MESSEMAKER 1847
de oudste schaakclub van Nederland

Christiaan Messemaker

MESSEMAKER AAN ZET
NUMMER 111
Gouda, maart 2011

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Wedstrijdleider intern
Wedstrijdleider extern
Jeugdleider

C.P.Brinkers
B Vlot
A. v.d. Leij
Arjan Hennink
E. Karstan
Peter Scheeren

518231
530271
585535 06-34028986
06-42707147
511140
513724

Ab Scheel
Kees Brinkers
Henk van der Wösten
Albert-Jan Wagensveld
Gerrit-Jan Hondelink
Wibo Bourguignon

512943
518231
534185
395397
571774
521877

2807 BN Gouda
2802 KH Gouda

510960
512943

Teamleiders
Eerste team
Tweede team
Derde team
Vierde team
Vijfde team
Zesde team

Redactie Messemaker aan Zet
H.R.Krol
A.A.M. Scheel

Estafetteweg 8
Herenstraat 111

Actuele informatie
Internet homepage
Webmaster

http://www.Messemaker-1847.nl
A.A.M. Scheel

Speelavond
Maandagavond: jeugd: 18:45-19:45, senioren: 20:00-24:00, jeugd in seniorencompetitie: 20:00-22:30
Aanmelden seniorencompetitie: Maandagavond vóór 20:00 in het clubgebouw
Jeugd hoofdgroepen A,B en C promotiegroep: Donderdagavond 19:00-21:00 in
VMBO “De Goudse Waarden” (unit De Brug)
Calslaan 100
2804 RT Gouda
0182- 573033

Clubgebouw
Denksportcentrum Gouda (in sporthal “De Mammoet”)
Calslaan 101
2804 RT Gouda

0182-522094

Contributie
POSTBANK
girorekeningnummer: 775.875
t.n.v. penningmeester Messemaker 1847, Gouda
Jeugd tot 16 jaar (aspiranten)
€ 60,00
Senioren
- idem - als huisgenootlid
€ 51,00
- idem - als huisgenootlid
Jeugd tot 20 jaar (junioren)
€ 75,00
Studenten, 65+ en dubbelleden
- idem - als huisgenootlid
€ 66,00
Donateurs (met clubblad)
Donateurs (zonder clubblad)

€ 99,00
€ 90,00
€ 75,00
€ 25,00
€ 15,00

Leden van Verdienste
W.J. van den Broek H.J. de Kleijnen G.J. Ludden A.A.M. Scheel C. Vermijn W. Woudenberg H.A. van der Wösten

Inhoudsopgave
Van het bestuur

2

Walter een dagje in Wijk aan Zee

3

Pacifist en dolleman

4

Weerzien

5

Mustafa van Zoest alsnog naar NK in Haarlem

7

Messemakers 1e AB-jeugdteam handhaaft zich in de Meesterklasse

8

Schaak en Sudoku

10

Passie voor schaken liep volledig uit de hand

10

Verslag Tata Steel Tienkamp 2B, Wijk aan Zee

12

Partijen

14

Schaakproblemen

20

Messemaker Aan Zet nummer 111

maart 2011

Van het Bestuur

Dit nieuwe nummer van ons clubblad Messemaker Aan zet, nummer 111, is een
bijzondere aflevering. Onze clubbladredacteur Hans Krol heeft namelijk besloten dat het
na acht jaar redacteurschap tijd wordt voor nieuw bloed in de redactie. Dit nummer is
daarom het laatste wat door hem wordt verzorgd. Het bestuur wil Hans hartelijk danken
voor zijn inzet in die acht jaar om van Messemaker Aan Zet een goed leesbaar en
interessant clubblad te maken. Bedankt, Hans!
Het vertrek van Hans creëert een vacature die het bestuur graag op korte termijn wil opvullen. Leden die
belangstelling hebben voor de functie van
Redacteur Messemaker aan Zet (m/v)
worden van harte uitgenodigd hun belangstelling aan het bestuur kenbaar te maken. Nadere informatie kan
via het bestuur of via Hans Krol worden verkregen. Hans heeft toegezegd de volgende redacteur met raad en
daad te willen bijstaan.
Inmiddels beginnen in de natuur de bomen weer uit te lopen en dat betekent dat de laatste fase van het
schaakseizoen aanbreekt. Van de clubteams die meedoen aan de KNSB- en RSB-competitie zullen dit jaar
waarschijnlijk weinig successen te verwachten zijn. Het Tweede Team zal het verblijf in de derde klasse van
de KNSB waarschijnlijk niet kunnen prolongeren. Het Eerste Team zal nog volop aan de bak moeten om
degradatie uit de tweede klasse te voorkomen.
In de interne competitie staat Arjan van der Leij na 22 ronden aan de kop van de ranglijst, op korte afstand
gevolgd door Jan Evengroen en Eduard van Dijk. Met nog 10 ronden te gaan is de strijd om het
clubkampioenschap nog lang niet beslist.
De finale in de bekercompetitie gaat dit jaar tussen Arjan Hennink en Peter Ypma. De datum voor de
finalematch wordt binnenkort vastgesteld. Wie van beiden ook wint, we zullen dit jaar in ieder geval een
nieuwe bekerwinnaar kunnen toejuichen.
De afsluiting van het seizoen is natuurlijk, zoals elk jaar, het Solingenweekend. Dit jaar extra bijzonder
vanwege het 25-jarig jubileum. Het evenement vindt dit jaar plaats bij onze zusterclub in Solingen in het
weekend van 25 en 26 juni. Houd dit weekend vrij in uw agenda! In dit jubileumjaar willen wij graag met
een extra grote delegatie van onze club naar Solingen reizen.

Kees Brinkers
voorzitter
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Walter een dagje in Wijk aan Zee
Van Ronald Luimes, de vader van Walter (jeugdlid van Messemaker 1847) kreeg ik het onderstaande
bericht!
Beste Ab,
Ik vind dit zo'n leuke foto (niet gefotoshopped!) dat ik hem naar je toe wil sturen, 'k zag dat je verslagen van
het toernooi had gemaakt op de website van Messemaker. Met Walter ben ik naar Wijk aan Zee geweest,
zaterdag 22 januari, die heeft zijn ogen uitgekeken bij Giri en Hans Bohm op de eerste rij bij het
commentaar.
Vriendelijke groet,
Ronald Luimes
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Ex-dienstweigeraar uit agressie aan het schaakbord
Pacifist èn een dolleman
voor PSP/CPN. Later werd dat Progressief Gouda,
de voorloper van Groen Links. Na twee volle
perioden van vier jaar werkte hij als
fractievoorzitter zijn opvolgster in en nam
afscheid van de plaatselijke politiek. Kort daarop
meldde hij zich als lid van schaakclub
Messemaker 1847, waar hij zich nog altijd
manifesteert als een creatieve, bijna romantische
speler: geen droge partijen, maar spetterende
krachtmetingen met acties die sterk aanvalsgericht
zijn.

GOUDA * Hij is één van de amateurs die in actie
kwamen tijdens het topschaaktoernooi in Wijk aan
Zee. Een pacifist in hart en nieren, die de
voorpagina van alle landelijke dagbladen haalde
als dienstweigeraar en daarvoor de gevangenis
indraaide. Aan het schaakbord een dolleman,
agressief op zoek naar
de kortste winstweg.
(L) Kees Vellekoop
Corus 2010 (R) Corus
2003 (foto's Ab Scheel)

Corus 2010: Kees op weg naar promotie!
Op oude foto's is hij te
zien als langharige
demonstrant tussen de
spandoeken. Zijn haren
zijn wit geworden, maar
nog altijd
bovengemiddeld lang. Kees Vellekoop (58) maakt
een rustige indruk, maar is zijn principes altijd
trouw gebleven. Ingepast in de
burgermaatschappij als administratief medewerker
bij een IT-bedrijf. Provocaties bewaart hij voor de
64 velden, het terrein van zijn grootste hobby.

