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Van het bestuur
Het seizoen is alweer halverwege. Intern voert Ed
Roering nog altijd een schrikbewind en is het voor
de „achtervolgers‟ hopen op een inzinking. Het
gemiddeld aantal spelers in de interne is tot nu
toe met een half toegenomen ten opzichte van
vorig jaar. Niet veel, maar in de wetenschap dat
enkele trouwe leden dit jaar door persoonlijke
omstandigheden (nog) niet aan spelen zijn toe
gekomen toch een positief gegeven. Extern
wisselende resultaten: Een pluim voor het
jeugdteam dat zich weliswaar (waarschijnlijk) niet
zal kunnen handhaven in de sterke tweede
klasse, maar zich weert als een leeuw en
ongetwijfeld later de vruchten gaat plukken van
deze ervaring. Het eerste staat veilig, maar had
op meer gehoopt. Het tweede eveneens vrij veilig
en meer mocht redelijkerwijs niet worden
verwacht. Het derde moet nog aan de bak en
pech voor het vijfde met enkele minimale
nederlagen.
Ongetwijfeld vindt u verderop in dit clubblad meer
over onze externe en interne prestaties. Hierbij
nodig ik de leden ook uit om eens wat te schrijven
over hun persoonlijke schaakbelevenissen.
Bijvoorbeeld een verslag over het Tata Steel
toernooi. Dat kan schaakinhoudelijk (de redactie

is vast bereid om ingeleverde partijen zo nodig te
becommentariëren), maar juist een sfeerverslag is
ook zeer welkom, zodat de leden die hier nooit
zijn geweest weten wat ze missen. Wie weet
wordt de nu al vrij indrukwekkende delegatie uit
Gouda dan volgend jaar nog wel groter!
Dit jaar viert Messemaker haar 33e lustrum. De
meeste leden hebben al kennis genomen van de
eerste nieuwsbrief over de lustrum activiteiten en
hierop zal binnenkort een vervolg komen. Dit 165jarig bestaan zal wat bescheidener worden
gevierd dan het legendarische 150-jarig bestaan
(ik kan iedereen aanraden eens te kijken op onze
website en te klikken op „Jubileum 1997‟), maar
laten we hier met zijn allen een succes van
maken.
Ik ben verheugd u te kunnen melden dat naast de
vorming van de lustrumcommissie ook de
vacatures voor de organisatie van het OK Gouda
en het Solingen weekend zijn opgevuld.
Ik wens u weer veel plezier met het lezen van dit
clubblad.

Arjan van der Leij
Voorzitter

Van de redactie
Voor u ligt de nieuwe Messemaker aan Zet. Een
indrukwekkende hoeveelheid verenigingsbloed, zweet en –tranen is hier opgetekend in een
veelheid aan verslagen. Het heeft een groot
aantal pagina‟s opgeleverd en het zal een plezier
zijn om alle avonturen op de 64 velden van uw
clubgenoten te lezen. Naast de gebruikelijke
teamverslagen van de externe en
bekercompetetie zijn er nu in een apart hoofdstuk
(Partijenblok) ook eigen spectaculaire partijen
opgenomen. Wij raden iedereen aan zijn bestand
aan partijen nog eens door te nemen en ons ook
te verrassen met fantastische partijen.

In januari is het altijd wat rustiger op de vaste
speelavond. Dat betekent niet dat er niet
geschaakt wordt. Integendeel! Messemaker is
altijd ruim vertegenwoordigd bij het Tatasteel
toernooi. En dat levert mooi proza en
partijmateriaal op. In een apart hoofdstuk zult u
lezen wat er namens onze vereniging allemaal in
Wijk aan Zee is gebeurd. Tot slot natuurlijk weer
de opgaven van Pieter. Juwelen!
Wij wensen jullie allemaal veel leesplezier en zien
uit naar uitgebreid materiaal voor de volgende
Messemaker aan Zet.

Diko Kalkdijk en Guido Royakkers
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Externe Competitie seizoen 2011-2012
Team 1 (KNSB – klasse 3C)
Ronde 3: PSV/DoDO Putten - Messemaker 1847 3 – 5
26 november 2011

Messemaker's Vlaggenschip heeft nuttige overwinning in Putten
Erich leek erg goed uit de opening te komen,
maar hij weet nog niet hoe het heeft kunnen
gebeuren dat de partij zo verzandde in remise.
Henk-Jan tekende dit seizoen voor zijn derde
overwinning, chapeau Henk-Jan. Vader Jan met
klein voordeel uit de opening, maar remise was
zijn deel. Ben speelde een prima partij, maar
kwam ook niet verder dan remise. Ed is in
topvorm en heeft het plezier in het schaken weer
terug, mooie overwinning Ed. Arjan kon deze keer
niet de allerbeste zetten vinden, als enige moest
hij een verliespunt incasseren. Wouter hield de
hele partij het materiaal in evenwicht en derhalve
ook voor hem was puntendeling het hoogst
haalbare. Peter kreeg remise aangeboden, na
overleg besloot hij door te spelen en voorwaar hij
wist een pionnetje te winnen en daarmee ook de
partij. Totaal uitslag 5 - 3 voor het Goudse team.
Lees hieronder de verslagen zoals de teamleden
hun partij hebben ervaren!

zijn loper op c8 volkomen buitenspel kwam te
staan. Hierna was het vrij makkelijk en was het
ook snel uit.
Jan Evengroen
Met zwart speelde ik tegen Jasper Valstar. Het
bleek dat hij zich voorbereid had op het Frans. Na
de openingsfase had ik een klein voordeel, maar
door een combinatie werd het voordeel
ingeleverd. De tegenstander bood remise aan en
door de standen op de andere borden kon ik dit
aannemen.
Ben van Geffen
Voor de derde keer in mijn laatste drie
schaakbeurten speelde ik een variant die ik nog
nooit eerder in een serieuze partij had gespeeld!
Hoezo oude sufferd?! En opnieuw leek het goed
voor me uit te pakken. In een zeer
gecompliceerde positie wist ik een pionnetje te
bemachtigen, maar helaas bleef het moeilijk.
Waarschijnlijk op het moment supreme durfde ik
de aanvaldoorstoot ....d4!? niet aan. Daarna
verwaterde mijn voordeel en wit wist zijn
achterstand goed te maken. En toen hij zijn
vrijpion opofferde om de mijne onschadelijk te
maken, was het enige dat me nog restte een
remise-aanbod dat niet geweigerd kon en mocht
worden. Wel een prima partij vandaag!

Ab Scheel
Erich Karstan
Mijn tegenstander speelde met zwart een
ongebruikelijke openingsvariant behoorlijk
onnauwkeurig en kwam al snel in een zeer lastige
stelling terecht. Rond de tiende zet mistte ik een
paar zeer kansrijke voortzettingen, waarna het
grootste deel van mijn voordeel verdween. Toen
ik ook nog dameruil toeliet was er van mijn
voordeel eigenlijk helemaal niets meer over. Ik
weigerde een remiseaanbod van mijn
tegenstander, maar kwam enkele zetten later tot
de conclusie dat ik eerder slechter dan beter
stond. Ik besloot toen tot een remiseaanbod wat
mijn tegenstander (gelukkig) accepteerde.

Ed Roering
Mijn tegenstander koos met wit voor een tamme
opzet. Van beide kanten werd veel tijd gebruikt
om er iets van te maken, wel had ik steeds wat
meer tijd dan hij. Tot een zet of 18 bleef de
stelling ongeveer in evenwicht, maar op zet 20
had ik voordeel kunnen krijgen. Ik deed iets
anders en bleef een tikkeltje beter staan. Ook in
het zware stukken eindspel dat op zet 25 ontstond
hield ik het initiatief. In de analsye leek het alsof
mijn tegenstander een makkelijke weg naar
remise had verzuimd, maar analyse met Fritz
leerde dat ik ook dan beter was blijven staan. Mijn
tegenstander bleef lang nadenken, waarna de
problemen hem snel boven het hoofd groeiden. Ik
won een pion, daarna nog één en toen ik alle
stukken kon ruilen gaf wit op.

Henk-Jan Evengroen
Met wit mocht ik tegen Diederik van Donk, hij
speelde de hollandse verdediging en speelde al
vroeg Pd7. Hier dacht ik gebruik van te maken
door snel mijn stukken te ontwikkelen, Dit viel nog
wel tegen, als hij de juiste zetten had gedaan. Hij
speelde b5, (als hij b6 had gespeeld zou het nog
een spannende partij kunnen worden) waardoor
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stand op het bord kwam. Ik kreeg een aantal
zetten later het loperpaar, maar dat moest ik
daarna weer ruilen tegen een paard en een loper.
Ik kwam in een toreneindspel terecht met een
pion op de damevleugel meer, maar met een pion
minder op de koningsvleugel. Qua materiaal
stonden we nog steeds gelijk. Na overleg met de
teamcaptain accepteerde ik het remiseaanbod
van mijn tegenstander.

Arjan van der Leij
Het leek een goede partij te worden. Ik had mijn
tijd goed ingedeeld en kreeg ook duidelijk het
betere van het spel. Mijn tegenstander creeerde
wel tegenkansen, maar het leek erop dat het met
Pg6 en Dh5 tegen een koning op g8 toch wel
ergens gewonnen moest zijn. Ook de analyse
achteraf gaf hierover geen definitief uitsluitsel, dus
het was in elk geval erg complex. De zoektocht
naar de winst kostte me wel veel tijd en ik had
ergens voor zetherhaling kunnen gaan. In de partij
koos ik hier een zet later voor, maar toen bleek
zwart een kwaliteitsoffer te hebben dat ik
helemaal niet had zien aankomen. Zwart had voor
de kwaliteit een sloot pionnen en dit was kansloos
voor mij. Dat ik in tijdnood zelfs ook de kwaliteit
nog verloor was niet meer relevant, was wel het
sein voor mij om op te geven.

Peter Ypma
In het begin van het middenspel besloot ik de
witveldige lopers te ruilen. Dit leverde tijdwinst en
aanvalskansen op, maar had ook het risico, dat
mijn witte velden zwak zouden worden. Dit
noodlot geschiedde en ik moest een minder
eindspel keepen. Dit lukte en door een te rustige
aanpak van mijn tegenstander stond ik zeker niet
meer minder. Toen kreeg ik een remiseaanbod.
Na wat discussie besloot ik zelf om door te
spelen, aangezien ik vrij risicoloos op winst kon
spelen. Die winst kwam er ook door een sluw
trucje.

Wouter Schönwetter
Ik speelde met zwart de Franse opening. Mijn
tegenstander sloeg op d5, waardoor er een gelijke

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PSV/DoDO Putten
Ewoud 't Jong
Olger van Dijk
Mark Kortrijk
Ruben Kuijper
Kasper Dokter
Jasper Valstar
Diederik van Donk
Geurt-Peter van den Brink

-

Messemaker 1847
Arjan van der Leij
Ed Roering
Peter Ypma
Ben van Geffen
Erich Karstan
Jan Evengroen
Henk-Jan Evengroen
Wouter Schönwetter
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3
1
0
0
½
½
½
0
½

-

5
0
1
1
½
½
½
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½
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Ronde 4, Messemaker 1847 1 - ASV 2 3½ - 4½
17 december 2011

Koploper ASV duwt Vlaggenschip Messemaker uit koers!
Peter in topvorm de afgelopen weken en dus aan
bord 1 om de uit vorm verkerende Arjan te
vervangen, jammer het mocht niet lukken. Vader
Jan wilde van bord ruilen met zoon Henk-Jan, het
liep voor Jan verkeerd af, maar Henk-Jan blijft de
topscore met 4 uit 4 CHAPEAU!! Ben kon niet
verder komen dan remise evenals Erich, daar
verzuimde zijn tegenstander een pion te winnen
en kon Erich het dicht schuiven. Bij Ed lijkt het
vanzelf te gaan dit seizoen, maar dit keer moest
er een blunder van zijn tegenstander aan te pas
komen om het punt binnen te halen. Wouter, het
jongste teamlid, knokte voor de overwinning, maar
remise was het hoogst haalbare. Arjan leek met
een pion meer op een overwinning af te stevenen,
maar ook nu ging het niet lukken, vorig seizoen
nog topscore, nu nog op een hatelijke nul. Lees
hieronder de verslagen zoals de teamleden hun
partij hebben ervaren!

Deze ronde mocht ik beginnen op bord 6 en
speelde ik met wit tegen Martijn Boele. Hij
speelde een voor mij niet echt bekende opening.
We kwamen ongeveer gelijk uit de opening, maar
omdat mijn tegenstanden bij het afwikkelen naar
het eindspel een paar torens vergat te ruilen,
kwam ik in een voor mij goed eindspel. In dit
eindspel won ik al gauw en pion, waardoor ik
gelijk een verre vrijpion had, uiteindelijk won ik zijn
loper en gaf hij op.
Wouter Schönwetter
Ik speelde met wit tegen Koert van Bemmel. Na
een rustige opening, zette mijn tegenstander een
onnauwkeurige zet, waardoor ik met een schaakje
zijn rokade kon ontregelen (zijn koning kwam op
e7 terecht). Helaas kon ik hiervan niet profiteren.
Het bleef de rest van de partij gelijk opgaan, totdat
mijn tegenstander op de koningsvleugel ging
aanvallen (ik had kort gerokeerd). Daardoor kwam
de h-lijn open. De paarden en lopers waren
ondertussen geruild. Met allebei nog 2 torens, 1
dame en heel wat pionnen en met allebei nog
maar ongeveer 5 minuten op de klok voor 8
zetten, miste mijn tegenstander een forceert mat.
Hij zette de belangrijke zet één zet te laat,
waardoor ik nog eeuwig schaak had.

