
besluit tot zettenherhaling.
34...Dxc6 35. Dxe5+ Kg6 36. De6+
36. Pc5! was hier een gevaarlijk
alternatief.
36...Kg5 37. De7+ Kg6 ½-½
Ook bij Rolf (½) en Ronald (0) had
er meer in gezeten. Wie wel strak
naar een zege toe speelde was
Simon, tegen de sterkste Puttenaar.

Wit moet op jacht naar tegenkansen
via 45. Pb5!, maar drukt zichzelf in
de verdediging.
45. Pe2? Ph5 46. Lc3? f3! 47.
Lxe5 f2 48. Lg7+ Kxg7 0-1

Simon Kronemeijer (1999) –
Ewoud 't Jong (2082)
PK3 – PSV DoDo, bord 2

Na deze belangrijke zege wisten we
dat de wedstrijd tegen Amersfoort in
ronde 8 erg belangrijk zou worden.
Maar eerst stond een wedstrijd
tegen het op papier sterkste team
Messemaker 1847 op het programma. De gedegradeerde ploeg uit
10

Gouda was praktisch al kansloos
voor de titel, maar nam deze
wedstrijd wel serieus aangezien IM
Peter Scheeren gesignaleerd werd
in de speelzaal. Terwijl Kees nog
een wijziging van de opstelling
overwoog, zei bord 1-speler Bas
"Laat maar komen". En inderdaad,
de IM kwam in een venijnige
hinderlaag terecht.

niet ooit dat niks zo moeilijk is als
makkelijk voetballen?
Leo speelde tegen de uiteindelijke
topscorer van de poule, die
ondanks zijn hoge rating op de
middenborden speelde en met 8½
uit 9 flink huishield. Dat had ook
een half punt minder kunnen zijn:
Leo van Houwelingen (2000) –
Henk-Jan Evengroen (2134)
Messemaker 1847 – PK3, bord 5

Bas Peeters (2044) –
IM Peter Scheeren (2446)
Messemaker 1847 – PK3, bord 1

Helaas was dit de stelling na 39
zetten, zodat Leo geen tijd meer
had om te berekenen dat 40. Dxb6+
gewonnen is; na 40...De6 41. Dxe6
of 40...Df6 41. a5 Kg7 42. Dxf6
staat de zwarte koning te ver weg
om een ondersteunde vrijpion op b6
te voorkomen. Het zij Leo vergeven,
want bij een 4-3 voorsprong
bereikte hij de gehoopte remise via
eeuwig schaak.
Onverwachte bonuspunten dus! En
een stijging van plaats 10 naar 7.

23. Lg5! Lxg5? 24. Txh5!
Met matdreiging op h8! En ook na
ruil blijft de onderste rij van zwart
een zorgenkind.
24...gxh5 25. Dxg5 Dxd4+
25...Kf8 26. Ld3 met dreiging Dh6+
is ook niet prettig voor zwart. Hij
moet een stuk offeren om de
levensgevaarlijke pion van d6 te
verwijderen.
26. Ld3 Pe3+ 27. Ke2 Dxd6 Kxe3
Td8 29. Tg1 c5 30. b3 Dd4+ 31.
Ke2 Td6 32. De3 Dxe3+ 33. Kxe3
h4 34. Tg8+ Ke7 35. Th8 h3 36. f4
Kf6 37. Pf3 1-0
Koel afgemaakt door Bas. Zijn
commentaar op hoe hij tot deze
fantastische prestatie is gekomen:
"Gewoon zetjes doen". Zei Cruijff

Dan de 'play-out' tegen Amersfoort
2. De verschillen onderin waren zo
klein dat winnen nog steeds de
opdracht was.
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Johan de Zwart (1995) –
Bas Peeters (2044)
PK3 – Amersfoort 2, bord 1

Arjan Tissink (1979) –
Colijn Wakkee (2051)
PK3 – Amersfoort 2, bord 3

Wit heeft wel heel veel tegenspel
voor de pion, maar Bas geeft geen
krimp:
16...Ke8 17. Pxd5?
Beter eerst 17. Td1 Td8 18. Pxd5.
17...Dxd5 18. Dxd5 exd5 19. Lf4
Td8 20. Tac1 Tg8 21. Tc7 Td7 22.
Tc8+ Td8 23. Tc7 Td7 ½-½

Na een mislukt openingsexperiment
was er in deze stelling echter weinig
reden om op winst te spelen.
Gelukkig miste wit het sterke 19.
Ld3!, wat zwart had gedwongen zijn
vesting te verzwakken om mat te
voorkomen.
Wit zag het echter te laat:
19. Dh5? Pg8 16. Ld3 Df7
En wit heeft geen tijd meer voor e5.
Doordat wit even later 22. c4 en 25.
d5 speelde werd de loper op d3
zwak en bereikte het paard e5. Wit
offerde een pion om de loper op e6
nog een toekomst te geven, maar
die werd met pionwinst geruild. Zo
werd het zelfs 0-1.

Simon Kronemeijer (1999) –
Joeri Piet (2014)
PK3 – Amersfoort 2, bord 2

Ronald Gouma (1894) –
Gerard van Otten (2052)
PK3 – Amersfoort 2, bord 6
Ook Simon stond met de rug tegen
de muur; zeker na...
31. Pc6? Dc7 32. Pd4
Maar hier koos zwart voor lopen
met de a-pion, in plaats van toe te
slaan in het centrum met 32...e5!
Dertig zetten later sleepte Simon
het halve punt op het droge. ½-½
12

Ronald wist met de stand op de
andere borden in het achterhoofd al
vroeg dat remise volstond. In deze
stelling was zwart in zijn winstpoging te ver gegaan; 71. a5! Th1
72. a6 Ta1 73. Tb7 en de opmars
a7; b6; Tb8; a8D is niet meer te
verhinderen. Ronald deed het
anders, ruilde de laatste pionnen en
bereikte het doel (niet verliezen)
alsnog: ½-½.

En zo stond PK3, na vijf 3½-4½
nederlagen en drie 4½-3½ overwinningen, ineens zo ruim boven de
streep dat degradatie er alleen
theoretisch nog in zat. De
belangrijkste vraag die de laatste
wedstrijd nog moest beantwoorden,
was: lukt het PK3 om 9 van de 9
wedstrijden 4½-3½ te spelen?
We hoeven niet in de archieven te
duiken om te zien of dit al eerder
een keer voorgekomen is, want het
talentvolle Zukertort Amstelveen 3
boekte (relatief) een 'monsterzege'
van 5½-2½. Geen daverende
verrassingen bij de andere uitslagen, dus PK3 veilig!

Dat Ronald aan een remise genoeg
had, kwam mede door een
meevaller op het bord van Klaas.
Toch fijn dat onze tegenstanders,
nu het er echt om gaat, ook een
keer een flinke bladzijde in het
mollenboek willen meeschrijven.
Zien we ook een keer het einde van
een partij:

Waar het bij het tv-programma erg
vervelend is om een onverwachte
wending mee te maken als je 10
weken ergens van overtuigd bent,
geldt dat niet voor de verrassende
wending in de overlevingsstrijd van
PK3. We hebben een vrijstelling
veroverd om volgend jaar opnieuw
in de KNSB-competitie te mogen
spelen.
Nog steeds is onduidelijk wie de
mol nu geweest zou moeten zijn,
maar hij is onschadelijk gemaakt en
daar gaat het om! Wie het derde na
vijf ronden al had afgeschreven,
heeft geen rekening gehouden met
het motto van Wie is de mol: niets is
wat het lijkt...

Robin van Ee (1902) –
Klaas Veldhuijsen (1934)
PK3 – Amersfoort 2, bord 7

Klaas staat zeker wat actiever,
maar waar moet progressie geboekt
worden? Hij hoefde het niet meer
uit te zoeken, want wit speelde – op
zet nummer 46, dus geen sprake
van tijdnood – hier:
46. Tf2?? Txe4 0-1

(Met dank aan Kees voor de
partijen)
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18. d5! Lxf3 19. Dxf3 Pxd5?

Partij Roel de Lange
Roel de Lange

Roel de Lange (1637) –
F.C. Brouwer (1587)
Kijk Uit 1 – PK6, 06-03-2012
1. e4 e5 2. Lc4 Pf6 3. d3 Lc5 4.
Pf3 d6 5. 0-0 h6 6. c3 0-0 7. b4
Normaal is om hier 7. d4 of 7. Pbd2
te spelen. Met 7. b4 wordt het punt
c3 zwak, en dat kan wit lelijk
opbreken als zwart consequent op
dat zwakke punt speelt (zoals in De
Lange – Wakkee, HSM 2011). In de
praktijk krijg je echter met deze zet
vaak behoorlijke kansen, omdat
zwart op de damevleugel regelmatig te kampen krijgt met stukken
die elkaar in de weg staan. Ook het
verrassingseffect kan een rol
spelen.
7...Lb6 8. a4 a5 9. b5
Dat is het probleem met b4, vooral
als je het laat volgen door 8. a4 en
9. b5: de damevleugel wordt voor
wit nogal statisch, en zwart krijgt
veld c5.
9...Pbd7 10. Pbd2 Pc5 11. De2
Pe6 12. d4?
Kleine misrekening. Wit moet eerst
12. Pb3 spelen.
12...exd4 13. Lxe6
Nu moet wit wel de witveldige loper
opgeven, een flinke strategische
concessie. Het geplande 13. cxd4
faalt op 13...Pxd4 14. Pxd4 Lxd4
15. Ta3 Lg4 en de zwarte stukken
staan aanzienlijk actiever dan de
witte.
13...Lxe6 14. cxd4 Lg4 15. Dd3
Te8 16. Te1 Tc8 17. Pc4 c5?
Dit is niet verstandig.