Zijn
compromis
loze spel
levert
wisselval
lige
resultaten
op, omdat
hij zijn
hand
regelmatig overspeelt. Tijdens het
grootmeestertoernooi in Wijk aan Zee bleef hij als
deelnemer aan de tienkampen dan ook lang steken
in vijfde en zesde klassen. Vorig jaar dwong hij
zichzelf met geweld (,,Eigenlijk was ik mezelf
niet") tot een wat rustiger en meer
geconcentreerde aanpak. Dat resulteerde in de
fraaie score van 7 uit 9 en promotie naar de vierde
klasse.

Hoewel hij als 8-jarige de loop van de stukken al
leerde van zijn vader, kreeg het schaken tot
halverwege de jaren negentig slechts bij vlagen
aandacht. Voetbal, studie en politiek kregen
voorrang. Zijn gewetensbezwaren tegen de
militaire dienst werden niet erkend, omdat hij
genuanceerd onderscheid wilde maken tussen
'bevrijdend' en 'onderdrukkend' geweld. Het
bracht hem voor de Krijgsraad, waarna de deuren
van Nieuwersluis en de Scheveningse
jeugdgevangenis voor hem openzwaaiden.

Twee planken uit zijn boekenkast zijn gevuld met
schaakboeken. Werken van erkende houwdegens
als Michail Tal en Alexei Shirov voeren de
boventoon. Het bloed kruipt waar het niet gaan
kan, al trekt Vellekoop bewust aan de noodrem:
,,De echt foute boekjes over de scherpste
aanvallen laat ik links liggen."

Hij heeft geen spijt van zijn houding: ,,Gelukkig
hield ik erg veel van lezen en daar kreeg ik alle
tijd voor." Amnesty International adopteerde hem
als politieke gevangene. De talloze acties voor
zijn vrijlating leidden in 1971 onder het kabinet
Den Uyl tot een verruiming van de wet
gewetensbezwaren. Na zijn vrijlating volgde,
ingegeven door een groot
rechtvaardigheidsgevoel, een rechtenstudie. Zijn
voornemen om advocaat te worden, strandde:
,,Staatsrecht en strafrecht interesseerden me, maar
ik struikelde steeds over het burgerlijk recht."

Deelnemen in 'Wijk' is voor hem, net als voor nog
eens zestig schakers uit de regio Groene Hart, een
vakantie met het karakter van een reünie. Voor
Vellekoop, die met grote
regelmaat in schaaktoernooien
uitkomt en ooit winnaar was van
de B-groep tijdens de
Persoonlijke Kampioenschappen
van de Rotterdamse
Schaakbond, is het Tata Steel

In 1982 werd Vellekoop Gouds gemeenteraadslid
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Chess Tournament (voorheen Hoogovens en
Corus) het hoogtepunt van het jaar. Daar past een

verblijf in een plaatselijk hotel bij: ,,Een traktatie,
die mijn vrouw me van harte gunt."

Henk J de Kleijnen
Bron: Algemeen Dagblad

Weerzien
HENK J. DE KLEIJNEN

Met de precisie van een militaire operatie stevende luitenant-kolonel Gert-Jan Ludden eind oktober 1997 af op de
geformuleerde opdracht: het breken van het wereldrecord simultaanschaak. Na bijna 30 uur rondjes draaien tegen in totaal 686
opponenten en met een resultaat van ruim 87 procent knalden in de Goudse Prins Willem Alexanderkazerne de
champagnekurken. Mission completed!

Record was 'militaire operatie'

Henk de Kleijnen (R) in gesprek met Gert-Jan Ludden (foto Ab Scheel)
De beroepsmilitair van toen maakt inmiddels al weer jarenlang deel uit van de burgermaatschappij. Zijn visitekaartje vermeldt
de functies adjunct-directeur en senior projectleider van het bedrijf Pinpoint, management en advisering. Het zwaartepunt van
zijn activiteiten ligt op de gebieden crisisbeheersing en rampenbestrijding. Op deze terreinen verzorgt hij o.a. trainingen en
stuurt hij projecten aan.
Schaken doet hij nog steeds, voor zover zijn drukke werkkring dat toelaat. Momenteel speelt hij in het Tata Steel Chess
5
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Tournament (Wijk aan Zee) in de hoogste amateurklasse, het voorportaal van een
grootmeestergroep. Ooit werd hij tijdens het NK voor de jeugd derde. Ook als
fysiek sporter blonk hij uit: zaalvoetballer voor het Goudse Watergras en speler
van het nationale defensieteam, dat tijdens het populaire NCRVvoetbalprogramma in Ahoy Rotterdam furore maakte. Coen Moulijn en Sjaak
Swart troffen in hem een stugge en lastig te passeren verdediger.

De voormalige meervoudige nationale defensieschaakkampioen noemt de
geslaagde recordpoging 'misschien wel het grootste sportieve hoogtepunt uit mijn
leven.' Dat is niet verbazingwekkend, omdat aan de loodzware sessie een
intensieve voorbereidingsperiode van een klein jaar vooraf ging. De aanpak, met
een organisatieteam van tien man, had het karakter van een militaire operatie.
Minutieus draaiboek, conditietraining, oefenséances, promotionele activiteiten, sponsoring, medische begeleiding - niets werd
aan het toeval overgelaten.
Het evenement, dat ver buiten de landsgrenzen grote belangstelling trok, maakte deel uit van een programma ter gelegenheid
van het 150-jarig bestaan van Messemaker 1847, de oudste schaakvereniging van Nederland. Ludden, zelf prominent lid van
deze club, mikte op twee records. Eén daarvan was de verdringing uit het Guinness Book of Records van de Rotterdammer
Adri Helfrich. Deze had in 1994, met 600 tegenstanders in 25 uur, de prestatie van internationaal schaakmeester Hans Böhm
scherper gesteld. Als tweede doelstelling gold de verbetering van het wereldrecord dat op naam stond van de Tsjechische
grootmeester Vlastimil Hort: 663 tegenstanders in één séance.
Ludden (nu 52): ,,Zoiets kan alleen maar een succes worden, als de organisatie staat als een huis. Je kunt oefenen wat je wilt,
maar je weet niet wat het betekent om zo'n dertig uur achter elkaar op de been te moeten blijven." Vier elkaar afwisselende
fysio-therapeuten en vier artsen begeleidden de poging. Tijdens de reglementair toegestane pauzes van vijf minuten (of 10 per
2 uur) werd gemasseerd, bloeddruk gemeten, tactiek en voedselvoorziening besproken. Afgezien van een 'dip' in de vroege
ochtend van de tweede dag, toen opkomende misselijkheid spelbreker dreigde te worden, verliep alles conditioneel
voortreffelijk.
Ovationeel was het applaus van honderden aanwezigen, toen de schaakmarathon na 29 uur en 30 minuten met succes werd
afgesloten. Champagnekurken knalden en een inderhaast gecomponeerd feestlied schalde door de zaal. Ballonnen en
spandoeken sierden zijn woning, ladingen bloemen werden afgeleverd. Een vuistdik plakboek, boordevol krantenknipsels,
gelukstelegrammen en een felicitatiebrief van minister-president Wim Kok, herinneren aan wat in de schaakwereld als een
heldendaad te boek staat. Kort na de happening in de kazerne ontving hij een speciale sportprijs van de gemeente Gouda.
Het record is nadien niet meer verbeterd. Tot tweemaal toe werd nog een poging gedaan, maar de omstandigheden waaronder
dat gebeurde waren ver verwijderd van de officiële regels waaraan voor erkenning moet worden voldaan. De laatstvermelde
naam bij het wereldrecord schaaksimultaan in het Guinness Book of Records is die van Ludden. Of hij het nog een keer zou
willen proberen? ,,Zeg nooit nooit, maar voor de hand liggend is het niet. Wel is het zeker, dat ik dan mijn vrouw en mijn
moeder slapeloze nachten zou bezorgen….."
Zo'n twintig dagen per jaar 'dient' hij nog als reserve-officier. Geamuseerd stelt hij vast:
,,Er is een directe relatie tussen schaken, crisisbeheersing en defensie." Het is dan ook geen
toeval dat een van zijn huidige projecten - de optimale voorbereiding van de zorgsector in
Midden-Nederland op crisisbestrijding en rampenbeheersing - de naam 'Simultaan' draagt.
Claudia de Breij: ,,Luisteraars, ik heb gewonnen…."
Op 24 en 25 oktober 1997 kende de wereldrecordpoging simultaanschaak in de PWAkazerne een omvangrijk bijprogramma, dat de vele deelnemers en belangstellenden
moeiteloos urenlang in de ban hield. Spellen, sporten, toernooitjes, film en muziek zorgden voor een kermisachtige sfeer.
Radio West verzorgde live reportages, waarbij Claudia de Breij (zie foto) enthousiast de microfoon hanteerde. Ze nam zelfs
aan een der borden plaats en meldde kort daarop met gedempte stem: ,,Luisteraars, het is niet te geloven, maar ik heb
gewonnen…." Een leugentje, zoals ze direct daarop lachend bekende.
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Bron: Algemeen Dagblad