Ab Scheel
Peter Ypma
Al vroeg in de partij offerde mijn tegenstander een
pion. Er volgde een hele complexe partij, met veel
wederzijdse dreigingen. Uiteindelijk bleken de
dreigingen van mijn tegenstander gevaarlijker dan
die van mij. Ik probeerde nog naar een minder
einspel te ontsnappen, maar mijn tegenstander
bleef nauwkeurig en er restte mij niets anders dan
opgave.

Ed Roering
Met wit spelend begon ik na 6 zetten al te
improviseren. Daarna moest er ver vooruit
gerekend worden om spel te houden. Dit lukte
wonderwel, maar kostte me wel heel veel tijd. Na
9 zetten had ik nog maar een uur over tot zet 40.
Het spel bleef daarna moeilijk, maar nu begon
mijn tegenstander ook veel tijd te gebruiken. Op
zet 19 kon ik uiteindelijk met c5! een pion offeren,
waarna de zwarte stelling instortte. Er zat toen
een winnende variant in, maar in mijn
vooruitberekening had ik iets anders bedacht.
Helaas had ik hierbij een zetje over het hoofd
gezien, waarna mijn tegenstander weer helemaal
terug in de partij kwam. Daarna resteerde er een
eindspel, met beide weinig tijd. Uiteindelijk
blunderde mijn tegenstander, waarna ik een toren
won en hij meteen opgaf.

Jan Evengroen
Met zwart kreeg ik een damegambiet op het bord.
Ik stelde me passief op waardoor ik in de
problemen kwam. Wit gaf een mooi offer op g6
waarna het bijna uit was. Na enig gespartel moest
ik opgeven.
Ben van Geffen
Met zwart op bord 3 tegen een zeer degelijke
positiespeler. Hij opende met 1.Pf3 en er
ontwikkelde zich een taaie strijd, waarin ik in de
opening lichte problemen had om mijn stukken op
de goede velden te krijgen. Wit stond voortdurend
iets beter, maar na een kleine onnauwkeurigheid
van mijn tegenstander kreeg ik toch gelijk spel.
Omdat ASV 2 met 2-0 voorstond nam wit geen
enkel risico en via ruil van de zware stukken op de
d-lijn ontstond een L tegen P-eindspel dat ik
onmogelijk nog kon winnen. Ik accepteerde het
remise-aanbod van mijn opponent. Niet
ontevreden met mijn spel vandaag.

Arjan van der Leij
Een interessante opening leidde tot pionwinst
voor mij, maar niet geheel zonder gevaar. Toen
dacht ik een kwartier na en liet vervolgens de
simpele truc Lxh7+ toe. Dat was objectief direct
beslissend, maar ik mocht nog hopen. Ik ging
echter mat.

Henk-Jan Evengroen
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Erich Karstan
Met wit wist ik niet veel uit de opening te halen,
vooral toen ik verzuimde om de stelling te openen.
Ik koos het verkeerde plan en kwam toen in een
lastig eindspel terecht. Mijn tegenstander kon
ergens een pion winnen, maar toen hij dit niet zag

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Messemaker 1847
Peter Ypma
Ed Roering
Ben van Geffen
Erich Karstan
Arjan van der Leij
Henk-Jan Evengroen
Jan Evengroen
Wouter Schönwetter

-

wist ik de stelling te consolideren. Zwart bleef
optisch beter staan, maar kon weinig meer
uitrichten. Ondanks dat we met 4-3 achter
stonden had het geen zin om het remise-aanbod
van mijn tegenstander te weigeren.

ASV 2
3½
Sander Berkhout
0
Frank Schleipfenbauer
1
John Sloots
½
Sjoerd van Roosmalen
½
Pascal Losekoot
0
Martijn Boele
1
Koen Maassen van den Brink 0
Koert van Bemmel
½

Ronde 5, Messemaker 1847 1 - Amersfoort 2
7 januari 2012

-

4½
1
0
½
½
1
0
1
½

5½ - 2½

Messemaker Vlaggenschip haalt ruime winst op thuisbasis!
In de afgelopen jaren ging het vele malen mis op
onze thuisbasis, maar met de eerste tijdcontrole
stond het nu 4 - 0. Hiervan pakte Henk-Jan zijn
vijfde overwinning op rij voor, zijn TPR stijgt tot
grote hoogte!! Jan leek een pion te verliezen,
maar niets is wat het lijkt, op de 28e zet had hij 2
pionnen meer en een stelling waar waar hij
overwegend beter stond. Arjan kon dan eindelijk
zijn punt binnenhalen, het leek mat in twee, maar
er was een zet meer voor nodig. Peter had
ongeveer 50 zetten nodig om het vierde punt
veilig te stellen. Ben kroop door het oog van de
naald, zijn tegenstander wilde te snel promoveren
en raakte daardoor zijn promotiepion kwijt, soms
zit het mee en soms.....en dan alsnog verliezen is
sneu. Wouter tond de hele partij gedrongen,
raakte een stuk achter en moest in de invaller van
Amersfoort zijn meerdere erkennen. Erich
verspeelde zijn voordeel en moest genoegen
nemen met remise. Ed offerde een stuk, zijn
tegenstander kwam met een gatenkaas stelling en
maakte het daarna bekwaam af. Lees hieronder
de verslagen zoals de teamleden hun partij
hebben ervaren.

tegenstander gebruikte veel tijd en dat scheen
ook te helpen, omdat we in een gelijkstaand
eindspel terecht kwamen. Mijn stukken kwamen
iets activer te staan het koste mijn tegenstander
teveel tijd om de kleine dreigingen te overzien,
waardoor hij de 40e zet niet haalde.
Jan Evengroen
Met wit speelde ik na lange tijd het schots gambiet
weer eens. Zwart speelde de variant waar de
dame versneld naar h5 gaat. Het werd een
scherpe opzet waarin zwart niet de juiste
voortzetting vond. Eindelijk kon ik weer eens een
puntje scoren.
Arjan van der Leij
In een vrij rustige partij stond ik de hele partij een
tikkeltje beter. Zwart wist de probleempjes niet op
te lossen en ik kwam met twee zware stukken
binnen op de koningsvleugel. Dit leverde
pionwinst op met behoud van zeer goede stelling
en even later de partij. Eindelijk!
Peter Ypma
Ik wist in een siciliaanse structuur de zet d6 uit te
sparen en direct d5 te spelen. Dit leverde een
zeer prettige stelling op, waarin ik door mijn
initiatief steeds meer strategische plusjes kon
bemachtigen. Uiteindelijk kon ik dit met een
pionoffer omzetten naar een gevaarlijke aanval.
Mijn tegenstander wist mat nog te voorkomen,

Ab Scheel
Henk-Jan Evengroen
Met zwart speelde ik Koning-Indisch, het werd na
een aantal zetten een complexe stelling. Mijn
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maar kwam daardoor wel in een hopeloos
toreneindspel, dat ik soepel won.

koning omleggen. GRummppffff.....!!
Wouter Schönwetter
In een rustige opening kreeg mijn tegenstander
een klein overwicht. Mijn stukken stonden nogal
passief, maar er lagen nog niet echt kansen voor
mijn tegenstander om een echt voordeeltje uit de
stelling te halen. Op de damevleugel werden alle
pionnen dichtgeschoven. Alle stukken werden
naar de koningsvleugel gebracht. Rond de 35e
zet had ik nog maar 5 minuten op de klok en mijn
tegenstander 8 minuten in een nogal ingewikkelde
stelling. In hevige tijdnood dacht ik een combinatie
te zien, maar uiteindelijk verloor ik zelf een stuk. Ik
kon helaas gelijk opgeven.

Erich Karstan
Vandaag moest ik met zwart aan het eerste bord
plaatsnemen. Er ontstond een gecompliceerd
strategisch middenspel, waarin ik ten koste van
het loperpaar ruimtevoordeel kreeg. Toen mijn
tegenstander de damevleugel kon openen, leek ik
even in de problemen te komen, maar toen hij een
tussenzet overzag wist ik zelfs een belangrijke
pion buit te maken. Met tegenspel op de
koningsvleugel wist hij de strijd gaande te houden
en toen ik in lichte tijdnood niet de sterkste
voortzetting koos, wist hij de pion te heroveren. Er
ontstond toen een toreneindspel dat ik nog even
nauwkeurig moest verdedigen om de remise veilig
te stellen. Een belangrijke remise, omdat hiermee
de teamoverwinning een feit werd.

Ed Roering
Met wit kreeg ik na 9 zetten een bekende
theoretische stelling op het bord. Het vinden van
de juiste zettenvolgorde had mij echter veel tijd
gekost, zodat ik na 10 zetten al een uur had
gebruikt. Mijn tegenstander kon daarna echter
geen plan vinden en begon ook veel tijd te
verbuiken. Op de 19e zet bracht ik vervolgens met
iets meer dan een half uur op de klok een mooi,
onverwacht stukoffer, Pxf7. Het leidde uiteindelijk
niet tot materiaalwinst, wel tot een onveilige
zwarte koning. Mijn tegenstander moest het stuk
snel teruggeven, waarna ik duidelijk beter stond.
Ik kon afwikkelen naar een stelling met alleen
zware stukken, met een pion meer en aanval
tegen de zwarte koning. Onder druk van de klok
speelde zwart het daarna niet op z'n sterkst en
toen hij een paar zetten na de tijdcontrole
blunderde kon ik zijn dame winnen en het punt
binnenhalen.

Ben van Geffen
Verschrikkelijk....!! Met wit kreeg ik de open
variant van het Spaans voor mijn kiezen. Ik ken
dat niet zo goed en de mensen die het spelen
kennen het vaak heel goed. Ik had het daarom
beter uit de weg kunnen gaan, maar ja....
onvoorzichtigheid troef. We kregen dan weliswaar
een ongeveer gelijke stelling op het bord, maar
mijn plan met verdubbeling van de torens op de alijn faalde op slim tegenspel. Door kleine
dreigingen wist zwart een voordelige positie te
verkrijgen met een goede pluspion. In het verre
eindspel gaf hij zijn extra pion weg en ik dacht
remise te kunnen maken. Maar dat viel tegen en
met een actieve koning en een vrijpion op d3 wist
hij gebruik te maken van mijn gebrek aan ruimte.
Ik knokte vergeefs voor remise en moest de
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Messemaker 1847
Erich Karstan
Ed Roering
Peter Ypma
Ben van Geffen
Henk-Jan Evengroen
Arjan van der Leij
Wouter Schönwetter
Jan Evengroen

-

Amersfoort 2
5½
Joeri Piet
½
Rogier Dijk
1
Arjan Tissink
1
Johan de Zwart
0
Gerard van Otten
1
Alexander Miltenburg 1
Sharoez Sharizadeh
0
Jeroen Schuil
1

Ronde 6, Zukertort Amstelveen 3 - Messemaker 1847 1
11 februari 2012

-

2½
½
0
0
1
0
0
1
0

4-4

Puntendeling hoogst haalbare voor Messemaker's Vlaggenschip
wist in een gunstig eindspel zijn punt veilig te
stellen 0 - 2. Ben zit in de KNSB competitie niet
lekker in zijn ritme en moest ook nu in zijn
jeugdige tegenstander zijn meerdere erkennen 1 2. Bij Henk-Jan leek het mis te gaan, maar onze

Arjan had 2 pionnen meer voor een kwaliteit, de
pionnen bleken sterker dan de kwaliteit en na de
40e zet was het over 0 - 1. Peter speelde, na
overleg met mij, door na een remiseaanbod en
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topscorer (6 uit 6) wist in het verre eindspel met
een kwaliteitsoffer de h-pion te laten promoveren
1 - 3. Erich probeert het wel, maar ook nu weer
was remise het hoogst haalbare, zijn zesde op rij
1½ - 3½. Jan aan bord acht kwam lekker uit de
opening, maar liet toen een steekje vallen,
gelukkig zag zijn tegenstander de cruciale zet
over het hoofd en was remise een feit 2 - 4. Ed
had onvoldoende tegenspel voor het pionoffer in
de opening en moest, na een hele lange zit, zich
gewonnen geven 3 - 4. Wouter kwam nu goed uit
de opening, komt niet zoveel voor, maar kon de
goede voortzetting niet vinden en moest de pijp
aan Maarten (in dit geval aan Joël) geven. En zo
was de puntendeling een feit. Lees hieronder de
verslagen zoals de teamleden hun partij hebben
ervaren.

volledig domineren. Toen mijn tegenstander bijna
in zetdwang was, gaf hij maar op.
Henk-Jan Evengroen
In een ongeveer dezelfde opening als vorige keer
, deed ik ditmaal een foutieve doorbraak. Ik
verloor hierdoor een kleine kwaliteit (Toren tegen
loper + paard). In het eindspel kon ik wit zijn
stukken passief laten staan en een pionnetje
veroveren. Hierdoor raakte mijn tegenstander de
weg kwijt, hij liet mijn pion ver opstomen en gaf op
toen hij geen mogelijkheid meer zag om de pioen
te stoppen.
Erich Karstan
Met wit spelend kraag ik een opening op het bord
die ik met ver wisselde kleuren ook vaak met
zwart speel. Ik gebruikte het extra tempo om een
pion te offeren voor een gevaarlijk initiatief, maar
mijn tegenstander ging hier niet op in. Er werden
enkele stukken geruild en zwart kreeg sterk
tegenspel over de A-lijn. Om dit te ontregelen
offerde ik nogmaals een pion, waarna mijn
stukken zeer actief werden. In tijdnood won ik de
pion met kleine rente terug, maar deze rente was
onvoldoende voor een serieuze winstpoging
(wederom) remise dus.