Ziet iets over het hoofd.
20. Lb2!
Mooier dan het prozaische 20. Td1,
dat overigens minstens zo sterk is:
20. Td1 De7 21. Lb2 Lc7 22. exd5.
20...Pf6 21. Lxf6 gxf6 22. Dg3+
Beter is 22. Dg4 om na 22...Kf8
eventueel naar h5 te komen. Ik had
op het oog om op d6 te slaan,
hoewel 23. Pxd6 natuurlijk niet
goed is vanwege 23...Lc7.
22...Kh7 23. Dxd6
Dan maar zo. 23. Dd3 was wel
sterker geweest.
23...Lc7 24. Dxd8
Vervlakkend. Iets beter was 24.
Dd5, maar het hele plan is
suboptimaal.
24...Tcxd8 25. b6 Le5 26. Tac1 Lf4
27. Ta1
Het is niet zo duidelijk wat wit zou
moeten doen na 27...Le5, behalve
de zetten nog eens herhalen.
Eventueel 27. Tb1 Td4. Zwart moet
na 27. Ta1 laten blijken of hij uit is
op een vroege remise.
27...Td4
Nee dus.
28. Pxa5!?
Zet de boel op scherp. Volgens
Rybka is het trouwens de enige zet,
en staat zwart al duidelijk beter.
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28...Ld2 29. Pxb7 Lxe1 30. Txe1
Txa4
Beter 30...Tb8.
31. Pxc5 Tb4 32. b7 Te7 33. f3
Tc7? 34. b8D!
Grapje. 34. Pa6 kan natuurlijk ook.
34...Txb8 35. Pa6 Tcb7 36. Pxb8
Txb8

Td4 Te7 43. h4
Dit was het plan. Zwarts antwoord
was ingecalculeerd.
43...h5
Dit is een stelling om nog eens heel
goed naar te kijken. Is slaan op h5
het goede plan?
44. Td5 hxg4 45. h5+ Kg7 46.
Kxg4 Te8
En wat nu? Er volgt wat heen en
weer spelen, misschien is 47. Td2
de weg. Rybka geeft de voorkeur
aan 47. Ta5 Tb8 48. Ta1 Tb2 49. f4
Rg2 50. Kf5. Eindspelboeken delen
opvallend weinig mee over deze
stelling, ik herinnerde me tijdens de
partij wel iets over toreneindspelen
met f- en h-pion, maar een dubbele
zwarte f-pion geeft misschien
mogelijkheden om een klein fort te
bouwen.
47. Kf5 Th8 48. Kg4 Te8 49. Td6
Th8 50. f4 Tg8 51. Kf5?!
Dit is alleen maar goed als wit van
plan is met zijn toren op f6 te gaan
slaan (51. Kf5 Th8 52. Txf6 Txh5
53. Kg4 waarna zwart de keus
heeft tussen 53...Tb5 en 53...Th2).
51...Th8 52. Kg4
Wit durft het slaan op f6 niet aan,
en moet dus nu iets anders
verzinnen.
52...Tg8 53. Tb6
Wit is aan het duwen en trekken,
maar weet niet helemaal wat hij
moet doen om er doorheen te
komen. Rybka schiet uit de heup
met 53. e5, maar geeft daar
ongeveer dezelfde waardering aan
als aan 53. Tc6 en aan de
gespeelde zet 53. Tb6 (+ 1.3)
53...Th8 54. Tb5 Te8 55. Kf3

Kan wit dit eindspel winnen?
Waarschijnlijk wel, in ieder geval
kan (en dus moet) wit op winst
spelen. Als ik John Nunn was liet ik
nu 4 computers nachtenlang tegen
elkaar spelen om te zien of er een
gezamenlijk winstplan te zien is. Ik
heb me tot nu toe moeten behelpen
met de gelegenheid om de stelling
een paar keer met hulp van Rybka
uit te spelen. Daaruit komt naar
voren dat het in de partij gevolgde
witte winstplan nog niet zo gek is,
de toren naar de d-lijn en de
koningsvleugel een beetje openbreken, dan de toren naar voren.
Maar op enig moment moet de
toren terug en een omweg bijv. via
de g-lijn gaan maken. Zwart op zijn
beurt doet er goed aan zich actiever
op te stellen dan mijn tegenstander.
De eerste zetten zijn redelijk
logisch.
37. Kf2 Te8 38. g4 Kg6 39. Td1
Kg5 40. Kg3 Kg6 41. Td5 Te6 42.
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Dit is niet de krachtigste manier.
Beter is 55. Tb4, of eventueel 55.
Td5 of 55. Tb2.
55...Te6 56. Tf5 Te7 57. e5? fxe5
58. fxe5 Te6 59. Kf4 f6 60. exf6+

Zwart kan zich nog redden door
actief te blijven spelen, bijv.
61...Te1, of 61...Te2 62. Kh6 Td2
63. Kh7 Th2.
62. h6?
62. Tb5 bood winstkansen (mits je
heel nauwkeurig speelt is het mat in
42, geloof het of niet). Na de
partijzet is het weer remise.
62...Tg8+ 63. Kh5
Nog steeds remise.
63...Tg6?
Maar zo niet. Met 63...Tg3 kan
zwart zich redden.
64. h7 Txf6 65. Txf6 1-0

60...Kf7??
(Waarom niet afruilen?? – red.).
61. Kg5 Te8?

Schrikkelschaak

vrijdagavond!
Bij LSG Leiden zou ik het jaren later
(eind jaren '90) opnieuw veel
spelen, eigenlijk maakte ik andere
leden enthousiast, want eigenlijk
werd het niet meer gespeeld sinds
de jaren '80 of zo.
Er kwam ook een toernooi, waarbij
zwakkere aan sterkere schakers
gekoppeld worden, het staat
standaard op het programma op de
clubavond na Noteboom, alleen
komen er dan niet veel leden,
helaas.
Goed, de formule bij Paul Keres
was nieuw voor mij, er werd
gespeeld volgens het zogenaamde
Amsterdamse systeem, waarbij je
steeds in een poule van 4 personen
speelt en dat driemaal achterelkaar,
dus je speelt 9 partijen.
Uiteraard was de eerste ronde
random, daarna speelden mensen

Gert-Michiel de Niet

Op deze speciale dag, die
normaliter eens in de 4 jaar
voorkomt, was door stemming
besloten om een leuk teamdoorgeefschaaktoernooi te organieren in het oergezellige clubgebouw
van Paul Keres, de Sjuut.
Voorzitter Jan Jaap Janse had mij
er op geattendeerd en als fervent
doorgeefschaker kon ik niet verstek
laten gaan natuurlijk, bovendien
draag ik Paul Keres een warm hart
toe!
Doorgeefschaken leerde ik bij de
Alternatieve Aalsmeerse Schaakvereniging (AAS), daar stond het
iedere week vast op het menu en
na afloop van de interne, gingen we
door tot in de kleine uurtjes, kon
ook want de clubavond was
16

Elmer werd al gefeliciteerd met de
eindoverwinning, maar omdat ik wel
keurig tweemaal 2-0 had gescoord
tegen Jan Jaap en Willem van der
Fliert, bleken we precies gelijk
geëindigd te zijn met 13 punten en
bij de prijsuitreiking werd ik zowaar
uitgeroepen als winnaar met de
beste progressieve score!
Een heerlijk bierpakket, Karakter
van Hertog Jan, was mijn deel, al
ging het mij wel om de eer, want ik
ben en blijf een fervent doorgeefschaker, zoals de lezer op kan
maken.
Wel hoop ik dat dit nu ieder jaar op
de agenda komt, aangezien Mitchel
Wallace voorrekende dat de
volgende schrikkeldag op een
woensdag, pas over 28 jaar is!!!
Wat mij betreft mag er zelfs meer
per
jaar
gedoorgeefschaakt
worden, maar ja dat is aan de leden
dan om te besluiten he.

met een gelijk aantal punten bij
elkaar in de poule. Volgens mij was
het de bedoeling om daarna nog
een winnaarspoule of zo te maken,
maar daarvoor werd het geloof ik te
laat. In tegenstelling tot snelschaken is de officiële bedenktijd
natuurlijk ook 7 minuten p.p.p.p. en
dan duren de partijen langer.
Vanaf het begin was de sfeer erg
gemoedelijk,
er
werd
veel
gesproken, gelachen en gedronken
en halverwege kwamen er ook weer
de nodige versnaperingen van de
altijd
aanwezige
charmante
barvrouw. De vorige keer dat ik bij
Paul Keres kwam, toch alweer 2
maanden geleden, was dat ook al
zo, of is dat gewoon elke week
vraag ik me af?
In de eerste cyclus haalde ik 5
punten en in de tweede slechts 3, al
won ik zelf geloof ik wel al mijn
partijen op eentje na, hooguit, maar
je diende steeds het teamresultaat
in te vullen, dus 0, 1 of 2 punten.
In de laatste cyclus zat ik in poule 1
met Jan Jaap, Wim van de Fliert en
Elmer van Veenendaal, die heel
snel speelde. Te snel voor mij, zo
bleek in de laatste ronde, want
ondanks een gewonnen stelling,
ging ik door mijn vlag terwijl hij
minuten meer had.
Elmer speelde overigens erg
onorthodox, zo speelde hij Siciliaans en een zet als Ph6?! Die ik er
met mijn loper afsloeg en toen had
hij een lelijke verzwakking op h6,
maar wel een halfopen g-lijn en dat
werd me fataal!