De Bevelhebber der Landstrijdkrachten
Lgen M. Schouten incasseerde een nederlaag.

Gert-Jan Ludden in actie

Wereldrecordsimultaan: Gert-Jan Ludden in één klap meervoudig recordhouder
(Bron Jubileumboek Messemaker 1847)

Mustafa van Zoest alsnog naar NK in Haarlem
Drie jaar geleden kwam hij halverwege het schaak
seizoen een keer kijken bij Messemaker of
schaken iets voor hem was. Zijn eerste wedstrijd
tegen Lotte van der Wouden verloor hij maar dat
is dan meteen de laatste overwinning van Lotte.

Daarna werd hij door de training van Peter
Scheren iedere week een stuk sterker. In de RSB,
derde klasse, bord drie, wint hij zijn partijen erg
snel met groot gemak. Een score in dit toernooi
van 100% en een tpr van ruim 1700 punten doen
7
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Casteleyn aan de RSB gemeld niet te gaan wegens
vakantie met zijn familie. Mustafa zijn prestaties
zijn ook bij het RSB bestuur opgevallen en deze
hebben besloten dat hij nu de kleuren van
Messemaker en de RSB mag gaan verdedigen
tijdens het NK Schaak. Van Zoest heeft mij laten
weten 100% gemotiveerd te zijn en gaat daar met
zijn aanvallende speelstijl zeker slachtoffers
maken. Wij gaan de partijen van Mustafa via het
internet volgen en wensen hem natuurlijk veel
succes.

mij nu al afvragen waar het plafond van Mustafa
van Zoest ligt.
Voordat hij naar de voorrondes van het NK ging
heb ik het grote genoegen gehad drie keer
kansloos te verliezen in een rappid partij tegen
Mustafa. Tijdens de voorrondes speelde Mustafa
in grote vorm zijn tegenstanders zoek en leek een
NK ticket een kwestie van tijd. In de voorlaatste
ronde had Mustafa in een totaal gewonnen stelling
een black out en verloor hij de partij en
tegelijkertijd zijn eerste plek en daarmee de
mogelijkheid om naar het NK in Haarlem te gaan.

Beste Mustafa we zijn super trots en zelfs een
beetje jaloers op jou dat je aan zo'n mooi toernooi
mag gaan mee doen.

Afgelopen week heeft de nummer 1 Robert

Gerard van der Wouden
PS: Mustafa (Yilmaz) is sinds kort geadopteerd en heet nu dus Mustafa van Zoest!

Reint van der Knijff

Talitha Munnik

Henk-Jan Evengroen

Peter Ypma

Messemakers 1e AB-jeugdteam handhaaft zich in de Meesterklasse

Afgelopen zaterdag 5 februari waren de laatste twee rondes van de Meesterklasse AB-competitie. Het
beloofde een te spannende dag worden, want we moesten toch wel minstens één van de twee wedstrijden
winnen om niet te degraderen. Maar met alle basisspelers aanwezig, hadden we er zin in. Als eerste
mochten we aantreden tegen Veenendaal.
Ronde 7:
Veenendaal
Etienne Goudriaan
Tijmen Kampman
Joost Offringa
Ferdinand Binnendijk

(2096)
(2278)
(2160)
(2155)
(1789)

-

Messemaker 1
Peter Ypma
Reint van der Knijff
Talitha Munnik
Henk-Jan Evengroen

(2025)
(2066)
(2060)
(2015)
(1958)

1
½
0
½
0

-

3
½
1
½
1

Henk-Jan kreeg een Konings-Indisch op het bord waarin hij uiteindelijk een pion op c5 won. Vervolgens
won hij nog een tweede pion, waarna zijn tegenstander een stuk gaf om te proberen er nog wat van te
maken. Echter, hierna ging zijn stelling er alleen nog maar harder op achteruit waardoor niet snel daarna
ons eerste punt binnen was. Een lekker begin!
Bij Peter waren de eerste vijf zetten van zijn partij niet bepaald schokkend, totdat 6.f4 beantwoord werd
met e5 waarna het vuur in de pan sloeg. In een bizarre stelling overschatte zwart de boel en won Peter
een stuk voor twee pionnen, wat echter nog niet bepaald eenvoudig te winnen was. Sterker nog, door een
mooi stukje tactiek van zijn tegenstander was Peter degene die techniek moest laten zien in het eindspel
8
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om er uiteindelijk een remise uit te halen. Talitha dacht in de opening wel lekker te staan, maar dit viel
tegen. Haar tegenstander wist haar centrumpionnen af te ruilen en haar een slechte coördinatie van de
stukken te bezorgen. Door actief stukkenspel van de tegenstander kwam Talitha's koningsvleugel
vervolgens in de problemen, maar dankzij goede verdediging via een rook-lift kon het allemaal net. Het
resultaat was een gelijk lopereindspel.
Als laatste was Reint bezig. Hij had een Engelse partij op het bord gekregen. Na wat vreemde zetten van
de tegenstander wist Reint een prettige openingsstelling te krijgen, waarbij het echter lastig was verder te
komen. Na wat gemanoeuvreerd te hebben kon de stelling uiteindelijk opengebroken worden waarna er
een grote afruil plaatsvond. Het resultaat wat een prettig eindspel waarin Reint een pionnetje wist te
winnen. Na nauwkeurig spel kreeg hij de mogelijkheid af te wikkelen naar een eindspel van P + a- + hpion tegen L + h-pion. In de praktijk bleek dit voldoende om de partij winnend af te ronden. Met nog 26
seconden op de klok restte de tegenstander niets anders dan zijn koning om te leggen, aangezien
promotie onvermijdelijk was. Een mooie 3-1 overwinning dus!
Voor het begin van de 8e ronde ha op de stand losgelaten en waren we tot de conclusie gekomen dat het
wel heel raar moest lopen wilden we nog degraderen. Dat nam natuurlijk niet weg dat we er nog even
voor gingen en wel tegen het op pa dden we Peters rekenbrein pier sterkste team, De Schaakmaat uit
Apeldoorn.
Ronde 8:
Messemaker 1
Peter Ypma
Reint van der Knijff
Talitha Munnik
Henk-Jan Evengroen

(2025)
(2066)
(2060)
(2015)
(1958)

-

De Schaakmaat 1
Stefan Kuipers
Tom Meurs
Armen Hachijan
Nico Zwirs

(2247)
(2386)
(2200)
(2219)
(2181)

