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Van het Bestuur 
 
 

Twee weken geleden woonde een 
delegatie van het bestuur het 
Goudse Sportgala bij. Aanleiding 
was de nominatie van onze 7-
jarige clubgenoot Andrew 
St.George voor sporttalent van 
het jaar 2009. Een unieke 

gebeurtenis op zo'n jonge leeftijd! Hoewel 
Andrew uiteindelijk de titel sporttalent net 
misliep, werd hij door Jochem Uytdehage getroost 
met de opmerking dat hij nog 9 jaar lang in 
aanmerking kan komen voor deze titel. Van harte 
gefeliciteerd met de nominatie, Andrew! 
Ook ander jeugdleden verdienen felicitaties. Maar 
liefst vier junior clubleden werden in januari 
kampioen van de RSB in hun respectievelijke 
leeftijdcategorie: 
In categorie A Henk-Jan Evengroen, in B 
Bernhard van der Knijff, in categorie meisjes C 
Lotte van der Wouden en in H Ingo van 
Oldenburgh. Van harte gefeliciteerd, kampioenen! 
Een mooi succes voor onze jeugdafdeling. 
Ook een groot succes van de jeugdafdeling was 
het Schoolschaaktoernooi in februari. Met 100 
deelnemers werd een record bereikt. De 
denksportzaal kon alle deelnemers en 
toeschouwers nauwelijks bevatten. Als deze 
deelname maatgevend is voor de belangstelling 
voor schaken onder de Goudse jeugd, gaat onze 
club een voorspoedige toekomst tegemoet. 
Mooie publiciteit kreeg onze club ook op RTV 
Gouwestad. Naar aanleiding van de nominatie van 
Andrew werd een documentaire over onze club 

een week lang een aantal malen per dag 
uitgezonden.  
 
Op 22 februari had ik het genoegen de gouden 
KNSB-erespeld te mogen uitreiken aan ons lid 
van verdienste Henk de Kleijnen in verband met 
zijn 53-jarig jubileum als KNSB-lid. Henk oogste 
vervolgens veel waardering met de lovende 
woorden die hij sprak over onze club en ook 
uiteraard met het aanbieden van een consumptie 
aan alle aanwezige clubgenoten. 
 
Graag wil ik uw aandacht vragen voor de 
jaarlijkse partnerstad-ontmoeting met onze 
schaakvrienden van Solingen 1928. Het 24e 
'Solingen-weekend' vindt dit jaar plaats in Gouda, 
en wel op 26 en 27 juni. Organisator Henk van der 
Wösten heeft inmiddels een voorlopig programma 
opgesteld dat er zeer veelbelovend uit ziet. Voor 
dit altijd bijzonder gezellige  weekend kunt u zich 
via de Messemaker site aanmelden met een 
inschrijfformulier.  
 
We gaan inmiddels alweer de laatste fase van de 
interne en externe competities is. Er is spanning 
op verschillende fronten. Het vlaggenschip zal er 
nog een flinke eindsprint uit moeten persen om 
zich te handhaven in de 2e klasse KNSB. In de 
interne competitie is de strijd om het 
clubkampioenschap nog lang niet beslist. De 
grootste kanshebbers zijn, naast titelverdediger 
Jan Evengroen, Ben van Geffen, Eduard van Dijk 
en Arjan van der Leij. De bekerfinale op 15 maart 
gaat tussen Ben van Geffen en Reint van der 
Knijf. Beide finalisten succes gewenst! 

 
 
Kees Brinkers 
voorzitter 

 
Stuur een kaartje aan zieke Max Koolmoes! 

 
Vandaag (zaterdag 13 februari) hebben wij te horen gekregen dat Max de kwaadaardigste vorm van 
Leukemie heeft. De komende 6 maanden worden loeizwaar voor Max en de chemokuur is al begonnen. Max 
is er gelukkig nog kranig onder.  
 
Wil je Max een kaartje sturen dan kan dat naar:  
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Max Koolmoes 
Catharinahoeve 17 
2804 HE Gouda  
 
Wij wensen Max, ouders en familie sterkte in deze moeilijke tijd.  

Peter Scheeren, 
jeugdleider Messemaker  
 

Gouden KNSB-erespeld voor Henk de Kleijnen 
 

 
Gouda, maandag 22 februari 2010  

 
Op maandag 22 februari 2010 kon Kees Brinkers (voorzitter Messemaker 1847) 
drie jaar te laat, maar met veel genoegen, de gouden KNSB-speld voor 50 jaar 
bondslidmaatschap uitreiken aan Henk de Kleijnen. Op 13-jarige leeftijd startte hij 
bij de jeugd van de toenmalige Rotterdamse vereniging Schiebroek, waar hij later 
het seniorenkampioenschap zou boeken. Later verhuisde hij naar de Alphense 
Schaakclub, waar hij eveneens een aantal clubtitels veroverde. De Kleijnen is lid 
van verdienste bij Messemaker 1847 en erelid van Erasmus (Rotterdam).  
 
Na de huldiging sprak de jubilaris vol lof over zijn huidige vereniging en gaf de 
jongere spelers de raad om toch vooral door te gaan met de prachtige schaaksport. 

Tot de vele clubgenoten die hem feliciteerden behoorde ook Gert-Jan Ludden, die speciaal voor deze 
gelegenheid een omweg maakte om zijn vriend een goede fles wijn cadeau te doen.  

Ab Scheel  
 
 

In memoriam: Jan Aerts † N 
aar wij onlangs hebben 
vernomen is in juli van 
dit jaar ons ex-lid Jan 
Aerts overleden op de 
leeftijd van 51 jaar. Hij is 
enkele maanden ernstig ziek 
geweest. Jan voorzitter  
Naar wij onlangs hebben 

vernomen is in juli van dit jaar ons ex-lid Jan 
Aerts overleden op de leeftijd van 51 jaar. Hij is 
enkele maanden ernstig ziek geweest. Jan was lid 
van onze club van 2001 tot 2006. Vanaf 2004 

maakte hij als secretaris deel uit van het bestuur. 
Omdat zijn belangstelling voor het schaken 
verminderde heeft hij in 2006 afscheid genomen. 
Jan zal in onze herinnering blijven als een warme 
persoonlijkheid die altijd bereid was zich in te 
zetten voor de club.  
 
Het bestuur van schaakclub Messemaker 1847.  
 
Kees Brinkers 
voorzitter 

 
Ko 
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In memoriam: Bram van Meggelenm  
 
Kort na het Corus toernooi ontving de redactie het volgende bericht over het overlijden van onze jaren lange 
clubgenoot Bram van Meggelen van zijn vrouw Henny: 
 
Beste  Ab, 
 
Dank je voor je lieve mailtje. Het klopt dus dat je Bram niet hebt gezien bij het Corus toernooi. 
Hij is op 3 augustus op zijn fiets aangereden door een te hard rijdende automobilist. Binnen de bebouwde 
kom tussen de 70 en 100 km, hij had geen schijn van kans en was op slag dood. 
Geen schaakpartijen meer, geen fietstochten meer. 
Het is heel wrang voor mij om op deze manier afscheid te hebben moeten nemen 
Henny van Meggelen 
 
Bram was lid van onze vereniging van oct 76 tot juli 95. 
In maart 91 publiceerde Bram onderstaande simultaanpartij tegen Jeroen Piket gespeeld in het 
winkelcentrum Bloemendaal. 
 
Hoe een amateur van een grootmeester kan winnen. 
 

 
Na het daverende succes van de vorig jaar 
georganiseerde simultaanseance had onze club 
onder de bezielende leiding van Wil Woudenberg 
in samenwerking met de winkeliersvereniging in 
het Winkelcentrum Bloemendaal opnieuw een 
simultaanseance georganiseerd. 
 
En net als vorig jaar had men daarvoor de 
Nederlandse kampioen weten te strikken en omdat 
voor die titel zich nu Jeroen Piket had gemeld was 
er voor de simultaanliefhebbers een heuse 
grootmeester te bestrijden, die met zijn huidige 
ELO rating van tegen de 2600 duidelijk 
solliciteert naar een plaats in de wereldtop. 
 