Na afloop was het in de Rat ook
weer gezellig, ik ging daar weer
eens toupen na vele jaren en
wederom kwam ik weer als een van
de eersten op 15 punten, zoals zo
vaak, maar ja de adrenaline gierde
natuurlijk nog door het lichaam.
Al met al een zeer geslaagde avond
en zeker voor her haling vatbaar.
Tot ziens bij Paul Keres!!
Gert-Michiel de Niet, of GM de Niet
natuurlijk.
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Nemluvím cesky

niet-Eurosiaanse prijzen: complete
avondmaaltijden voor minder dan
€ 10,- en halve liters bier voor iets
minder dan € 2,-. Kortom, Tsjechië
is niet duur...

Ronald Gouma

Op zoek naar nieuwe jachtvelden
belandde ik ditmaal in Tsjechië.
Eind april speelde ik daar mee in
het Karlovy Vary Open.
Karlovy Vary, in het oude Pruisiche
Rijk beter bekend als Karlsbad, is
een Tsjechisch dorpje met hooguit
50.000 inwoners. En vooral bekend
als kuuroord.
Her en der verspreid in 't dorp
liggen namelijk zo'n 15 warmwaterbronnen. En het drinken van deze
bronnen leidt tot de heling van
allerlei kwalen. Maar té veel drinken
van 1 bron leidt weer tot allerlei
nieuwe kwalen. Desalnietemin trekt
dit vele (kuur-)toeristen en Karlsbad
is hierdoor het "Lourdes" van
Tsjechië.

Het water uit de bronnen leek mij
niet aantrekkelijk (zie foto), maar
Karsbad had nog 'n plaatselijke
toverdrank: Becherovka. Een heilzaam kruidendrankje, gebrouwen
(uiteraard) volgens geheim recept.
In drie versies. Eén met lemon (de
kinderversie met slechts 20%
alcohol), één met 30% en ééntje
met 40%.
Tijdens een bezoekje aan het
plaatselijke Becherovka museum
kreeg ik ze alledrie te drinken en
zowaar won ik mijn partij daarna
met het grootste gemak (!). Later in
de week kreeg ik er bij de
plaatselijke pizzeria nog ééntje en
jawel, ook de partij daarna
verpletterde ik mijn tegenstander...!
(overigens moet ik er nog wel bij
vertellen dat die twee tegenstanders samen net 'n rating van
2000+ hadden...)

En nadat ik in de één-na-laatste
ronde van de afgelopen SGSkampioenschappen een zeer zware
blessure had opgelopen, was het
hoog tijd om dit wonderbaarlijke
herstellingsoord
te
gaan
bezoeken...
Er werd gespeeld in een groot
kuurhotel annex sanatorium alwaar
de niet-lokale schakers eveneens
(tegen zeer geringe kosten) konden
verblijven. Zes dagen in een
gemiddelde hotelkamer (ik heb wel
mindere hotelkamers meegemaakt)
plus ontbijt voor minder dan € 200,vond ik niet duur. En ook de
plaatselijke horeca hanteerde nog
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Karlovy Vary is overigens niet
alleen bekend van de Becherovka,
maar ook van de James Bond film
Casino Royale, die gedeeltelijk in
KV is opgenomen. Als casino
fungeerde het 5-sterren hotel Pupp
(ja, dat spreek je uit zoals je denkt
dat je het uitspreekt...), maar dat
zag er 'n beetje uit als een shithotel...

"Remise?" klonk als "Remies?" en
opgeven doe je gewoon niet...! En
als je "Pivo" kunt bestellen, dan is je
vakantie al snel geslaagd...!
Het toernooi verliep net zoals 'n
Nederlands
toernooi.
Veel
jeugdspelers, die niet of te laag
gerateerd zijn. Die partijen win je
dan, maar leveren niets op (alleen
wat bordpuntjes...). Tegen de
betere spelers geef je vervolgens je
betere stellingen weer weg evenals
je ratingpuntjes...
Dan scoor je 4,5 uit 8, wint 3x,
speelt 2x remise tegen 2000+ en
verliest 2x van 2100+. En heb je 'n
TPR van net 1700...
Wel wist ik voor 't eerst in mijn
leven 'n paardeindspel remise te
houden (al blunderde ik wel direct
nadat ik voor dit eindspel koos, mijn
betere stelling plus pion weg...). En
kon ik weer eens een ouderwetse
slachtpartij spelen waarbij ik in
plaats van tot extra dame te
promoveren mijn tegenstander, die
té lang doorspeelde, helemaal kaal
mocht plukken... ;-)
Al met al een geslaagd toernooi,
voor herhaling vatbaar. En dan
waarschijnlijk niet in KV, maar in
één (of meerdere) van de vele
Tsjechische plaatsen die deel uit
maken van de Czech Tour.

Tsjechisch is overigens helemaal
niet zo moeilijk... Met amper 10
woordjes kun je je heel goed
redden. En met Duits & Engels
natuurlijk...
"Hallo" is bijvoorbeeld "Ahoj", 'n
beetje vreemd aangezien er in
Tsjechië nergens 'n boot zal worden
gevonden... "Nee" is gewoon "Ne"
en het woord voor ja ben ik
vergeten, maar met gewoon "Ja"
begrijpen ze je ook!
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Tata Paul vierkampen

29. fxg3? De1+ 30. Kg2 De2+ heeft
zwart
eeuwig
schaak,
maar
gelukkig vond ik...
29. Kg2!

Paul den Boer

Paul den Boer (1959) –
Alexander Miltenburg (1985)
1. e4 e6 2. d4 d5 3. exd5 exd5 4.
Pf3 Ld6 5. c4 c6 6. Pc3 Pf6 7. Ld3
0-0 8. 0-0 dxc4 9. Lc4 Lg4 10 .Lg5
Lc7 11. Pe4 Pbd7 12. Te1 h6 13.
Lh4 g5 14. Lg3 Lxg3 15. Pxg3 Pb6
16. Ld3 Pbd5 17. Pf5 Lxf5 18. Lxf5
Pf4 19. h4 g4 20. Dd2 Pxg2?

Een schitterend slotakkoord!
Zwarts paard kan niet weg want hij
moet veld h7 blijven verdedigen,
bijv. 29...Pd5 29. Lh7+ Kh8 30.
Lg6+ Kg8 31. Lf7+ en wit wint met
zijn dame + gevaarlijke vrijpionnen
tegen toren + loper.
De zwarte dame moet veld f7
blijven verdedigen, bijv. 29...De1
30. Lh7+ Kh8 (30...Pxh7 31. Dxh7+
Kf8 32. Dxf7#) 31. Pf7#
Het grappige is dat 29...De7 weer
niet werkt omdat zwart dan het
vluchtveld
voor
zijn
Koning
blokkeert: 29...De7 30. Lh7+ Pxh7
(30...Kh8 31. Lg6+ Kg8 32. Lxf7+)
31. Dxh7+ Kf8 32. Dh8#
Er volgde nog...
29...gxf2 30. Dxf6 Td8 31. Dh6
Td6 32. Lh7+ Kh8 33. Dxd6 1-0

Beter was 20...Pf6-d5.

21. Kxg2 zag ik niet zitten wegens
21...Dd5 met aanval op mijn mooie
witte loper en met de dreiging mijn
rokadestelling binnen te dringen via
Df3. Dus koos ik vol voor de aanval:
21. Dxh6
Met de dreiging Te1-e4xg4+
21...Pxe1 22. Dg5+ Kh8 23. Dh6+
Kg8 24. Txe1 Te8 25. Dg5+ Kf8
Na 25...Kh8 is 26. Pe5 met de
dreiging Pxf7 sterk.
26. Dh6+ Kg8 27. Txe8+ Dxe8
Na 27...Pxe8 gaat zwart thematisch
mat: 28. Lh7+ Kh8 29. Lg6 Kg8 30.
Dh7+ Kf8 31. Df7+ mat.
28. Pg5! g3!
Toen schrok ik wel even, want na

Eindstand Weekendvierkamp 3D
1 Boer, Paul den (1959)*
2.5
1 Woudt, Edwin (2075)
2.5
3 Houten, Arno van (1873)
1.0
4 Miltenburg, Alexander (1985) 0.0
* TPR 2256
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Tata tienkampen

Als test heeft Mark een Veronicagids achtergelaten: de kans dat
deze er in 2013 nog steeds ligt is
zeker aanwezig.