½
0
½
0
0

-

3½
1
½
1
1

Op alle vier de digitale borden kwamen we goed uit de opening. Helaas zag Henk-Jan al in een vroeg
stadium een trucje over het hoofd, waardoor hij een pion verloor en een opengebroken koningsstelling
overhield. Hij verloor al snel nog een pion, waarna er een eindspel overbleef wat zijn tegenstander netjes
uitspeelde.
Reint had een dubbelpion op de e-lijn met ter compensatie een halfopen f-lijn en een sterk veld op f5.
Daarentegen had zijn tegenstander weer een sterk veld op e5. Hij stond naar eigen zeggen iets minder,
toen zijn tegenstander b5, gedekt door a6, speelde en Reint deze er gewoon afsloeg met zijn loper. Een
mooie truc waardoor zijn tegenstander moest kiezen tussen een zeer riskante vluchtpoging met zijn
koning (de computer durfde het achteraf aan, Tom Meurs vond het te riskant), een dubieus toreneindspel
of eeuwig schaak, uitslag: remise.
Op dat moment leek het erop dat we er een 2-2 uit zouden gaan slepen, want Talitha stond
straalgewonnen en Peter had een remise-eindspel van T+P+3 pionnen tegen T+L+3 pionnen waarbij de
pionnen van beide spelers op de f-,g- en h-lijn stonden. Talitha stond een pion voor waarvoor haar
tegenstander genoeg compensatie dacht te hebben. Echter door zeer actief spel kwam haar tegenstander
niet aan zijn aanval toe, maar werd hij zelf zo in de verdediging gedrongen dat op gegeven moment alle
witten stukken op de 1e en 2e rij stonden. Waar ze naar eigen zeggen de beste zetten produceerde,
produceerde ze in dezelfde partij ook de allerergste en aller slechtste: ze trapte in een vork en verloor
haar dame. De partij was niet meteen over, maar uiteindelijk wel verloren.
Tot slot was het aan Peter zijn halfje ook werkelijk binnen te halen, want zijn tegenstander had tot 2x toe
een remiseaanbod afgeslagen en zou doorgaan tot het einde. Helaas speelde het makkelijker voor zwart
en ging Peter uiteindelijk, ook vanwege tijdsdruk, toch de fout in wat hem de partij kostte.
Uiteindelijk gingen we dus met gemengde gevoelens naar huis: de laatste ronde hadden we 1,5 punt laten
liggen, maar… met een gedeeld 9e plek waren we gehandhaafd. Helaas was het wel de laatste keer dat
we met deze vier basisspelers speelden, aangezien Reint volgend jaar te oud is en Talitha de club verlaat
9
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(die ze erg zal gaan missen!). Maar we hebben het naar onze zin gehad en ons doel bereikt: dat
Messemaker volgend jaar weer terug te vinden is in de Meesterklasse!
Talitha Munnik

Passie voor schaken liep volledig uit de hand
Wim Hommels: Corus 2008 (foto Ab Scheel)
Van Hommels is bekend, dat hij in zijn werkpauzes menig schaakpartijtje tegen de
computer speelde. Op schoolschaaktoernooien reikte hij met plezier de prijzen uit en
van tijd tot tijd was hij ook aan het bord met de 64 velden te vinden. Zijn passie voor
de denksport bracht hem enkele jaren geleden als deelnemer in Wijk aan Zee, waar
amateurs in de schaduw van grootmeesters meedraaien. Als speler zonder rating (een waardecijfer, dat
de kracht van een schaker aangeeft) werd hij ingedeeld in de laagste - negende - klasse. Ongenaakbaar
deelde hij daar klap na klap uit om ten slotte met een score van honderd procent te eindigen. Een
prestatie, die hem meteen een huizenhoge rating opleverde, wat het daaropvolgende jaar tot zijn afgrijzen
leidde tot een stijging van maar liefst zes (!) klassen. Dat vond de Gouwenaar, ervan verzekerd dat hij op
dat niveau kansloos zou zijn, te gortig. Toen de organisatie onvermurwbaar bleek, paste Hommels voor
de eer. Sindsdien bezoekt hij het toernooi weer als toeschouwer.
Bron: Algemeen Dagblad

HENK J. DE KLEIJNEN

SCHAAK EN SUDOKU

vierkant van 9 x 9 velden de cijfers slechts
eenmaal voorkomen op iedere horizontale en
verticale rij.

Over het schaakspel hoef ik in dit blad natuurlijk
niets te vertellen. We kennen de spelregels, weten
van openingen en hun varianten en als we praten
over het oplossen van schaakproblemen kennen
we de uitdrukkingen als patrouilleschaak,
Schiffmann- en Nietveldparades. En in het
schaakspel kennen we al of niet geformaliseerde
varianten als de Fischer-opstelling en
doorgeefschaak.

Ook bij sudoku’s zijn varianten bedacht. De
simpelste variant is die waarbij letters gebruikt
worden in plaats van cijfers. In een andere variant
zijn de vierkanten van 3 x 3 velden vervangen
door willekeurige vormen, terwijl de regels om de
lege velden in te vullen nog steeds van kracht zijn.
Bij weer een andere variant wordt aangegeven wat
de som van de cijfers van een aantal velden is.
Deze varianten, hoewel ze van hetzelfde principe
uitgaan, vereisen een andere manier van aanpak.

Sudoku’s zijn sinds een aantal jaren populair.
Voor hen die het niet zeker weten: een sudoku is
een spel (wellicht is het woord ‘denkoefening’
beter) dat wordt ‘gespeeld’ op een bord van 9 x 9
velden, opgedeeld in een negental vierkanten van
3 x 3 velden. Op een aantal van deze velden is een
cijfer van 1 t/m 9 gegeven en het is de bedoeling
om de lege velden op te vullen met de cijfers 1
t/m 9 op een zodanig manier dat in ieder vierkant
alle negen cijfers voorkomen, terwijl in het grote

Wat is de overeenkomst tussen schaken en het
oplossen van sudoku’s? En hebben schakers een
affiniteit met het oplossen van sudoku’s? Heeft bij
voorbeeld een liefhebber van open
schaakopeningen meer met sudoku’s dan een
10
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iedere rij en lijn de volgende acht stukken
geplaatst moeten worden: een koning [K], dame
[D], een witte toren [T], een zwarte toren [t], een
witte loper [L], een zwarte loper [l], een wit paard
[P] en een zwart paard [p]. Deze stukken mogen
niet zo worden opgesteld dat gelijknamige
stukken elkaar volgens de spelregels van het
schaken kunnen aanvallen. Zo mogen dus niet
twee koningen op naastgelegen velden staan.
Twee lopers (ook twee lopers van gelijke kleur)
mogen niet op twee diagonaal naastgelegen
velden staan. Enzovoort. Een aantal stukken is als
uitgangsstelling op het vierkant geplaatst. Een
voorbeeld.

schaker die halfgesloten openingen prefereert? Of
hebben positionele spelers meer geduld om
sudoku’s op te lossen dan combinatiespelers?
Wellicht kan een psychologiestudent(e) hier een
afstudeerscriptie over schrijven.
Een collega van mij (hij heeft inmiddels ook de
status van pensionado bereikt) heeft een
combinatie van schaken en sudoku gemaakt.
Eigenlijk heeft hij twee vormen ontwikkeld. Een
echte sudoku, bestaande uit een bord van 9 x 9
velden en een variant waarbij het bord 8 x 8
velden kent (het latijns vierkant). Ik wil
laatstgenoemde vorm aan jullie voorstellen. Het
gaat dus om een echt schaakbord waarop op

L

t

T

p

P
l
p

L
K
P D l

Hoe gaan we dit nu oplossen? Op de f-lijn staan de meeste
stukken, dus het ligt voor de hand om met deze lijn te
beginnen. De volgende stukken moeten op deze lijn nog
worden geplaatst: [P], [p], [l] en [T]. Op f5 en f7 mogen
geen paarden worden gezet omdat die aangevallen worden
door het paard op h6. De paarden kunnen alleen maar
staan op f4 en f6. Op f6 kan geen [p] staan omdat er al een
staat op h6. Conclusie: op f6 kan alleen een [P] staan en
dus staat het [p] op f4. Blijft over de velden f7 en f5 voor
[T] en [l]. Op f7 kan geen [T] staan omdat op f8 al een [t]
staat. Dat wordt nu makkelijk invullen: [T] op f5 en [l] op
f7. Op deze manier kunnen de naastgelegen lijnen worden
‘opgevuld’. Als jullie nu denken dat het een makkie is: ga
maar eens proberen; dan blijkt wel dat je soms een - fors aantal ‘zetten’ diep moet kijken. Maar dat is des schakers
eigen, nietwaar?