Ab Scheel
Arjan van der Leij
Ik had veel tijd nodig, maar kwam prettig uit de
opening. De tegenstander dacht vervolgens te
kunnen profiteren van mijn nog wel in het midden
staande koning en offerde daarvoor twee pionnen.
Dit leidde geforceerd tot kwaliteitswinst, maar ik
had het resterende eindspel beter getaxeerd. De
tegenstander had een iets gunstiger versie van dit
eindspel kunnen bereiken, toen hij dat naliet was
het eigenlijk een vrij regelmatige overwinning. Het
werd nog spannend doordat ik onnodig lang
nadacht en daardoor in tijdnood niet het volle
pond oogstte. Een blunder van mijn tegenstander
op zet 40 maakte aan alles een eind, anders had
ik nog even moeten werken voor het punt.

Jan Evengroen
Met zwart kwam ik goed uit de opening, maar in
het middenspel gaf ik de goede stelling uit
handen. Met een pion achter in een dame - paard
eindspel, moest ik keepen. Mijn tegenstander zag
een zet over het hoofd en ik kon afwikkelen naar
een tempodwangstelling wat resulteerde in remis.
Ed Roering
Met zwart offerde ik een pion in de opening, maar
ik kreeg onvoldoende tegenspel. Wit kwam
langzaam steeds beter te staan en won in het
eindspel nog een pion. Het duurde nog veel
zetten, maar uiteindelijk moest ik met gewonnen
geven.

Ben van Geffen
Ik speelde uiteindelijk een soort Philidor met
zwart, waarin ik steeds te kampen had met
ruimtegebrek. Wit speelde sterk en ik kwam maar
niet tot voldoende tegenspel in het centrum.
Misschien had ik het op één of twee momenten
beter kunnen doen. Toen dat uitbleef kwam mijn
jeugdige tegenstander tot een koningsaanval, die
hij fraai bekroonde.

Wouter Schönwetter
Met wit speelde ik tegen Joël de Vries. Ik kwam
goed uit de opening (iets wat me niet vaak
overkomt). Mijn tegenstander stond erg defensief,
maar ik kon daar helaas geen gebruik van maken.
Tegen de tijdcontrole aan, kwamen we allebei in
tijdnood. Na de tijdcontrole stond ik nog steeds
iets beter. Door concentratiegebrek, kon ik helaas
na de tijdcontrole niet meer de goede zetten en de
juiste voortgang vinden. Uiteindelijk moest ik een
stuk voor twee pionnen geven. Ik bleef vechten,
maar helaas was het verlies niet meer te
vermijden.

Peter Ypma
Mijn tegenstander wist met zwart door een aantal
goede zetten gelijkspel te bereiken en bood
remise aan. Hij deed dit echter met een minder
nauwkeurige zet en mede daardoor zag ik
mogelijkheden om op winst te spelen. Mijn
tegenstander probeerde toen alsnog remise te
maken door af te wikkelen naar een eindspel. Ik
kon het echter zo spelen, dat het eindspel gunstig
voor mij was. Toen mijn tegenstander nog een
onnauwkeurigheidje maakte, kon ik de stelling
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Zukertort Amstelveen 3 - Messemaker 1847
Jan Krans
- Peter Ypma
Tjomme Klop
- Ed Roering
Eric Roosendaal
- Erich Karstan
Hing Ting Lai
- Ben van Geffen
Bert Kampen
- Arjan van der Leij
Roger Mehra
- Henk-Jan Evengroen
Joël de Vries
- Wouter Schönwetter
Shotaro de Niet
- Jan Evengroen

4
0
1
½
1
0
0
1
½

-

4
1
0
½
0
1
1
0
½

Stand na 6 ronden

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Klasse 3C
Mp
ASV 2
11
Regiohakkers
9
Zukertort Amstelveen 3 8
Messemaker 1847
7
Oosten-Toren
6
Het Kasteel
6
Amersfoort 2
4
LSG 4
4
PSV Dodo
3
Paul Keres 3
2

Bp
27½
28
27
27
24
23
21½
20
20
22

1
x
3½
.
3½
4
.
3½
.
2½
3½

2
4½
x
3½
.
4
2
.
2½
.
3½

3
.
4½
x
4
3½
3
.
2
4
.

4
4½
.
4
x
.
4½
2½
2½
3
.

5
4
4
4½
.
x
3½
4½
.
.
3½

6
.
6
5
3½
4½
x
2½
.
.
3½

7
4½
.
.
5½
3½
5½
x
3
4½
.

8
.
5½
6
5½
.
.
5
x
2½
3½

9
5½
.
4
5
.
.
3½
5½
x
4½

10
4½
4½
.
.
4½
4½
.
4½
3½
x

Team 2 (RSB – promotieklasse)
Ronde 3. Erasmus - Messemaker 1847 2
ma 14 november

5 -3

Erasmus 1 een maatje te groot voor Messemaker 2
Voor de uitwedstrijd in de derde ronde van de
RSB Promotieklasse toog het tweede team naar
Hillegersberg, om het daar op te nemen tegen het
eerste van Erasmus. Op papier leek dit team een
sterke tegenstander, met een gemiddelde rating
van zo'n 140 punten meer dan ons team. Dat
verschil in speelsterkte bleek ook tijdens de match
en de uitslag is in overeenstemming met dit
krachtsverschil: 4 remises, 1 winst en 3 nullen,
waarmee de einduitslag op 5-3 voor onze
tegenstanders werd bepaald. Daar was niets op af
te dingen.
De partij van Diko was als eerste beëindigd.
Vanuit de opening wist Diko een bevredigende
stelling te verkrijgen, maar na een moment van
schaakblindheid in het middenspel, kon hij
meteen opgeven.

Arjan Hennink - Andrzej Pietrow ½ - ½

Hieronder een aantal cruciale momenten uit de
overige partijen.

Stelling na 22... g6.
In deze stelling gebruikte Arjan veel tijd.
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Leo Verhoeven - Henk de Kleijnen ½ - ½

Uiteindelijk koos hij voor 23. Df4 en met vervolg
23. ... Pxe5 24. dxe5 Da5 25. Txd8 Txd8 26. Txd8
Dxd8 27. Kc2 kwam er een dame-eindspel op het
bord met een gelijk aantal pionnen. Hierna werd
vrij snel remise overeengekomen. In plaats van
25.Txd8 was 25.Dxh6 ook nog een mogelijkheid
geweest. Een andere interessante variant was
nog 23.Pxd7 Txd7 24.d5 met een iets betere
stelling voor wit. Al komt er in alle varianten een
dame-eindspel op het bord, met moeilijk te
beoordelen stellingen.

Stelling na 35.Kf2
Zwart probeerde in de Meraner het initiatief op de
damevleugel te nemen, maar wit pareerde dat
goed. Daarna was het secuur verdedigen
geblazen voor zwart, maar beslissend nadeel
ontstond er niet. Wit sloeg een remise-aanbod af
op de 25e zet, maar bood - met nog 4 minuten
tegen 19 voor zwart op de klok - in nevenstaande
stelling remise aan. Henk had geen reden dit af te
slaan. Wit staat nog steeds wat prettiger, maar in
de analyse achteraf werd geen winstweg
gevonden.

Cander Flanders - Ton Hortensius ½ - ½
In een gelijkopgaande partij waarin Ton op 1.d4
met de Tsjigorin verdedigde wilde hij het passieve
spel van wit doorbreken en verspeelde daarmee
een pion. Nadat zwart nog wat speldenprikken
had gegeven kwam nevenstaande stelling op het
bord. Wit had hier met 1.Pe4! in het voordeel
kunnen komen, maar hij durfde het niet te spelen
omdat hij dacht met 1...Lxb2 een pion te
verliezen; hij zag daarbij niet dat zwart dan na
2.Pc5 zijn loper verliest! Bijvoorbeeld 2... Dxa3 3.
Pa6!, of 2... Db5 3.Dxb5 Txb5 4.Pa4! met aanval
op de loper en matdreiging op de achterste rij. Nu
speelde wit 1.Dd3 en op 1...Td8 2.De2 Tb8 3.Dd3
bood hij remise aan. Met nog negen minuten op
zijn klok en nog een half uur voor zwart vond hij
het te riskant om door te spelen.

Theo Huijzer - Ruurd Ouwehand 0 - 1
Stelling na 29... Td8
Door gebrek aan openingskennis kostte het Theo
veel tijd de partij in evenwicht te houden. Tot de
30ste zet slaagt hij daar goed in. De zwakke pion
op e6 geeft wit een klein voordeeltje. Onder
tijdsdruk begaat wit hier echter een
onnauwkeurigheid door 30.Pe5? Er volgde 30...
Pxe5 31. dxe5 (31. Dxe5 kan niet omdat Tf3 dan
hangt) 31.... Tf7 en zwart kreeg de d-lijn in
handen. Een blunder van wit op de 36ste zet
besliste de partij.
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19.Tfc1 Td5 20.De2 e5 (wel een bevrijdende zet,
maar zadelt zwart met een geïsoleerde pion op d5
op) 21.Txd5 (na 27 minuten nadenken) cxd5
22.Txc8 Lxc8 23.dxe5 Lxe5 24.Dd2 Dd6 25.h3
Kg7? (een zwakke zet, beter was direct Le6 om
de dame vrij te maken van de dekking van zowel
d5 als Le5) 26.Pd4 Dc5 (weer zwak omdat het
afruilen van het beweeglijke paard op d4 niet
mogelijk is zonder dat de witte dame actiever
wordt dan met de zwarte). Zwart raakte hier de
draad kwijt bij gebrek aan een goed plan. Op de
32e zet werd het remise door herhaling van
zetten.
Leslie Tjoo - Michael Siban 0 - 1
In de opening had Leslie het initiatief en
aanvalskansen omdat de zwarte koning in het
midden bleef. Op een bepaald moment liet hij de
stelling g lippen en kon zwart met een lange
rokade zich veilig stellen.

Frank van Zutphen - Kees Brinkers 0 - 1
Stelling na 30... Kf6
Zwart staat hier pion voor, maar dat heeft weinig
betekenis. Wit speelde 31.Pxe4? en na 31...
dxe4+ 32.Kxe4 c5! 33.Tf2 Td4+ 34. Ke3 Txc4
kwam zwart in het voordeel. Wit had hier 31.Kg4!
moeten spelen om het gebrek aan
bewegingsruimte van de zwarte koning uit te
buiten. Als wit zijn loper naar h4 kan
manoeuvreren, is het mat. Zwart had dan
31....Pg3! (enige zet) moeten vinden. Na 32.Kxg3
Kxf5 33.cxd5 cxd5 34.Lxa5 Kxg6 zijn zwarts
verbonden vrijpionnen ongeveer gelijkwaardig aan
het extra stuk van wit.