Bruinverbrand, daarvoor bleek de zon van Gran 
Canaria verantwoordelijk, vond hij 300 spelers 
tegenover zich. De partij aan bord 4 had het 
volgende verloop: 
 
Wit: Jeroen Piket 

Zwart: Bram van Meggelen 
 
1. d2 - d4 d7 - d5 
2. c2 - c4 e7 - e6 
3. Pb1 - c3 Pg8 - f6 
4. Pg1 - f3  
Half klassiek, waarop c5 het meest  
Principiële antwoord zou zijn, maar 
Ik wilde naar die Cambridge Springs 
Toe, dus: 
4.  Pb8 – d7 
5. Lc1 – g5 c7 – c6  
6. e2 – e3 Dd8 – a5   
    
7. c4 x d5 e6 x d5 
8. Lf1 – d3 h7 – h6 
9. Lg5 – h4 Lf8 – b4 
10. 0 – 0 
 

 
Geeft waarschijnlijk te gemakkelijk de  
c-pion prijs want compensatie is 
vooralsnog ver weg daar de dame  
makkelijk kan wegkomen. 
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  Lb4 x c3 
11. b2 x c3 Da5 x c3 
12. Ta1 – c1 Dc3 - a3  
13. Dd1 – c2  
Min of meer gedwongen, maar eigenlijk 
staan dame en loper nu precies verkeerd. 
13.  0 - 0     
14. Pf3 – e5  
Een misrekening, zoals Piket na afloop 
toegaf, beter Tfe1 of Pd2. 
14.  Pd7 x e5 
15. d4 x e5 Pf6 – g4 
16. Lh4 – g3 Tf8 – e8 
Beter dan direct De7, want dan heeft wit 
Dc3 
17. e3 – e4 Pg4 x e5 
18. Lg3 x e5 
Gedwongen, maar het zal hem zeker pijn  
gedaan hebben, dat hij na het moeten  
inleveren van een tweede pion nu ook nog 
het loperpaar moet opgeven. 
  Te8 x e5 
19. f2 – f4 Te5 – e8 
 

 
Ik heb hier serieus Txe4 overwogen, 
want na  Lxe4 en De3+ heb ik maar liefst 
3 pionnen voor de kwaliteit, maar een 
eindspel met gewoon 2 pluspionnen leek 
me ook niet gek en wat minder risicovol. 
20. e4 x d5 c6 x d5 
21. f4 – f5  
Dat  wordt toch nog even een heel  
vervelende pion 
  Lc8 – d7 
22. f5 – f6 Ta8 – c8 
en uiteraard niet g6 of g5 
23. Dc2 – d2 
Ik had hier zeker gerekend op Db1, maar 
ook de tekstzet is best dreigend 
  Tc8 x c1 
24. Tf1 x c1 Da3 – d6 
25. f6 x g7 Kg8 x g7 
26. Dd2 – f2 
 

 
Geeft mij de mogelijkheid om dameruil 
te forceren en daarmee is toch een groot 
deel van de witte dreigingen op de  
koningsvleugel weg en bovendien is dan 
de open a-lijn meer dan voldoende  
compensatie voor de dubbelpion 
  Dd6 – b6 
27. Df2 x b6 a7 x b6 
28. Tc1 – c7 
Zeker niet de beste, wit laat zijn toren 
insluiten en het kost hem veel moeite 
die weer in het spel te laten deelnemen. 
De voorkeur verdiende Tb1 of Kf2. 
  Ld7 – c6 
29. Kg1 – f2 Te8 – a8 
30. Ld3 – b1 Kg7 – f6 
Het was best een lekker gevoel om een 
grootmeester zo in de tang te hebben en 
te kunnen veroordelen tot gedwongen 
zetten al gaat hij best nog wel op zoek 
naar complicaties 
 

 
31. g2 – g4 Ta8 – a4 
32. h2 – h3 Ta4 – b4 
33. Lb1 – h7 Kf6 – g7 
34. Lh7 – f5 Tb4 – b2+ 
Als ik wil winnen moet ik de f-pion  
opgeven en wat dreigingen op de konings- 
vleugel voor lief nemen, maar ik had 
het volste vertrouwen in mijn kracht 
op de andere vleugel. 
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35. Kf2 – g3 Tb2 x a2 
36. Lf5 – e6 Kg7 –f6 
37. Le6 x f7 b6 – b5 
38. h3 – h4 Ta2 –a3 + 
39. Kg3 – f4 Ta3 – a4+ 
Ik had natuurlijk ook direct Ta4 kunnen  
spelen, maar behalve het tempoverschil  
wilde ik de witspeler ook een beetje 
treiteren, ik voelde me –alleen vandaag en nu  
maar- de baas over hem en dat wilde ik hem 
op deze manier laten merken, ik vond dat hij 
op moest geven. 
40. Kf4 – g3 b5 – b4 
41. Lf7 – g8 b4 – b3 
42. Tc7 – f7 +  
 

 
Eindelijk doet de toren weer mee en 
misschien hoopte wit hier nog  op Kg6 en 
dan h5+, Kg5 met Tf5+ en mat! 
  Kf6 – e5 
43. Tf7 - f5 + Ke5 – d6 
44. Tf5 – f6+ Kd6 – e7 
45. Tf6 x h6 b3 –b2 
46. Lg8 – h7 Ta4 – e4 !! 
 

 
Een droomzet tot besluit, want hier streek wit  
de vlag, de b-pion is niet meer te stoppen. 
 
Bram van Meggelen.   
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Thais Schaakspel 

 
 
Jim Sauter, ons zeer gewaardeerd nieuw lid had het bovenstaand minischaakspel bij zich, hij 
vertelde mij dat dit een Thais Schaakspel was. Op internet vond ik de bijgaande tekst  met foto. 

 

Makruk 
 
Anders dan het Koreaanse en Birmese schaak, gedijdt het Makruk of Thaise schaak momenteel goed in zijn 

vaderland waar de voorstanders in  

 

grote getale degenen overtreffen die Europees schaak spelen 
en het spel is een nationale televisie attractie. Het wordt in 
Cambodja zowel als Thailand gespeeld, alhoewel in dit land  
momenteel een andere historische variant beoefend wordt, het 
Cambodjaans schaak. Makruk is verwant aan zowel de 
Japanse als de Birmese schaakversies en velen geloven dat het
ouder is dan deze  spelsoorten. 

De aantrekkelijke stukken hebben de vorm van de Stupa’s of 
Thaise tempels die je kunt aantreffen  in heel Siam, zoals 
Thailand vroeger genoemd werd. Cowrie schaaldieren werden 

vaak als pionnen gebruikt met hun opening naar beneden tot ze promoveerden waarna ze omgekeerd werden 
met de opening naar boven.   

 
 
  
Met dank aan Jim,  

Ab Scheel 
 
 
 

 
 
 

Broers Van der Knijff dragen virus aan elkaar over 
Compleet gezin in de ban van schaken 
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BODEGRAVEN * Lichamelijke sporten, schaken, religie. Een niet alledaagse combinatie. Bij het 
gezin Van der Knijff nemen ze alles heel serieus. Wie dan het vooroordeel koestert dat dat een saaie 
bedoening oplevert, slaat de plank mis. Het trio Kees-Reint-Bernhard vormt een schoolvoorbeeld 
van montere tweebeners, die zich met veel humor presenteren. Zeldzame talenten.  

 

 
 

Een balletje (of in dit geval een pionnetje) kan 
raar rollen. Eind jaren negentig kwam groep 7 
van de Verhoef Rollmanschool één speler tekort 
voor deelname aan een schoolschaaktoernooi. 
Ten einde raad werd Kees van der Knijff, 
slimme leerling, gevraagd of hij misschien héél 
snel het spelletje wilde leren. Na zijn positieve 
reactie werd hem 'Oom Jan leert zijn neefje 
schaken' toegeschoven, het meest klassieke 
leerboekje waarvan tientallen drukken zijn 
verschenen.  
 
Kees pakte er een bord met stukken bij en 
doorliep zijn studiemateriaal met speels gemak. 
Na een week kon hij voor zijn basisschool 
worden ingezet. Zijn optreden werd een succes. 
Onmiddellijk had hij de smaak te pakken. Zijn 
enthousiasme werkte als een besmettelijk virus 
binnen het kinderrijke gezin. Broer Reint ging 
ook aan de slag, later gevolgd door Bernhard en 
de drie zusjes Marianne, Henrieke en Jorina. 
Moeder Jannie besloot vervolgens om ook een 
schaaktraining te gaan volgen om te begrijpen 
waar haar kinderen mee bezig waren. Vader 
Arie, docent godsdienst, begeleidde de 
denksporters naar schaakevenementen.  
 
Een fantastische tijd, vinden de 'Knijffjes'. Bij de 
schaakvereniging Bodegraven leefden ze zich 
uit. Kees ontwikkelde zich wonderbaarlijk snel, 
want al op 12-jarige leeftijd won hij tijdens een 
simultaan van internationaal meester Lex 
Jongsma. De oudste zoon van het gezin geniet 
nog steeds bij de herinnering: ,,Nee, dat vond ie 
niet leuk."  