Nog één advies. Probeer eerst die velden te vinden
waar een [P] of [p] kunnen komen en daarna de
velden waar een [L] of [l] kunnen staan. Zoek
vervolgens de plaatsen voor de torens en dan die
voor de koningen en dames.

belangstelling voor is, kan het op grotere schaal
bekend worden gemaakt. Persoonlijk vond ik het
wel leuk om dit type sudoku op te lossen. Ik hoor
graag jullie mening. Dat kan natuurlijk in de
wandelgangen op de clubavonden of anders via de
mail. Als jullie de oplossing per mail willen
opsturen, raad ik aan om de probleemstelling op
een excel-bestand over te nemen. Bij voldoende
belangstelling zal ik in het volgende clubblad een
echte schaaksudoku publiceren. Succes ermee!!

Wat is de bedoeling? Mijn collega heeft mij
gevraagd om te kijken of onder schakers voor
deze combinatievorm van schaken en sudoku
interesse bestaat. Hij heeft een aantal al klaar
liggen om te publiceren, zowel latijnse
schaakvierkanten als schaaksudoku’s. Als er
Bert Vlot
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Partijen
Verslag Tata Steel Tienkamp 2B, Wijk aan Zee 2011
De tienkampen van het Tata Steel
Schaaktoernooi werden gespeeld van 21
februari
t/m 30 februari 2011. Er was één rustdag, op
donderdag 27 februari. Ik logeerde in
Wijk aan Zee – alweer voor de twaalfde keer
in successie – weer in een zogenaamd
“zomerhuisje”. Dat bevalt mij uitstekend. Een
bijkomend voordeel daarvan is, dat
zo rond de rustdag Ellen twee nachtjes bij mij
komt logeren, zodat zij ook nog iets
van een uitstapje heeft tijdens het toernooi.
Gezellig!
Dit seizoen is mijn “vorm” niet zo best.
Tienkamp 2B zou voor mij geslaagd zijn als
ik een score van 5 uit 9 zou halen. Dat is niet
gelukt, maar met 4,5 uit 9 mag ik ook
niet mopperen. Twee overwinningen, vijf
remises en twee nederlagen waren mijn
deel. In de laatste drie rondes heb ik er nog
alles aan gedaan om op die vijf punten
uit te komen, maar meer dan drie plusremises –
op de slotzondag speelde ik nog een
partij van zes uur lang – zat er niet in. Een TPR
van 2110 is niet slecht, zij het dat ik
opnieuw een paar ELO-punten ga verliezen.
Maar goed, eens gaat ook dát stoppen.
Hierna volgen de notaties van mijn beide
winstpartijen, die wel de moeite waard zijn,
denk ik. Ik heb er wat licht commentaar
bijgezet.

Nog wel bekend, wit gaat proberen de zwarte
pionnen op c5 en e5 onder druk te zetten.
10.Tc1 f6 11.Pa4 b6
Lokt de volgende zet uit, maar die is niet goed.

12.Pxe5? Pxe5 13.d4 cxd4 14.Txc7 Dxc7
15.Lxa8 b5!

Ronde 2, 22-01-11
Wit: Eric Bark (2095)
Zwart: Ben van Geffen (2153)

Die zet had wit niet vooruitgezien, zwart staat
zo goed als gewonnen.
16.Dxd4 bxa4 17.Ld5+ Kh8 18.Dxa4 Ld7
19.De4 Ld6
Zwart aarzelt een beetje, maar staat nog steeds
goed.
20.Tc1 Da5 21.f4?

1.c4 Pf6 2.Pc3 c5 3.g3 d5 4.cxd5 Pxd5 5.Pf3
Pc6 6.Lg2 Pc7 7.b3 e5 8.Lb2 Le7
9.0-0 0-0
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Wit gaf het op. Hij gaat mat of verliest zijn
Dame.
(0-1)
Ronde 6, 26-01-11
Wit: Ben van Geffen (2153)
Zwart: Dennis Breuker (2022)
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 f5 4.d3 fxe4 5.dxe4
Pf6 6.0-0 Lc5 7.Dd3 d6

Dat kan de witte stelling niet hebben, beter was
21.Lc3.
21…..Pg4 22.h3 Te8?!
Iets beter was 22…..Lc5+ 23.Ld4 Dd2!
23.Dd4

Dit is nog allemaal theorie van de
“Schliemann”- of “Gambietvariant” of Spaans
met
3…..f5.
8.Dc4!?
Deze zet had ik voorbereid.
8…..De7 9.Lxc6+ bxc6 10.Le3!?
Plotseling zag ik de “dreiging” Dxf6 en
Lxf6++! Zwart kan zich na 23…..Pe3 24.Dxf6
heel goed verdedigen met 24….. Pf5 of Lf8,
maar ik wilde hem dat pleziertje niet geven.
23…..Tc8!? 24.Lc6? Txc6!

Brengt zwart in een lastige situatie.
10…..Le6 11.Da4!

Op 25.Txc6 komt nu 25…..De1+
25.Kg2 Txc1 26.Lxc1 Lc6+ 27.e4 De1
13
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Wit aast op de zwarte pion op c6.
11…..Pd7 12.Lxc5 Pxc5 13.Dxc6+ Kf7 14.Pc3
Thc8
Wit heeft zijn doel bereikt: een gezonde
pluspion.
15.Pd5 Dd8?
Gedwongen was 15…..Lxd5, nu volgt weer
een truc.

Leuk paardenspul!
18…..Pxe4 19.Dxe4 Lf5 20.Dc4+ Le6 21.Df4
dxe5 22.Dxe5 Dxe5 23.Pxe5
Na deze min of meer gedwongen afwikkeling
beseft zwart dat hij verloren is.
Er volgt nog een blunder tot slot.
23…..Tab8?? 24.Pc6!
Met de dreiging 25.Pe7+ en 26.Pxc8. Zwart
gaf het op.
(1-0)
Tot een volgende keer.
16.Pxe5+! Kg8
Op 16…..dxe5 komt natuurlijk 17.Dxc5.
17.Pf4 Df6 18.Pfd3

Ben van Geffen.