Het stond toen ongeveer gelijk en er kwam een
pionnenstorm op beide zijden naar de vijandelijke
koning. In de diagramstelling besloot Leslie c4 te
spelen om de lijn te openen en aanvalskansen te
creëren. Hij dacht (en ook zijn tegenstander) dat
na Dxc4 direct Lxg5 niet kon omdat zwart dan na
het tussenschaakje Dxd4+ zijn Dame in veiligheid
kon brengen. Wit kan daarop echter Pf2 spelen en
na Db6, Lxd8, Txd8 en Df3 heeft wit voordeel. In
plaats daarvan speelde wit na Dxc4, Le3? en kon
zwart met Kb8 de dreigingen uit de stelling halen.
Het vervolg speelde wit scherp, maar objectief
gezien was er geen mogelijkheid de schade te
beperken. Zwart vond de juiste zetten, vergrootte
zijn voorsprong en bereikte een gewonnen dameeindspel. In tijdnood en in een verloren stelling,
zette Leslie zich toen min of meer zelf mat.
(eindstand 3 - 5)

Joop van 't Hoenderdaal - Bert Vlot ½ - ½
Een voor zwart wat gedrongen stelling, maar er is
nog niets aan de hand. Bert verwachtte 18.Le4
om de torenzet naar d5 te voorkomen, maar dan
zou ook een mogelijke dameschaak op h7
voorkomen worden. Wit speelde echter 18.Dc2,
het geen alsnog de torenzet naar d5 mogelijk
maakt. De partij ging als volgt verder: 18...g6

Kees Brinkers
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Messemaker 1847 2
Arjan Hennink
Kees Brinkers
Leslie Tjoo
Henk de Kleijnen
Diko Kalkdijk
Bert Vlot
Theo Huijzer
Ton Hortensius

Ronde 4. Messemaker 1847 2 - Charlois Europoort 4
ma 12 december

1819
1934
1953
1828
1796
1783
1761
1703
1796

5
½
0
1
½
1
½
1
½

-

3
½
1
0
½
0
½
0
½

5–3

op. De partij van Arjan tegen Gijsbert Kamerman
is razend ingewikkeld en beide spelers hebben
niet veel tijd meer op de klok. Theo heeft tegen
Gerrit Boer een gewonnen toreneindspel, maar
verkeert in hevige tijdnood. Tot opluchting van het
Messemaker-team weet Theo, met nog minder
dan 1 minuut op de klok, de partij in zijn voordeel
te beslissen. Alle aandacht richt zich dan op het
tijdnoodduel aan het eerste bord. Beide spelers
zetten bijna à tempo. Arjan vergaloppeert zich in
het eindspel en staat opeens een paard achter.
De partij lijkt beslist totdat er opeens een zwarte
vrijpion gaat lopen die het witte paard niet meer
kan stoppen. Arjan haalt een dame met nog 10
seconden op de klok. Is dat voldoende om wit mat
te zetten? We zullen het niet weten, want wit doet
een onreglementaire zet, de wedstrijdleider kent
Arjan bonusminuten toe, waardoor de partij
meteen in zijn voordeel beslist is en Messemaker
2 de wedstrijd met 5 - 3 wint.

Messemaker 2 haalt volle pond binnen
in zenuwslopend duel
De wedstrijd in de vierde ronde van de
Promotieklasse RSB tussen Messemaker 1847 2
en Charlois Europoort 4 begon ogenschijnlijk
rustig. Alleen aan het eerste bord was
overduidelijk dat Gijsbert Kamerman van Charlois
agressieve bedoelingen had. Direct vanuit de
opening oefende hij sterke druk uit op de
koningsvleugel van de met zwart spelende Arjan
Hennink, die zorgvuldig moest spelen om niet
onder de voet te worden gelopen. Uiteindelijk zou
die partij als laatste van de avond worden
beëindigd.
Het eerste punt was voor de gasten, nadat Ton
zich in een gelijkstaande stelling verrekende.
Kees bracht de stand weer in evenwicht door met
een koningsaanval zijn partij te beslissen.
Charlois Europoort 4 kwam opnieuw aan de
leiding als gevolg van een misser van Bert op de
13de (!) zet. Henk die, met zwart spelend, geen
reële mogelijkheid meer zag om op winst te
spelen, bood rond de dertigste zet remise aan.
Tegenstander Albert Kamman wilde echter nog
wel even doorspelen. Henk ging er echter nog
eens goed voor zitten en wist een duivels trucje in
de stelling te vlechten waar zijn tegenstander
argeloos in trapte. Met een fraaie
pionnendoorbraak kon Henk alsnog de
overwinning pakken en de tussenstand op 2 - 2
brengen. Vervolgens is het Diko die Messemaker
2 aan de leiding brengt door een superieure
stelling gedecideerd tot winst te voeren. Helaas
moet Leslie, die dit seizoen in het tweede zijn
gebruikelijke vorm nog niet heeft weten te vinden,
even later capituleren na lange tijd het betere spel
te hebben gehad.

Cees van Oosterom - Ton Hortensius 1 - 0
Ton kreeg een voor hem onbekende opening
voorgeschoteld en had tot en met de 20e zet
gelijk spel. In een cruciale stand koos hij echter
voor de verkeerde voortzetting (zie diagram). Ton

Dat brengt de teams in de tussenstand weer op
gelijke hoogte: 3 - 3. In de beide partijen die nog
gaande zijn, die van Arjan aan het eerste en van
Theo aan het laatste bord, kan het nog alle kanten
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ook van het bord gecombineerd worden; hij heeft
gewoon meer gevoel wat een stelling kan hebben
of juist niet kan hebben. Je kunt domweg
blunderen; een stelling schreeuwt dat je een
bepaalde zet vooral niet moet doen maar je hoort
en ziet het niet. En als je dan juist die zet gedaan
hebt, heb je behoefte aan een psycho-therapeut.
Dit laatste overkwam mij in mijn partij, waarin ik
het met zwart opnam tegen een qua rating
gelijkwaardige tegenstander. Ik speelde hier 13 ...
Lb7?? En na 14. e5 was het gebeurd. Ik spartelde
nog tegen tot de 38e zet, maar dat was meer voor
de bühne. Ik ben niet bijgelovig, maar na deze
dertiende zet .... Is er overigens een psychotherapeut in ons midden?"

(met zwart) is aan zet. Als zwart met de toren op
e4 slaat is er niets aan de hand: 21...Txe4
22.Pxe4 Lxe4 23.Txe4 Pxe4 24.Lxg7 Txb1+
25.Dxb1 Kxg7 en de stelling is volkomen in
evenwicht. Ton speelt echter 21... Pxe4 (?) en na
22.Lxg7 tast hij mis met 22... Pxd2? en na de
geforceerde zettenreeks 23.Txe8+ Txe8 24.Dxd2
Kxg7 volgde 25.Db2+ en zwart verliest een stuk
en de partij.

Kees Brinkers - Viktor van de Wetering 1 - 0
(tussenstand 1 - 1)
Stelling na 20... f6?
Zwart heeft zojuist 20... f6 gespeeld, daarmee wit
de gelegenheid gevend de partij met een stukoffer
te beslissen: 21.Lxf6! gxf6 (21...Txf6 22. exf6 is
ook hopeloos) 22.Dg4+ Kh8 (ook na 22...Kf7
23.Th3 Th8 24.exf6 is het uit) 23.exf6 Tg8 24.Td8!
en mat volgt. Zwart geeft op.

Albert Kamman - Henk de Kleijnen 0 - 1 (2 - 2)
In nevenstaande stelling speelde Henk 30.... Dc7
en wit (in tijdnood) hapt direct toe: 31.Pxe6 Dxe5
32.Dxe5 Pxe5 33.Pc7 d4! 34.b5? (met 34.Kf1 had
wit nog remise binnen handbereik) dxc3! en zwart
wint.

Piet Verheij - Bert Vlot 1 - 0 (1 - 2)
De gang van zaken in zijn partij was voor Bert
aanleiding tot een persoonlijke ontboezeming:
"Mijn eerste nederlaag dit jaar in de externe
competitie. Je kunt op verschillende manieren
verliezen. Ondanks dat je naar je idee goed
tegenstand biedt, drukt je tegenstander je dood;
hij is strategisch gewoon veel beter dan jij. Je kunt

Diko Kalkdijk - Angelique Osinga 1 - 0 (3 - 2)
Stelling na de 35e zet van wit.
De winst kan Diko in deze stelling al nauwelijks
meer ontgaan, maar de 35e zet van zwart is een
fout die hem de gelegenheid geeft de partij snel
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en geforceerd te beëindigen. Zwart speelde
35...Df5? waarop volgde 36.De8+ Kg7 37.Pe6+
Kh7 38.Dd7+ Kh6 39.Dg7+ Kh5 en zwart gaf
gelijk op omdat zij na 40.Dh7+ Kg4 41.h3 mat
gaat.

klok vond zwart het wel genoeg.

Gijsbert Kamerman - Arjan Hennink 0 - 1 (5 - 3)
Wit had de opening sterk gespeeld en na 19...Pe8
kwam nevenstaande stelling op het bord. Hier
besloot wit tot een kansrijk offer met 20.Pfxg5!?
Een stuk voor twee pionnen en een open
koningsstelling voor zwart. Arjan besloot het
stukoffer aan te nemen en tegenspel op de
damevleugel te creëren. De partij ging als volgt
verder 20...hxg5 21.Pxg5 Da5+ 22.Kf1? (22.Ld2
lijkt beter) Dxa3 23.h6 Lxh6 24.Txh6 Tb2. In deze
stelling staat zwart erg goed. Wat volgde was nog
een hectische fase, mede doordat beide spelers
niet zoveel tijd meer hadden. Uiteindelijk kwam er
een remise-achtig eindspel op het bord, maar
omdat Messemaker inmiddels met 4-3 voorstond,
speelde wit door. In een hectische tijdnoodfase
met een aantal onnauwkeurige zetten over en
weer wist Arjan de partij uiteindelijk net voor het
vallen van de vlag te winnen.

Leslie Tjoo - Carel Vredenborg 0 - 1 (3 - 3)
Leslie won in de opening een pion en had toen
duidelijk de betere stelling. Zwart probeerde
tegenspel te creëren door met zijn h-pion op te
rukken. Leslie kon daar niet het juiste antwoord op
vinden, raakte in de problemen en bovendien ook
nog in tijdnood. In de diagramstelling staat wit
(aan zet) al duidelijk verloren. Hier probeerde
Leslie met De2 nog wat complicaties op te
roepen, maar zijn tegenstander vond het fraaie
Pxf4 en wit kon opgeven omdat na Txf4 mat met
Txh3 volgt, of na Dxd3, zoals in de partij, mat met
Dxg2.

Theo Huijzer - Gerrit Boer 1 - 0 (4 - 3)
Stelling na 39...Kd7
Zwart komt met zijn laatste zet Ke7-d7 (beter was
39...c5) in de problemen. Er volgde 40.bxc6+
Tdxc6 41.Tcxc6 Txc6 42.Txa7+ Ke8 met groot
voordeel voor wit. In hoge tijdnood miste Theo
daarna nog een aantal malen de sterkste
voortzetting maar met een dame meer tegen een
eenzame koning en nog 1 minuut voor wit op de
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Messemaker 1847 2
Arjan Hennink
Kees Brinkers
Henk de Kleijnen
Leslie Tjoo
Bert Vlot
Diko Kalkdijk
Ton Hortensius
Theo Huijzer

-

februari 2011

Charlois Europoort 4
Gijsbert Kamerman
Viktor van de Wetering
Albert Kamman
Carel Vredenborg
Piet Verheij
Angelique Osinga
Cees van Oosterom
Gerrit Boer

Ronde 4. Messemaker 1847 2 - Charlois Europoort 4
ma 12 december

5
1
1
1
0
0
1
0
1

-

3
0
0
0
1
1
0
1
0

5–3

Messemaker 2 wint verrassend van titelfavoriet SO Rotterdam 2
In de 5e ronde moest Messemaker 2 aantreden
tegen de eerste van de drie titelfavorieten in de
RSB Promotieklasse, het tweede team van SO
Rotterdam. In een eerdere ronde was de match
tegen SO Rotterdam 3 in een gelijkspel geëindigd,
reden waarom tevoren weinig hoop bestond dat
we deze prestatie tegen het veel sterkere SO
Rotterdam 2 zouden kunnen evenaren, laat staan
overtreffen. Maar deze eerste RSB-ronde in 2012
bleek Vrouwe Fortuna ons tweede team gunstig
gezind. Het team van SO Rotterdam was
enigszins verzwakt omdat het drie sterke spelers
moest missen. Ondanks dat voor ons nog steeds
een tegenstander van formaat. Des te
verrassender was het om te zien dat gedurende
avond de overwinning van Messemaker 2 zich
steeds duidelijker aankondigde. Gelijk staande
stellingen eindigden in een solide remise, onder
andere van onze kopman Arjan. In andere partijen
werden voordelige stellingen op overtuigende
wijze tot winst gevoerd. Alleen Diko moest een nul
incasseren en dat was niet geheel verdiend. Met
wit spelend had hij met een gewaagd offer van
een stuk tegen twee pionnen de stelling van de
zwartspeler weten te ontregelen, maar in een
gecompliceerde en voor wit kansrijke positie
raakte hij de draad kwijt en liet zich pardoes mat
zetten. Een wel heel ongelukkige gang van zaken.

Adrie Helfrich - Kees Brinkers ½ - ½
Stelling na 18.a3.
In een Franse Rubinsteinvariant werden de
meeste licht stukken al snel afgeruild. Toen wit op
de 18e zet remise offreerde, kon zwart geen
goede reden bedenken dat aanbod te weigeren.
Het staat volkomen gelijk.

Het resultaat van deze overwinning is dat
Messemaker 2 nu een prachtige tweede plaats op
de ranglijst in de Promotieklasse inneemt, achter
koploper Moerkappelle 1. Zie hier de belangrijke
momenten uit de partijen:

Theo Hoogesteger - Leslie Tjoo ½ - ½
In een onregelmatig Siciliaanse opening bleef de
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stelling in evenwicht. Wit had iets meer ruimte,
maar zwart had een degelijke stelling. In de
diagramstelling sloeg wit met zijn loper op f6 en
bood daarbij remise aan. Hoewel zwart na Lxf6
het structureel voordeel van het loperpaar heeft,
zag hij echter geen duidelijke manier om dit tot
voordeel te brengen. Daarnaast had Leslie in de
afgelopen wedstrijden geen enkel punt weten te
behalen. Hij besloot dan ook genoegen te nemen
met het aangeboden halfje, als de eerste stap van
de weg terug omhoog.