 
Marianne en Jorina haakten af, maar bij de 
overige vier werd het schaakvuur steeds verder 
opgestookt. Er kwamen dubbellidmaatschappen, 
want bij Messemaker 1847 stond de 
jeugdopleiding op een hoger peil. Trainers als 
Dolf Meijer en Jop Delemarre schaafden de 
talenten verder bij.  
 
Lang bleef Kees koploper. Hij besteedde veel 
tijd aan studie, verdiepte zich intens in 
openingstheorieën en speelde veel partijen. Zijn 
explosieve groei leverde hem zelfs kwalificatie 
voor het Jeugd NK op. In het toernooiencircuit 
was hij een opvallende verschijning, niet in de 
laatste plaats omdat hij principieel weigerde op 
zondagen te spelen. Dat leverde hem menige 
reglementaire nederlaag op.  
 
Hoewel andere interesses zijn 
schaakontwikkeling deden blokkeren, kwam hij 
bij de Goudse club in beeld voor wedstrijden in 
het eerste achttal, dat in de landelijke competitie 
uitkomt. Inmiddels had Reint een inhaalslag 
gemaakt: hij passeerde Kees in speelsterkte. Ook 
hier herhaalde de geschiedenis zich, want aan 
schaakstudie wordt minder gedaan dan 
voorheen. Wel geven beide broers, met het 
diploma schaaktrainer op zak, lessen aan Goudse 
en Rotterdamse scholen.  
 
Afgelopen week was het drie keer raak bij 
Messemaker. Kees en Reint, dit seizoen 
uitkomend in het tweede team - zetten hun partij 
in de competitie in winst om. En Bernhard, 
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kopman van het derde achttal, bleef niet achter. 
Met zijn 14 jaar en een rating van 1847 (en dat 
bij een club die in dat jaar werd opgericht) 
voorspellen kenners hem een mooie 
schaaktoekomst.  
 
Bernhard, bescheiden: ,, Moet ik nog zien hoor. 
Een bestaan als prof trekt me niet, maar ik wil er 
wel mijn hele leven mee doorgaan." 
Ondertussen geniet hij ook van wielrennen en 
volgt hij de resultaten van Ajax (,,Zeg maar FC 
Suarez") op de voet. Ook buiten de 64 velden 
van het schaakbord valt heel veel te beleven…..  
 
PASPOORT  
Naam: Kees van der Knijff 
Geboren: 13 maart 1989 in Bodegraven 

Opleiding: vwo, derdejaars student econometrie 
aan de Erasmusuniversiteit (Rotterdam) 
Liefhebberijen: Schaken, volleybal en voetbal.  
 
PASPOORT  
Naam: Reint van der Knijff 
Geboren: 26 februari 1990 in Bodegraven 
Opleiding: vwo, eerstejaars student theologie 
(Kampen) 
Liefhebberijen: Schaken, voetbal, fitness, lezen, 
actief voor studentenvereniging.  
 
PASPOORT  
Naam: Bernhard van der Knijff 
Geboren:29 mei 1995 in Bodegraven 
Opleiding: vwo-3, Driestar College 
Liefhebberijen: Schaken, voetbal en wielrennen.  

Bron: Algemeen Dagblad 

 
HENK J. DE KLEIJNEN 
 

Jan van Overdam winnaar 43e Schaken Overdag Toernooi 
 

Het was voor mij (Ab Scheel) de 23e keer dat ik dit 
gezelligheidstoernooi mocht organiseren. Waar gaat 
het eigenlijk om, inschrijfgeld van 2,50 euro met een 
gratis kopje koffie met een Goudse stroopwafel, 
geen grote prijzen, en een lekker potje schaken in 
een gezellige omgeving. Het leek er een week 
geleden op dat de zaal maar half gevuld zou zijn, 
maar met een eindspurt in de laatste week wisten 68 
schakers van jong tot oud (de jongste was 9 en de 
oudste 89 jaar) de weg naar wijkcentrum De Toren 
weer te vinden. Ook bij dit toernooi slaat de recessie 
toe, er waren in voorgaande edities verschillende 
keren meer dan 100 deelnemers!  
 

In de eerste groep speelde maar liefst 5 KNSB 
spelers, waaronder de broers Julian en Jan van 
Overdam (Charlois Europoort), Julian is de 
sterkste van de twee, maar vandaag moest hij 
zijn jongere broer voor laten gaan. Jan scoorde 
in totaal 4,5 punt, in de laatste ronde werd er een 
snelle remise tegen Ruud van der Beek 
(Spijkenisse) gespeeld. Julian verloor dus van 
Jan en speelde ook al remise tegen Ruud. De 
plaatsvolgorde derhalve eerste Jan, tweede met 
3,5 punt Julian en derde met 3 punten Ruud. Cor 
de Leeuw (SC Woerden) had zijn dag niet, dit 
was in de scoretabel te zien met 5 nullen. Cor 
speelt al van 1987 mee!  

 
In de tweede groep speelden twee dames een 
belangrijke rol, Sophia Thoma (Charlois 
Europoort), eindigde met de maximale score op 
de eerste plaats, gevolgd door Naomi Snikkers 
(DSC) met 3,5 punt. Pim Kleinjan (SV Erasmus) 
kon maar net met 3 punten in de buurt van de 
dames komen.  
 
In alle groepen werd er gestreden of dat de 
hoofdprijs 500 euro was, maar niets is minder 
waar, een flesje wijn, doosje chocolade of een 
schaakboek was voor de  eerste drie van een 
groep te winnen. In groep vier waren er maar 
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liefst 4 met 2,5 punt. In groep 5 werd door de 
jeugdige Mats van Lit (SV Leiderdorp) de 
maximale scoren gehaald. Van de organiserende 
vereniging Messemaker 1847 deden er zes leden 
mee waarvan er vier in de prijzen vielen, 
Bernard Evengroen wist in groep 8 met 4,5 punt 

de eerste plaats te halen.  
 
Volgend jaar weer een toernooi? Als het aan mij 
ligt zeker, ik hoop dan weer vele schaakvrienden 
te mogen begroeten.  

Ab Scheel 
 

Aeroflot Open 2010  
 
Inleiding 
 

 

 

Van 8 februari t/m 19 februari 2010 was ik in 
Moskou om mee te doen aan groep C van het 
Aeroflot Open 2010. Het was mijn derde 
deelname. Bij mijn eerdere deelnames in 2008 en 
2009 haalde ik respectievelijk 4,5 en 5 punten uit 
9 partijen. 

Nu haalde ik 3,5 uit 9.  
 
Moskou is een stad met vele gezichten. Voor 
details zijn er op de markt veel toeristenboeken 
beschikbaar. Mijn indruk van Moskou is dat de 
stad een mix is van Parijs (bijvoorbeeld: 
Kutuzovskij Prospekt en Arbat Ulitsa), Milaan 
(bijvoorbeeld: GUM, TsUM), New York 
(bijvoorbeeld: Tsverskaya Ulitsa en Novy Arbat 
Ulitsa) en Londen (bijvoorbeeld: de metro). Om 
de stad goed te kennen had ik in mei 2007 een 
groepsreis gemaakt naar Moskou en Sint 
Petersburg. Met een locale gids werden in beide 
steden het metronetwerk, de Russische gewoontes 
en de vele bezienswaardigheden behandeld.  Het 
Aeroflot toernooi wordt jaarlijks gespeeld in de 
maand februari. In deze maand zijn er door de 
lage temperaturen - varierend van -15 graden t/m -
5 graden - nauwelijks toeristen te vinden. De stad 
is bedekt door sneeuw en in de straten wordt niet 
gestrooid. Dagelijks zijn er vele ambtenaren in de 
weer om de sneeuw van de straat te scheppen. 
Ondanks de lage temperaturen heerst er door de 
stadsverwarming een aangename temperatuur in 
de metro en in de gebouwen.  

Hier volgt mijn partij uit de 4e ronde: 
Mijn vrouwelijke tegenstander met een 
gemiddelde niveau van 2200-2300 verraste me in  

 

 

de opening, maar in het middenspel was daar niks 
van te merken. Toen ik  besloot om een goede 
stelling te consolideren, sloeg ze hard toe. Op 
taktisch wijze besliste ze de partij. De partij is een 
juweel waard. Helaas kreeg ik niet de kans om de 
partij met haar te analyseren, aangezien de 
analyseborden deze ronde gebruikt worden om de 
groepen A1, A2 en C tegelijk te laten spelen.  
 