Partij uit de externe competitie Messemaker 1847 1 – Vianen/DVP 1
Helaas moesten we in de zevende wedstrijd weer
onze meerdere erkennen in onze tegenstander
Vianen/DVP. De andere uitslagen zijn echter
zodanig dat er nog altijd kans is om degradatie te
ontlopen. We staan zelfs op dit moment boven de
streep, maar strijden met vier teams die bijna
gelijk staan om twee degradatieplaatsen te
ontlopen. Hierbij hebben wij, met in de slotronde
de wedstrijd tegen titelkandidaat Charlois
Europoort, wel het zwaarste programma. Het zal
dus moeten gebeuren in de volgende wedstrijd uit
tegen ASV!
Toen de winst voor de tegenstander al binnen was,
wist ik nog wel een mooi persoonlijk succesje te
halen middels een remise tegen Odendahl (2374).
Hieronder een analyse van die partij.
Wit: Reiner Odendahl (2374)
Zwart: Arjan van der Leij (2077)
1.g2-g3
e7-e5
2.c2-c4
f7-f5
3.d2-d4
e5xd4
4.D1xd4
Pb8-c6
5.Dd4-e3+
Lf8-e7

De avond ervoor had ik een partij gezien waarin
zwart zich tegen het Engels met e5 en f5 opstelde
en waarin Odendahl ook dezelfde
damemanoeuvre deed. Verder niet specifiek op
voorbereid, maar wel bedacht dat ik het niet erg
zou vinden om tegen deze toch enigszins verdacht
ogende opstelling te spelen.
6.Lf1-g2
Pg8-f6
7.Pb1-c3
0-0
8.Pg1-h3
...
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nemen over mijn zwarte loper. Na d6 weet je dat
je de loper op b4 een keer moet gaan ruilen of hij
wordt op de damevleugel (bijna) opgesloten en
een zet als c6 kun je ook niet meer terugdraaien.
Dus maar even kijken wat wit gaat doen.
12.Lc1-g5
c7-c6

Hier investeerde ik veel tijd. Wit heeft veld d5
natuurlijk erg vast in handen met het paard op h3
dat daar ook nog naar toe kan. Een zet als c6 in de
toekomst heeft als nadeel dat je een
achtergebleven pion op d7 of een wat zwakke
pion op d6 hebt. Na d6 vond ik de zwarte loper
wat ongelukkig staan en wat moest ik met mijn
witte loper als je dat vergelijkt met de witte
‘witte’ loper. Verder keek ik naar zetten als Pb4
en Pg4 om misschien te profiteren van de rare
positie van de dame , maar eigenlijk komen die
zetten erop neer dat je wit helpt om de dame naar
een beter veld te spelen. Kortom, ik wist niet echt
een goed plan te bedenken en wat k deed was
eigenlijk gebaseerd op een misrekening.
8. . .
Le7-b4
9.0-0
Tf8-e8
10.De3-d3
...

Nu dus toch maar wel. De hierop volgende
manoeuvre had ik daarbij al bedacht. Overigens
was Odendahl na afloop ontevreden over Lg5,
deze had volgens hem naar b2 gemoeten.
13.a2-a3
Lb4-f8
14.b2-b3
d7-d6
Pion d6 is nu gedekt en onder omstandigheden
dacht ik dat h6, g5 gevolgd door Lg7 een optie
zou zijn.
15.Tf1-d1
h7-h6
16.Lg5-e3
Tb8-a8

Tsja, het oogt niet fraai, de zet Tb8 enkele zetten
later laten volgen door Ta8, maar b6 en a6 hebben
ook zo hun nadelen.
17.Ph3-f4
g7-g5
Dit kan natuurlijk tegen je gaan werken, maar het
leek me toch tijd om zelf eens wat initiatieven te
proberen te ontplooien en wellicht later met f4 iets
van een aanval op touw te gaan zetten. Hier zat ik
al in de modus van het wat sneller spelen om de
tijdnood beperkt te houden en dat lukte.
18.Pf4-d3
Dd8-e7
19.Le3-d4
Pe5-g6
20.Pf3-e1
De7-f7
21.Td1-d2
Lc8-e6
22.Ta1-d1
Pf6-g4

Ik had gedacht nu Lxc3 Dxc3 Txe2 te kunnen
spelen, maar zag daar nu maar wijselijk vanaf
aangezien Le3 volgt en de toren komt er niet meer
uit.
10. . .
Pc6-e5
11.Dd3-c2
...
Zie mijn commentaar bij zet 8. Inderdaad hebben
mijn zetten alleen maar tot gevolg gehad dat de
witte dame nu goed staat. Slaan op c4 kan niet
vanwege Db3. Nu had ik dat gelukkig al wel
gezien voordat ik Pe5 speelde. Ik had nog steeds
niet echt een idee hoe ik me moest opstellen.
11. . .
Ta8-b8
Eigenlijk een beetje een wachtzet. Slecht kon het
niet zijn om uit de diagonaal te gaan en onder
omstandigheden zou iets als Lxc3 gevolgd door
b5 een optie kunnen zijn. Maar vooral ook
gespeeld omdat ik nog geen beslissing wilde
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Er dreigt nu c5 Le3 f4. De nu volgende zet is niet
de beste om deze dreiging tegen te gaan.
23.Pc3-a4?
b7-b5!
24.Pa4-b2
Ta8-c8

Die pionwinst is te riskant en deze wordt al min of
meer geforceerd teruggewonnen.
30.Dc2xb2
b5xc4
31.b3xc4
Le6xc4
32.Td2-d7
Tc8-b8!
Gelukkig had ik nog wel genoeg tijd over om nog
even rustig te kijken. Voor de hand liggend was
Te7, maar bij nader inzien is dat na Db7 niet echt
prettig.
33.Db2-c3
Te8-e7

Pb2 moest wel aangezien cxb5 Lxb3 materiaal
verliest. In plaats van Pa4 was gewoon h3 beter, al
is die kleine verzwakking misschien ook een
succesje voor mij. Maar nu staat zwart denk ik
eerder iets beter dan slechter.
25.Pe1-f3
a7-a5
26.h2-h3
...

Dit verliest e5, maar direct Pe7 wat Fritz aangeeft,
is geen zet die je met weinig tijd snel doet.
34.Td7xe7
Pg6xe7
Moet natuurlijk omdat na Dxe6 de loper op b3
verloren gaat.
35.Dc3xe5
Tb8-e8
36.e2-e3
Lc4-d5
Die loper op g2 wilde ik er wel graag af hebben.
37.La5-c3
Pe7-g6
Ook niet lekker die batterij op de lange diagonaal,
maar voorlopig zijn de zwarte velden gedekt.
38.De5-d4
Ld5xg2
39.Kg1xg2
Df7-e7

Op direct Lb6 had ik Db7 Lxa5 Da7 gepland en
foute boel voor wit. Tenminste dat dacht ik, Fritz
geeft hier Pd4! en nu bijvoorbeeld Dxa5 Pxe6
Txe6 Dxf5 en wit staat op winst.
26. . .
Pg4-e5
27.Pf3xe5
d6xe5
28.Ld4-b6
Lf8xa3
29.Lb6xa5
La3xb2?

Voor de laatste twee zetten resteerde er niet al
teveel tijd meer en dan ziet alles er eng uit.
Zodanig zelfs dat ik in een kortstondig moment
Dd5+ overwoog in de hoop dan maar een eindspel
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met vier tegen drie op dezelfde vleugel te keepen.
Natuurlijk was wat ik deed veel beter.
40.Dd4-d7
Dd7xe7
Maar nu had ik weinig tijd nodig (sowieso had ik
niet veel seconden meer) om wel de dames te
ruilen. Ik denk dat wit er beter aan had gedaan om
de dames op het bord te houden. Ook al is de
koning nu afgesneden, ik denk toch dat de
winstkansen dan groter waren geweest.
41.Td1xd7
Te8-e6
Was ook de zet die ik in tijdnood zou hebben
gespeeld en uiteindelijk ook de beste.
42.Td7-g7+
Kg8-f8
43.Tg7-h7
f5-f4?

47.Tg7-c7
48.Le5-d4
49.Tc7-h7
50.Th7-h5

h6-h5
Kf8-e8
h5-h4
...