Diko speelt hier 1.Dc3 (de beste zet) La6 2.Lxa6
Dxa6 3.Dc7? (maar dit is niet goed. Veel beter is
3.exf6 Pxf6 [minder goed is 3.... Ta1+ 4.Kd2
Dxd6+ 5.Ke2 Da6+ 6.Kf2 Pxf6 7.Txa1 en wit wint]
4.Dc7 en wit heeft de betere kansen) 3... Pxe5!
4.fxe5?? (na 4.Db8+ is de stelling nog ongeveer in
evenwicht, bijvoorbeeld: 4....Ke7 5.Dc7+ Pd7
6.Pf5+ Kf8 7.Txd7) 4....Lg5+ en wit geeft op. Op
de volgende zet volgt Ta1 mat.

Henk de Kleijnen - Wim de Paus 1 - 0
Zwart behandelde de opening zwak en moest op
de 11de zet een pion geven. Na 18 zetten had hij
bovendien al een uur en een kwartier bedenktijd
gebruikt. Wit heeft actief voortgezet en na de
22ste zet was nevenstaande stelling bereikt. Wit
speelde 23.Lc4 (beter was waarschijnlijk 23.e4,
gevolgd door 24.e5) 23... Tf8 24.Dd3 Tg6?
(ontneemt Ph4 een essentieel vluchtveld) 25.g3
h6 26.gxh4 Pe4 (vindingrijk, maar niet afdoende)
27.Tg2 hxg5 28.hxg5 Td6 29.De2 Txd1+ 30.Dxd1
Td8? (legt het hoofd op het hakblok) 31. Dh5 mat.

Arjan Hennink - Cor de Zwart ½ - ½
Stelling na 8... Dxc6.
In deze stelling besloot wit kort te rokeren, wat
een degelijke zet is. Zwart kon eveneens zijn
stukken ontwikkelen en na zo'n 18 zetten waren
alleen de zware stukken nog over en werd er tot
remise besloten. Interessante mogelijkheid in de
bovenstaande stelling is nog 9.e5 in plaats van
rokade. Wit krijgt dan een mooie stelling en prettig
spel. Het is dan nog de vraag of zwart er uit kan
komen zonder materiaal verlies.

Ton Hortensius - Aad Zonne 1 - 0
Na een rustige Engelse opening kreeg Ton na
een zwakke zet van zijn opponent licht voordeel
en kon hij een aanval op de koningsvleugel
openen. Wit kreeg een open h-lijn en op het
moment dat zwart een tegenaanval op wilde
zetten kon Ton toeslaan. Zie nevenstaande
stelling. Hier speelde wit Pg6+ en kon na Dxg6

Diko Kalkdijk - Gerrit Markus 0 - 1
Wit - aan zet - heeft een stuk tegen 2 pionnen
geofferd. Zwart heeft de rokade moeten opgeven,
er staan op f6 en c8 twee zwarte stukken in en de
toren op h8 staat voorlopig buiten spel. Maar ook
wit heeft problemen, want zwart dreigt Dxb2+.
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Txh6 een kwaliteit incasseren. Hierna was het
snel afgelopen, zwart had nog maar een paar
minuten op de klok en Ton had bijna nog een uur
dus was het een kwestie van uitschuiven.

zet liet vergezellen. Wit kon natuurlijk niet
weigeren en hierdoor werd in ieder geval 1
matchpunt veilig gesteld.

Martin Noordijk - Eduard van Dijk 0 - 1
Wim van Munster - Theo Huijzer ½ - ½
Stelling na 4.a3
Stelling na 31...e4.
Eduard werd in deze overbekende stelling verrast
door het onschuldig ogende zetje 4.a3. Zwart
reageerde met het logisch uitziende 4....d5, maar
na wits reactie 5.Lb5 bleek de witte opzet niet
geheel zonder venijn en het kostte Eduard veel
inspanning om de witte dreigingen te pareren. Dat
lukt uiteindelijk en er kwam een voor zwart gunstig
eindspel op het bord dat Eduard - met enige hulp
van zijn tegenstander - net voor het vallen van de
vlag wist te winnen.

Na een gelijk opgaande partij, waarbij wit een licht
overwicht had en zwart veel tijd gebruikte, ging wit
in deze stelling in de fout, mogelijk verrast door de
zwarte centrumopstoot. Er volgde 32.Pxf4? (na
32.fxe4 dxe4 33.Tdd1 f3 34.Pf4 zijn de kansen
ongeveer gelijk) Txf4! Eigenlijk verdient deze zet
een vraagteken omdat 32... exd3 gewoon een
toren wint, maar het uitroepteken is voor het
remise-aanbod waarmee Theo - in tijdnood - deze

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SO Rotterdam 2
Cor de Zwart
Martin Noordijk
Wim de Paus
Adri Helfrich
Gerrit Markus
Theo Hoogesteger
Aad Zonne
Wim van Munster

1867
2070
1948
1971
1942
1789
1796
1666
1756

-

Messemaker 1847 2
Arjan Hennink
Eduard van Dijk
Henk de Kleijnen
Kees Brinkers
Diko Kalkdijk
Leslie Tjoo
Ton Hortensius
Theo Huijzer

1858
1934
2071
1796
1953
1783
1828
1796
1703

Stand na 5 ronden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Promotieklasse
Moerkapelle 1
Messemaker 1847 2
SO Rotterdam 2
Shah Mata 1
Rokado 1
Erasmus 1
Dordrecht 2
SO Rotterdam 3
Charlois Europoort 4

N
5
5
4
4
4
5
4
5
4

Mp
10
6
6
5
5
4
3
1
0

Bp
27½
21
18
17
16
20½
14
13
12

1
x
.
.
2½
.
3½
2½
1
3

2
.
x
3
4
.
5
.
4
3

3
.
5
x
.
.
3
.
1½
3½
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4
5½
4
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x
2½
.
3
.
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5
.
.
.
5½
x
3½
4
3
.

6
4½
3
5
.
4½
x
.
.
2½

7
5½
.
.
5
4
.
x
3½
.

8
7
4
5½
.
5
.
4½
x
.

9
5
5
4½
.
.
5½
.
.
x

3
½
0
0
½
1
½
0
½

-

5
½
1
1
½
0
½
1
½
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Team 3 (RSB – klasse 2C)
Ronde 3:
IJsselmonde 1 - Messemaker 1847 3 6½ - 1½
Vrijdag 2 december 2011

Grote nederlaag van het 3e team tegen IJsselmonde 1

Na onze overwinning op het eerste team van
Hoekse Waard toog het 3e team vol vertrouwen
naar Rotterdam IJsselmonde. We wisten dat onze
tegenstander, die zijn twee eerste wedstrijden had
gewonnen een sterk team had, maar wij wilden
graag voor een verrassing zorgen. Helaas verliep
de match niet volgens verwachting. Al binnen een
half uur moest Eelko de Groot een nul
incasseren. Een fatale misgreep kostte hem de
dame en verder doorspelen was zinloos.

interessante stelling. Beide partijen konden niet
rokeren en werden in hun ontwikkeling
belemmerd. Na de 102 zet van wit ging het
evenwel hopeloos mis. Hans vergat eenvoudig
het paard op f3 te slaan en kwam een stuk tegen
een pion achter. Doordat wit niet kon rokeren,
bleven er mogelijkheden om de partij een wending
te geven, maar na afruil van een aantal stukken
moest Hans de strijd uiteindelijk staken.
Kees Vermijn op bord 1 speelde opnieuw een
zeer behoorlijke partij. Het was een Siciliaan
(Maroczy-opstelling met 5.c4). waarin kees voor
Pc6 koos (beter was Pd4-c2 geweest). Hierna
kreeg zwart het initiatief en verloos Kees een
pion. Omdat Kees kans zag een zeer sterke loper
op d6 te posteren, kon hem weinig meer
gebeuren. Zwart had nog wel een vrijpion op e4,
die met de koning geblokkeerd moest worden. Na
torenruil bleef er een eindspel met ongelijke
lopers over. Wel moest wit oppassen om niet in
zetdwang te komen daar de witte loper zowel de
pionnen op a3 en c3 moest verdedigen. Dit lukte
en met een pion minder toch remise.

Ruud van Noord sleepte met enig geluk een
remise uit het vuur. Zin tegenstander kwam met
wit zeer voortvarend uit de opening en
bemachtigde het centrum. Op enig moment gaf
zijn intuïtie aan een wit paard af te ruilen. Na een
kwartiertje daarover te hebben nagedacht volgde
hij echter de ratio. Niet afgeruild en dat heeft hij
geweten. De hele artillerie van wit kwam over hem
heen. Een wit paardenoffer tegen een pion kon
niet worden aangenomen, op straffe van een
dodelijke aanval. Indien wit dit paard onmiddellijk
daarna opnieuw tegen een pion zou hebben
geofferd, zou Ruud de witte vlag hebben
gehesen. Zijn tegenstander koos echter een
andere voortzetting. Vanaf dat moment kon Ruud
steeds de enige ontsnappende zet bedenken. Na
gedwongen afruil van de dames en enkele lichte
stukken bleef een stelling over met pionnen en
ongelijke lopers. Aldus werd remise overeen
gekomen.

Henk van der Wösten beantwoordde e4 met c5,
waarop wit Pc3 speelde. Een variant die ook bij
ons op de club nog wel eens wordt gespeeld. Het
leverde een boeiende strijd op. Wit viel aan op de
koningsvleugel en zwart won terrein op de
damevleugel. Wit had enkele mooie velden voor
zijn paard (o.a. e4), maar moest toch behoorlijk
oppassen voor een doorbraak op de damevleugel.
Uiteindelijk wist Henk op de damevleugel een pion
te veroveren, maar bleef wel met een
achtergebleven pion zitten, die door wit
geblokkeerd werd. Met nog enkele minuten voor
beide tegenstanders op de klok werd remise
overeengekomen.

Kees Vellekoop offerde met wit in een
Skandinavische Verdediging een pion op de 8e
zet. Op de 10e zet sloeg kees met zijn dame in op
g7, waardoor zwart niet meer kon rokeren en in
het midden moest blijven. De witte dame kwam
echter in de problemen. Na afruil moest Kees toen
met een pion minder de strijd voortzetten. In de
loop van het middenspel werden langzaam maar
zeker alle stukken geruild, wat jammer genoeg
wel voorkomen had kunnen worden. Het werd nu
een ongelijke strijd, die op fraaie wijze door zijn
tegenstander werd gewonnen.

De tegenstander van Hans van Offeren opende
met c4, waarop Hans met c6 antwoordde. De
strijd ging aanvankelijk gelijk op, maar naarmate
de partij vorderde kwam Hans steeds
aanvallender en beter te staan. Toen sloeg ook bij
hem het noodlot toe. Een gepende dame zorgde
ervoor dat één van zijn paarden verloren ging. Het
was toen een ongelijke strijd en Hans moest
tegen 11 uur het moede hoofd in de schoot

Ook met Hans Krol liep het niet naar wens. Op
de 4e zet van de Grünfeld deed zijn tegenstander
de voor hem verrassende zet Da4+. Zijn antwoord
hierop was niet slecht en er ontstond een
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leggen. Erg jammer, want hij had meer verdiend.

kwaliteit achter. In grote tijdnood - zijn
tegenstander had nog slechts een minuut op de
klok - ruilde Bas echter de dames, wat hij beter
niet had kunnen doen. Zijn tegenstander kon snel
een pion laten promoveren en daarmee was de
strijd gestreden. Geen slechte partij tegen een
tegenstander met een rating, die 200 punten
hoger was dan die van Bas,maar met de beide
dames nog op het bord had er wellicht nog net
remise in kunnen zitten. Al met al een
teleurstellende avond voor ons derde team.

