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Jeugd hoofdgroepen  A,B en C promotiegroep: Donderdagavond 19:00-21:00 in 

VMBO “De Goudse Waarden” (unit De Brug) 
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Van het Bestuur 

 

 

De opening van het nieuwe schaakseizoen was, zoals gebruikelijk, het toernooi om het 

Open Kampioenschap van Gouda, dat dit jaar werd gespeeld onder de naam van onze 

nieuw sponsor: Het Houtman Open Schaakkampioenschap van Gouda. Het was weer 

een fantastisch schaakfeest met meer dan 250 deelnemers, waaronder vele internationaal 

grootmeesters. De organisatie verliep vlekkeloos, zoals vanouds, en onze sponsor Gert 

Houtman  was er duidelijk zeer mee ingenomen. Hij zorgde dan ook voor een zeer positief 

slot van de dag met de toezegging dat hij ook in 2011 bereid is het toernooi financieel te 

steunen. Fantastisch! 

 

Van de vele punten die op de Algemene Vergadering aan de orde zijn geweest, wil ik er nog even een naar 

voren halen. Dat betreft het 25-jarig jubileum van onze vriendschappelijke relatie met Schachclub Solingen 

1928 in 2011. Op voordracht van Wil Woudenberg is een commissie ingesteld die zich, samen met onze 

schaakvrienden uit Solingen, gaat inzetten om hier een onvergetelijke gebeurtenis van te maken. Tijdens de 

vergadering bracht Wil al een aantal ideeën naar voren die de commissie nu verder uitwerkt. Het klinkt 

veelbelovend. U hoort er binnenkort meer van. 

 

 

Graag wenst het bestuur u een onderhoudend en succesvol schaakseizoen toe! 

 

 

Kees Brinkers 

voorzitter  
 
 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

  

Reint van der Knijff bekerkampioen 2010 na spannende finale tegen Ben van Geffen.  
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Wouter Schönwetter gedeeld 1
ste

 op Jubileum Toernooi Barneveld 
 

  

 

 foto's Arlet Ottens  

 

 Wouter Schönwetter en Andrew St. George waren onlangs te 

vinden op het Jubileum Toernooi van de Barneveldse Dam en 

Schaak Vereniging, wegens het 75 jarig bestaan van deze club. 

Ze speelden in groep C (rating < 1650) welke ruim bezet was 

met bijna 40 deelnemers.  

 

Wouter was gezien zijn rating een favoriet voor een 

podiumplaats, en hij wist deze verwachting waar te maken 

door gedeeld eerste te worden met een fraaie score van 6 uit 7.  

 

Andrew had iets meer moeite met het sterke veld, maar 

eindigde toch netjes op de 14e plek, met 4 uit 7, waaronder een 

mooie winst op jeugdtalent Tijmen Schakel die eerder deze 

maand nog als 19e was geëindigd bij het NK-C.  

 boven: 

Wouter op 2e bord tegen Daan van Pel (1432) overrompelt 

de zwarte koning in het centrum. 

  

       hiernaast: 

Andrew heeft de aanval van Ruud Flohr (1490) gestopt, en 

brengt nu wit in de problemen met een tegenaanval.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arjan van der Leij Snelschaakkampioen 2010 
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Alle prijswinnaars Snelschaakkampioenschap 2010  

 

Categorie A 

 
Arjan van der Leij 

1e Prijs  

 
Eduard van Dijk 

2e Prijs  

 
Ton Hortensius 

3e Prijs  
 

Categorie B 

 

 
Albert-Jan Wagensveld 

1e Prijs  

 

 
Ab Scheel 

2e Prijs  

 
Arjan Hennink 

3e Prijs  
 

Categorie C  

 
Wil Woudenberg 

1e Prijs  

 
Theo Haerkens 

2e Prijs  

 
Ronald Bode 

3e Prijs  
 

  

 

 

 
Ben van Geffen clubkampioen seizoen 2009 2010 

 

Met een minimaal verschil op de nummer 

twee (Arjan van der Leij), is het Ben 

gelukt om dit jaar het kampioenschap 

binnen te halen. De laatste ronde was Ben 

er helaas niet bij, anders was het nog een 

niet zo zeker wie de clubkampioen 

geworden was! Arjan wist de laatste partij 

te winnen en Ben had aan remise 
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voldoende om het kampioenschap veilig te stellen.  

Clubkampioen Ben van Geffen scoort 78% in jaarlijkse simultaan 
 

In de jaarlijkse simultaan tegen e clubkampioen Ben van Geffen was Bas Luiten al binnen een uur 

uitgespeeld en was het eerste punt voor Ben binnen. Een half uur later kon Ab Scheel opgeven na 

stukverlies. 2 - 0. Arjan van der Leij, Diko Kalkdijk en Henk van der Wösten wisten ongeveer gelijktijdig 

remise af te dwingen en Ronald Bode was daarna het haasje tussenstand 4½ - 1½. Jim Sauter zag een 

paardzet over het hoofd en was pardoes zijn dame kwijt. Ook Wibo Bourquignon gaf een stuk weg en gaf 

Ben een hand met de felicitaties. Vincent Vroombout speelde een mooie partij, maar sloeg in zijn 

enthousiasme een gedekte pion en de stukken konden in de doos. Verlies was er ook voor Theo Haerkens, 

die speelde de hele partij met een toren en pion achter, maar hij wilde genieten van de hele avond! 

 

 

 

En toen was het 8½ - 1½. Met nog zes tegenstanders te gaan 

zette Ben er een tandje bij, maar omstreeks 23 uur was het 

voorzitter Kees Brinkers die het eerste en het enige tegenpunt 

scoorde. Kees Vermijn verliest op hetzelfde moment en Wil 

Woudenberg en Theo Huijzer in een lange zit kwamen remise 

overeen, vooral van Wil is dit een goeie prestatie. Met de 

complimenten van Ben!. Tot slot, Adrie Oosterhof speelde de 

partij van zijn leven, maar liep pardoes in een mat, en als 

allerlaatste kon Chris Kraaijeveld het met een pion minder niet 

houden en was de stand 12½ - 3½ voor de clubkampioen.  