Nu is de bedoeling van Ld4 duidelijk. Na hxg3
Txg5 g2 Kxg2 (Txg2? Ph4+) staat e3 nog gedekt.
Ik had alleen rekening gehouden met g4 of gxh4
en had op dat laatste Ph4+ Kg4 Pg2 van plan, wat
overigens niet best was geweest na Kf5. Maar wat
nu volgt is fraai gevonden en ook niet gezien door
Odendahl.
50. . .
c6-c5!!
Na gewoon hxg3 Txg5 is het eindspel misschien
in theorie nog niet verloren, maar in de praktijk
toch wel denk ik. De gespeelde zet klopt precies.
Het restant is vrij geforceerd en was daarom in
principe tot het eind toe uit te rekenen geweest,
maar zo ver had ik het nu nog niet gezien. Veld e5
komt nu vrij voor het paard en de koning kan
worden teruggedrongen naar de onderste rij.
51.Ld4xc5
Pg6-e5+
52.Kf3-g2
Te6-c6
Ke4 Pd7+ had direct tot remise geleid.
53.Lc5-d4
Tc6-c2+
Tijdens de partij dacht ik dat gxh4!? Txc5 hxg5
wit misschien nog enige winstkansen zou geven.
Ik denk dat het meevalt, maar het was in elk geval
gezien het vervolg de enige kans geweest.

Ik had gezien dat er op Txh6 Pfh4+ of Pf4+ kon
volgen. Op het eerste gezicht leek dit dus niet te
gaan voor wit, maar bij nader inzien vertrouwde
ik Kg8 Txh6 Ph4+ (of Pf4+ exf4 Txh5 fxg5) gxh4
Txh6 hxg5 niet echt. wel interessant, maar het
gaat me te ver m dit hier diepgaand te analyseren.
In ieder geval leek mij dat als er iemand
winstkansen heeft, dat wit dat is en die conclusie
heeft Fritz niet weg kunnen nemen. Het idee
achter de gespeelde zet was simpel ruil van
pionnen om zo de remisehaven te bereiken. Op nu
direct Txh6 was ik tussendoor fxe3 van plan, een
verbetering dacht ik, alhoewel ook dat tegenvalt.
Maar erger is dat na simpel exf4 gxf4 de truc
Ph4+ er helemaal niet meer in zit! Ook spelers
van tegen de 2400 kunnen dit soort vrij simpele
dingen missen, want gelukkig speelde mijn
tegenstander het anders.
44.Kg2-f3?
f4xe3
45.f2xe3
Kf8-g8
46.Th7-g7+
Kg8-f8

54.Kg2-f1
Pe5-f3
55.g3xh4
g5xh4
Deze stelling had ik gezien en als remise
beoordeeld.
56.Th5-f5
Pf3xd4

Dit is sowieso de enige zet, maar inmiddels had ik
wel gezien dat het vervolg precies tot remise leidt.

Nu kon Txh6? Pe5+ echt niet
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57.e3xd4
Tc2-h2
58.Tf5-f3
Ke8-e7
59.Kf1-g1
Th2-c2
60.Tf3-f4
Ke7-e6
61.Tf4xh4
Ke6-d5
Wit staat even twee pionnen voor, maar verliest
d5 en ik blijf in het vierkant.
62.Th4-h8
Td2xd4
Nog een laatste kans om mis te tasten. Vooral
geen Kxd4?? Td8+ en na torenruil loopt de h-pion
wel door.
63.Kg1-g2
Kd5-e5
64.Kg2-g3
Ke5-f5
Remise.

Arjan van der Leij

Wit: Hans Krol
Zwart: Cor Verschoor

Messemaker 1847-4
SO Rotterdam 6

Pirc Verdediging: Gemengde Systemen 1.Pc3 [1.e4 e5²] 1...Pf6 2.e4 d6 [2...e5 3.Pf3=] 3.d4² g6 Zwart's
positie is in het nauw 4.Le2 Zwart is achter in ontwikkeling 4...Lg7 5.h4 Zwart's positie is in het nauw
[5.Pf3 0–0²] 5...h5 Wit heeft een actieve stelling [5...c6 6.Pf3=] 6.Lg5 Wit heeft een zeer actieve
stelling 6...c6 Wit heeft een actieve stelling 7.Dd2 Zwart's positie is in het nauw 7...Da5 [7...0–0
8.Lh6²] 8.Pf3 b5 De volgende zet dient om ruimte te maken voor Pc3 [8...0–0 9.0–0²] 9.e5 Diagram

[9.Ld3 0–0±] 9...dxe5 10.dxe5 Pg4 Zwart dreigt met materiaalwinst: Pg4xe5 11.0–0 Pxe5 [11...Dc7
12.Lxb5 0–0 13.Le2±] 12.Tad1 [12.Lxe7 Pxf3+ 13.Lxf3 Lxc3 14.Dd6+- (14.bxc3?! Kxe7 15.Dg5+
Kf8=) ] 12...Pxf3+ 13.Lxf3 Dc7? Zwart is achter met ontwikkeling. [13...b4 14.Pe2 0–0 15.Lxe7 Te8
16.Lxb4 Dxa2+-] 14.Tfe1+- f6 15.Lf4 Db6 [15...e5 16.Pxb5! Deflectie: c6 16...cxb5 17.Lxa8 0–0+-]
16.Pxb5!
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Mat aanval 16...Kf7 [16...Dxb5 17.Dd8+ Mat aanval; 16...cxb5 17.Lxa8 Penning (17.Lxa8 Deflectie) ]
17.Pc7 [¹17.Pd6+ En zwart kan direct opgeven. 17...exd6 18.Ld5+ cxd5 19.Dxd5+ Kf8 20.Lxd6+ Dxd6
21.Dxd6+ Kg8 22.Te7+-]
17...e5 18.Pxa8 Db7 19.Dd6 Ld7 [19...Lf8 Kan het voorafgegane niet meer ongedaan maken. 20.Dc7+
Le7 21.Lxe5 fxe5 22.Dxe5+-] 20.Pc7 [¹20.Le2 Geeft zwart geen enkele kans. 20...Kg8 21.Lc1 Kh7+] 20...Lf8 Dit had ik even niet voorzien! 21.Dxd7+! Dwingend en mooi.(woorden van Fritz!) Diagram.

21...Pxd7 22.Txd7+ Kg8 [22...Le7 Is niet de reddende zet. 23.Lxe5! Dat was het dan. 23...Td8
24.Txd8 Lxd8 25.Ld6 Dxb2 26.Lxc6 Lxc7 27.Te7+ (27.Lxc7?! Dxc2 28.Ld5+ Kg7 29.Te7+ Kh8+) 27...Kg8 28.Ld5+ (28.Lxc7?! Dxa2 29.Le4 f5+-) 28...Kh8 29.Txc7 (29.Lxc7?! Dxc2 30.Td7
Df5 31.Td8+ Kh7+-) 29...Da1+ 30.Kh2+-] 23.Le2 [¹23.Pd5 Stelt de winst veilig. 23...Dxd7 24.Pxf6+
Kg7 25.Pxd7 exf4 26.Lxc6+-] 23...Th7 24.Lc4+ Kh8 25.Td8 Db4 [25...Txc7 26.Txf8+ Kh7+-] 26.Txe5!
Diagram

Dit is natuurlijk erg leuk! Dekt nog even e1. 26...Dxc4 [26...fxe5 27.Lxe5+ Lokaas] 27.Txf8+ Kg7
28.Pe6+ Diagram
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[¹28.Txf6! En wit wint. 28...Df7 29.Txf7+ Kxf7+-] 28...Dxe6 29.Txe6 Kxf8 30.Txf6+
1–0
Hans Krol

Schaakproblemen
Hierna een nieuwe serie van Pieter Hörchner met schaakopgaven.
De oplossingen vindt u op de laatste pagina van dit nummer.

Messemaker 111; Combinaties
Opgaven.
enorme reikwijdte in staat tot een - vaak
onverwachte - dubbele aanval.
In de eerst opgaven speelt de vork de hoofdrol
maar gaandeweg komen er thema's bij. Dat is
goed te zien in de laatste en moeilijkste opgave;
niet verwonderlijk als je ziet wie de spelers
waren!