Jan Jaap Janse

In januari was het weer zover: Wijk
aan Zee. Ons Frans kwam in 2005
met het idee, een dapper viertal
deed mee met de tienkampen en de
rest is geschiedenis.
Een geschiedenis met weinig
veranderingen trouwens: de harde
kern bestaat uit Frans Konings,
Mark Smits, Leo van Houwelingen
en uw verslaggever, Jeroen Bollaart
is er sinds enkele jaren bijgekomen.
Daarnaast zijn tienkampers Andries
Mellema, Klaas Veldhuijsen, Ronald
Gouma
en
Jan
Wiggerman
tegenwoordig lid van PK. De
grootste wijziging in al die jaren was
een verhuizing: van een gezellig
maar afgeleefd krot naar een keurig
vakantiehuisje.

De deelnemers zelf veranderen
natuurlijk wel. Leek het in 2005 op
een soort studentenhuis waar je
struikelde over de bierflesjes, in
2012 was het woord ‘huiselijk’ erg
toepasselijk. Jeroen had zich
opgeworpen als kok, en bewapend
met 12 recepten (en een door mij
meegenomen koekenpan) wist hij
veel fraais op tafel te zetten. Frans
zorgde voor de schaaktechnische
voorbereiding en ik voor de
culturele: juweeltjes als Plan 9 from
Outer Space en After Hours vielen
zeer in de smaak. Met Mark als
voetbaldeskundige, Leo als eetgast
en diverse Keresianen als zoete
inval was het een genoeglijke week.

Het prettige met dat huisje is dat er
nooit iets verandert. Alle meubels
staan nog precies zoals we ze een
jaar eerder achterlieten, en zelfs het
leesvoer is hetzelfde. Dat merkte ik
toen ik een voetbaltijdschrift pakte
en eens lekker ging lezen. Artikelen
over Foppe de Haan ("nooit te oud
om te leren"), Robin van Persie ("wil
een prijs winnen") en Ajax ("altijd
gedoe")
leken
vorige
week
geschreven te zijn.
Pas toen ik bij Barry Opdam ("heel
belangrijk voor AZ") aankwam, en
me afvroeg wat Opdam dan precies
bij AZ uitspookt, viel het kwartje.
Het blad was uit 2008 en lag er
vorig jaar ook al. Prettig.

Maar goed, Wijk aan Zee is niet
alleen een vakantie, het is ook
schaken. Serieus schaken, want in
9 partijen kan je een hoop
ratingpuntjes winnen of verliezen en
in zo’n gesloten tienkamp loert
iedereen op het aangeschoten wild.
Met mijn promotie van vorig jaar
was ik in groep 1 beland, en als
laagste ratinghouder loop je dan
sterk het risico om als schietschijf te
fungeren.
Welnu, dat viel reuze mee, mede
dankzij de partij in ronde 1 tegen
een local hero:
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Jan Jaap Janse (2161) –
Sjoerd Plukkel (2271)
Tata Steel C.T. 2012, ronde 1

Tijd om te knallen:
26. h6! Lxh6 27. Dh5 Pf3+ 28.
T1xf3 Lxf4 29. Txf4 Te7 30. Lxe4!
dxe4 31. Pxe4 Db4 32. Lc3 32.
Db6

Weinig aan de hand. Zwart besluit
wat ruimte te pakken en werkt
zichzelf in de nesten:
10...e4?! 11. Pg5 d5 12. cxd5
dxd5 13. Ph3 Pf8 14. Pf4 g5?
Hij wil niet afwachten tot d5 onder
vuur genomen wordt, maar er vallen
nu gaten.
15. Ph5 Pxh5 16. Dxh5 Lf5 17. f4
Deze 2 ply kostten samen 1½ uur.
Het leeuwendeel daarvan was door
zwart geconsumeerd, en het gaat
nu rap mis:
17...Pe6 18. fxg5 Lg6 19. Dg4
Pxg5 20. h4 Pe6 21. h5 f5 22. De2
Lf7 23. Txf5 Pg5 24. Taf1 Le6 25.
T5f4 Dd6

33. Pf6+ Kh8 34. Pxh7 Tg7 35.
Pf6+ 1-0
Teruggekomen in het huisje was
Wijk aan Zee op het journaal. Nee,
geen schaaknieuws, maar een
vrachtschip dat op drift was geraakt
en vlak voor het strand was
vastgelopen.
Nu heeft Wijk aan Zee maar één
toegangsweg, zou de boot op
zaterdag worden losgetrokken en
het gevolg was voorspelbaar:
horden ramptoeristen en al het
verkeer kwam vast te staan.
Ook mijn tegenstander was in de
file beland. Heel verstandig koos hij
ervoor om zijn auto in de berm te
parkeren
en
de
resterende
kilometers te lopen, en enigszins
oververhit en uitgeput kwam hij aan
het bord.
Daar was in de partij echter niets
van te merken.
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Jan Jaap Janse (2161) –
Arno Bezemer (2351)
Tata Steel C.T. 2012, ronde 2

Wit heeft een pion geofferd voor
aanval. Zeker kansrijk, maar niet
zo:
12. Dd2?! Da5 13. Df4 Df5
Mandekking! En een lokkertje waar
wit prompt inloopt:
14. Dd6 Le7 15. Dc7 Dc5! 16.
Lb3?? Ld6 met een dame in de
knip. Na enige schermutselingen
was het 0-1.
Ronde 4 bracht de andere medepromovendus. De opening werd
helaas een klein drama en na een
uur spelen zat ik tegen de volgende
puinhoop aan te kijken:

Beide partijen zijn bezig hun aanval
voor te bereiden, waarbij zwart
meer vaart maakt. Ik dacht heel
naïef dat ik op ...b4 altijd c4 had, en
stond na 14. Lc1? b4 meteen
slecht (15. c4 b3!). In arrenmoede
moest ik 15. Ld2 spelen, waarna
het afmaken zwart weinig moeite
meer kostte. 0-1

Jan Jaap Janse (2161) –
Gert Legemaat (2200)
Tata Steel C.T. 2012, ronde 4

In ronde 3 trof ik één van de twee
medepromovendi. Ik had agressieve plannen, maar wit was me
voor:
Albert Termeulen (2185) –
Jan Jaap Janse (2161)
Tata Steel C.T. 2012, ronde 3

Het staat behoorlijk op instorten bij
de
witten.
Met
het
nodige
gegoochel valt de schade mee:
16. Ke2 Lb4 17. Lh3 Lxc3 18.
Lxe6+ Kb8 19. bxc3 Lb5+ 20. c4
Pxc4 21. a4 La6 22. Le3! Die
kostte veel kracht, maar zwart heeft
geen goed aftrekje. Hij wikkelde niet
helemaal handig af, waarna het
eindspel zelfs prettig voor mij werd:
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...met eeuwige penning. Met 20...a5
krijgt zwart spel voor zijn pion, maar
ik had het rare idee dat na:
20...Txb4 21. axb4 Pd3 22. Td1
Pxb4 23. Pe5! Tfd8 24. Pd3 Pxd3
25. Txd3
...er een soort vesting was
ontstaan. Flauwekul uiteraard, en
dat toonde wit goed aan: 1-0
50. Tf7?
Op de een of andere manier had ik
berekend dat 50. Te7 niet kon
wegens ...Kc4, ...Kb3, ...Kb2 en de
toren kan er niet meer bij. Het
schaakje op b5 was me geheel
ontgaan. Nu stuurt zwart alert aan
op remise:
50...Ke4! 51. Kxc2 Kxf4 52. Kd2
Kg4 53. Tb7 Kxh4 54. Txb6 Kg3
en de h-pion gaat hard genoeg.
½-½

Hoogste ratinghouder in de groep
was IM Axel Rombaldoni, die mee
was als secondant van GM
Vocaturo. Dat was geen succes
(Vocaturo werd laatste in GM B), en
ook zijn eigen spel liep wat
moeizaam. We komen erin bij zet
35.
Jan Jaap Janse (2161) –
Axel Rombaldoni (2462)
Tata Steel C.T. 2012, ronde 6

Tegen IM Mark v/d Werf, die
uiteindelijk de groep won, had ik
weinig kans:
Mark van der Werf (2441) –
Jan Jaap Janse (2161)
Tata Steel C.T. 2012, ronde 5

Na een rustig begin heeft zwart de
duimschroeven aangedraaid. Ik zag
echter een mooi lokkertje:
35. De3 a3?
Juist, daar zat hij al de hele tijd op
te loeren, om na...
36. bxa3 Txc3 37. Dg5
...erachter te komen dat wit meer
dreigt dan zwart. Na minutenlang
op z’n Ivanchuks het plafond te
hebben bekeken gooide hij...