 Cheung, Jan W (2060) - Nikolaeva, Alexandra 
(2193) 
Aeroflot Open Group C (Moskou), 02/11/2010 
Ronde 4 

Deze partij was de 2e partij op 1 dag. 
Voorbereiden was niet mogelijk.  
1.d4 We speelden in een volgepropt hoekje van de 
grote zaal en ik kan me best voorstellen dat ze de 
tafel niet kon vinden. 
1...Pf6 1.28 Ze had een mooie kinderpotlood 
meegenomen voor het noteren van de partij en gaf 
- zoals al mijn Russische vrouwelijke 
tegenstanders tot zoverre - een slappe handdruk 
aan mij. 
2.c4 e6 3.Pf3 en al heel snel volgde 
3...c5 Ik had deze zet niet verwacht. Meestal 
speelt men hier een rustige partij. Misschien had 
ze zich voorbereid tegen mij. Tijdens de partij 
liepen heel wat coaches en supporters van haar 
naar mijn partij te kijken. 
4.d5 b5 Dat moet de voorbereiding zijn geweest. 
Het Blumenfeld-gambiet is in de laatste jaren 
weer in de mode, dankzij Nisipeanu. 
5.dxe6 fxe6 6.cxb5 d5 1.27 7.Pc3 1.32 Pbd7 1.27 
8.Dc2 1.30  

 
[Achteraf bleek dat wit hier direct 
8.e4 kan spelen. Het spel wordt reuzescherp. 
8...d4 9.e5 Pg4 10.Pe4!?  

  (10.Pg5!? Pxe5 11.f4) 
 10...Lb7 11.Pfg5 Pdxe5 12.f4] 
8...Le7 1.25  
 [8...d4 9.Pa4 Da5+ 10.Ld2 Dxb5 11.e3] 
9.e4 1.30 d4 1.25 10.Pa4 1.28 a6 1.09 11.b6 1.15 
O-O 0.56 12.Ld3 1.07 h6 0.33 Dit leek me ook de 
beste zet. Pg5 moet verhinderd worden. Het 
nadeel van deze zet is dat veld g6 zwak wordt en 
dit weer een ideaal veld is voor het witte paard. 
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13.O-O 1.04 Lb7? Diagram # 0.30  

 
 
Dit leek me als een rekenfout. Pion e6 is niet meer 
te verdedigen. 

 [Ik had gekeken naar 
13...a5 om b2-b4 te verhinderen.] 

 
 [13...De8 had ik ook naar gekeken.] 
 
 [Fritz: 13...Pxb6 14.Pxc5] 
14.Db3 0.45 Kh8 0.20 15.Dxe6 0.38 Tc8 0.19 
16.b3 0.30  

 [Ik had naar 
16.Ph4 c4  

  (16...Qe8 17.e5 Rc6) 
 17.Pg6+ Kh7 18.Pxf8+?  

  (Winnend was echter 
18.Pxe7! cxd3 19.Pxc8) 

 
18...Pxf8 bekeken. De tekstzet was bedoeld als 
controlezet, maar het geeft zwart de tijd om een 
aanval op te zetten.] 

16...Tc6 0.16 17.Dc4 0.27  

 [Ik had gezien: 
17.Dh3 Lc8] 

 
 [Fritz: 17.Df5 Ph7 18.Dg4 Phf6] 
17...Pg4 Diagram # 0.15 

 
 
18.h3 0.24  

 

[Pa mijn analyse met Paul Janse, stelde Paul 
18.Pe1 voor. Wit dreigt f2-f4. 
Echter, na 
18...Pge5! 19.Dc2 Pxb6 20.Pxb6 Txb6 21.f4 
Pxd3 22.Dxd3 a5! heeft zwart compensatie voor 

de pion, omdat wits stukken nog ontwikkeld 
moeten worden.] 

18...Txf3!! 0.14 Direct gepeeld. 
19.gxf3 0.21  

 

[In mijn berekening op de 18e zet van wit wilde 
ik hier 
19.hxg4 spelen. Dit werkt niet: Zwart wint 
direct met 
19...Pe5 dacht ik nu. Ik had het weer mis: 
Fritz: 20.Dd5!  

  (Ik had slechts 
20.Dc2 bekeken.) 

 20...Db8! 21.Lc4!  

  

(21.gxf3 Tg6 (21...Pxf3+ 22.Kg2 Dh2+ 
23.Kxf3 Tf6+ 24.Ke2 Lxd5 25.exd5) 
22.Dxe5 Dxe5 23.Te1 Volgens Fritz is het 
onduidelijk. Ik geef zwart meer kansen dan 
wit, omdat wit de stelling niet mag openen.)]

19...Pde5 0.14 20.Dc2 0.16  

 

[Ik had gekeken om de witte dame te offeren 
met 
20.fxg4 Pxc4 21.Lxc4 maar zag dat zwart nog 
volop mogelijkheden heeft om het wit lastig te 
maken. Achteraf met Fritz gezien was het de 
beste mogelijkheid geweest. Lij de analyse met 
Paul Janse was deze mogelijkheid niet denkbaar 
omdat de witte stelling veel zwaktes vertoond.] 

 
 [20.Dd5 had ik tijdens de partij niet bekeken.] 
20...Pxf3+ 0. 14 21.Kg2 0.16 Pge5 0.14  

 

[Ik had slechts bekeken naar 
21...Ph4+ 22.Kh1 en het viel mee dacht ik 
tijdens de partij. Pou dat viel tegen: 
22...Dd7! met de bedoeling 
23.hxg4 Dxg4 24.f4 Pf3!] 

22.Th1 0.15  

 
[Tijdens de partij had ik gezien dat 
22.Lf4 niet werkt: 
22...Tg6+ 23.Lg3 Ph4+] 

22...Tg6+ 0.14 23.Kf1 Diagram # 0.15 

 
23...Lc8 0.13 24.Lb2 0.12 Pg5 0.10 25.Ke2 0.08 
Pxh3 0.08 26.Taf1 0.03 Lg4+ 0.08 27.Kd2 0.03  
 [27.f3 Lxf3+ 28.Txf3 Tg2+ 29.Kd1 Txc2] 
27...Lg5+ 0.08 28.f4 Pxf4 29.Kc1 Pfxd3+ 30.Kb1 
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Pxb2 31.Kxb2 Diagram # 

 
 
Misschien valt het wel mee met wit. Zwart 
volgende zet maakt een eind aan wits kansen. 
31...c4!! 32.bxc4 Ld7 33.c5 d3 34.Db3 Lxa4 
35.Dxa4 Lf6 36.Ka3 d2 37.Th3 Pc6 38.b7 0.00 
Ld4 0.02 39.Dxa6 Lxc5+ 40.Kb2 d1=D 41.Txd1 
0.00 Dxd1 0.02 42.Dxc6 0.00  

 
[Pa het 'betere' 
42.b8=D+! is het ook afgelopen: 
42...Kh7!!  

  (42...Pxb8 43.Dxg6 Ld4+ 44.Ka3 Dc1+ 
45.Kb3 Pc6) 

 43.Dh2! Ld4+ 44.Ka3 Le5! Diagram #  

 
 
en wit gaat ook mat. Deze stelling verdient een 
diagram.] 

42...Tg2+ 0.02  

 

[Pa 42...Tg2+ is het mat na 
43.Kc3 Dc2# Een bijzondere partij, waar ik 
onder de indruk van ben. Meestal spelen 
vrouwen niet zo'n aanvallende partij. Ze wou de 
partij analyseren, maar het was vreselijk 
jammer dat er in deze ronde (de groepen A1, A2 
en C speelden op dat moment) geen 
schaakborden waren om te analyseren, dus had 
ik maar in mijn hotelkamer een bordje gepakt. 
Eenmaal terug zag ik haar bij de liften met haar 
schaakvriendinnen en vertelde ze me dat ze erg 
moe was...] 

 
 

 
 
 
50ste EVA toernooi in Lossburg 
 

Van 24 september t/m 2 oktober 2009 speelde 
ik onverwacht mee in het 50ste EVA Toernooi 
in Lossburg (bij Freudenstadt) in het Duitse 
Zwarte Woud. EVA staat voor Europäische 
Veteranen- en Amazonen (toernooi), wat wel 
erg groots klinkt voor een tamelijk klein 
schaaktoernooi. En onverwacht was het, omdat 
ik slechts zeer kort voor aanvang gevraagd 
werd mee te spelen door mijn DD-vriend Otto 
Rost van Tonningen. Ook zijn clubgenoot 
Wim Vink behoorde (als betrouwbare 
chauffeur) tot het reisgezelschap.  
Ik moest helaas wel afzeggen voor de KNSB-
clash Messemaker – DD (!) van 26 september. 
De DD-ers (en ik) wisten toen nog niet dat Ab 
Scheel in IM Peter Scheeren een wel zeer 
behoorlijke invaller zou vinden…. 
Lossburg bleek een prachtig stadje te zijn, we 
hadden een leuk en goedkoop pension en 
tijdens het hele toernooi was het prachtig 
zonnig weer met temperaturen rond 23 graden 
Celsius. Een mooie herfst! We speelden in de 
tot Bürgerhaus omgevormde Jakobskirche.  