Ter inleiding.
In de meeste combinaties kom je verschillende
thema's tegen. Hoe ingewikkelder de combinatie
des te meer thema's.
In deze serie speelt de vork ofwel de dubbele
aanval een belangrijke rol. Elk stuk kan zo'n
dubbele aanval uitvoeren en dus niet alleen het
paard al is een paardvork altijd spectaculair.
Vergeet de dame niet want die is door haar

Tot zover de inleiding.

Pieter Hörchner
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Diagram 1
1. Wit aan zet.
Wit heeft een dodelijke vork tot
zijn beschikking.

Diagram 2
2. Zwart aan zet.
Wit heeft zojuist een zwarte loper
op e5 geslagen in de
veronderstelling dat zwart
gewoon moest terugslaan. In dit
geval had zwart echter een
sterkere en zelfs beslissende zet
ter beschikking; Welke?

Diagram 3
3. Wit aan zet.
Ook grootmeesters zien wel eens
iets over het hoofd.
Bovenstaande stelling ontstond
nadat zwart de simpele pionzet
h5 had gespeeld. Dat gaf
Barejew de gelegenheid de partij
in een paar zetten in zijn
voordeel te beslissen.

Diagram 4
4. Wit aan zet.
Ook in de opening is het
oppassen geblazen. Zwart dacht
de witte aanvalsloper te ruilen
door Pa5 te spelen. Dat liep niet
goed af!

Diagram 5
5. Zwart aan zet.
In deze stelling moet de vork
worden voorbereid. Hoe doet
zwart dat?

Diagram 6
6. Wit aan zet.
Het is in één klap uit maar dat
had u ook in een oogopslag
gezien.
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Diagram 7
7. Zwart aan zet.
Hoe kan zwart met een paardvork
materiaal winnen?

Diagram 8
8. Wit aan zet.
Een stelling uit een wedkamp om
het wereldkampioenschap tussen
Kramnik en Kasparow.
Welke zet van Kramnik deed de
wereldkampioen tot opgeven
besluiten?

Diagram 9
9. Wit aan zet.
Een paardensprong doet de
witspeler winnen.

Diagram 10

Diagram 11
11. Zwart aan zet.
Na een inleidende zettenreeks
beslist een dubbele aanval van de
zwarte dame de partij.

Diagram 12
12. Wit aan zet.
De moeilijkste opgave voor het
laatst. Uit een
snelschaakontmoeting van 2
(wereld)kampioenen. Het begin
ligt voor de hand maar hoe
verder? De witspeler (Kramnik)
zag het. U ook?

10. Zwart aan zet
Zal zwart zijn geofferde stuk
terugwinnen met f6 of met h6.
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Oplossingen
1. Izeta - Sanz Alonso, Elgoibar 1999.
1.Pe6 daarmee dreigt Wit 2.Pxc5 en veel erger ook 2.Dg7 mat. Zwart kan de matdreiging alleen
pareren ten koste van een kwaliteit (Pxc5). De andere mogelijkheid 1.....fxe6 loopt ook op mat uit:
2.Lxe6+ Kf8; 3.Dh8 mat
2. Soppe - Braga, Villa Gisell 1998.
Doordat het paard op e5 had geslagen kwam de diagonaal e4-h1 open. Dat gaf Zwart de mogelijkheid
van 1.....Dh1+ en na 2.Ke2 kwam de paardvork 2.....Pc3+ met dameverlies. Wit had dit over het hoofd
gezien omdat hij er vanzelfsprekend van uit ging dat Zwart op e5 moest terugslaan.
3. Barejew - Onischuk, Moskou 2002.
Zwart, die materieel achter staat, speelde 1.....h5-h4 om zijn vrijpion te doen lopen. Helaas had hij
niet in de gaten dat de stelling daarmee drastisch veranderde!
Wit speelde 2.Pd6+ en zwart gaf op. Er zijn twee mogelijkheden: a. 2.....Ke5 waarop de vork Pf7
volgt met torenverlies en b. 2......Kf4 maar dan drijft 3.Tg4+ de koning toch naar e5 met het bekende
gevolg. Alles door het vooruitschuiven van de h-pion waardoor het veld g4 voor de witte toren
vrijkwam.
4. Mirumjan - Stehlik, Pilzen 2000.
Na een paar openingszetten en dan is het al mis. Op 1.....Pa5 was 2.fxe5 dxe5? gevolgd (2.....Lxf3
was correct). Wit zag zijn kans schoon met 3.Lxf7+ Kxf7; 4.Pxe5+ Kg8; 5.Pxg4 Pxg4; 6.Dxg4 en met
twee pionnen achter had zwart niet veel meer in te brengen.
5. Ionescu - Aronjan, Boekarest 1999.
Als de pion g2 er niet was, stond een paardvork op f3 ter beschikking. Zwart speelde daarom
1.....Ph3+ en Wit gaf op. Hij kan het offer niet afwijzen want na 2.Kh1 is het mat door 2.....Txf1. en
dus wint zwart met de vork op f3 een hele boel materiaal.

6. Halkias - Fouad, Tanta City 2002.
Wit speelde 1.Txb7 en Zwart gaf op want op 2.....Txb7 volgt 2.Dc8+ en de toren op b7 gaat verloren
waarmee Zwart een stuk achter komt.
7. Smirnow - Jonow, Samara 2000.
Zwart speelde 1.....Pb4 wat zowel Pxd5 als Pxa2 (de vork) dreigt. Op 2.Ta5 volgt 2.....Dxa5, 3.Pxa5
Pxa2+; 4.Kd1 of Kb1 waarna de dame op c3 er af gaat en wit uiteindelijk een kwaliteit achter staat.
8. Kramnik - Kasparow, Londen 2000.
Na 1.Ld5 gaf zwart het op. Tegen de dubbele dreiging 2.Lxa2 en Te6+ met winst van de zwarte loper
is geen kruid gewassen.
9. Loskutow - Tschuprikow, Smolensk 2000.
Na 1.Dd8+ is het uit want op 1.....Kg7 volgt 2.Dxh8+ Kxh8; 3.Pxf7+ gevolgd door Pxd6 en Wit staat
een volle toren voor.
10. Koksch - Meissner, Duitsland 2000.
Zwart had 1.....f6 moeten spelen. Na 2.Lc4 fxg5; 3.0-0 is de stelling onduidelijk. Hij speelde
echter1.....h6? en werd onaangenaam verrast door het antwoord 2.Dd8 Kxd8; 3.Pxf7+ Kc7;
4.Pxe5. Wit had een stuk tegen een pion meer en de partij heeft niet lang meer geduurd.
11. Ljubojevic - Awruch, Amsterdam 1999.
In deze stelling is de dubbele aanval nogal verborgen maar de ongedekte loper op e7 is een
aanwijzing. Er volgde 1.....c3; 2.bxc3 (als Wit de pion niet neemt dringt hij door op de tweede rij;
bijv.2.Dd3 c2; 3.Ta1 Lxb2 met een vork van de beide torens) 2 ......Txb1; 3. Txb1 De4 (daar is de
dubbele aanval; wit verliest een stuk); 4.Tb6 Dxe7; 5.Txd6 Lxc3. Een stuk tegen twee pionnen was
voldoende voor de winst.
12 Kramnik - Karpow, Frankfurt 1999.
Dit is geen eenvoudige opgave want het is op het eerste gezicht niet duidelijk dat de dame op het veld
e2 een dubbele aanval gaat uitvoeren! Wit speelde 1.Lxg7+. Zwart moet wel nemen: 1.....Kxg7
waarop volgde 2.Pf5+ exf5; 3.Txe7 Pxe7. Zwart heeft nu een toren en twee paarden voor de dame en
dat is ruim voldoende. Helaas voor Zwart volgde 4.De2 met een dubbele aanval op zijn twee paarden
waarvan er dus een verloren gaat. Wit is daarna duidelijk in materieel voordeel en wist de partij dan
ook makkelijk te winnen.
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