Bas Luiten was de laatste in het rijtje, die het
onderspit moest delven. De opening begon rustig
met een variant op het Siciliaans, waarbij een
gelijkwaardige stelling op het bord verscheen. Er
waren voor beide partijen mogelijkheden, maar
beide spelers wilden niets forceren. Daar kwam
verandering in toen de stand op de borden in ons
nadeel veranderde. Bas viel iets te enthousiast
aan en verloor een stuk, maar kon dit in het
verloop van de partij nog ombuigen tot een
Henk van der Wösten

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

IJsselmonde 1
Steef Bergakker
André Coenen
Iroy Ockeloen
Arje Willemze
Rinus Bongers
Jan Bey
David van Heusden
Peter Overduin

1773 - Messemaker 1847 3
1907 - Kees Vermijn
1875 - Henk van der Wosten
- Kees Vellekoop
1924 - Hans Krol
1910 - Bas Luiten
1733 - Rudolf van Noord
1349 - Eelko de Groot
1711 - Hans van Offeren

1673
1756
1710
1644
1724
1720
1610
1641
1576

6½
½
½
1
1
1
½
1
1

-

1½
½
½
0
0
0
½
0
0

Ronde 4: Messemaker 1847 3 - Fianchetto 2 4½ - 3½
Maandag 9 januari 2012

Derde team wint met kleine cijfers van Fianchetto 2

Na twee nederlagen en één overwinning werd het
tijd dat de vierde wedstrijd in winst werd omgezet.
Dat lukte, zij het met de nodige moeite. We
werden geholpen door onze tegenstander. Ab
Scheel als wedstrijdleider had voor aanvang van
de wedstrijd een tweetal keren gezegd dat de
mobiele telefoons uitgezet moesten worden
omdat anders een nul zou volgen. De
tegenstander van Eelko de Groot hoorde echter
tot zijn ontzetting dat na een klein uur spelen zijn
mobieltje toch afging. Er restte - hoe sneu ook de wedstrijdleider niets anders dan een 0 voor
Eelko's tegenstander te noteren. Jammer, want
het beloofde een spannende partij te worden. In
een Siciliaanse opening was de derde zet van wit
voor Eelko een verrassing ( c2 - c4). Er ontstond
een gevecht om de centrumvelden. Rond de 10e
zet kreeg Eelko een open f-lijn en met zijn loper
op b7 ontstonden aanvalsmogelijkheden. Maar
ook wit had op de koningsvleugel enkele
dreigingen. Helaas ging toen het mobieltje af.

zetten. Zijn tegenstander speelde met zwart de
opening niet al te sterk en kwam na 14 zetten
behoorlijk onder druk te staan. Op de 17e zet zou
Pieter een pion kunnen winnen, maar zijn
tegenstander liet een vol stuk instaan. Hij gaf
direct daarna op. Dat betekende al in een vroeg
stadium een 2 - o voorsprong.
Bas Luiten en Ruud van Noord kregen kort na
elkaar een remiseaanbod. Het betrof voor Ruud
een Engelse opening. Het werd een saaie partij
waarin al snel vrij veel stukken werden afgeruild.
Het eindspel werd door beiden voorzichtig
gespeeld, daar het nemen van initiatief voor beide
tegenspelers gevaarlijk was. Het remiseaanbod
werd daarom aangenomen. Bas belandde in een
voor hem ongebruikelijke variant van het
Siciliaans. Zijn tegenstander rukte met een groot
aantal pionnen op en Bas kwam onder druk te
staan, maar verzuimde echter tot opluchting van
Bas door te drukken. Daarna van beide kanten
een vrij rustige opbouw, waarin de kansen voor
wit iets beter leken. Toch een remiseaanbod, dat
na overleg schoorvoetend werd aangenomen. We

Ook Pieter Hörchner als invaller voor Hans Krol
had een korte partij. Deze duurde slechts 17
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stonden er als team op dat moment goed voor.

veroverd en Henk stond op dat moment met
beiden een vijftal pionnen en een paard beter.
Toch lukte het zijn tegenstander o.a. vanwege
een vervelende vrije h-pion remise te houden.

Plotseling ging er toch nog het één en ander mis.
Hans van Offeren had met wit weliswaar enige
moeite een goed plan te bedenken, maar zwart
kwam onderontwikkeld uit de opening. Opeens
toch een dreigende opmars van zwart met kans
op stukwinst. Een schijnoffer van wit zou alle
problemen hebben opgelost indien de volgorde
van de zetten goed zou zijn uitgevoerd. Daar dit
niet gebeurde werd een onnodige 0 geïncasseerd.

Onze hoop was toen op Kees Vermijn gericht,
die in een eerder stadium een remiseaanbod na
overleg had afgewezen. Kees koos met zwart
voor een Spaanse opening; na 12. Lg5?!, h6
13.Lh4, Pc4! Moest wit 14. b3 spelen, waardoor
hij een slechte loper op c2 kreeg. Kees kwam dus
goed uit de opening en kreeg - na sluiting van het
centrum - de c-lijn te pakken. Wit kon nu niet veel
meer doen en bood op de 28e zet remise aan.
Zoals reeds gezegd werd dit aanbod afgewezen.
Na een gedwongen ruil van de goede loper van
wit tegen een paard van Kees kreeg zwart ook
nog de lange diagonaal a1-h8 in handen en na de
opening van de a-lijn kon kees met zijn toren op
a1 binnenvallen. Wit probeerde nog te
ontsnappen naar een eindspel met ongelijke
lopers, maar dame en loper van zwart werkten
uitstekend samen. De dreigingen namen toe en
na 69 zetten en nog maar 1 minuut op de klok kon
Kees als tevreden man een vol punt incasseren.
Een zeer belangrijk punt, want nu wonnen we met
4½ - 3½.

Op dat moment zag de partij van Kees Vellekoop
er nog remiseachtig uit. Weliswaar een kleine
achterstand in ontwikkeling maar niet
verontrustend. Maar ook hier een onverwachts
verloop. Een vijandelijke koningsaanval met twee
lopers en de dame bracht Kees in grote
problemen. Zijn tegenstander drukte door en Kees
moest capituleren. De stand was weer in
evenwicht.
Henk van der Wösten speelde deze keer te
voorzichtig. Al in een vroeg stadium werden de
beide dames afgeruild en er ontstond een
positioneel gevecht, dat eigenlijk steeds in
evenwicht was. Toen totaal onnodig pionverlies
voor Henk. Het werd vechten voor remise. Een
paar mindere zetten van zijn tegenstander deed
de partij evenwel kantelen. Een pion werd terug
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Messemaker 1847 3
Kees Vermijn
Henk van der Wosten
Kees Vellekoop
Pieter Hörchner
Bas Luiten
Ruud van Noord
Eelko de Groot
Hans van Offeren

Ronde 5: SO Rotterdam 5
Woensdag 8 februari 2012

-

Henk van der Wösten

Fianchetto 2
4½ - 3½
Ad de Veld
1 - 0
Kees Vrijland
½ - ½
Piet Hofstee
0 - 1
Dick Dekker
1 - 0
Cas Sodderland
½ - ½
Piet Sodderland ½ - ½
Serge Fedorin
1 - 0
Tom Buitelaar
0 - 1

- Messemaker 1847 3 3½ - 4½

Belangrijke overwinning van derde team op SO Rotterdam 5

voordeel. Een belangrijke overwinning, daar er in
onze poule drie teams degraderen.

Nadat een vijftal partijen was beëindigd stond ons
team met 4 - 1 voor. Toch werd het nog
spannend. Op de eerste twee borden moesten
Kees Vermijn en Henk van der Wösten opboksen
tegen de sterke Wim de Paus en Adri Helfrich,
terwijl Bas Luiten op bord 5 het opnam tegen
Thomas van Walsem die ruim 100 elopunten
meer had dan zijn tegenstander. Uiteindelijk werd
toch de winst gegrepen, al was het verschil wel
erg klein geworden. Het werd 4½ - 3½ in ons

Edgar Reibel speelde op bord 6 met zwart als
invaller voor Ruud van Noord. Zijn tegenstander
opende met d4 en na een minder goede zet van
zwart kon wit in het voordeel komen. Toen hij dit
evenwel achterwege liet, greep Edgar zijn kans en
zijn - e-pion kon oprukken naar e2, ondersteund
door loper en toren. Wit kon niet meer rokeren en
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zijn pionnen op g3en f4 werden zwak. Op de 20e
zet had Edgar de partij al moeten beslissen, maar
hij stelde dit nog even uit tot de 39e zet. De e-pion
bleek beslissend. Een uitstekende invalbeurt voor
Edgar.

werd. Achteraf gezien een heel nuttig hal punt.
We stonden op dit moment dus voor met 4 - 1.
Toch werd het zoals reeds gezegd nog spannend.
Henk van der Wösten had het tegen Adri Helfrich
bepaald niet makkelijk. Na 1. d4 -d5 speelde zijn
tegenstander 2. Pc3 en na Pf6 werd Lg5 gespeeld
en daarna werd het zwarte paard afgeruild. Wit
viel de zwarte koningsstelling aan, terwijl Henk
pogingen in het werk stelde om een aanval tegen
de witte koningsstelling op te zetten. Wit had
namelijk lang gerokeerd. Wit was eerder en Henk
moest zich verdedigen. Waarschijnlijk speelde zijn
tegenstander net niet agressief genoeg, want
Henk kon na dameruil een remise stelling
bereiken. Na eerst een remiseaanbod te hebben
afgeslagen, bood wit vervolgens zelf remise aan.
Dat betekende dat ons team in ieder geval had
gewonnen.

Hans van Offeren speelde met zwart de Caro
Kann. Tot en met de 12e zet werd de theorie
gevolgd. Daarna ging zijn tegenstander twijfelen
en bijzonder lang nadenken (zelfs een keer 35
minuten over 1 zet). De stand was in evenwicht
en zijn tegenstander bood drie keer remise aan.
De derde keer werd dit geaccepteerd. Geen partij
waar de stukken vanaf vlogen, maar wel een
nuttig half punt.
Kees Vellekoop kreeg met wit spelend eveneens
te maken met een Caro Kann. Veel
manoeuvreerwerk met een zwarte dame die
enigszins in de knoei kwam. Kees kon druk zetten
en met de doorgeschoven f-pion (f4-f5) kon een
doorbraak geforceerd worden. Met nog drie
minuten op de klok was het mat of dameverlies
voor zijn tegenstander. Een hele opluchting voor
Kees die in de externe competitie zijn eerste
overwinning behaalde.

Kees Vermijn had een zeer sterke tegenstander
tegenover zich. Het werd Spaans met 3…. Pc6 en
daarna d4 (Birdverdediging). Het lukte Kees een
stevige stelling op te bouwen en zwart had veel
tijd nodig om aanknopingspunten te vinden voor
een aanval. Na lange rokade van zwart kwam zijn
tegenstander opzetten met h6 en g5. Kees moest
toe kiezen: de koning in het centrum houden en
naar f2 spelen( korte rokade zou zelfmoord zijn),
a4 en b4 spelen en een aanval op de zwarte
koningsstelling beginnen of - veiliger - ook lang
rokeren. Voor de laatste optie werd gekozen.
Kees had echter eerst nog c3 - c4 moeten spelen
want nu kon zwart met zijn loper op a2 inslaan,
zodat Kees meteen een pion achter stond. Dat
werd hem uiteindelijk fataal, want na gedwongen
afruil van de overige stukken, kwam hij in een
verloren eindspel van K + 6 tegen K = 7 pionnen
terecht.

Eelko de Groot begon aan een in het begin
rustige partij. Op de damevleugel werden de
pionnen tegen elkaar geschoven . Winst was dus
op de koningsvleugel te halen, waar de stukken
van Eelko iets actiever waren. Toch was het
moeilijk om door te breken. De stand was in
evenwicht en zijn tegenstander bood remise aan.
Na overleg werd besloten om zonder risico te
nemen door te spelen. Dit pakte goed uit. De gpion rukte op, de lopers werden geruild en een
offer - een toren tegen 3 vrijpionnen - bood
kansen. Zijn tegenstander dacht daar anders over
en ging zelf in de aanval. Op het cruciale moment,
toen Eelko met mat dreigde,verrekende zijn
tegenstander zich echter en verloor hij eerst zijn
dame en daarna ook nog eens zijn toren. De partij
was beslist.

Bas Luiten op bord 5 was als laatste nog in een
hevige strijd verwikkeld. Na een rustige variant op
het Frans ging zijn tegenstander met zwart erg
snel met zijn f-g-h pionnen lopen. Er ontstond een
interessant middenspel met kansen over en weer.
Misschien had Bas in dit middenspel iets
agressiever moeten spelen, want nu ontstond een
gelijkwaardige remisestelling (beiden 2 paarden
en 6 pionnen op gelijke lijnen). Bas bood bij de
stand van 4 - 1 in ons voordeel remise aan, maar
dit werd uiteraard niet aangenomen. Ook bij de
stand van 4 ½ - 1 ½ bood Bas nogmaals remise
aan, maar zijn tegenstander speelde door en met
succes. Met nog enkele minuten op de klok voor
beide spelers bleek dat Bas geen
paardenliefhebber was, want hij gaf pardoes een
vol paard weg. Daarmee was de partij voorbij en
moest hij zijn tegenstander met de overwinning
feliciteren. Het bleef dus bij een 4½ - 3½
overwinning.