Het EVA toernooi was klein, 38 deelnemers, 
en niet erg sterk bezet. Tot onze schrik zagen 
Otto en ik dat wij respectievelijk tweede en 
EERSTE geplaatst waren op internationale 
ELO-rating. Ik ging ervan uit dat zeker 7 
punten (uit 9) nodig zouden zijn om het 
toernooi te winnen. En dat bleek maar al te 
waar. 
Edgar Reibel had mij al gewaarschuwd voor 
het Alpirsbacher Klosterbräu, het bier 
gebrouwen met het beroemde bronwater uit het 
Zwarte Woud. Hij had gelijk: Heerlijk bier! 
Het toernooi, met toernooileider Kurt Lorenz, 
verliep voor mij voorspoedig. In de tweede 
ronde kon mijn tegenstander het toreneindspel 
winnen, maar hij zag het gelukkig niet. 
Remise. Met 2,5 uit 3 won ik, met wit, in ronde 
4 van Wim Vink. Lastig om op winst te spelen, 
maar ja, als je het toernooi wil winnen…. En in 
ronde 6 (met 4 uit 5) stuitte ik, opnieuw met 
wit, op Otto Rost van Tonningen, die op dat 
moment koploper was met 4,5 uit 5.  
Hier volgen de zetten van die partij. 
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Wit:      Ben van Geffen (2171) 
Zwart:  Otto Rost van Tonningen (2049) 
 
1.e4 g6 2.d4 Lg7 3.Pc3 c6 4.h3 d5 5.e5 h5 6.Pf3 Ph6 7.Lf4 Lf5 8.Dd2 Pd7 9.0-0-0 b5 10.Ld3 e6 
11.Lxf5 gxf5 12.Kb1 Da5? Diag 1 
13.Pe4 Dxd2 14.Pd6+ Ke7 15.Txd2 a5 16.Te2 Thb8 17.Ph4 Tb6 18.f3 c5 19.c3 b4 20.dxc5 Pxc5 
21.Le3 Tc6 22.cxb4 Pd7? Diag 2 23.b5 Txd6 24.exd6+ Kxd6 25.Tc1 Pg8 26.Tc6+ Ke7 27.Ld4 Lxd4 
28.Pxf5+ Kf6 29.Pxd4 Pe7 30.Ta6 Tc8 31.Pxe6 Pe5 32.Pd4+       (1-0) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                     Diag 1                                                         Diag 2 
                                                                                                   
Dit was de beslissende overwinning, zoals later 
bleek. Ik ging door. In de rondes 7 en 8 won ik, 
niet zonder moeite, mijn beide partijen. Met de 
laatste ronde voor de boeg was ik een vol punt 
los van twee belagers: Otto Rost van 
Tonningen en Ludwig Bräu, die beiden 6 uit 8 
hadden. In ronde 9 wilde ik, met zwart, nog 
wel winnen, maar ik hinkte teveel op twee 
gedachten. Toen ik in het middenspel een tikje 
minder kwam te staan, bood ik remise aan, wat 

mijn tegenstander accepteerde. De 
toernooizege was met 7,5 uit 9 binnen!  
Otto en Ludwig Bräu werden tweede en derde, 
beiden met 7 uit 9. Wim Vink eindigde als 
zesde met 5,5 uit 9. 
 
Een leuk schaaktoernooi was weer ten einde. 
 
Tot een volgende keer. 

 
Ben van Geffen. 
 
12de Europese Senioren Teamkampioenschap 
 
Van 10 t/m 18 februari 2010 in Dresden 
 
Voor de elfde keer werd dit kampioenschap in 
Dresden gehouden. 
Er deden er vier Nederlandse teams mee. In totaal 
waren er 78 teams uit 20 landen. Een record. 
 
De Nederlandse teams waren als volgt geplaatst 
op gemiddelde (FIDE)-rating: 
34. Koninklijke SV DD (2116) 
36. Oranjeteam 1 (2098) 
44. VAS Amsterdam (2067) 
60. Oranjeteam 2 (1983) 
  
Drie Nederlandse teams hadden 5 spelers, 
inclusief 1 reserve. 
Oranjeteam 2 moest het met 4 spelers doen. 
 

Het was een mooi toernooi, maar na het lente-
achtige Velden vorig jaar was de winterse koude 
in Dresden (met veel sneeuw) een kleine 
tegenvaller. We speelden (en verbleven bijna 
allemaal) in het Ramada Hotel, dat net een tikje 
minder gastvrij was dan bij vorige edities. Ook 
waarden er in het hotel enkele virussen (naast de 
“vier Russen”, die het toernooi wonnen) rond, 
waardoor veel spelers getroffen werden door 
misselijkheid, diarree en andere ongemakken. 
Elke ronde, behalve de eerste en de laatste, begon 
om 10.00 uur, zodat men ’s middags en ’s avonds 
veel tijd had voor andere zaken. 
 
Rusland (2479) won het toernooi overtuigend. Het 
trad aan met de grootmeesters Tseshkovsky, 
Vasiukov, Pushkov, Chernikov en IM Petrushin. 
De Russen wonnen alle negen wedstrijden. 
Zwitserland, met Viktor Korchnoi, werd fraai 
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tweede, vóór Finland (met Westerinen), dat derde 
werd.  
Topscorer aan het eerste bord waren IM Anatoly 
Donchenko (Hessen 1) en GM Mark Tseitlin 
(Israel), die 7,5 uit 9 maakten. De beste score aan 
bord 2 was voor Lex Jongsma (VAS Amsterdam) 
met 7 uit 9. De Russische IM Petrushin scoorde 
8,5 uit 9 aan het vierde bord. 
 
De Nederlanders moesten uiteraard genoegen 
nemen met bescheiden posities. Er was een 
gezonde rivaliteit tussen de vier teams. De sfeer 
bleef tijdens het gehele toernooi uitstekend en 
zeer sportief. Alle Nederlandse teams eindigden 
beter dan hun startpositie deed verwachten. 
Oranjeteam 1 deed het zeer goed met een fraaie 
23ste plaats, 11 mp en 19 bp. 
DD legde beslag op de 28ste plaats, 10 mp en 19,5 
bp. 
VAS werd 40ste, 9 mp en 17,5 bp. 
Oranjeteam 2 tenslotte, werd 57ste, 8 mp en 15 bp. 
 
Ik (Ben van Geffen) mocht opnieuw als captain 
van  Oranjeteam 1 optreden én aan het eerste bord 
spelen (o.a. tegen 2 IM-s). Arend van Oosten, 
Peter Holscher, Frans Arp en Otto Rost van 
Tonningen completeerden ons team. Onze start 
was “stroef” te noemen (ik begon met 1,5 uit 5, 
mede door virusongemak). Maar de strijdlust was 
groot en we hadden een sterke eindsprint. Vier 
overwinningen en drie gelijke spelen leverden de 
11 matchpunten op.  
Frans Arp (4), met fraai aanvallend spel, was onze 
topscorer met 6 uit 7! Arend van Oosten 
debuteerde met een sterke 4 uit 7 aan bord 2. Peter 
Holscher (3) maakte 2,5 uit 8 en Otto Rost van 
Tonningen 2,5 uit 6. Ikzelf (TPR 2227) wist mijn 
score nog op te poetsen naar 4 uit 8.  
 
Volgend jaar wordt het dertiende EK 
waarschijnlijk in Griekenland gehouden. Wel in 
de lente. We weten nog niet of we daar gaan 
meedoen…. 
 
Hieronder volgen de notaties (en een weinig 
commentaar) van mijn beide winstpartijen, die 
natuurlijk een vertekend beeld geven van mijn 
toernooi. Maar ja, zo gaat het nu eenmaal als je 
zelf het verslag schrijft…. 
 