Ik dacht de grootste openingsproblemen overwonnen te hebben
(wat op zich wel klopte) en deed het
slordige...
18...0-0? 19. Lxd5 exd5 20. Lb4
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37...Tc5 38. Pxe6 Txg5 39. Pxc7
Tc5
...eruit, wat ook het beste is: zowel
40. Tb5 Txc7 41. Txa5 als het
gespeelde...
40. Pb5 Pc6
...biedt weinig winstkansen. Na enig
proberen werd het ½-½.
En zo had ik 3 uit 6 en kon ik met
een goed gevoel de rustdag in. Na
een heerlijk schaakloze dag ging
ronde 7 net als ronde 1: een lokale
held die graag wil winnen, en het
deksel op de neus krijgt:

Onder de bezorgde blikken van
Hein Piet gebeurde 42. b5, wat er
op het eerste gezicht ijzersterk
uitziet. Het blijkt iets te haastig te
zijn, vermoedelijk had wit eerst
ergens torens moeten ruilen, want
we kregen:
42...axb5 43. Kb4 Tc4+ 44. Kxb5
Lc3 45. Te2+ Kd6 46. Te3 Tbc8
47. Ka6 d4 48. Td3 Kd5

Rob Schoorl (2319) –
Jan Jaap Janse (2161) –
Tata Steel C.T. 2012, ronde 7

Kenners herkennen een Panov. Dit
eindspel schijnt op GM-niveau als
remise te gelden en daaronder als
verdraaid
lastig
voor
zwart.
Weliswaar is de witte pionnenstructuur verminkt, maar zowel pion
a7 als d5 hebben constante
aandacht nodig. Het witte plan
bestaat uit het langzaam naar voren
brengen van de damevleugel, en
dus stond het 23 zetten later zo:

En na 49. Kb7 Te8 kan wit gek
genoeg geen vin verroeren: als hij
de
a-pion
opspeelt
volgen
zijdelingse schaakjes, en als hij
niets doet duikt de toren achter de
linies en verovert de a-pion. Het
gekozen 50. Tcxc3 Te7+ 51. Ka6
Txc3 52. Txd4+ Kc6 was het ook
niet; het vergde nog veel zetten en
tijd, maar in een vrijwel lege zaal
kreeg ik wit tenslotte op de knieën:
0-1. HP's verbazing, de woensdag
erna, was te begrijpen.
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Daarna was de energie wel een
beetje op. In een poging mijzelf te
stimuleren opende ik in ronde 8
eens 1. e4. De alerte zwartspeler
ontweek zijn gebruikelijke CaroKann, en helaas was ik minder
alert:

gespeeld, daarna 40 jaar niet had
geschaakt om in 2010 zijn rentree
te maken. Een prima schaker dus,
en dat bleek ook uit de onderlinge
partij:
Jan Rooze (2329) –
Jan Jaap Janse (2161)
Tata Steel C.T. 2012, ronde 9

Jan Jaap Janse (2161) –
Quinten Ducarmon (2346)
Tata Steel C.T. 2012, ronde 8

Met 16...Dc2 dacht ik de witte
aanval te hebben afgeslagen. Ik
had beter moeten weten:
17. Dxc2 Pxc2 18. Td1
...bevatte een dreiging die ik
overzag, want na...
18...Pb4? 19. Lxf6 gxf6? 20. Tg4+
...was het over, 1-0 (er viel nog te
vechten met 19...Pd5).

Een tamme boel, alleen heeft wit
nog een paard te ontwikkelen. Dat
is geen reden om een simpele
dreiging te overzien: 13. Pa3??
Pg4 0-1
Op de slotdag trof ik de oudste
groepsgenoot: de Vlaming Jan
Rooze. Die was de vorige dag
opgevallen door bij de aankondiging
van de Snertmaaltijd stomverbaasd
te reageren. Het bleek dat hij maar
één betekenis van het woord snert
kende, en dan klinkt zo'n eetfestijn
inderdaad vreemd…
Ogend als een vriendelijke oude
baas, compleet met spencer en
leesbril, haalde hij zijn punten op
dezelfde manier als ik, namelijk
door onderschat te worden. Uit de
nakout bleek dat hij in 1968 in het
Belgische olympiadeteam heeft

4 uit 9, TPR 2285, ratingpunten
erbij, ik kon tevreden zijn. Dat gold
overigens voor iedereen in en om
het huisje, want Mark en Leo
wonnen hun groep bijna en Jeroen
weerde zich kranig in een voor hem
pittig veld. Ook Frans was prima op
dreef, maar kreeg een naar bericht
en moest na ronde 7 afhaken, net
als Andries die in dezelfde groep
speelde. Sterkte mannen! Wat meer
buiten mijn zicht draaide Klaas
redelijk en viel het voor Ronald en
Jan niet mee. Ook op het podium
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was er genoeg te zien, met Aronian
als
zeer
terechte
winnaar,
overgrootmeester Jan Timman in
groep B en het fraaie optreden van
Etienne Goudriaan in de C.

sponsoring
voortzet!
Dat
is
momenteel nog onzeker, enkel de
e
75 editie in 2013 is gegarandeerd.
Het huisje is alweer gereserveerd.
Weddenschappen of de Veronicagids er nog ligt zijn vanaf september
aan de bar te maken.

En nu maar hopen dat Tata de
Gr
1B
2B
2E
2E
2E
3A
3E
3H
4H

#
7
2
3
6
8
8
7
2
4

Naam
Janse,Jan Jaap
Smits,Mark
Konings,Frans
Mellema,Andries
Veldhuijsen,Klaas
Bollaart,Jeroen
Gouma,Ronald
Houwelingen,Leo van
Wiggerman,Jan

KNSB
2161
2213
2260
2165
1942
1795
1970
1925
1858

Zeist 1-PK4 zoals ik het zag

FIDE
2195
2204
2285
2154
2008
1887
1934
2043
1894

Pnt
4.0
5.5
4.5
3.5
2.5
3.5
2.5
6.5
4.5

TPR
2281
2250
2313
2259
1999
1893
1817
2124
1806

Het werd een spannende wedstrijd,
waarbij wij een kleine achterstand
hadden, dacht ik.
Maar ik had alle aandacht nodig bij
mijn eigen partij. Met wit was ik met
(te)veel
pionnen
naar
voren
gestormd.
Mijn
tegenstander
plaatste op een slim moment een
tegenstoot en stond meteen beter.
Gelukkig beging hij snel daarna een
vergissing, wat mij een actieve
stelling opleverde met dame tegen
toren en paard. Ik kon gevaar
stichten, maar helaas werd dat
steeds gepareerd. Ik begon wel op
tijd winst te boeken en was van plan
dan maar op tijd te winnen.
Plotseling claimde mijn tegenstander remise door herhaling van
zetten. Omdat ik niet overtuigd was,
werd onze partij gereconstrueerd
door... M. Ik vertrouwde de zaak
niet helemaal, maar toen M op een
gegeven
moment
gedecideerd

Gerard Halve

Ik wil man en paard niet noemen,
zeg voor het gemak maar M en P.
Ruim 40 jaar geleden hoorde ik
voor het eerst van M. Hij bleek een
"sterke schaker" te zijn, die op
kamers woonde bij familie van mij.
Ik zat op de middelbare school en
schaakte ook, maar heb toen geen
contact gezocht met M. Had geen
zin in een afstraffing.
Jaren later blijkt M bij Paul Keres en
Zeist te spelen.
Omdat PK 4 dit seizoen erg slecht
presteert (Ger durft zelfs geen
stukjes meer over het team te
schrijven!) en de clubbelangen
tegenwoordig groot zijn, vroeg ik M
naar het openingenrepertoire van
de Zeistenaren. M wilde echter
geen partij kiezen.
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concludeerde dat mijn tegenstander
inderdaad met de geopperde zet
driemaal dezelfde stelling zou
bereiken, besloten wij tot een
gelijkspel.
Tot mijn verrassing bleek PK met
het kleinst mogelijke verschil
gewonnen te hebben!

Pas op weg naar huis viel voor mij
het kwartje. M, ontzettend bedankt!
En laten we het er verder niet meer
over hebben! Hoe dat nou met P
zit? O, die leeft nog.
Een volgende keer volgen nog wat
fragmenten.

Foto's snelschaken Dordrecht
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Het vierde grijpt laatste strohalm

21.00 uur leert het volgende.
Ernst op bord vier heeft zwart het
kleine centrum gelaten. Als compensatie heeft hij daar wel druk
tegen. De zwarte stukken hebben
moeite om goede plekken te
bezetten.
Conrad op bord zes heeft een
goede opening met veel ruimte voor
zijn stukken. Op bord 1 zadelt Dirk
zijn tegenstander (of toch tegenstandster?) op met een geïsoleerde
centrumpion. Deze wordt onder
vuur genomen.
Kaj speelt op bord twee. Hij oefent
grote
druk
uit
de
zwarte
damevleugel. Op het derde bord
speelt Frank tegen een oude
bekende, Jon van Midde. De laatste
heeft een gedekte vrijpion op d5. Ik
zie geen compensatie voor dit
voordeel.
Gerard op bord zeven heeft een
gelijke stelling, staat misschien zelfs
iets beter. Het bord van Jan ligt
buiten de looplijnen. Op enige
afstand meen ik een optisch
overwicht te ontwaren.

Ger Hageman

Op woensdagavond 18 april 2012
ontvangt het vierde team van Paul
Keres het ook vierde team van
stadgenoot SC Utrecht.
In wat vooraf als het kampioenschap van de vierde teams van de
SGS op USF is gekenschetst vecht
Paul Keres IV na een dramatisch
slecht seizoen voor zijn laatste
kans. Met nog twee wedstrijden te
gaan heeft Zeist 4 wedstrijdpunten
voorsprong plus een sloot aan
bordpunten.
Vanavond dient er met zeer grote
cijfers gewonnen te worden.
Om 19.45 uur is Paul Keres
compleet. We besluiten om 19.50
met de wedstrijd te beginnen,
ofschoon er slechts vijf spelers van
SC Utrecht 4 aanwezig zijn.
De teamleider met de opstelling is
er nog niet. De bezoekers gaan op
hetzelfde bord als bij de vorige
wedstrijd zitten: respectievelijk 1, 3,
6, 7 en 8.
De laatkomers kunnen dan op
volgorde van binnenkomst de
overige borden bezetten.
Helaas komen er nog maar twee
spelers aanzetten, zodat de teamleider zonder tegenstander blijft.
Dat biedt wel de mogelijkheid voor
een uitgebreid verslag.
Op het tijdstip van 20.30 uur staat
de reglementaire uitslag van bord
vijf op het wedstrijdformulier: 1-0.