 

Ab Scheel  

 

Peter Scheeren in het zonnetje gezet 

Donderdag 1 juli 2010 was weer het jaarlijkse (jaarafsluitende) schaakvoetbaltoernooi. Dit jaar weer een 

gemiddelde opkomst. Na anderhalf uur in een snikhete gymzaal gevoetbald en geschaakt te hebben waren 

alle rondes gespeeld en had het team Henk-Jan/Mustafa/Matthijs net meer 'bordpunten' dan het team 

Wouter/Bernard/Elwin waardoor het eerstgenoemde team kampioen van de avond werd. Derde (op grote 

afstand) werd het team Peter Ypma/Melissa/Lotte en 'last but not least' werd het matchpuntloze team 

Bernhard/Steven/Bram, waarbij wel gezegd moet worden dat die een beter doelsaldo had dan team 3 uit de 

eindranglijst.  

 

Maar daar ging het jammer genoeg niet 

om. Toen Peter met de prijsuitreiking 

moest beginnen gebeurde er iets waar hij 

waarschijnlijk geen rekening mee had 

gehouden. Zijn naamgenoot, Peter Ypma, 

nam het woord voor een bedankje en een 

schaaktaart voor al die jaren waarin Peter 

zich heeft ingezet voor de jeugd van 

Messemaker 1847 en dat hopelijk nog 

vele jaren blijft doen. Peter, nogmaals van 

alle jeugdleden; bedankt voor alles wat je 

voor ons gedaan hebt. Elke maandag en 

donderdag zijn er trainingen, 

competitiewedstrijden enz. Zonder al dat 

keiharde werk en die grote inspanningen van Peter waren wij waarschijnlijk niet de schakers die we nu zijn. 
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Peter bedankt!! Bij de prijsuitreiking kreeg het winnende team een zakje Goudse stroopwafels wat ongeveer 

een traditie begint te worden. Ook werden er nog prijzen uitgereikt voor de Interne Competitie: Wouter (1) 

en Mustafa (2). Ook werden er nog examens uitgedeeld door Peter aan degene die dit jaar examen hadden 

gedaan en gehaald. Al met al was het een geweldige jaarafsluiting en ik hoop allemaal tot volgend jaar!!  

Bernhard van der Knijff   

 
 

Beste resultaat externe competitie seizoen 2009 - 2010 

 
Henk de Kleijnen, speelde in het derde team zes keer aan bord 4 en één keer aan het vijfde bord! 

 

Henk wist in de RSB competitie klasse 2B, 6½ uit 7 te scoren, een voortreffelijk resultaat!  

Proficiat Henk  

 

                            Ab Scheel zomerkampioen 2010 

 

 
In de laatste ronde wist Ab met 4 uit 4 het kampioenschap veilig te stellen! 
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Arjan van der Leij wint schoonheidsprijs Messemaker  

Tijdens de Algemene Leden Vergadering kon er gestemd worden op de door Peter Scheeren drie 

genomineerde partijen,  de meeste stemmen waren voor Arjan, het scheelde maar een paar stemmen met de 

partij van Jan Evengroen versus Guido Royakkers. De partij van Ben van Geffen tegen Kurt Rychlik werd 

derde.  

 

  

 
 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Arjan Hennink zomerkampioen in Waddinxveen 

 
Oud WSV voorzitter Wim Hennink reikt de prijs uit aan zoon Arjan!  

 

 

Smullen geblazen van de lekkere hapjes!  

 

Al vele jaren speel ik in Waddinxveen mee aan het 

zomerkampioenschap, ook al vele jaren kan ik niet in de top tien 

eindigen, maar het schaakplezier blijft bij mij voorop staan in dit 

gezellige kampioenschap, waar iedere avond de snaks, beschikbaar 

gesteld door rijschool Henk van Erk, voor een welkome smakelijke 

onderbreking zorgen in de soms gortdroge partijen. Tot de laatste ronde 

was het onduidelijk wie er kampioen zou worden, kanshebbers waren de nieuwe kampioen Arjan, zijn broer 

Erik en Hans Ranft van SV Krimpen. De twee broers lieten geen steekje vallen, maar Hans verloor in de 

laatste ronde. Derhalve een terechte winnaar, maar dat is altijd zo toch!. Rest mij nog de organisatie (met 

name Arjan) te bedanken voor de gezellige avonden. Volgend jaar zal ik weer van de partij zijn.  
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Ab Scheel  

 

 

Zinderende spanning in Open Kampioenschap 

Ideale marsroute levert schaker Reinderman winst in Gouda op  

GOUDA * Het Open Schaakkampioenschap van Gouda, traditioneel een topper op de nationale 

wedstrijdkalender, kreeg met de Amsterdamse grootmeester Dimitri Reinderman een waardige winnaar. 

Hij bleef in een zinderende finale met 6 uit 7 zijn zes collega-grootmeesters en zeven meesters voor.  

 

Dimitri Reinderman (foto's Ab Scheel)  

 

Profschaker Reinderman stippelde de ideale route uit. Twee keer stond 

hij een remise toe: in de derde partij tegen Anish Giri en in de slotronde 

tegen de in Duitsland woonachtige Let Daniel Fridman, die driemaal 

eerder in Gouda zegevierde. Dat was voldoende om Erik van den Doel 

uit Leiden (eveneens 6 punten) op weerstandspunten voor te blijven. 

Fridman en diens echtgenote Anna Zatonskih - meervoudig kampioene 

van de USA - volgden op een half punt.  

Anish Giri  

 

Vooraf werd vooral veel verwacht van Anish Giri, jongste grootmeester 

ter wereld en al enige jaren opererend op Nederlands grondgebied. Bij 

het ingaan van de laatste ronde had hij met 5 uit 6 uitzicht op de 

toernooizege, maar een nederlaag tegen Van den Doel wierp hem terug 

naar een met Matthew Sadler gedeelde vijfde plaats. Laatstgenoemde, 

tweevoudig Brits kampioen, startte als een komeet met 4 uit 4, maar 

sneuvelde in de slotfase twee keer. Grootmeester Sipke Ernst, die 

onlangs nog de nationale snelschaaktitel veroverde, bleef steken op een 

score van vijftig procent. Eenzelfde resultaat boekte Erik Hennink uit Waddinxveen, die daarmee de beste 

speler van de regio werd.  

Henk-Jan Evengroen  

 

In de B-groep was Henk-Jan Evengroen van het organiserende 

Messemaker 1847 veruit de sterkste. Alleen in de laatste partij stond hij 

een remise af, waardoor hij een vol punt voorsprong had op de gedeelde 

nummers twee: Roland van Keeken, Ed Oosterlaken en Peter Poncin. In 

groep C deelden Afshin Mehnavian en Daniel Zevenhuizen (6 uit 7) de 

eerste plaats, vóór de jeugdige Robby Kevlishvilli die in de slotronde 

een gewonnen partij vergooide en daardoor het 'goud' miste.  