 
Ronde 7, Oranjeteam 1 (36) – Salzburg (20) 
Wit: Ben van Geffen (2174) 
Zwart: Josef Ager (2223) 
1.d4 Pf6 2.Pc3 d5 3.Lg5 Pbd7 4.f3 h6 5.Lh4 c6 
6.Dd2 b5 7.a3 Db6 8.e4 e6 9.e5 Pg8 10.f4  Pe7 

11.Pf3 a6 12.Lf2 Dc7 13.Ld3 Tb8 14.0-0 c5 
15.dxc5 Pxc5 16.Pd4 g6 17…. 
(hier dacht ik een half uur over het stukoffer 
17.Lxb5!?, maar ik vond het niet duidelijk 
genoeg) 

 
 
17.b4!? Pxd3 18.cxd3 g5?! 19.Tac1 gxf4 20.Pxd5 
Dxe5 21.Pxe7 Lxe7 22.Pc6 Dd6 23.Pxb8 Dxb8 
24.Dc3! 0-0 25.Lc5 Lxc5+ 26.bxc5 e5 27.Tce1    
en zwart gaf op     (1-0) 
 
Ronde 8, Oranjeteam 1 (36) – Leipzig (17)  
Wit: Ben van Geffen (2174) 
Zwart: Manfred Böhnisch (FM, 2337) 
1.e4 c6 2.d4 d5 3.Pd2 dxe4 4.Pxe4 Lf5 5.Pg3 Lg6 
6.h4 h6 7.Pf3 Pd7 8.h5 Lh7 9.Ld3 Lxd3 10.Dxd3 
e6 11.Ld2 Dc7 12.0-0-0 Pgf6 13.Pe4 0-0-0 14.g3 
Pc5!? 15.Pxc5 Lxc5 16.c4 a6 17.Lc3 Lb6 18…. 
(volgens mijn tegenstander is hier 18.b3!? La5 
19.Lb2 onaangenaam voor zwart) 

 
18.Dc2 La5 19.b4!? Lb6 20.Pe5 De7 21.f4 Lc7 
22…. 
(ergens hier werd ik gewaarschuwd door de 
tegenstander van Otto Rost van Tonningen, die zei 
dat Otto al bijna een half uur weg was; ik ging 
naar de toiletten, maar mijn roepen werd niet 
beantwoord; even later kwam onze 
vierdebordspeler wat “witjes” terug: hij had wat 
“sanitair ongemak” gehad en was even naar zijn 
kamer geweest….; vervolgens gaf hij in twee 
zetten zijn partij weg en stonden we met 1-0 
achter; u begrijpt dat dit voorval nogal schokkend 
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was voor de teamleider en ik begon dan ook 
aarzelend te spelen….) 
22.Kb1 Kb8 23.a4 The8 24.Ka2 Pd7 25.Pxd7?! 
(en ik bood remise aan, wat afgeslagen werd)  
25…. Txd7 26.De4 Ted8 27.Td3 Td6 28…. 

 
(nu had ik waarschijnlijk het beste 28.a5!? of 
misschien 29.a5!? kunnen spelen) 
28.Thd1 Dd7 29.Kb3? b5! (zwart neemt de 
leiding over) 30.c5 bxa4+ 31.Kxa4 Td5 32.Df3 
Tf5 33.Dg4 f6? (na 33…. Dd5! staat zwart beter)  
34.Ka3 Df7 35.Te3! (wit doet weer mee!) 
35…. Dxh5 36.Dxh5 Txh5 37.Txe6 Th3? 

 

(een ernstige fout, wit gaat nu winnen!) 
38.Txc6 Txg3 39.Kb2 Kb7 40.Te6 Td5?! 41.Ta1!! 
Th5 42.Texa6 Th2+ 43.Kb3 Thh3 44.c6+ Kc8 
45.Ta8+ Lb8 46.Tc1! g5 47.b5 Kc7 48.Kc4     en 
zwart gaf op     (1-0) 
(een prachtig slot, nietwaar?!) 

 
 
 
Tot een volgende keer; 
 
Ben van Geffen. 

 
 
 

Messemaker-jeugd wint massakamp tegen de jeugd van De Ijssel 
 

 
Maandag 24 november vond er een massakamp 
plaats tussen de maandagjeugd van het Goudse 
Messemaker tegen de jeugd van De IJssel uit  

 
 
Moordrecht. De jeugd van de IJssel was hiervoor 
speciaal naar Gouda gekomen. Op maar liefst 16 
borden werd er door iedereen enthousiast tegen de 
andere club geschaakt. Uiteindelijk was 
Messemaker sterker en won de wedstrijd met 
10½-5½. In het voorjaar van 2010 zal er een 
revanchewedstrijd worden gehouden, dan zal de 
wedstrijd in Moordrecht worden gehouden.  
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Wouter Schönwetter  Jelle Hondelink   

Lotte van der Wouden  Steven Fleuren  Mustafa Yilmaz  
 
Messemaker komt 5 seconden te kort in 
Groene Hart Cup 

In de tweede ronde van de Groene Hart Cup had 
Messemaker de macht gegrepen in de Groene 
Hart Cup en wisten ze eindelijk weer eens de oude 
rivaal Klim Op te verslaan. Gezegd moest wel 
worden dat dat Klim Op aantrad zonder kopman 
en nationaal jeugdkampioen Robin Lecomte. 
Nadat ronde 3 was uitgevallen vanwege zware 
sneeuwval, trad Klim Op dit keer in de vierde 
ronde weer aan op volle oorlogssterkte.  
 
In de eerste wedstrijd trof Messemaker de 
promovendus uit de tweede divisie, 3-Torens. Het 
bleek een team met leuke jonge spelers, maar nog 
niet van het kaliber Messemaker en Klim Op. 
Onze mannen, Wouter Schönwetter, Mustapha 
Yilmaz, Jelle Hondelink en Steven Fleuren wisten 
allemaal het volle punt binnen te halen.  
 
Mooi warm gedraaid en het vertrouwen van allen 
gesterkt door een mooie overwinning gingen we 
in de tweede wedstrijd de directe strijd aan met de 
rivaal uit Capelle. Het duel begon sterk met een 
mooie overwinning van Mustapha op Wang Yang, 
ook al zo'n gevreesde toernooitijger. Jammer 
genoeg moest Steven op bord 4 de meerdere 
erkennen in Lola den Dunnen. Jelle had 
ondertussen een goede stand opgebouwd tegen 
Omar Gomez Shee, maar wist de trekker niet 
definitief over te halen en liep uiteindelijk zelfs 
tegen een nederlaag aan. Nu stonden we 2-1 
achter en was alleen nog Wouter Schönwetter 
bezig tegen Robin Lecomte, die Nederlands 
jeugdkampioen is geweest.  
 
Wouter deed dat sterk. Hij kwam goed uit de 
opening en dwong Robin tot reageren in plaats 
van hem zelf iets te laten ondernemen. 
Uiteindelijk wist Wouter de strijd om de open b-
lijn te winnen en met een toren binnen te dringen 
in de vijandelijke linies. Alhoewel, 
binnendringen.., je kon ook zeggen, dat de toren 
nu wel enigzins ingesloten was en dus kwetsbaar 
stond. Wouter wist knap alle aanvallen op de 
toren te pareren door met name de vijandelijke 

paarden uit te schakelen in ruil voor de eigen 
lopers. Dit was typisch zo'n geval dat de paarden 
sterker waren dan de lopers. Dat leverde 
uiteindelijk een pion op en nog één, maar al dat 
denkwerk had Wouter wel in een vreselijke 
tijdnood gebracht. Hij had nog 40 seconden op de 
klok en Robin nog 2,5 minuut.  
 
Nu werd het heel erg spannend. Kon Wouter zijn 
voordelige stand behouden, terwijl hij zo weinig 
tijd had? Robin kwam terug, wist een pion terug te 
winnen, maar verbruikte zoveel tijd, dat Robin nu 
ook in tijdnood kwam. Nu vlogen de stukken op 
en van het bord. Wouter liep door met zijn pion en 
haalde een dame. Uiteindelijk ging Robin net als 
eerste door de vlag, terwijl die van Wouter ook zo 
goed als gevallen was. 2-2, een prachtige uitslag! 
 
Het enige wat nu nog moest gebeuren, was DSC 
uit Delft met minstens 3,5-0,5 verslaan, aangezien 
Klim Op met 3-1 tegen DSC had gespeeld. Dat 
lukte bijna, alleen Steven bleek een te sterke 
tegenstander te hebben, die die avond 3 uit 3 
haalde en ook tegen Klim Op al een puntje had 
gepakt.  
 
Nu waren de rivalen beide geëindigd met 9 
punten. De wedstrijd zou beslist worden door een 
tie-break van de bord 1-spelers. En dus moesten 
Wouter en Robin op herhaling en nu met maar 5 
minuten op de klok, terwijl het de vorige keer al 
zo'n tijdspektakel was. Er ontstond een gesloten 
stand op het bord met dichtgeschoven pionnen. 
Echter, Robin had nog een paard en Wouter een 
loper. Die loper kon niet achter de linies van 
Robin komen, maar het springende paard van 
Robin kon dat natuurlijk wel. Uiteindelijk was dat 
voordeel beslissend, al tikte de klok weer in het 
nadeel van Robin. Uiteindelijk moest Wouter zich 
5 seconden voor het einde gewonnen geven. 
Tweede dus na een tiebreak, maar het is duidelijk 
dat Messemaker tot de beste deelnemers hoort en 
dit jaar in de Groene Hart Cup voor de hoofdprijs 
strijdt.  