De volgende aantekening is van
22.30 uur.
Dirk heeft nog altijd druk tegen de
isolani. Gillian Visschedijk speelt
het actief tegen. Het is zeker nog
geen gelopen koers.
Kaj staat een kwaliteit en een
stelling voor. Nu nog even opletten
en het punt is binnen.
De tegenstander van Ernst heeft
het nadeel van twee geisoleerde
pionnen. Dat moet goede kansen
bieden.

Een rondgang langs de borden om
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Frank weet met een fraaie truc een
pion te snoepen. Opeens ligt de
witte koningsstelling open en staat
zwart beter.
Bij Conrad heeft de stelling
Konings-Indische trekken gekregen.
Hij heeft nog altijd ruimtevoordeel.
Gerard ontwikkelt een aanval tegen
de witte koning. Zijn tegenstander
heeft ook nog tijdnood.
De stelling van Jan Wiggerman is
niet evident voor mij gezien de
afstand. Het aantal houtjes is nog
gelijk.

Wit poogt hier het zwarte centrum
te verbrokkelen.
17...d4
Misschien dat dit een foutje is, want
wit krijgt nu extra druk op de c-lijn.
18. Tac1 dxc3
18...e5 19. cxd4 exd4 20. Lh3 Tb8
21. Dxc5 Dxc5 22. Txc5 Pxe4.
Misschien dat het volgende beter
speelbaar is voor zwart, maar dat is
denk ik voor 1800-spelers moeilijk
te zien. Zwart krijgt actief spel voor
de pion.
19. Dxc3 h5 20. Tfd1 Tfd8 21. Lf3
Dekt d1 en valt h5 aan.
21...e5?
Na 21...Txd1+ 22. Txd1 is er weinig
aan de hand voor de zwarten...
22. Txd8+ Dxd8 23. Dxe5 Dd3 24.
Dc3 Td8 25. Td1 Dxd1+ 26. Lxd1
Txd1+ 27. Kg2 Pxe4 28. Df3 Td4
29. Dxh5
Wit staat wel gewonnen, maar dit
eindspel kan nog best lastig
worden.
29...Tb4 30. De5 f6 31. Dd5+ Kh7
32. b3 a5 33. f3 Td4 34. Df5+ g6
35. Dh3+ Kg7 36. fxe4 Td2+ 37.
Kf3

Om 23.30 uur zijn er nog twee
spelers bezig, Frank en Conrad, bij
een tussenstand van 5-1. Tot de
verrassing van velen weten zij hun
partijen te winnen. Vooral die van
Conrad
verraste
omdat
zijn
tegenstander
twee
verbonden
vrijpionnen had.
De partij tussen Jan Wiggerman en
Istvan Klein met commentaar van
de witspeler.
Jan Wiggerman – Istvan Kleijn
PK4 – Utrecht 4, bord 8
Commentaar: Jan
Mijn tegenstander speelt hier een
goede degelijke partij. Ik krijg geen
kansen om er door heen te
drukken.
1. Pf3 Pf6 2. d4 d5 3. g3 e6 4. Lg2
c5 5. c3 Pc6 6. 0-0 Le7 7. Pbd2 00 8. dxc5 Lxc5 9. Pb3 Lb6 10. Lf4
Ld7 11. Pbd4 Tc8 12. Pxc6 Lxc6
13. Pe5 Lc7 14. Pxc6 bxc6 15.
Lxc7 Dxc7 16. Dc2 c5 17. e4

30

Jon van Midde – Frank Wilschut
PK4 – Utrecht 4, bord 3

Er volgde echter 24...Dxh7 25.
Dxh3 Dxh3, waarna Frank het
handigst bleek in het ingewikkelde
eindspel.
Gerard verkreeg een gemakkelijk
gewonnen eindspel.
Rico van der Pol – Gerard Halve
PK4 – Utrecht 4, bord 7

Wit heeft net 23. Te1? gespeeld.
Frank snaait een pion met...
23...Lxh3!
24. Dxh3 faalt nu op Dd2+ met
kwaliteitswinst. Wit probeerde 24.
Lxh7+? en nu had 24...Kh8! direct
gewonnen vanwege 25. Dxh3
Dd2+. Wit moet dan een keer de
dame tussenplaatsen met Dg2 of
zwart keert na wat schaaks via d2
terug naar h6.

Paul Keres 4 (1959)
Dirk de Beer (2220)
Kaj Soderberg (2028)
Frank Wilschut (1992)
Ernst van der Vecht (1964)
Ger Hageman (1880)
Conrad Kiers (1879)
Gerard Halve (1845)
Jan Wiggerman (1865)

Zwart speelde ...Txf1 en na wits
Kxd6 kon de afgesneden witte
koning de zwarte pionnen niet meer
tegenhouden.

- SC Utrecht 4 (1734)
- Gillian Visschedijk (1848)
- Johan Voskuil (1731)
- Jon van Midde (1825)
- Maarten Remkes (1801)
- N.O.
- Roland Bes (1636)
- Rico van der Pol (-)
- Istvan Kleijn (1565)

Op vrijdag 18 mei 2012 speelt het
vierde tegen Amerfoort 3.
Bij winst kan Zeist nog worden
ingehaald als zij geen wedstrijdpunt
pakken tegen de Rode Loper.

7-1
1-0
½-½
1-0
½-½
1-0
1-0
1-0
1-0

Hoe dan ook wil het team een
rampzalig seizoen op een waardige
wijze afsluiten.
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Toreneindspelen in de SGS
Promotieklasse
Frank Wilschut

Toreneindspelen zijn niet mijn
favoriete. Een beroemde ‘wet’ zegt
dat ze altijd remise zijn, maar
waarschijnlijk alleen als je de
basisprincipes een beetje door
hebt. Zoals: men plaatse zijn toren
achter de vrijpion. Dan staat-ie niet
in de weg en krijgt hij meer ruimte
naarmate de pion het promotieveld
nadert. Daarnaast: men make zo
groot mogelijke stappen met de
toren, bijvoorbeeld om schaakjes te
geven. Immers, het bord is niet zo
groot en een koning in het centrum
heeft dan ook snel een schaakgevende toren bereikt.
Het afgelopen seizoen in de SGS
Promotieklasse kreeg ik tweemaal
een toreneindspel op het bord,
waarin in bovenstaande wijze raad
goed had kunnen gebruiken. Het
mag dan ook een klein wonder
heten dat ik aan aan deze twee
partijen twee volle punten overhield.
De winst in het eerste toreneindspel
was vooral te danken aan mijn
onoplettende tegenstander. Nadat
ik consequent een verkeerd plan
had gevolgd en de nul al in potlood
op het scoreformulier stond, redde
een tactische wending de avond.

Aan de stelling valt een aantal
zaken op: de pionnen op b4 en b5
zijn beide kwetsbaar. Wit aan zet
kan met Tc5 de zwarte pion
veroveren, zwart aan zet kan dat
met Tb2. Zwart heeft meer ruimte
en de witte pion op e2 staat
ongedekt. Conclusie: zwart staat
iets beter, maar wit mag dit
natuurlijk nooit verliezen.
31. Tc5?
Een verkeerd besluit. Zoals in de
partij zal blijken heeft wit weinig aan
zijn vrije b-pion. Om deze niet te
verliezen moet de toren op de b-lijn
blijven, waar hij steeds minder
ruimte ter beschikking heeft. Zijn
zwarte concurrent daarentegen kan
vrij bewegen. Les 1 van de
toreneindspelen: een actieve toren
is zeker een pion waard. Daarom
ondersteunen torens vrijpionnen het
liefst van achteren. Na 31. Kf1 Tb2
32. Tc5 Txb4 33. Txe5 Kf6 34. f4
houdt wit gemakkelijk remise.
31...Txe2 32. Txb5 Kf6 33. Tb6+?
De zwarte koning was toch al op
weg naar f5. Nu gaat ook de pion
op d3 verloren. De twee zwarte
vrijpionnen zijn veel sterker dan de
witte. Ik had remise kunnen houden
met 33. Kg2 Td2 34. Kf3! Txd3+ 35.
Ke4 Td2 36. Tb6+. Zwart verliest