 

Het toernooi, met voor de eerste maal met Houtman Aannemingsbedrijf als hoofdsponsor, telde bij zijn 

achttiende editie niet minder dan 250 deelnemers. Onder hen 85 jeugdspelers, die met dit evenement een 

start maakten voor het HaloteC Grand Prix-circuit. In de A-categorie deelden Ricardo Klepke en Justin 

Jacobse de hoofdprijs.  

Bron:   HENK J. DE KLEIJNEN  

: Algemeen Dagblad 
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Senioren ook dit jaar te sterk voor Messemaker-jeugd 
Het is inmiddels een traditie geworden: de 

jaarlijkse ontmoeting tussen de top-jeugd van 

Messemaker tegen een seniorenteam. Deze 

ontmoeting heeft inmiddels al vijfmaal 

plaatsgevonden, eenmaal won de jeugd maar de 

andere keren waren de senioren te sterk voor hen.  

 

Dit jaar hadden zich slechts vier seniorleden 

aangemeld, wellicht dat de rest de uitdaging niet 

aandurfde? Wedstrijdleider Ab Scheel had in zijn 

wijsheid gedacht dan maar top-jeugdspeler Peter 

Ypma aan de senioren toe te voegen, maar daar 

stak de jeugdleider toch maar gauw een stokje 

voor. In plaats daarvan was Gerard van der 

Wouden van S.V.De IJssel bereid om in het 

seniorenteam in te vallen, zodat er een wedstrijd 

op vijf borden kon worden gespeeld. De overige 

jeugdspelers (acht in totaal) mochten het in een 

kloksimultaan opnemen tegen Peter Scheeren.  

 

De strijd tussen senioren en topjeugd zag er al 

snel goed uit voor de jeugd. Bernard bracht het 

eerste punt binnen door een snelle overwinning op 

Ab. Het verhaal gaat dat Ab een stuk had kunnen 

winnen, maar dat niet zag en in plaats daarvan een 

ernstige fout maakte. Intussen stond Peter op bord 

1 in een zeer ingewikkelde stelling een kwaliteit 

voor en had Wouter twee pionnen buitgemaakt, 

terwijl Bernhard met zwart ook heel bevredigend 

uit de opening was gekomen. Wel was duidelijk 

dat Henk-Jan het niet ging redden: hij had een 

stuk verloren en zijn vrijpionnen boden daarvoor 

slechts weinig compensatie.  

 

Lange tijd bleef het wedstrijdbeeld ongewijzigd, 

maar na ca. 2 uur spelen kwam er een kentering 

ten gunste van de senioren. Eerst zag Wouter in 

gewonnen stand mat achter de paaltjes over het 

hoofd en moest meteen opgeven, vlak daarna 

verloor Bernhard door een "kleine combinatie" 

een stuk en moest even later eveneens opgeven. 

Met de verwachte nederlaag van Henk-Jan was 

toen de overwinning voor de senioren een feit. 

Peter op bord 1 redde de eer doordat tegenstander 

Ben een afwikkeling naar een eindspel verkeerd 

had ingeschat en na loperverlies moest opgeven.  

 

Opnieuw dus een overwinning voor het 

seniorenteam, maar deze keer had het wel erg 

weinig gescheeld. Zoals Gerard na de partij 

verzuchtte: "Het moest deze keer van heel diep 

komen." In de kloksimultaan was de jongere 

jeugd evenmin succesvol: Peter won alle acht zijn 

partijen (plus twee extra partijen). Ondanks de 

nederlagen ging de jeugd toch tevreden 

huiswaarts: zij hadden in ieder geval weer een 

leuke en leerzame avond gehad.  

Peter Scheeren  
 

   Oud                   - Jong                    3 - 2 

1. Ben van Geffen        - Peter Ypma              0 - 1 

2. Arjan van der Leij    - Henk-Jan Evengroen      1 - 0 

3. Kees Brinkers         - Bernhard van der Knijff 1 - 0 

4. Gerard van der Wouden - Wouter Schönwetter      1 - 0 

5. Ab Scheel             - Bernard Evengroen       0 - 1 
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Partijen 

Peter Scheeren - Rick Lahaye 

KNSB competitie seizoen 2009 - 2010 Klasse 2C, 03/06/2010 

Round 7 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pf3 c6 4.Pbd2 Pf6 5.g3 c5 6.Lg2 Pc6 7.cxd5 Pxd5 

8.O-O cxd4 9.Pb3 Le7 10.Pbxd4 Pxd4 11.Dxd4 Lf6 12.Da4+ Ld7 13.Da3 

Db6 14.e4 Le7 15.Db3 Dxb3 16.axb3 Pb4 17.Le3 a6 18.Tac1 Lb5 19.Tfd1 

Pd3 20.Tc2 O-O 21.Pd4 Tfd8 22.Pxb5 axb5 23.Rc7 Lf8 24.Txb7 b4 25.Lf1 

Pxb2 26.Txd8 Txd8 27.Lb6 Tc8 28.La5 Tc3 29.Tb8 Txb3 30.Lc7 f5 31.Ld6 

Kf7 32.Txf8+  

1-0 

Roel Pruysen - Ronald Bode 

RSB 4-tallen competitie Messemaker 1847 - HI Ambacht, 03/01/2010 

Round 8 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d3 Lb4+ 4.Pbd2 Pf6 5.c3 La5 6.Le2 O-O 7.Pf1 d5 

8.Dc2 d4 9.h3 Dd6 10.Pg3 Le6 11.Ld2 Dc5 12.O-O Lb6 13.a3 dxc3 

14.bxc3 Tad8 15.Le3 De7 16.Lxb6 axb6 17.a4 Pa5 18.c4 c5 19.Dc3 Pc6 

20.Tfb1 Pd4 21.Txb6 Ph5 22.Pxd4 cxd4 23.Db2 Pxg3 24.fxg3 Dg5 25.g4 

Lc8 26.a5 h5 27.c5 h4 28.c6 bxc6 29.Txc6 Ld7 30.Tb6 Ta8 31.a6 Kh7 

32.a7 Tfc8 33.Tb8 Txa7 34.Txc8 Txa1+ 35.Dxa1 Lxc8 36.Da3 De3+ 

37.Kf1  

 
½-½ 

 

Hans Krol (1602) - Tony Hogerhorst (1773) 