Gerrit Jan Hondelink 
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Henk-Jan 
Evengroen  

 
Bernhard van der 

Knijff  

 
Lotte van der 

Wouden  

 
Ingo van 

Oldenborgh  

 

Vier Messemaker-leden winnen RSB-jeugdtitels 

Henk-Jan Evengroen: jeugdkampioen RSB categorie A 
Bernhard van der Knijff: jeugdkampioen RSB categorie B 
Lotte van der Wouden: meisjeskampioene RSB categorie C 
Ingo van Oldenborgh: jeugdkampioen RSB categorie H  
 
Namens het bestuur van Messemaker alle vier van harte gefeliciteerd en alvast succes toegewenst in het 
Nederlands Kampioenschap!  

Peter Scheeren  
Alleen maar winnaars in Messemakers 

pepernotentoernooi 

Kevin, met zijn 50 pepernoten  
 
Maandag 7 december vond voor de 
maandagjeugd het jaarlijkse 
Pepernotentoernooi plaats. Dat was weer grote 
pret voor alle deelnemers. Pepernoten van het 
bord afslaan, drie pepernoten opeisen van je 
tegenstander als je hem mat hebt gezet, halverwege een partij van bord wisselen, 
dames die midden in het spel van het bord werden gehaald en even later ook weer 
terug mochten worden gezet, en aan het eind een prijsje voor alle deelnemers. 
Grote winnaar van de avond was Kevin Chou met 50 pepernoten. Hij zal die 
avond wel buikpijn hebben gehad  

Peter Scheeren  
 
 



Messemaker Aan Zet nummer 109                                                                                     maart  2010       

 18

 
Gezellig Oudejaarsafsluitingstoernooi 2009 

 

 
 
  

 
Op maandagavond 28 december werd er een 
gezellig clubtoernooi gehouden als afsluiting 
van het lopende jaar. Voor het toernooi werden 
koppels gesmeed, bestaande uit een speler met 
hoge en lage rating. De koppels "streden" 
natuurlijk om de eer, maar ook om leuke 
prijsjes. De avond begon met een sprankelende 
toast, waarna de borden op tafel kwamen voor 
het 6 rondentoernooi met een speeltijd van 10 

minuten p.p.p.p. Tussen de ronden door werden 
koude en warme hapjes geserveerd, ook de 
nootjes werden niet vergeten. Het koppel Henk 
de Kleijnen / Ab Scheel werd eerste en Eduard 
Dame / Wil Woudenberg laatste, laten dat nu net 
de organisatoren van de avond zijn. Kortom het 
was een leuke gezellige ontspannen avond. 
Bedankt voor jullie opkomst!  

Wil en Ab  
Organisatiecomité  

 
Ed Roering en Wim Heemskerk 'top' bij amateurschakers in Wijk aan Zee 

 
Ed Roering Foto Ab Scheel 
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WIJK AAN ZEE * Méér dan alleen sneeuw, sfeer 
en snertmaaltijden: zes van de 34 deelnemende 
schakers uit de Groene Hart-regio bevochten 
tijdens de tienkampen van het Corustoernooi 
promotie naar een hoger platform. De meest 
opvallende prestatie leverden Ed Roering uit 
Oudewater en Wim Heemskerk uit Bodegraven. 
Zij spelen volgend jaar in de eerste klasse, pal 
naast de profschakers.  
 
Schouder aan schouder finishten bridger-schaker 
Heemskerk (lid van LSG uit Leiden) en Roering 
(Messemaker 1847 uit Gouda) in dezelfde poule. 
Beiden scoorden zes punten. Heemskerk had er 
een geweldige eindsprint voor nodig, terwijl 
Roering vanaf het begin tactisch in de top 
meedraaide. Laatstgenoemde werd als 
groepswinnaar aangewezen, maar de inwoner van 
Bodegraven pakte de tweede promotieticket. Zij 
mengen zich daarmee volgend jaar in de strijd om 
één plaats in de prestigieuze grootmeestergroep C.  
 
Terwijl de meeste deelnemers zich na de enige 
rustdag hijgend naar de eindstreep sleepten, 
persten sommigen er een fantastisch slotakkoord 
uit. Een van hen was Kees Vellekoop uit Gouda. 

Met 3 uit 3 bracht hij zijn puntentotaal in de vijfde 
klasse op 7, wat hem het recht opleverde om in de 
volgende editie van 's werelds grootste 
schaakevenement in 'vier' uit te komen. Jeroen 
Frijling uit Alphen, lang koploper in diezelfde 
vijfde klasse, faalde in de finale en miste promotie 
op het nippertje.  
 
Zeven punten uit negen partijen behaalde ook 
Marcel van Oort (Gouwenaar, lid van SC 
Woerden), die daardoor naar de derde klasse 
doorschuift. Andere promovendi: Willem van der 
Hoek (Zevenhuizen, naar klasse 5) en Hans 
Ossebaar (Woerden, naar klasse 6). Tot de 
deelnemers die een plusscore (boven de 50 
procent) behaalden, behoorde Henk de Kleijnen 
(Messemaker 1847). Zijn 5 punten in de vierde 
klasse brachten hem wel een podiumplaats, maar 
de derde stek was net niet toereikend voor 
promotie.  

Bron: Algemeen Dagblad  
   
Henk de Kleijnen 

 
Halvefinale Bekercompetitie seizoen 2009 – 2010 

 

 
 

De vier kemphanen, links Ed Roering en Reint van der Knijff en rechts Arjan van der Leij en Ben van 
Geffen 

 
Gouda, maandag 22 februari 2010  
 
De spannende halvefinale werd volgens afspraak 
maandag 22 februari gespeeld, de partij tussen 
Ed Roering en Reint van der Knijff werd in de 
reguliere tijd afgewerkt. In voor beide vliegende 
tijdnood was het Reint die de sterkste zenuwen 
had, met nog enkele seconden op de klok wist 
hij Ed mat te zetten, derhalve, Reint door naar de 
finale. De andere partij Ben van Geffen versus 
Arjan van der Leij was onbeslist, dus moest er 
gesnelschaakt worden. Was er in de lange partij 

al problemen met de klok, in de eerste 
snelschaakpartij ging het met een nieuwe klok in 
de laatste minuut weer mis, ik constateerde dat 
en besloot om sportieve reden dit te zeggen, niet 
iedereen kon zich daar in vinden, maar de 
spelers waar het omging wel. Ben gaf het 
voorstel om de tweede partij te laten beslissen, 
Arjan was het daar mee eens. Weer een andere 
klok in werking gezet en maar hopen dat deze 
het tot het eind uit zou houden. Dit lukte 
wonderwel, maar of Arjan (die een betere 
snelschaker is dan Ben) wat aangeslagen was 
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door de klokken, ofwel Ben is in deze 
Bekercompetitie in zeer goede vorm. Feit is dat 
Ben in de laatste seconden Arjan wist mat te 

zetten, dit is in het onderstaande filmpje te zien. 
15 Maart zal de finale gespeeld worden door 
Ben met wit en Reint uiteraard met zwart!!  

Ab Scheel  
 
 

Schaakproblemen 
 
Hierna  een nieuwe serie van Pieter Hörchner met schaakopgaven. 
De oplossingen vindt u op de laatste pagina van dit nummer. 
 
Messemaker 109; Combinaties 
Opgaven. 
Combinatierubriek 
 
Combinaties 
 
Ter inleiding 
Hier zijn weer 12 stellingen in groepjes van drie 
die een tactisch worden beslist. De 
moeilijkheidsgraad loopt in ieder drietal op. 
De eerste drie zijn echt niet moeilijk. Ik denk dat 
elk clublid ze met enige moeite kan oplossen 
Het volgende drietal heeft een gemeenschappelijk 
thema: de Afleiding. Dan komen er drie 
matcombinaties.  

En de laatste drie? Sinds wij ons kunnen laten 
bijstaan door Fritz ontdekken we als we een 
gespeelde partij door hem laten analyseren 
hoeveel kansen wij clubschakers laten liggen. Niet 
te geloven! 
Gelukkig overkomt dit lot ook grootmeesters. Als 
troost daarom tot slot een drietal stellingen waarin 
ook deze spelers grote, soms beslissende 
mogelijkheden over het hoofd zagen.

 
 
 
 

   
Diagram 1 
Een variant uit een partij tussen 
Kramnik en Piket; wat is de 
snelste weg voor Wit naar de 
winst? 
 

Diagram 2 
Zwart heeft zojuist een paard 
genomen op e6 maar valt 
daarmee in een listig opgezette 
val. Hoe won Wit beslissend 
materiaal? 
 

Diagram 3 
De sleutel voor de oplossing ligt 
natuurlijk in open h-lijn. Hoe 
zette Zwart snel mat? 
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Diagram 4 
Met welke afleidingsmanoeuvre 
besliste Wit de partij in zijn 
voordeel. 
 