Frank Wilschut – Klaas v.d. Horst
PK4 – De Rode Loper 1, bord 2
14 december 2011
Na 29...Dd5-a2 30. Dd2xa2 Ta1xa2
was het volgende toreneindspel
ontstaan.
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dan zijn e- en d-pion. Weliswaar
zullen de witte op f2 en b4 ook
sneuvelen, maar met 2 pionnen
tegen 3 op één vleugel zou het
eindspel remise moeten zijn.
33...Kf5 34. h3

les is dat de toren actief moet
worden gebruikt.
Inmiddels kan zwart op meerdere
manieren winnen, bijvoorbeeld 42...
d3 43. Kf1 Tb1+ 44. Kg2 Tb2 etc.
Ook 42... Tb4 wint eenvoudig, want
wit komt in zetdwang. Zwart geeft
echter de verkeerde pion een zetje:
42…e3?? 43. Td8!
Een listige zet. Na 43... Txb7 volgt
uiteraard 44. Txd4+ en wit dekt zijn
toren op de volgende zet met het
slaan van de e-pion.
43...e2 44. Txd4+
En nu staat de zwarte pion op f5
danig in de weg. Op 44... Kg5 volgt
45. f4+ Kh4 46. Kf2 Txb7 47. Td5
en wit leeft nog.
44...Ke5 45. Td8

Opnieuw geen beste. Ik had 34.
Tb7 f6 35. Tb6 h5 36. b5 Td2 37.
Td6 moeten proberen.
34...Td2 35. g4+ Kg5 36. Kg2
Txd3 37. b5 Tb3 38. Tb7 f5 39.
gxf5 gxf5
Vanzelfsprekend
sterker
dan
39…Kxf5. Zwart staat gewonnen.
Merkwaardig genoeg is de pion op
f5 er medeschuldig aan dat zwart
eerst de winst laat glippen en
vervolgens ook nog de remise
weggeeft.
40. b6 Kf4 41. Tb8 e4 42. b7

De dreiging Te8+ redt het halve
punt voor wit. En het wordt nog
mooier...
45...f4??
Zwart heeft slechts oog voor 46.
Te8+ Kf5 47. Txe2 f3+, maar met
de koning nog op e5 heb ik alle tijd
eerst een dame te halen.
46. b8D+ Txb8 47. Txb8 e1P+ 48.
Kf1 1-0
En ik won eenvoudig. Een paar
maanden later kwam een tweede
leerzaam toreneindspel op het
bord. En weer bleek het een lastige

De tijdcontrole is gehaald, maar
vraag niet hoe. Eigenlijk heb ik al
tien zetten steeds de verkeerde
keuze gemaakt. De belangrijkste
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37...Kg6 38. Te7?
Wit maakt geen gebruik van de
afzijdigheid van de zwarte koning.
In de post-mortem werd al snel 38.
d6 gevonden en zelfs de conclusie
getrokken dat wit de betere winstkansen heeft. Bijvoorbeeld 38...Td8
39. Ke5 Te8+ 40. Kd5 Txe2 41. d7
en wit wint. Zwart houdt echter
remise door de witte koning van e5
af te houden met 38...f6.
38...Tb2?
Valt aan en dreigt een vervelend
schaakje op f2. Toch schend ik
hiermee wederom een basisprincipe uit het toreneindspel.
Omdat het bord niet zo groot is is
het van belang een torenschaak op
zo groot mogelijke afstand van de
koning te doen. Na 38...Tb1! kan wit
kiezen uit:
a) 39. Kf3 d3! en zwart wint;
b) 39. Te2 Kf6 40. Kf3 a5! en zwart
wint;
c) 39. d6 Tf1+ 40. Ke5 f6+ 41. Ke6
d3 42. d7 d2 43. d8D Te1+ 44. Kd7
d1D+ 45. Kc7 Dxd8+ 46. Kxd8 Txe7
47. Kxe7 Kg5 48. Kd6 Kg4 49. Kxc5
Kxg3 50. Kb6 f4 51. c5 f3 52. c6 f2
53. c7 f1D 54. c8D. Zwart staat
gewonnen door zijn pluspion. Een
intrigerende variant.

voor beide spelers.
Jon van Midde – Frank Wilschut
PK4 – Utrecht 4, bord 3
18 april 2012

In de veronderstelling dat het toreneindspel met een pion meer
gewonnen zou zijn heb ik net
dameruil toegestaan met 34...Df6-f5
35. De4xf5 g6xf5. Wit is aan zet.
Opvallende zijn de wederzijdse
gedekte vrijpionnen op d4 en d5 en
de open b-lijn die door zwart wordt
beheerst. Hierdoor is de pion op c4
gemakkelijk aan te vallen. Het
belang van de e-lijn heb ik echter
onderschat. Idealiter stop je in een
toreneindspel vijandelijke vrijpionnen af met je koning, maar dat is in
dit geval niet mogelijk. Wit kan
remise maken met 36. Te5, waarna
zwart 36…Kf8 kan proberen. Na 37.
Txf5? Ke7 staat zwart inderdaad
beter, maar 37. Kf3 houdt remise.
36. Kf3? Kg7 37. Kf4
Nu wordt het spannend. De pion op
f5 is ten dode opgeschreven, en het
leek me beter deze niet met schaak
kwijt te raken. Toch moet zwart hier
37...Kf6 spelen. Er kan volgen: 38.
Te5 Tb2 39. Txf5+ Ke7 40. d6+
Kxd6 41. Tf6+ Kd7 42. Txf7+ Ke6
en zwart staat beter.

(analysediagram)
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39. Kf3 Tb4 40. d6 Tb6 41. d7?
De beslissende fout. 41. Tc7 Txd6
42. Kf2 en zwart kan nog
doorspelen.
41...Td6 42. Te5 Txd7 43. Txc5?
d3 44. Td5 Txd5 45. cxd5 Kf6 46.
Ke3 Ke5 47. Kxd3 Kxd5 48. Ke3
Ke5 49. Kf3 a5 50. a4 Kf6 51. Kf4
Kg6 52. Ke5 Kg5 53. Kd6

53...f4
Wit geeft op. Terecht, want de
stelling is verloren, maar zelf had ik
nog twee zetten gewacht. Na 54.
gxf4+ Kxf4 55. Kc5 kan zwart het –
in tijdnood – nog verkeerd doen.
55...Ke4?? geeft de winst weg.
Immers, na 56. Kb5 f5 57. Kxa5 f4
58. Kb6 f3 59. a5 f2 60. a6 f1D 61.
a7 is de diagonaal a8-h1 geblokkeerd, zodat zwart niet winnend
Df3 (of g2 of h1) kan spelen.
Effectiever en eleganter had ik met
53...Kg4 54. Ke5 f4 55. gxf4 f5
gewonnen.

Op 8, 9 en 10 juni vindt weer het

Open Kampioenschap van Utrecht
plaats!

Inschrijven kan via de website: http://www.paulkeres.nl/oku2012
of telefonisch bij Youri Gerritse: 06-43020598.
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seizoenstotaal op een keurige 5,5
uit 9 (en de uitslag van de 3J’s
tegen de familie Flohr op 3-0).
Aan de hogere borden speelden
Frank en Ernst een kleurloos
seizoen. Toegegeven, de tegenstand was behoorlijk met meer dan
1950 gemiddeld, maar de scores (4
resp. 3,5 uit 9) toch niet om over
naar huis te schrijven. In Amersfoort
speelde Frank wederom een
degelijke pot maar kon alweer een
gezonde plus niet tot winst voeren.
Ernst werd verrast in de Franse
opening maar herstelde zich goed
en won.
De ervaring in het team kwam van
Conrad en teamleiders Ger en
Gerard. Voor hen liep het seizoen
uit op een regelrechte teleurstelling
(samen 5 uit 20). Conrad produceerde na een goede start een
serie van vijf opeenvolgende nullen
en Ger wist alleen door een niet
opgekomen speler een potje te
‘winnen’. Beiden verloren ook de
laatste wedstrijd van het seizoen.
Gerard miste door ziekte de
wedstrijd in Amersfoort en daarmee
de kans om nog wat aan zijn
tegenvallende score te doen.
En zo moet Paul Keres 4 volgend
jaar een stapje terug doen,
onverwacht en ondanks drie zeges.
In de achteraf cruciale uitwedstrijden tegen Hoogland en DBC
had het moeten gebeuren. In beide
wedstrijden leek het vierde op een
overwinning af te stevenen, maar
werden
gewonnen
stellingen
verprutst en tweemaal met 4,5-3,5
verloren. Dan maar volgend jaar
kampioen worden in de eerste
klasse.

Vierde verlaat promotieklasse
Frank Wilschut
van de website

Al het hele seizoen pakten donkere
wolken zich samen boven het
vierde, en woensdag 17 mei viel het
doek in de wedstrijd tussen De
Rode Loper en Zeist. Laatstgenoemde moest verliezen, zodat
het vierde met een overwinning in
Amersfoort nog langszij kom
komen. Het mocht niet zo zijn, DRLZeist eindigde in 4-4, het vierde was
gedegradeerd en de knappe
overwinning op Amersfoort deed er
niet meer toe. Aan de invallers heeft
het niet gelegen dit seizoen.
Vijfmaal werd een invaller uit het
vijfde ingeschakeld (Van Oosten,
Bollaart, Hollander), hetgeen vier
punten opleverde. Tegen Amersfoort waren Jeroen en Jaap bereid
mee te spelen. Jeroen was als
eerste klaar, een vol punt na amper
tien zetten. Jaap was het langst
bezig. Na het knullig weggeven van
een stuk vocht hij door en werd
uiteindelijk beloond met remise.
Ook supersubs Dirk de Beer, Rijk
Schipper en Kaj Söderberg, de
laatste min of meer vaste vervanger
van de (tijdelijk) naar het buitenland
vertrokken Erik Verlinde, scoorden
naar verwachting (4,5 uit 8 aan de
hogere borden).
Van de vaste spelers moest het
vierde het dit seizoen hebben van
de Jannen. Jan Teuben scoorde
een prachtige 5,5 uit 8 en solliciteert
naar een hoger team. Tegen
Amersfoort wist hij zijn vierde partij
van het seizoen te winnen, en
wederom was het spectaculair. Ook
Jan Wiggerman won en bracht zijn
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e

Het 1 sleept zich voort

ven. Gerben had een pion geofferd
voor spel, maar verloor de
compensatie toen hij de pion
meende terug te kunnen veroveren.