Open NK 2010 laatste ronde in Dieren, 08/05/2010 

Round 9 

1.Pc3 d5 2.e4 d4 3.Pce2 e5 4.Pg3 h5 5.h4 g6 6.Pf3 Lg4 7.Lc4 Ph6 8.d3 
Le7 9.Lxh6 Txh6 10.Lxf7+ Kxf7 11.Pxe5+ Kg7 12.Pxg4 hxg4 13.Dxg4 Kh7 
14.O-O-O Pd7 15.h5 Lg5+ 16.Kb1 Pe5 17.hxg6+ Pxg6 18.Pf5 Df6 19.Pxh6 
Lxh6 20.Dd7+ Pe7 21.Th3 Kg6 22.Tdh1 Lg5 23.Dg4 Pg8 24.Dh5+ Kg7 25.Dh7+ 
Kf8 26.Tf3  

 

1-0 

Roel Pruysen - Ronald Bode 

RSB 4-tallen competitie Messemaker 1847 - HI Ambacht, 03/01/2010 

Round 8 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d3 Lb4+ 4.Pbd2 Pf6 5.c3 La5 6.Le2 O-O 7.Pf1 d5 
8.Dc2 d4 9.h3 Dd6 10.Pg3 Le6 11.Ld2 Dc5 12.O-O Lb6 13.a3 dxc3 14.bxc3 
Tad8 15.Le3 De7 16.Lxb6 axb6 17.a4 Pa5 18.c4 c5 19.Dc3 Pc6 20.Tfb1 Pd4 
21.Txb6 Ph5 22.Pxd4 cxd4 23.Db2 Pxg3 24.fxg3 Dg5 25.g4 Lc8 26.a5 h5 



Messemaker Aan Zet nummer 110                                                                                 oktober  2010       

 11 

27.c5 h4 28.c6 bxc6 29.Txc6 Ld7 30.Tb6 Ta8 31.a6 Kh7 32.a7 Tfc8 33.Tb8 
Txa7 34.Txc8 Txa1+ 35.Dxa1 Lxc8 36.Da3 De3+ 37.Kf1  

 

½-½ 
 

 

 

 

 

Partij uit de interne competitie 
 

Wit:     Arjan van der Leij 

Zwart: Ben van Geffen 

 

 

In de strijd om het kampioenschap speelde ik 

tegen Ben van Geffen een partij die lange tijd niet 

echt spannend werd. Een remise met zwart zou 

gezien de competitie stand voor mij een prima 

uitslag zijn geweest, maar Ben wist me toch nog 

voor wat problemen te stellen. Toen onderstaande 

stelling op het bord kwam moest ik nog twee 

zetten doen in een minuut voor de tijdcontrole. 

 

 
 

                Diagram 1 

 

Ik moest kiezen uit 1) Te6 Tf5 f6 (passieve 

verdediging, 2) Th6 (actieve verdediging) en 3) 

Tg6 met ofwel afwikkeling naar een duidelijk 

remise toreneindspel na Txe5 Txg3 ofwel 

afwikkeling naar een pionneneindspel. De vierde 

kandidaatzet Tf3 kwam niet in aanmerking 

vanwege Ke2. De passieve verdediging met Te6 

nam ik niet echt serieus, maar ik dacht dat ik na 

Th6 niet slechter zou staan. Dat klopte ook, met 

wit scherp op winst spelen is dan misschien juist 

wel een verliespoging:  34...Th6 35.Txe5 Th2 

36.Tf5 Txb2 37.Txf7 Txa2 (zie diagram)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

                  Diagram 2 

 

De e-pion kan met de koning worden gestopt en 

de g-pion lijkt wel hard te gaan, maar de a-pion 

loop ook snel, zeker in combinatie met Tb2 kan 

dat dodelijk zijn. kortom, het risico is voor wit 

toch wel erg groot. Ik koos echter met nog 8 

seconden op de klok voor de afwikkeling naar het 

pionneneindspel in de verwachting dat het remise 

was. Principieel een onjuiste keuze omdat ik wist 

dat ik daar niet zeker van kon zijn en een 

toreneindspel altijd meer kansen biedt. Het 

pionneneindspel bleek achteraf bij analyse 

bijzonder interessant en ingewikkeld. 

34...Tg6 35.Txg6 fxg6 36.Ke2 Kc6  
(zie diagram 3)  
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Diagram 3 

 

37.Kf3 Beide partijen realiseerden zich niet wat er 

allemaal in de stelling zat. De partij ging verder 

met 37...Kd6? 38.Kg4 Ke6 39.Kg5 Kf7 40.Kh6 

(zie diagram 4) 

 

 
 

Diagram 4 

 

Opgegeven! Hier ging ik pas echt nadenken en 

realiseerde me dat ik altijd in zetdwang kom. Wit 

gaat g3-g4-g5 spelen en zo nodig Kh6-h7-h6 

totdat ik de dekking van g6 moet opgeven. Als ik 

zelf Kf6 en g5 speel om dat te verhinderen moet 

ik altijd een keer de dekking van g5 opgeven, 

omdat altijd Kh6-Kh5-Kh6 kan. Tellen van 

tempozetjes is dus niet meer nodig. 1–0 

De zet 37…Kd6? voerde ik a tempo uit, maar was 

achteraf de verliezende zet. Remise was te maken 

met 37...Kc5! 38.Kg4 Kc4 39.Kg5 Kd3 40.Kxg6 

Kxe4 41.Kf6 (zie diagram 5) 

 

 
 

                 Diagram 5 

 

41...b4! (niet 41...c6? 42.b4!+- Zwart moet nu een 

keer de e-pion loslaten. Na ruil van e-pion tegen 

g-pion wint wit eenvoudig door de pionnen op te 

gaan rapen.; niet direct verliezend, maar ook 

minder is 41...c5 42.g4 Kf4 43.g5 e4 44.g6 e3 

45.g7 e2 46.g8D e1D 47.Dg5+ Kf3± Met winst 

van pion c5. Wit heeft dan winstkansen, maar het 

is uiteraard lastig.)  

42.g4 (42.cxb4? Kd4 43.g4 e4 44.g5 e3 45.g6 e2 

46.g7 e1D 47.g8D= Zwart is nu een zet eerder en 

kan eeuwig schaak houden. 47...De5+ 48.Kg6 

Dg3+ Of kiezen voor dameruil waarna het 

eveneens remise is. 49.Kf7 Dxg8+ 50.Kxg8 Kc4 

51.Kf7 Kxb4 52.Ke6=)   

 

De vraag is of Ben beter had dan 37.Kf3. Een hele 

interessante zet was 37.b4!? om Kc5 te vermijden! 