 

Diagram 5 
Helaas voor Wit is de loper op g2 
gepend. Is daar wat aan te doen? 
Zeker! Afleiden is de sleutel tot 
beslissend materieel voordeel 
voor Wit. 
 
 

Diagram 6 
Een afleidingsmanoeuvre stelt 
Zwart in staat tot een zet die mat 
voor Wit onontkoombaar maakt. 
 
 
 
 

   
Diagram 7 
Het is niet verrassend dat Zwart 
voor de bijl gaat. Een paard dat 
aan de rand is verdwaald maar 
nog erger een koning vrijwel 
zonder bescherming. Wit zet mat 
in drie zetten! 
 
 

Diagram 8 
Wit zal wel niet helemaal 
tevreden zijn geweest met zijn 
stelling. Maar toch, in ieder geval 
was het veld g2 ruim gedekt met 
drie stukken waaronder de dame. 
En de achterste lijn is ook goed 
gedekt. Maar als zo vaak, het is 
maar schijn. Zwart maakt er in 
slechts twee zetten een eind aan! 
 

Diagram 9 
Zwart heeft zojuist zijn loper op 
e7 geofferd. Welk krachtig en 
beslissend vervolg had hij bij dat 
offer voor ogen? 
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Diagram 10 
In deze stelling speelde Zwart 
1.....De3 om de dames te ruilen. 
De Wit speler moest nog een zet 
doen terwijl zijn vlag op vallen 
stond. Ruilen leek hem niet goed 
maar gelukkig zag hij een 
schaakje en speelde 2.Dd6+. 
Even later kwamen de spelers 
remise overeen. Jammer voor de 
Witspeler want hij had een 
winnend antwoord op 1....De3 
over het hoofd gezien. Wat had 
hij moeten spelen in plaats 
2.Dd6+.? 
 
 

Diagram 11 
In het befaamde AVRO-
schaaktoernooi in Hilversum was 
de voormalige wereldkampioen 
Capablanca tegen de jonge 
Amerikaan Fine er niet in 
geslaagd veel voordeel te 
behalen. Hij besloot in arren 
moede om de pion op g5 terug te 
winnen. Er volgde 1.Txg5 Tb8; 
2.Kh3 e5; 3.Tg1 en spelers 
kwamen remise overeen. Geen 
van beide spelers noch de 
commentatoren zagen dat 
Capablanca met 1.Txg5  de winst 
uit handen gaf. Pas een halve 
eeuw later, zo gaat het verhaal, 
ontdekte een eenvoudige 
clubschaker hoe Capablanca het 
eindspel had kunnen winnen. 
Dan kunt u, lezer van ons 
clubblad, het toch ook? 
 
 
 
 

Diagram 12 
Ook hier is het dat op de 
veertigste zet, de laatste voor de 
tijdscontrole, een speler de fout 
ingaat. Met nog een paar 
seconden op de klok, speelde de 
zwartspeler, Topalov, 40.....Dh4 
waarop Anand met 41.Dh2 
dameruil wist te bewerkstelligen. 
Na nog eens 44 zetten blunderde 
Anand in een remisestelling 
waardoor Topalov toch nog won. 
Met welke zet in de 
diagrampositie had Zwart de 
Witspeler tot onmiddellijke 
overgave kunnen dwingen? 
 

 
 
 



 

 
 
                                          
 
 

   
 
Messemaker ann zet 109; Combinatierubriek 
Oplossingen 
 
1. Kramnik - Piket, Monaco 1995. (analysevariant) 
1.Th8+ Kxh8; 2.Dh6+ Kg8; 3.Dxg7 mat. 
 
2. Nunn - Georgiev, Linares 1988. 
1.Dh5+ Kd8; 2.La5 en de zwarte dame gaat verloren. 
 
3. Baburin - Adianto, Liechtenstein 1993. 
1.....Th1+; 2.Kxh1 Th8+; 3.Kg1 Th1+; 4.Kxh1 Dh8+; 5.Kg1 Dh2 mat. 
 
4. Botwinnik - Keres, Moskou 1966. 
1.Tb8! en Zwart gaf het op want op 1.....Dxb8 volgt 2.Dxh4 en mat is onvermijdelijk. 
 
5. Stein - Smyslov, Moskou 1972. 
1.Th8 en Wit wint. Na 1.....Tg6; 2.fxg6 Txh8; 3.Lc6 komt Zwart een stuk achter en gaf het daarom op. 
 
6. Lucinovic - Simanski, Poznan 1953. 
1.....Dxe5+; 2.Dxe5 h4!; 3.g4 Tf2 mat. 
 
7. Svidler - Christiansen, Bermuda 2003. 
1.Lxd5+ Txd5; 2.Tf8+! en Zwart gaf het op want na alle drie mogelijke zetten is het mat. 2.....Dxf8; 
3.Dh7 mat of 2.....Kxf8; 3.Dh8 mat dan wel 2.....Kg7; Dh8 mat. 
 
8. Miezis - Lobzhanidze, Staufer 2000. 
1.....Txf4; 2.gxf4 Lg2+! en Wit gaf het op. Immers het vervolg zou zijn: 3.Lxg2 Txe1+; 4.Txe1 
Dxe1+; 5.Lf1 Dxf1 mat. 
 
9. Kharlov - Semeniuk, Jekaterinenburg 2002. 
1.....Pf2+!; 2.Kg1 het paard kan niet worden genomen vanwege  2.Dxf2 Dxf2; 3.Txf2 Ta1+  terwijl 
het na 2.Txf2 Ta1+ ook uit is. In de partij volgde: 2.....Ph3+; 3.Kh1 Ta1!. De laatste klap waarna Wit 



 

het opgaf gelet op 4.Txa1 Dxa1 mat dan wel 4.gxh3 Txf1+; 5.Kg2 Dg1 mat of 4.De2 Dg1+; 5.Txg1 
Txg1 mat. 
 
10. Rhode - Shamkovich VS. 1976. 
1.....De3?; 2.T2xe2! Dxd3; 3.Txe8+ en wit wint een toren. Helaas in de opwinding niet gezien. 
 
11. Capablanca - Fine, Hilversum 1938. 
1.h5! Tb1; 2.Kg2! g4; 3.h6 Tb5; 4.h7 en het is uit want om de promotie te verhinderen, moet zwart 
zijn toren geven. Dat overkwam Capablanca, die bekend stond om zijn gevoel voor het eindspel. 
 
12. Anand - Topalov, Dortmund 2001. 
Zwart had 40.....Tf4! moeten spelen; dit voorkomt dameruil en dreigt zowel 2........g3 als ook Dh2 
mat. (Wit’s f2-pion is gepend door de loper op b6). Na 41.Dc3 Dh4!; 42.Dc8+ Kh7 is er geen 
verdediging tegen het dodelijke ....g3. 
 
 
 
 
 
 
 
 

Messemaker 1847 goed vertegenwoordigd bij het Corustoernooi 2010 
 

 
 



 

 
Jochem Uytdehage feliciteert Andrew met zijn Nederlands Kampioenschap Schaken. 

 
Gouda, donderdag 18 februari 2010  
 
Andrew genomineerd als sporttalent van het jaar! Vooraf denk je dat hij het niet zal worden, maar tijdens het 
jaarlijkse sportgala, wat gehouden werd in sporthal De Mammoet, waren er wel felicitaties en een bokaal van 
Jochem Uytdehage.  
 
Het bestuur van Messemaker 1847 feliciteert Andrew met deze prachtige nominatie en hoopt dat dit hem 
verder plezier in het schaken zal houden.  
 

Ab Scheel  
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De Goudse Waarden 
Christelijke Scholengemeenschap voor VMBO, Havo, 

Atheneum en Gymnasium 
 
 
 

“De Goudse Waarden” 
 
Christelijke Scholengemeenschap voor 
VMBO, Havo, Atheneum en Gymnasium. 
 
Postadres: Postbus 872, 2800 AW Gouda. 
tel. 0182-516077 
fax 0182-511789 
 
 
Sector Lyceum-HAVO: 
 
Locatie: Heemskerkstraat 105, 2805 SN Gouda 
tel. 0182-573000 
fax 0182-537919 
 
 
Sector VMBO: 
 
theoretische, gemengde, kaderberoepsgerichte, 
basisberoepsgerichte leerweg, praktijkonderwijs 
(incl. het leerwegondersteunend onderwijs) 
 
 
Locaties: 
 
Kanaalstraat 31 2801 SH Gouda 
Winterdijk 10 2801 SJ  Gouda en 
Calslaan 100 2804 RT Gouda 
 
tel. 0182-516077 
fax 0182-584064 
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