Bert Both
van de website

Zaterdag (11 februari – red.) was
een belangrijke wedstrijd voor ons.
Niet om in het linkerrijtje te komen,
zoals de doelstelling bij het begin
van het seizoen luidde, maar om
boven de degradatiestreep te
blijven. Want we slepen ons dit
seizoen voort en niets gaat vanzelf.
Tegenstander was hekkensluiter
HMC2, uit Den Bosch gekomen in
hoop een puntje aan hun totaal toe
te voegen. Verleden jaar zijn ze
gepromoveerd, er waren geen
versterkingen en dan wordt het met
de overgang van 8 naar 10 man
sowieso lastig. Deze wedstrijd
misten zij ook nog een van hun
betere spelers, terwijl wij voor de
tweede keer dit seizoen volledig
aantraden. Aangezien we die
wedstrijd ook wonnen en eveneens
thuis speelden, zagen we het
natuurlijk positief aan.
Het werd echter een heel karwei,
terwijl we lange tijd op een
makkelijke overwinning leken af te
koersen. Het kwam door de partij
van Andries, die de witte aanval
gecounterd had en tussendoor een
pion gewonnen had en het initiatief
overnam. Hij kreeg echter alsnog
onnodig een tegenaanval voor zijn
kiezen, reageerde daar te passief
op en moest balend opgeven. Bij de
meeste andere borden verliep het
redelijk regelmatig. Wim werd door
zijn
wel
zeer
zelfverzekerd
spelende jeugdige tegenstander
tactisch en positioneel weggescho-

Voor de tijdcontrole hadden Paul,
Peter, Bert en Jan daar punten
tegenover gesteld. Paul en Jan
zetten daarmee hun goede score
voort, terwijl voor Peter nu de ban
van een serietje nullen gebroken is.
Jan zette een paard op d5 waar
geen goed antwoord op te
verzinnen was en bij Peter
sprongen beide paarden naar
grazige weiden. Paul en Bert waren
in 20 zetten klaar.
Paul Hommerson –
Raymond de Rooij
PK1 – HMC Den Bosch 2, bord 4

Zwart was in de fout gegaan, maar
daarna had Paul zich verrekend. Hij
was nu bang voor 17..Dc7 18.Pxa8
Dxa5 19. Kb1 0-0 en met recht. Het
loperpaar is sterk en zwart heeft
(meer dan) genoeg voor de
kwaliteit. Zwart had daar helemaal
niet naar gekeken en vervolgde
met:
17...Pxf3 18. Pxb7 Pxd2 19. Pa5
…en opgegeven: 1-0.
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Bert Both – Tim Mazajchik
PK1 – HMC Den Bosch 2, bord 10

klok ingedrukt werd. Omdat beiden
nog een paar seconden hadden,
moest de arbiter erbij komen die
onder raadpleging van boekjes
besloot dat Xander er twee minuten
bijkreeg, waartegen in protest
gegaan is.
4½-4½ (waarbij de partij van
Xander o.p.), waardoor alles van de
partij van Mark afhing. De
verhouding was 2T+L tegen 2T+P
en beiden vijf pionnen, een
onduidelijke stand. Hij leek eerst
iets beter te staan, daarna minder,
maar uiteindelijk begaven de
zenuwen van de tegenstander het
en offerde hij zijn paard voor twee
pionnen in de veronderstelling dat
T+L+verkeerde randpion niet van T
+drie losse pionnen zou winnen.
Eén pion werd echter al snel
geconsumeerd, de koning kwam
naar voren en toen torenruil dreigde
waarbij de koning te ver weg was,
moest hij opgeven.

Na 15…Db5 heeft wit niets, omdat
16. Lxc6 op 16…Dxa4 17. Lxa4 Lf5
faalt. Tim speelde zijn dame echter
naar c2, ontdekte toen voor het
loslaten dat Le4 vervelend was,
zette haar terug op c5 om
uiteindelijk toch maar 18. Dc2 te
doen. Er volgde:
16. Le4 De2 17. Lxc6 Lc4 (aardig
bedacht!) 18. Lb2 Lxb3 19. axb3
Lxb2 20. Da2 Dc2 1-0
En gelijk opgegeven vanwege 21.
La4.
Hugo had om een saaie variant en
voorbereidingen te vermijden voor
1…g6 gekozen na e4 en was in een
KI geraakt. De partij raakte niet echt
uit evenwicht en mondde uitin een
toreneindspel, dat als bekend altijd
remise is. Bij Xander was het in het
vroege middenspel goed fout
gegaan en had voor een schijn van
tegenspel een kwaliteit gegeven. In
tijdnood kwam hij aardig terug,
maar miste één zetje, waarna een
vijandelijke pion tijdig kon doore
lopen. De 40 zet bereikte het ding
de overkant, maar er werd alleen
dame gezegd zonder dat er een
stuk voor in de plaats kwam en de

En zo konden er magertjes &
moeizaam twee belangrijke MP's
bijgeschreven worden. Opmerkelijk
was dat alle witspelers gewonnen
hebben, behalve bij Hugo, zodat hij
in zekere zin de matchwinner is.
Samen met Mark.
Met 5 uit 6 staan we nog steeds
achtste. Eindhoven heeft 3 en
HMC2 1 punt. De match tegen
e
Eindhoven vindt in de 8 ronde
plaats, eerst volgt voor ons de verre
uitreis naar Sluiskil tegen HWP Sas
van Gent.
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Eindstanden externe competities
KNSB 1B
1. Kennemer C. (K)
2. Wageningen VLG
3. HWP Sas van Gent
4. Charlois Europ.
5. Caïssa
6. DD
7. Paul Keres
8. RSR Ivoren Toren
9. Eindhoven (D)
10.HMC Calder 2 (D)

MP
15
14
12
10
10
8
7
6
5
3

BP
61½
49½
52
49½
46
43
39½
39½
36½
33

SGS Promotieklasse
MP
1. Woerden (K)
15
2. Moira Domtoren*
12
3. DBC
12
4. De Rode Loper
11
5. Amersfoort 3
10
6. Urecht 3
8
7. Hoogland
7
8. Zeist
7
9. Paul Keres 4 (D)
6
10.Utrecht 4* (D)
0
*spelen nog tegen elkaar

BP
44½
41½
38½
38½
37½
35½
33½
33½
33½
15½

KNSB 3H
1. Geleen (K)
2. Paul Keres 2
3. HMC Calder 3
4. Dubbelschaak '97
5. RSC 't Pionneke
6. De Combinatie
7. SMB
8. D4
9. Venlo 2 (D)
10.Veldhoven 2 (D)

MP
17
15
11
10
9
8
8
7
4
1

BP
48
49½
36
38½
34½
34½
32½
32½
29½
24½

SGS 1B
1. Vegtlust (K)
2. ZZC
3. Rivierenland
4. Oud Zuylen 2
5. Paul Keres 5
6. Doorn-Driebergen
7. Vianen
8. Nw Amelisweerd
9. GZZ (D)
10.Woerden 2 (D)

MP
15
13
13
12
10
8
7
6
5
1

BP
45½
40
39½
39
36½
34
36½
34½
31½
23

KNSB 3C
1. ASV 2 (K)
2. Zukertort A. 3
3. Regiohakkers
4. Messemaker 1847
5. Oosten-Toren
6. Het Kasteel
7. Paul Keres 3
8. LSG 4
9. Amersfoort 2 (D)
10.PSV Dodo (D)

MP
15
14
13
11
10
8
6
6
4
3

BP
42
42½
42½
41½
37
31½
33½
31
31½
27

SGS 2D
1. Gorinchem (K)
2. Denk en Zet Adv.
3. Kijk Uit
4. Paul Keres 6
5. De Giessen
6. Rivierenland 2
7. Woerden 3
8. TRIO 1
9. IJsselstein 2 (D)
10.Utrecht 5 (D)

MP
16
12
11
11
11
11
8
7
3
0

BP
48
39½
41½
40½
40½
39
30
36
23½
21½
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AGENDA 2012
Datum

Intern

wo 23 mei

Ronde 33

Extern

25 - 28 mei
wo 30 mei

BSG Pinkstertoernooi
Ronde 34

8 - 10 jun

Open Kampioenschap van Utrecht

wo 6 jun

Fischer Random Chess

wo 13 jun

Geen schaken (ivm EK)

wo 20 jun

Alg. Ledenvergadering

zo 24 jun

NK Schaakvoetbal

wo 4 jul

ZAK ronde 1

wo 11 jul

ZAK ronde 2

wo 18 jul

ZAK ronde 3

wo 25 jul

ZAK ronde 4

wo 1 aug

ZAK ronde 5

wo 8 aug

ZAK ronde 6

wo 15 aug

ZAK ronde 7

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