Bijvoorbeeld 37...Kd6 38.Kf3 Ke6 39.Kg4 Kf6 

40.Kh4 Zwart komt tempozetten tekort en komt 

daardoor in min of meer de partijvoortzetting 

terecht. 40...Kf7 41.Kg5 Kg7 (zie diagram 6) 

 

 
 

Diagram 6 
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42.a3 c6 43.g4+- En nu komt wit ofwel op f6 

binnen met winst van e5 etc. ofwel op h6 met 

winst van g6 analoog aan de partij.  

 

Zwart heeft echter beter: Met 37...a5! maakt zwart 

(waarschijnlijk) nog net remise! (zie diagram 7) 

 

 
 

Diagram 7 

 

 

Het lijkt alsof wit niet hoeft te reageren, maar dan 

kan zwart toch op tijd een doorgang met de 

koning naar d4 forceren! 38.Kf3 axb4 39.cxb4 

Kd6 40.Kg4 c5! 41.a3 c4 Het heeft er zelfs de 

schijn van dat zwart wint, maar zwart kan niet 

naar de koningsvleugel lopen, omdat wit met de 

koning naar de damevleugel loopt en a4 dreigt 

met winst. 41.cxb4 Kxc5 Kg5 met uiteindelijk 

wederzijdse promotie leidt eveneens tot  remise. 

Een winstpoging moet dus komen van 38.bxa5 

Kb7! 39.Kf3 Ka6 40.Kg4 (zie diagram 8) 

 

 

 

Diagram 8 

40...c5! (niet 40...Kxa5? 41.Kg5 c5 (zie diagram) 

 

 

 

 

 
 

Diagram 9 

 

42.Kf6! Gaat voor de e-pion en stopt daarnaast 

ook de zwarte c-pion! 42...b4 43.cxb4+ Kxb4 

44.Kxe5 c4 45.Kd4+-) 

 

41.Kg5 c4 42.a3 Kxa5 43.Kf6 Ka4 44.Kxe5 Kxa3 

45.Kd4 b4 zie diagram) 

 

 
 

Diagram 10 

 

46.e5 (vooral niet 46.cxb4?? Kxb4 en na 

wederzijdse promotie wint zwart met twee 

schaakjes de dame!) 46...b3 47.e6 b2 48.e7 b1Q 

49.e8D Dd3+ 50.Kc5 Dxc3 51.Db5=) 38...axb4 

39.cxb4 Kd6 40.Kg4 c5 41.bxc5+ Kxc5 42.Kg5 

Kd4 43.Kxg6 Kxe4 remise na wederzijdse 

promotie.)  
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Knappe jongen die dit allemaal op waarde had weten te schatten! 

 

 

Onderstaand artikel troffen wij aan op www.schaaksite.nl (red) 

Twin Towers in Gouda 

Auteur: Henk Prins 

Een uitwedstrijd op maandag 8 februari in 

Gouda bij de vrienden van Messemaker met 

mijn Sliedrechtse team geeft aanleiding tot het 

schrijven van geschiedenis maar meer tot het 

herschrijven van geschiedenis. Geschiedenis of 

wat meer een woord van deze tijd is: historie, 

was dan wel niet mijn keuzevak vroeger op 

school, toch lijk ik ergens een zwak voor dit vak 

te hebben. Ik heb het dan niet over die beroemde 

schaakpromotor Hans Berrevoets die bijna bij 

iedere datum en jaar een schaakfeit in zijn 

historische Dordtse agenda heeft staan, 

….overigens een mooie activiteit…. , maar over 

hoe de historie beleeft wordt in Gouda. De naam 

van de Goudse schaakclub Messemaker 1847 

roept eigenlijk gelijk al historie op. In die tijd 

speelden wereldkampioenen partijen waar flink 

op los geofferd werd. Vaak was er veel 

vuurwerk te zien in die partijen van weleer.  

Het komt bij veel spelers 

voor als de tegenstander 

aan zet is om wat zo langs 

borden te ijsberen. Daar 

doe ik graag aan mee en 

liep zo langs de partijen van de onderlinge 

competitie van de messemakers. Een partij 

tussen Arjan van der Leij, (een Leeuwaanhanger 

en daardoor bekende van Sliedrecht), en de 

clubkampioen Jan Evengroen (bekend voor mij 

i.v.m. de wegwijs-simultaans) trof mijn 

aandacht. Het leek wel in 1847 te worden 

gespeeld. In een niet foutloze partij presteerde 

Jan het om zijn beide torens in een vroeg 

stadium van de partij te offeren, zo ik 

ondervond, in de stijl van de oudheid. Ik heb me 

op die avond afgevraagd in welke tijd dat ik 

leefde. Toen drong het tot mij door. Die twee 

torens, is dat niet eerder een motief voor 

vuurwerk geweest? We zijn weer met beide 

benen in het hedendaagse geland: the twin 

towers van 11 september 2001 en ook dat is al 

weer historie. 

Die mooie partij van Arjan en Jan verdient een 

plaatsje in de geschiedenis. Speelt hem na en 

geniet van het vuurwerk wat werd getoond. Ik 

werd tijdens die teamwedstrijd goed afgeleid 

door dit gebeuren. Ik moest aan het bord zijn 

maar de NewYorkse skyline trok me hard. Aan 

het tweede bord tegen Leslie Tjoo ging het 

redelijk, ik had wat initiatief, maar werd verrast 

door een subtiel, door mij gemist, 

omschakelzetje in de achterhoede (La2-b1) 

waardoor de kansen keerden. Lesley maakte het 
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in vuurwerkstijl af. Dat het Messemakers team 

met 7,5 - 0,5 ons afdroogde viel natuurlijk wel 

even tegen. Toch had ik die geschiedenisavond 

in Gouda daarvoor niet willen missen. Natuurlijk 

vergeet ik niet dat Messemakers team te 

feliciteren, want die zullen wel kampioen gaan 

worden. 

 

 

Arjan van der Leij – Jan Evengroen,  

Gouda, 8-2-2010.  

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Ld3 Een zijvariant van de 

Franse opening. 3...dxe4 4.Lxe4 Pf6 5.Lf3 c5 

6.Pe2 Pc6 7.c3 cxd4 8.cxd4 e5 9.Pbc3 Pxd4 

10.Pxd4 exd4 11.Da4+ Dd7 12.Pb5 De7+ 

13.Kd1 Kd8! (Beide partijen kunnen niet meer 

rokeren.) 14.Ld2 Lg4? 15.Pxa7? (Wit had op de 

volgende manier de winst binnen kunnen halen. 