Hans Krol, die tot nog toe in de externe
competitie nog niet erg succesvol was geweest,
wilde zich revancheren. Hij kwam goed uit de
opening in een Siciliaan, die vrij ongewoon was
omdat zijn opponent met de 2e zet g3 speelde.
Na de 4e zet stonden de pionnen van zwart op
c5,d5 en e5 en wit had een paard op e2 staan.
Wit probeerde het zwarte centrum met c3 en f4
aan te tasten, wat tot gevolg had dat zwart het
openingsvoordeel niet in beslissend voordeel kon
omzetten. De stelling bleef zodoende in
evenwicht. Beide spelers hadden nog een paard,
een loper en enkele pionnen. Na overleg bood
Hans - gezien de stand op dat moment aan de
andere borden - remise aan, wat geaccepteerd
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

SO Rotterdam 5
Wim de Paus
Adri Helfrich
Jos Holst
Rens Sliedrecht
Thomas van Walsem
Jan Timmerhuis
Joop Michel
Rob Salomons

-

februari 2011

Messemaker 1847 3 3½
Kees Vermijn
1
Henk van der Wösten ½
Kees Vellekoop
0
Hans Krol
½
Bas Luiten
1
Edgar Reibel
0
Eelko de Groot
0
Hans van Offeren
½

-

4½
0
½
1
½
0
1
1
½

4
.
4½
7½
x
.
5
3
2½

5
5½
.
6
.
x
4½
3
3½

Stand na 4de ronde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasse 2C
N
IJsselmonde 1
5
Hendrik Ido Ambacht 1 5
De Willige Dame 2
5
Hoeksche Waard 1
5
SO Rotterdam 5
5
Messemaker 1847 3
4
Dordrecht 4
5
Fianchetto 2
4

Mp
10
8
6
4
4
4
2
0

Bp
29
21
25½
17½
17½
13½
15
13

1
x
1½
3
.
2½
1½
2½
.

2
6½
x
3½
3½
.
.
2
3½

3
5
4½
x
½
2
2½
.
.
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Team 4 (RSB – klasse 2B)
Ronde 3: Messemaker 1847 4 - WSV 2
Vrijdag 27 november 2011

2½ - 5½

Jeugdteam kan, ondanks verlies, trots zijn op resultaat tegen WSV 2
Dit keer speelde het jonge Messemaker 4 een
wedstrijd tegen het Waddinxveense WSV 2, een
wedstrijd tegen de buren dus. Vooraf had
ondergetekende er een hard hoofd in. WSV 2
bracht tot dusverre achttallen in de ring met een
gemiddelde rating van 1650, terwijl wij het
moesten doen met een gemiddelde rating van
1410 en 1427. Kijk, dat je zo'n wedstrijd
waarschijnlijk niet zult winnen, dat is een
uitgemaakte zaak, maar voor hetzelfde geld loop
je tegen een enorme zeperd op met alleen maar
verliespartijen en dat is dan natuurlijk minder leuk
en misschien ook wel ontmoedigend voor ons
jonge team. Daarom had ik ze duidelijk
voorgehouden, dat dit een wedstrijd tegen een
sterke tegenstander is en dat verliezen dit keer
geen probleemwas en dat je van het spelen van
dit soort partijen veel kanloeren en alleen maar
sterker wordt. Sterke tegenstanders leggen je
zwakke punten bloot en daar leer je van.

eerste 2 overwinningen.
Dat was al de derde nul. Zou deze wedstrijd voor
Messemaker 4 dan toch een zeperd worden? Dan
heb je gerekend buiten Steven Fleuren. De vorige
keer was ik al lyrisch over zijn prestaties in
Messemaker 4. Door die prestaties is hij nu al
doorgeschoven naar het tweede bord en iedereen
verwachtte natuurlijk dat hij daar wel de kous op
de kop zou krijgen. Niks hoor, gewoon opnieuw
een heerlijke overwinning geboekt, de derde op
rij. Tegen een speler met een rating die 688
punten hoger is dan de zijne....., hoe bestaat
het???? Na afloop vroeg ik Steven naar het
geheim van zijn succes. Nieuwe
openingstrategiën? Trainen en spelen via
Internet? Een nieuwe coach wellicht? Veel
toernooien gespeeld? Het ontnuchterende
antwoord van Steven: "nee, hoor, ik maak alleen
wat minder fouten dan eerder". Zo makkelijk kan
het dus zijn.....

Dat was bijv. het geval aan bord 4 en 8 bij Jelle
Hondelink en Elwin Oldenborgh. Jelle met een
rating van 1305 kreeg de qua rating sterkste
speler van WSV 2 tegenover zich, rating 1764, die
een kleine onnauwkeurigheid in de opening
afstrafte met pionwinst. Die pion wist de
tegenstander vast te houden tot in het eindspel en
onder druk gezet leidde dat tot stukverlies en de
partij. Heel leerzaam. "Rookie" Elwin heeft als
enige opdracht van de teamleider meegekregen
om zijn bedenktijd goed te benutten. En dat deed
hij, hij kwam deze keer zelfs een beetje in
tijdnood. Het is voor Elwin lastig in deze poule, het
was voor hem beter geweest als hij zijn debuut in
de 3e of 4e klasse zou kunnen maken, maar ook
dit gaat eigenlijk prima. Elwin speelt op een goed
niveau mee en hij wordt iedere wedstrijd een
beetje beter. Het is een kwestie van tijd dat dit
punten op gaat leveren.

Ikzelf had dit seizoen geen goede start gemaakt.
Tweemaal kwam ik beter te staan, wist dat niet
om te zetten in winst en uiteindelijk kreeg ik de
kous op de kop na een onnauwkeurigheid, En dit
keer leek hetzelfde scenario zich af te spelen .
Mijn tegenstander was een sterke speler van
1700 plus, maar beging toch 2
onnauwkeurigheden, waardoor zijn paard van b8
op f8 terecht kwam, niet zo'n fijne, actieve plek
voor een paard. Ik wist daar van te profiteren en
ging vol in de aanval. Op de 10e zet had ik al a4,
b4, c4 en d4 gespeeld! Na 25 zetten kreeg ik een
remisevoorstel. Mijn frontale aanval was
vakkundig geblokt, maar langere termijn had ik
nog wel aardige aanvalskansen. Echter, mijn
tegenstander had de ernstigste problemen met
het activeren van het paard op Pf8 opgelost en
kreeg nu tegenkansen. Misschien wel sneller dan
mijn aanval. Ik besloot de remise te accepteren en
zo van de hatelijke nul af te komen. Of zoals
Jasper van Wijhe het droog tegen me zei: "er zit in
ieder geval een stijgende lijn in".

Bernard Evengroen is ondanks zijn jeugdige
leeftijd geen rookie meer. Hij speelt al jaren in dit
team en dit jaar is hij onbetwist onze eerste bord
speler. Hij scoorde dit jaar al 2 uit 2 in deze
klasse, dus ook dit keer keken we gespannen
naar zijn bord in de hoop daar in ieder geval een
puntje te scoren. Dat zat dit keer niet mee. De
tegenstander speelde het uitstekend en Bernard
speelde het deze keer net wat minder. Misschien
toch een beetje overmoedig geworden van de

Jasper zelf had ondertussen op bord 3 een mooie
remise gescoord. Halverwege de partij stond hij
een pion achter, dreigde er nog eentje te verliezen
en eigenlijk gaf iemand meer iets voor zijn
kansen. Dan is Jasper echter op zijn best. Hij
behield de pion, won er eentje terug en bereikte
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remise. Knap.

de wedstrijd zelfs kunnen winnen. En hoewel de
kansen niet groot waren, gaf ik beide heren de
opdracht om "er voor te gaan". Tegen de tijd, dat
Bernard zijn partij verloor, was Alejandro ook al in
het nadeel gekomen. In tijdnood werd dat nog
erger en uiteindelijk kostte hem dat de partij.
Jammer natuurlijk, maar tenslotte is dit een
teamwedstrijd en gaan de teambelangen voor de
individuele belangen.

Remise was ook weggelegd voor Mustapha van
Zoest. Ook voor hem de eerste punten in deze
competitie. Ook hier was er sprake van een
plusremise. Hij was continu in de aanval, stond
optisch beter, maar kon het beslissende gat niet
vinden. Hij creeerde wel een dubbelpion bij de
tegenstander, maar dat bleek niet voldoende.
De laatste partij was die van Alejandro Acuna.
Alejandro stond lange tijd gelijk en kreeg ook een
remisevoorstel. Normaal gesproken had hij dat
aanvaard, maar ditmaal vroeg ik hem om door te
spelen en op zoek te gaan naar winst, omdat ook
Bernard nog een kansje had. Op dat moment
hadden we in de wedstrijd 2,5 punt en als nu
Bernard én Alejandro zouden winnen, dan zou we

Het team scoorde nu 2,5 tegen 5,5. Daarbij
hebben 4 van de 8 spelers een heelof half punt
gehaald. Voorwaar niet slecht tegen een sterk
team als onze tegenstander van deze avond.
Volgende wedstrijd 13 december uit tegen
Dordrecht 3, tegen de koploper. Een echte
uitdaging!

Gerrit Jan Hondelink
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Messemaker 1847 4
Bernard Evengroen
Steven Fleuren
Jasper van Wijhe
Jelle Hondelink
Mustafa van Zoest
Gerrit-Jan Hondelink
Alejandro Acuna
Elwin van Oldenborgh

-

WSV 2
2½ - 5½
Wim van Vuuren
0 - 1
Albert Prins
1 - 0
Patrick Groenendijk ½ - ½
Bert van der Knaap
0 - 1
Willem van der Hoek ½ - ½
Marco de Bruin
½ - ½
Mart Jan Luteyn
0 - 1
Jan Muit
0 - 1

Ronde 4: WSV 2 - Messemaker 1847 4
Dinsdag 13 december 2011
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Dordrecht 3
Pieter Quist
Koos Abee
Victor van Blommestein
Henk Timmermans
Adri Timmermans
John Janssen
Laurens Jiskoot
Theo Jiskoot

1763
1810
1914
1759
1755
1756
1697
1654
1760

2½ - 5½
-

Messemaker 1847 4
Bernard Evengroen
Steven Fleuren
Jasper van Wijhe
Mustafa van Zoest
Jelle Hondelink
Gerrit-Jan Hondelink
Ruud Spruit
Elwin van Oldenborgh

Ronde 5: Messemaker 1847 4 - SO Rotterdam 4
Vrijdag 17 februari 2012

1410
1723
900
1407
1565
1305
1560

7
1
1
½
½
1
1
1
1

-

1
0
0
½
½
0
0
0
0

1- 7

Leerzame ervaring voor Messemaker 4
Tegen de ervaren rotten van SO Rotterdam viel er
dit keer niet veel eer te behalen voor het jeugdige
Messemaker 4. Om een idee te geven van de
onderlinge verhoudingen, de gemiddelde rating
van SO Rotterdam is 1675, die van Messemaker
4 slechts 1427. En als je dan uitgerekend in die
wedstrijd ook nog je enige 1700+-speler, Bernard
Evengroen, moet missen, waardoor de

gemiddelde rating onder de 1300 zakt, tja, dan
krijg je het lastig. Heel lastig,
En dat bleek. Uiteindelijk kwam er een 1-7
nederlaag op de borden. Conclusie van de avond
was dan ook dat SO Rotterdam op 6 van de 8
borden sterker was, op sommige een beetje, op
andere behoorlijk wat sterker.
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Mustapha van Zoest en Steven Fleuren ontdekten
beiden een kleine zwakte in hun
openingsrepertoire en liepen feitelijk vanaf de
opening achter de feiten aan. Het tekent de
karakters van deze talentvolle spelers, dat ze het
nog heel lang probeerden en allerlei complicaties
in de stelling wisten te weven, maar bij beiden
mocht het niet baten, de tegenstanders losten de
complicaties moeiteloos op en wikkelden af naar
een gewonnen positie.

Op 2 borden was Messemaker de sterkste. Bij
Alejandro Acuña leverde dat jammer genoeg niets
op, omdat Alejandro in tijdnood niet meer de
beste zetten wist te vinden. En dus viel Jelle
Hondelink de eer te beurt om dit keer de eer van
Messemaker 4 te redden. In een gelijkopgaande
partij werd de tegenstander gedwongen de eigen
koningsstelling te verzwakken. Die verzwakking
werd door Jelle vol aangegrepen om
materiaalwinst te verkrijgen. En ook daarna bleef
Jelle scherp spelen, zodat hij in geen enkele van
de valkuilen viel die de stelling in zich had en wist
zo zijn eerste winst te boeken in de tweede
klasse, nota bene tegen een tegenstander met
bijna 400 ELO punten meer.

Jasper van Wijhe had weer zo'n echte in elkaar
geschoven Jasper-stand op het bord weten te
toveren. Echter, waar hij normaal gesproken dan
op zijn best is en er een remise of een winst uit
weet te halen, was dit keer zijn tegenstander beter
in de Jasper-stelling dan Jasper zelf en strafte
een defensief foutje moeiteloos af.

Conclusie, een leerzame avond voor onze jonge
helden. Er moet flink wat huiswerk verricht worden
om zelf ook op het niveau van deze tegenstander
te komen. Op 9 maart zullen we zien wat dat
huiswerk heeft opgeleverd, thuis tegen Fianchetto
1.

Elwin van Oldenborgh en Ida Hondelink deden
hun uiterste best, maar moesten beiden in het
middenspel een kwaliteit inleveren en dat nadeel
werd door de tegenstanders moeiteloos uitgebuit.
Gerrit Jan Hondelink

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Messemaker 1847 4
Steven Fleuren
Jasper van Wijhe
Jelle Hondelink
Mustapha van Zoest
Gerrit Jan Hondelink
Alejandro Acuña
Elwin van Oldenborgh
Ida Hondelink

-

SO Rotterdam 4
Wim van Munster
Herman van Bekkum
Tom Boesten
Johan Steenbergen
Ab Willeboordse
Rene Geuskens
Ton de Vreede
Bram Boegman

1
0
0
1
0
0
0
0
0

-

7
1
1
0
1
1
1
1
1

Stand na 5de ronde
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasse 2B
Dordrecht 3
SO Rotterdam 4
CSV 1
Moerkapelle 2
Onesimus 2
Fianchetto 1
WSV 2
Messemaker 1847 4

N
5
5
5
5
5
5
5
5

Mp
10
7
6
5
5
4
3
0

Bp
31
23
24½
18
18
18½
16½
10½

1
x
2
.
.
2
2½
1½
1

2
6
x
3½
2½
.
.
4
1

3
.
4½
x
2
5
1½
2½
.