15.Lxg4! Pxg4 16.La5+! b6 17.Lxb6+ Kc8 

18.Da6+) 

5...Lxf3+ 

16.gxf3 Dc5! 

(zie diag 1)  

 

 

 

 

17.Pc6+ Dxc6 18.Dxa8+ (de eerste toren wordt 

gegeven) 18. …Kd7 19.Te1 Lb4!!(Zie diag 2 

 

 

De dame op a8 staat door de toren op h8 

aangevallen. Er zit weinig anders op dan het 

aannemen van het tweede torenoffer. 20.Dxh8 

De dame staat nu wel volledig buitenspel.) 

20...d3? (Dreigt mat op c2 maar de volgende 

variant was beter: 20...Dxf3+ 21.Kc2 d3+) 

21.Te3? (veel beter is: 21.Lc3.. Nu is het uit.) 

21...Dc2+ 22.Ke1 Lxd2+ 23.Kf1 Lxe3 24.fxe3 

De2+ 25.Kg1 Dxe3+ 26.Kg2 De2+ 27.Kg1 d2 

28.Dxg7 d1D+ 29.Txd1+ Dxd1+ 30.Kg2 Ke7 

0-1. Wat kan schaken schitterend zijn! 
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Bad Sooden 2010 

 

Het Zesde Open Hessische 

Seniorenkampioenschap (22
ste

 Seniorentoernooi) 

werd dit jaar (weer) gespeeld in Bad Sooden – 

Allendorf, van 24 april t/m 2 mei. Bad Sooden – 

Allendorf is, ik schreef het al eens eerder, een 

liefelijk dubbelstadje in het dal van de rivier de 

Werra, ten oosten van Kassel, sprookjesachtig 

mooi en zeer de moeite waard.  

Er waren 195 deelnemers, 9 Nederlanders en alle 

overigen Duitsers. Op papier de sterkste speler 

was Anatoly Donchenko (IM, 2380). De grote 

droom van organisator Helmut Escher,  een 

deelnemersveld van 200, werd al bijna 

werkelijkheid dit jaar. Misschien in 2011? 

  

De eindklasseringen met de scores van de 

Nederlandse schakers: 

Ben van Geffen 7
de

, 6,5 uit 9; Pim Ghijsen 9
de

, 6,5 

uit 9; Peter Holscher 13
de

, 6,5 uit 9; Ad van den 

Berg 18
de

, 6 uit 9; Rob van Dongen 37
ste

, 5,5 uit 9; 

Otto Rost van Tonningen 56
ste

, 5 uit 9; Johan 

Zwanepol 65
ste

, 5 uit 9; Wim Vink 66
ste

, 5 uit 9; 

Henk van Houten 103
de

, 4,5 uit 9. 

 

Mijn toernooi verliep niet zo soepel als vorig jaar. 

Misschien had dat te maken met de 

kleurverdeling, in 2009 had ik vier keer wit in de 

eerste zes ronden. Lange tijd zag het ernaar uit dat 

óf Ad van den Berg (jawel, van Philidor Leiden) 

óf Pim Ghijsen (VAS) van de Nederlanders de 

hoogste ogen zou gooien. Ik speelde een beetje in 

hun schaduw mee. Ad verloor echter in ronde 8 en 

toen Pim remise overeenkwam in ronde 9 kon ik, 

niet zonder geluk, door een winstpartij, met Pim 

op gelijke hoogte komen. Dat lukte trouwens ook 

Peter, die met 3 uit 3 een fantastische eindsprint 

had. Van ons drieën bleek ik de hoogste 

weerstandspunten te hebben, zodat ik, net als in 

2009, zevende was geworden. En weer 

ongeslagen (+4 =5)! 

 

Bij de prijsuitreiking, zoals altijd sfeervol met een 

jeugdorkestje, lieten de “Hollanders” zich niet 

onbetuigd. Peter (ratingprijs), Pim en Ben 

toucheerden elk een envelop met wat euro’s, 

terwijl Ad toch nog een mand met Duitse 

lekkernijen mee naar Leiderdorp mocht nemen. 

De toernooizege ging naar Gottfried Schumacher, 

gedeeld met Anatoly Donchenko. Beiden 

scoorden 7,5 uit 9. Werner Szenetra, die lang aan 

de leiding ging, viel door twee nederlagen in 

ronde 8 en 9 terug naar de zesde plaats met 6,5 uit 

9. 

Ratingcijfers? Mijn TPR was met 2231 (ELO) iets 

lager dan vorig jaar, maar dat is natuurlijk niet 

slecht…. 

Volgend jaar ga ik “zeker” weer naar Bad 

Sooden! 

 

Hieronder volgt een analyse van mijn partij uit de 

negende ronde. Misschien niet mijn beste partij, 

maar zeker wel de spannendste. 

 

Wit: Hans Thieme (2128) 

Zwart: Ben van Geffen (2158) 

  

1.e4 e5 2.Pc3 Pf6 3.Lc4 Pc6…. 

Ik had me voorbereid op Weens met 3.f4. 

4.d3 Lb4 5.Pge2 d5 6.exd5 Pxd5 7.0-0 Le6 

8.Pxd5 Lxd5 

Het staat ongeveer gelijk. 

9.Lg5 f6 10.Lxd5 Dxd5 11.Le3 0-0 

Hier was 11…..0-0-0 zeker een optie, maar ik 

vond dat “riskant”. 

12.a3 Le7 13.Pc3 Dd7 14.f4 …. 

“Ik speel helemaal op remise”, zei mijn 

tegenstander hier fijntjes. 

14…..f5 15.Kh1….. 

De zet 15.Df3 was iets beter geweest. Nu kan 

zwart het initiatief nemen. 

15….. exf4 16.Lxf4 Lf6 17.Dd2 Tae8 18.Tae1 

Pd4 19.Lg3 c5 20.a4 a6 

21.b3 b5 22.axb5 axb5  

 
Zwart heft nu duidelijk de leiding. 

23.Pe2 Pc6?! 

Met 23….. Pxe2 24.Txe2 Lc3! kon de druk 

worden opgevoerd. Nu wordt 

het weer moeilijker. 

24.Pg1 …. 

Weer een moeilijke beslissing voor zwart. Wat te 

doen hier? Misschien met  

24….. b4!? de witte damevleugel vastleggen en 

op het eindspel afstevenen? 
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Of 24….. g5 spelen? Of zelfs 24…..Txe1 25.Txe1 

Ta8!? doen? 

 
24….. c4!? 

25.Txe8 Txe8 26.bxc4 bxc4 27.Df4 c3! 

Als zwart op d3 slaat was het wel erg remise-

achtig geworden. Maar hoe  

staat het nu? 

28.Dc4+! …. 

Mijn laatste zet was gebaseerd op de voortzetting 

28.Dxf5?! Dxf5 29.Txf5 

Pd4! 30.Tf2 Ta8! en zwart verovert pion c2, met 

winstkansen. 

 

28….. De6 29.Te1 Dxc4 30.Txe8+ Kf7 31.dxc4 

Kxe8 32.Pe2 Pb4 33.Le1 

Pa2!? 

 
Volgens mij de enige manier om op winst te 

spelen. Alleen….het wint niet! 

Pion c3 mag niet verloren gaan…. 

34.Lf2 Kd7 35.Kg1 …. 

Ik begon in te zien dat ik niet ging winnen. En dan 

volgt een slechte zet! 

35….. Lg5?? 

36.Ld4! Lf6?! 

Ook nu is het nog remise, alleen staat wit beter! 

37.Lxf6 gxf6 38.Kf2 Kd6 39.Kf3?? …. 

Ik geloofde mijn ogen niet. Wit had natuurlijk 

39.Ke3! moeten spelen. 

 
39….. Kc5 40.Kf4 Kxc4 41.Kxf5 …. 

O, dat was het dus. Wit speelt nu op winst! 

 

41….. Pb4 42.Kxf6 Pxc2 43.g4 Pe3 

Weer een belangrijk moment. Wit kan remise 

maken met 44.Pxc3 Pxg4+ 

45.Kg7 Pxh2, maar hij vindt dat zonde van zijn 

beide koningsvleugelpionnen. 

Hij is volkomen de weg kwijt! 

44.h3?? …. 

De verliezende zet. 

 
44….. c2! 45.Kg7 Kd3 46.Pc1+ Kd2 47.Pa2 

Pd5! 48.Kxh7 Pc3 49.Pc1?! 

Kxc1 50.g5 Kb2 51.g6 c1D 52.g7 Pd5! 53.h4 

Dh1 54.Kg6 Dxh4 55.g8P?! 

En wit zag eindelijk het hopeloze van zijn taak in. 

Hij gaf op!          (0-1) 

 

Een dramatische partij. 

  

 

 

 

 

 

Tot een volgende keer;                                            

Ben van Geffen.  

 

  

Partijverslag Hans Hameetman – Wibo Bourguignon 

4-tallen competitie, HI Ambacht - Messemaker, 1 maart 2010 

 

We waren deze avond goed op dreef. Ook Chris 

en Eduard wisten op een mooie manier te winnen. 

Bijgaand mijn verslag van een heerlijk potje 

schaak. 
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1.d4   Pf6  

2.c4   e6  

3.Pc3   Lb4  

4.Pf3   b6  

5.e3   Lb7  

de stelling vertoont nu zowel nimzo-indische 

(e6,Lb4) als dame-indische (b7,Lb7) kenmerken. 

(red.) 

6.Le2   Pe4  

7.Dc2   d5  

8.0–0   0–0  

9.Pxe4   dxe4  

10.Pd2   f5  

11.a3   Ld6  

12.f4  

 

 

 

 

 

Ik had hier 12.f3 verwacht, met ruil van de witte 

lopers, of 12.c5 om de stelling te openen. Met 

12.f4 sluit mijn tegenstander zich aardig op en 

geeft mij de ruimte om mijn stukken op de juiste 

velden neer te zetten. 

 

12.  c5  

13.Pb3   Pd7  

14.Ld2   Pf6  

15.g3   Tc8  

16.Tac1 

  

Ook hier had wit de stelling weer kunnen openen 

met 13. dxc5, bxc5; 14.Lc3, De7= 

Le7  

17.Dd1 De8  

18.Lc3   h5  

 

Wit blijft verdedigend spelen. Tijd om de druk op 

de koningsvleugel op te voeren.  

 

19.h3   Dg6  

20.Le1   a5  

21.Kh2 Kf7  

22.Tg1   Th8  

23.Lf2   Tcd8  

24.Df1   a4  

 

Met deze zet startte ik mijn beslissende aanval. 

Door het paard te verdrijven kan wit alleen nog 

met de pion op d4 terugslaan. 

 

25.Pd2   cxd4  

26.exd4  

 

 

 
 

 

  

 26.  e3  

Met dit pionoffer wordt de diagonaal voor de 

loper op b7 geopend. Al snel zal zijn enorme 

kracht blijken. Tevens lok ik de zwarte loper van 

wit naar het ongunstiger veld e3. 

27.Lxe3   

Wit had hier beter 27.h4, exf2; 28.Dxf2, Lc5 

kunnen doen. Maar hij had mijn volgende zet niet 

gezien. 

Pg4+  

Een onverwachte zet. Wit moet met de witte loper 

nemen, anders volgt mat. Hierdoor wordt mijn 

witte loper op b7 onaantastbaar. 

28.Lxg4  hxg4  

29.h4    

Deze zet had ik 

vooraf niet gezien. Mijn koningsaanval dreigde 

hierdoor te stokken, terwijl de rest van mijn 

stelling een beetje rammelde. 

 
Lxh4 ! 
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Een loperoffer! Een moeilijke beslissing, omdat ik 

de uitkomst niet geheel kon doorrekenen.  

30.gxh4  g3+ ! 

De pointe. De witte koning kan nu niet meer 

ontsnappen. Mijn tegenstander had Txh4 

verwacht. Maar dan had de koning kunnen 

wegkomen. Nu is mat uiteindelijk onafwendbaar. 

31.Txg3  Txh4+  

32.Dh3 Txh3+  

Wit geeft op.Heerlijk om zo eens te kunnen 

combineren en een partij te winnen door eigen 

sterke zetten en niet door fouten van de 

tegenstander. 

 

Wibo Bourguignon 

 

 

 

 

Schaakproblemen 

 
Hierna  een nieuwe serie van Pieter Hörchner met schaakopgaven. 

De oplossingen vindt u op de laatste pagina van dit nummer. 

 

Messemaker 110; Combinaties 

Opgaven. 

Combinatierubriek 

 
Combinaties 

 

Ter inleiding 

Iemand hoorde ik eens beweren, dat ook niet 

zo sterke spelers de moeilijkste combinaties 

kunnen vind als ze maar genoeg tijd er voor 

nemen. Als dat waar is heeft iedereen alle 

deze puzzels opgelost na de vakantie. Ik ben 

benieuwd! 

De eerste drie zijn niet echt moeilijk. Het 

tweede drietal heeft als gemeenschappelijk 

thema de “lokzet”. De volgende drie zijn 

eindspelstellingen waarin zoals men zal 

ontdekken, het mat ook voorkomt. 

En de laatste drie zijn voor degenen die de tijd 

ervoor nemen en dat zijn dus, gezien de 

vakantie, alle leden van Messemaker 

 

          Pieter Hörchner 
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Diagram 1 

1. Zwart aan zet. 

De witte koningsvleugel is een 

puinhoop. Zwart heeft dan ook 

weinig moeite om er een eind 

aan te make; mat dus. 
 

Diagram 2 

2. Wit aan zet 

Wit staat wel een stuk achter 

maar wint in een handomdraai 

beslissend materieel voordeel. 
 

Diagram 3 

3. Zwart aan zet. 

Hoe maakte Aljechin er met 

een brilliante zet een eind aan? 

 
 

 
 

 
 

 

Diagram 4 

4. Wit aan zet. 

Wit dwingt de zwarte dame 

naar een gevaarlijk veld en 

dan is het uit. 
 

Diagram 5 

5. Zwart aan zet. 

Ook hier een lokzet maar nu 

iets moeilijker te vinden. Mat 

is het resultaat. 
 

Diagram 6 

6. Wit aan zet. 

Weer iets ingewikkelder maar 

ook hier speelt de lokzet een 

beslissende rol. Zwart gaat 

mat. 

 
 

 

   
Diagram 7 

7. Wit aan zet. 

In deze stelling maakte Zwart 

de fout door 1.....b3 te spelen. 

Hoe strafte Wit dit af? 
 

Diagram 8 

8. Wit aan zet. 

In deze partij speelde Wit 

1.Ke2 en slaagde er in 

uiteindelijk te winnen. Er is 

echter een veel vluggere weg 

naar de winst. Welke? 
 

Diagram 9 

9. Wit aan zet. 

Zwart heeft zojuist 1......Pb6- 

c8 gespeeld waarmee hij de 

toren op a7 aanvalt. Wat is 

Wit’s beste antwoord? 
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Diagram 10 

10. Zwart aan zet. 

Wit staat gewonnen maar 

speelde 1.Lxa7? Van deze fout 

maakte Zwart gebruik om er 

remise uit te slepen. Hoe? 

 

Diagram 11 

11.Wit aan zet. 

Wit staat 2 pionnen achter 

maar zijn stukken staan veel 

actiever. Hoe maakte hij 

hiervan gebruik om te 

winnen? 

 

 

 
 

Diagram 12 

12.Wit aan zet. 

Hoe kan Wit afwikkelen naar 

een gewonnen eindspel? 
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Oplossingen 

 

1. Holland - Shaw, Londen 1995.  

1.....Dxh3+; 2.Kxh3 Th4+; 3.Kg2 Th2 en het is mat. 

 

2. Duncan - Whiteley, St.Peters de Beauvoir 1995. 

1.Dd8+ Kxd8; (1.....Kf7; 2.Pe5+ ) 2.fxg7+ Ke8; 3.gxh8D met een winnend materieel voordeel van een 

toren voor een loper. 

 

3. Torres - Aljechin, Sevilla 1922. 

1.....Dxh3!; 2.gxh3 Pf2+; 3.Kg1 Pxh3 mat. 

 

4. Szilagyi - van Steenis, Boedapest 1949. 

1.Lb4 Dxb4; 2.Pxe6+ en Wit verovert de zwarte dame. 

 

5. Madler - Uhlmann, Aschersleben 1963. 

1.....Te1+; 2.Kh2 ( of 2.Pf1 Txf1+; 3.Kxf1 Dd1 mat ) Th1+; en Wit gaf op want hij gaat mat na 

3.Kxh1 Dh3+; 4.Kg1 Dxg2 mat. 

 

6. Sokolsky - Kofman, Kiev 1948. 

1.Pf7 Kxf7; ( of 1.....Tg8; 2.Dxh7 ) 2.Tf1+ Ke8; 3.Txf8 ( ook na 3......Kxf8 is het binnen enkele zetten 

mat ) Txf8; 4.Dxe7 mat. 

 

7. Kogan - Samaritani, Bled 1998. 

Na  2.Th8+ Kxh8; 3.gxf7 bxa2++; 4.Kxa2 is het uit want Zwart kan de dubbele dreiging Th1# en 

fxe8D niet tegelijkertijd pareren. 

 

8. Beltran - Barros, Cali 1999. 

1.Tb3 - “vangt de zwarte loper” - 1.....Kf6; 2.Ke2 Lb4; 3.Txb4! axb4; 4.a5 en de vrijpion kan niet 

worden gestopt. 



 

 

9. Kasparov - Shirov, Linares 2000. 

1. Tab7 Txb7: (of 1.....Tab8; 2.Tb4 en het paard gaat verloren) 2.Txc8+ Kg7; 3.Lxb7 en Wit won. 

 

10. Jacobsen - Christensen, Randers 1990. 

Zwart maakte als volgt remise: 1.....Df1+; 2.Lg1 Kh3; 3.a7 Df3+; 4.Lf3 en het is pat. 

 

11. Emms - Straeter, Hastings 1995/96. 

1.Dxf5 exf5; 2.Lxe5 Dd7; ( het alternatief is 2.....Db7; 3.Th6! en dan  

1) 3.....f6; 4.Lxf6 Tb8; 5.c6 Db4; 6.Le7+ Dxe7; 7.Th8+ Kg7; 8.Txe7+ Kxh8; 9.c7 Tc8; 10.Td7 en er 

is geen verdediging tegen Td8+ 

2) 3.....Db4; 4.Te3! (dreigt Lf6) f6; 5.Txf6+ Kg8; 6.Tg3+ en wit wint.) 

3.Th6 f6; 4.Lxf6 Da4; (4.....Te8 verliest na 5.Te8+ Kxe8; 6.Th8+ Kf7; 7.Th7+) 5.Te7! en Zwart moet 

zijn dame geven om mat te voorkomen. 

 

12. Crouch - Emms, Hastings 1997/98. 

1.Lg4+ Kb7 (1.....Kb8; 2.De8+ komt op hetzelfde neer) 2.De4+ Kb8; (2.....Tc6 verliest na 3.Lf3) 

3.De8+ Dxe8; 4.Txe8+ Lc8; 5.Kh2! Kb7; 6.Lxc8+ Txc8; 7.Txc8 Kxc8; 8.Kg3 h5; 9.h4! en het 

pionneneindspel is voor Wit gewonnen. 
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