4
.
5½
6
x
4
3½
.
3

25

5
6
.
3
4
x
6
.
3

6
5½
.
6½
4½
2
x
3
.

7
6½
4
5½
.
.
5
x
2½

8
7
7
.
5
5
.
5½
x
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Team 5 (RSB – klasse 3C)
Ronde 3: Messemaker 1847 5 - IJsselmonde 2 3½ - 4½
Maandag 14 november 2011

Messemaker 1847 5 redt het net niet tegen IJsselmonde 2
Wibo Bourguignon
Het beeld van de gehele partij was dat ik continu
het initiatief had, veel dreigingen had, veel
bedenktijd gebruikte, maar toch geen beslissend
voordeel wist te behalen. Erg jammer, want dan
hadden we 4-4 gespeeld. Mijn tegenstander
opende met Scandinavisch, maar behandelde
deze scherpe opening vrij passief. Na 8 zetten
had ik een al een aardige
ontwikkelingsvoorsprong, maar bedenk dan maar
eens hoe je hier snel voordeel uithaalt. Op de 14e
zet hielp hij me een beetje door een zwakke pion
op e6 te creëren, waarna ik zijn koningstelling kon
verzwakken. Ondanks het vele denkwerk vond ik
niet de winnende combinatie op de 21e en 30e
zet. Met als gevolg remise.

er wat van de zeggen, maar het was eigenlijk wel
duidelijk dat hij er meer door afgeleid werd dan
ikzelf. En naar 30 zetten maakte hij dan ook een
fatale fout en gaf het spelletje op…
8. b3 a6 9. Te1 b5 10. Ld3 Lb7 11. a4 bxa4 12.
bxa4 Te8 13. c3 Pbd7 14. Lc2 Pc5 15. d3 Tad8
16. La3 Pcd7 17. d4 De6 18. Dd3 Dg4 19. h3
Dg6 20. d5 Pb8 21. c4 Lc8 22. Ph4 Dg5 23. Dg3
Dxg3 24. fxg3 g5 25. Pf5 Lxf5 26. exf5 Pbd7 27.
g4 h5 28. g3 Pb6 29. Lb3 Pe4 30. Txe4 1-0

Chris Kraaijeveld
Met bord 3, zwart, zag het inderdaad na
pionverlies zwart voor me uit. Mijn stukken
stonden elkaar in de weg en het leek een verloren
zaak. Toch wist ik onder het motto "alles naar
voren" de zaak aardig in balans te trekken en
bleken al mijn stukken na een lange afruil in een
bijzondere harmonie samen te werken. Zelfs leek
ik winstkansen te hebben, maar na een blik op de
andere borden dacht ik dat we zouden winnen en
nam ik het remise-aanbod van mijn tegenstander
aan. Maar dat bleek een misrekening; we waren
zeker aan elkaar gewaagd zoals Wibo had
voorspeld, maar we redden het net niet.

Adrie Oosterhof
Na een gebruikelijke opening, speelde mijn
tegenstander zijn pionnen op de zwarte
koningsvleugel ver naar voren kennelijk om later
een lange rokade toe te passen. Zelf koos ik voor
een korte rokade en wist met een pionnen ruiling
een openlijn te creeren voor mijn toren. Toen mijn
tegenstander verzuimde de lange rokade te doen,
wist ik met de loper, die achterin, verdekt in het
achterveld stond en werd gedekt door de toren op
de open lijn,een pion te pakken met een schaakje
en een aanval op de toren( die mijn tegenstander
inmiddels had verplaatst) . Na een een kwaliteit te
hebben gewonnen, bracht ik mijn dame achter de
vijandige linies met een schaakje. Mijn
tegenstander kon deze dreiging op heffen en kon
ik een loper winnen en was de stelling van mijn
tegenstander een gatenkaas, waarna mijn
tegenstander opgaf. Het eerste punt was binnen
na een uur.

Ronald Bode
Mijn tegenstander was niet op tijd, ik had mij
voorgenomen hem een paar minuten te geven en
dan de klok te starten, maar de wedstrijdleider
vertelde mij dat ik verplicht was een zet te zetten
en dus de klok te starten. Maar vrij snel na dat de
klok gestart was kwam mijn tegenstander
ongeveer na 5 minuten binnen. Ik opende met e4
waarna een Philidor-verdediging volgde: 1. e4 e5
2. Pf3 d6, en blijkbaar is de meest voorkomende
tegenzet hier op: 3. d4 maar ik speelde: 3. Pc3.
Na dat ik paard tegen een loper of ruilde .. Pf6 4.
Lc4 h6 5. O-O Le7 6. Pd5 O-O 7. Pxe7+ Dxe7
vergat ik even dat mijn pion nog steeds in stond.
Maar gelukkig zag mijn tegenstander dit niet want
hij was continue met zijn smartphone bezig. Het
was wel duidelijk dat hij de introductie van onze
wedstrijdleider niet had gehoord (later ging zijn
telefoon ook nog eens af). Ik heb overwogen om

Eduard Dame
Net terug van een heerlijke vakantie op Sicilië zou
je denken dat ik met de Italiaanse opening wel
zou kunnen gaan scoren. Mijn tegenstander
speelde passief en dus togen mijn witte stukken
ten strijde. Voor club, volk en vaderland! Maar achteraf en eerlijk gezegd - het initiatief van mijn
stukken was voornamelijk virtueel. Omstanders
die een korte eerste blik op mijn bord wierpen
moeten hebben gedacht dat de winst nabij was,
maar schone schijn bedriegt. Ook Fritz vond het
achteraf maar allemaal niks. Bijkomende factor
was dat ik veel bedenktijd gebruikte en mijn
tegenstander veel minder; vaak gaat dat
opmerkelijk genoeg samen. Kortom, rond de 35e
zet was het gedaan met de koopman. Ik gunde
mijn tegenstander nog even het genoegen mij mat
te zetten. Waarom niet, daar gaat het spelletje
toch om. En daarna had ik tijd de nog lopende
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partijen te volgen in de stille hoop dat mijn verlies
er voor de einduitslag niet zou te zou doen. Stille

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Messemaker 1847 5
Nico de Ronden
Wibo Bourguignon
Chris Kraaijeveld
Eduard Dame
Edgar Reibel
Ronald Bode
Wil Woudenberg
Adrie Oosterhof

-

hoop werd ijdele hoop en schuldbewust reed ik
terug naar Den Haag.

IJsselmonde 2
3½ - 4½
David van Heusden 0 - 1
Han Pijpers
½ - ½
Rene Verschoor
½ - ½
Stanly Brabers
0 - 1
Hans Kleinloog
½ - ½
Harm Visser
1 - 0
Rutger Smit
0 - 1
Ron Bijleveld
1 - 0

Ronde 4: Sliedrecht - Messemaker 1847 5 5½ - 2½
Donderdag 8 december 2011

Derde verlies op rij voor Messemaker 5 tegen Sliedrecht 3
Adrie Oosterhof
De uitwedstrijd tegen Sliedrecht ging zowel in de
heen en terugreis gepaard met harde wind en met
name op de terugreis heel veel regen. In een klein
zaaltje boven het plaatselijk cafe werd de strijd
aangegaan tegen Sliedrecht 3. De tafeltjes waren
wat aan de kleine kant waardoor de borden,
klokken, koffie en notatie boekjes maar ook net op
de tafel pasten. Ik zat niet lekker. Zowel op de
stoel als in de wedstrijd en gaf in begin direct een
pion weg. Daarna was ik gelijk bij de les en
onstond een spannende strijd. Helaas gaf ik nog
een pion weg. Echter daarna kwam ik pas goed
opdreef en wist mijn tegenstander flink in het
nauw te drijven. Met een toren en een paard
tegen mijn tegenstander toren/loper dacht ik net
als de vorige keren met mijn paard wonderen te
kunnen verrichten. Ditmaal echter was het paard
te dartel en niet te houden en deed ik een te
snelle zet waardoor de torens werden afgeruild en
mijn paard vast stond. Ik kon het paard niet meer
verdedigen en gaf hierna op. Baalde op de
terugreis nog wel dat ik te snel de bewuste zet
deed. Gelukkig hebben wij een goede coach die
op de terugreis ons direct uit de dip haalde door
aan te geven dat wij de sterkste tegenstanders
hebben gehad en dat wij de komende tijd enkel
nog de zwakkere tegenstanders krijgen.

zou lokken. Ook Fritz vond dat bij het naspelen
een erg goed idee. En toe trad er een ernstige
vorm van schaakblindheid op. Toegegeven, in het
matje dat ik voor ogen had zat een rekenfout,
maar als ik daardoor niet van slag was geraakt en
even verder had gekeken dan mijn neus lang was,
had ik gezien dat het op een ander manier mat in
drie was. Jammer, maar niet getreurd. Met een
stuk minder, maar met nog altijd met een iets
betere stelling speelde ik dapper door. De witte
koning die tijdens de eerste aanval al een stap
naar voren had gedaan, ging onvervaard en door
mij gestimuleerd nog verder de koningsvleugel op.
En vond daar zijn Waterloo. Deze keer had ik het
mat van A tot Z door. Nabeschouwend denk ik dat
mijn winst terecht was - ik speelde beter en
actiever - maar zorgelijk blijft dat de stukken al na
17 in plaats van 26 zetten terug in de doos
hadden gekund.
Wibo Bourguignon
Over mijn partij kan ik kort zijn. Ik speelde te snel
de openingszetten en gaf daardoor mijn
tegenstander al na 5 minuten de gelegenheid met
een pionvork een stuk te winnen. Weg leuk
avondje schaken. Daarna heb ik nog lang
tegengestribbeld in de hoop dat hij in de complexe
stellingen ergens verkeerd zou rekenen. Maar dat
deed hij niet. Hij speelde het sterk uit en ik troost
me maar met de gedachte dat het krachtsverschil
hoogstwaarschijnlijk toch tot verlies zou hebben
geleid.

Eduard Dame
Een merkwaardige gang van zaken, zo kan mijn
partij tegen Peter Vis wel de boeken in. Na twee
zetten kon geen van beiden meer terugvallen op
openingstheorie (1 f4, Pc6, 2 Pc3 e6) . Dat was in
mijn voordeel, want de witte stelling kreeg al snel
verschijnselen van Emmentaler kaas en mijn
zwarte stukken trokken dapper ten strijde door de
gaten Paard en loper kwelden de witte koning. Ik
besloot de partij winnend af te ronden met een
loperoffer die de witte dame uit het centrum weg

Wil Woudenberg
Na 1 winst- en 2 verliespartijen, waarvan de
laatste, thuis, geheel onnodig door een minder
goede afruil in de eindfase, zat de motivatie er
goed in. Zoals meestal werd het de C4-opening,
met een rustig vervolg verwachtend. Echter mijn
opponent reageerde erg vlot op de beginzetten,
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en begon met sterk aanvallende impulsen direct
zijn strijdplan te tonen. Ik kwam daar goed uit
weg, en er ontspon zich een druk middenveld
waar beide partijen in afwachting waren wie er
zou beginnen met een afruil. Uiteindelijk deed ik
dat en kwam positioneel wat beter te staan, maar
dan moest mijn opponent het afruilen niet
overnemen. Hij deed dit toch, aantonend dat hij
alleen nog maar zou verdedigen. M.a.w. wachten
op mijn foutje als ik echt op de winst zou gaan
spelen. Na enig nadenken koos ik toch maar voor
een plus remise-aanbod, wat hij van zijn
teamleider mocht aannemen en waardoor de
team match met een ½ - ½ begon.

Een enerverende match, waarbij tegenstander
zwart uiteindelijk met nog 2 minuten, - tegenover
wit met nog ruim 4 minuten te gaan op de klok de dame weggaf. De partij golfde op en neer, ik
kwam een pion voor, zwart kon net aan een
gevaarlijke open torenlijn ontsnappen door lang te
rokeren, wit kwam met drie zware stukken op 1
lijn te staan. Vervolgens kwam mijn aanvallende
paard in een zeer benarde positie te staan en leek
kansloos door de dame geslagen te gaan worden.
Gelukkig was er nog een escape en bleef de zaak
in evenwicht. Tot het voor zwart fatale moment
aan het einde van de partij. Een clubgenoot zei
dat ik heel kalm achter het bord bleef zitten in de
slotfase, maar dat was meer buitenkant dan
binnenkant, denk ik...

Chris Kraaijeveld

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Sliedrecht 3
Floris Verweij
Henk Prins
Kees van der Does
Peter Vis
Hans Snel
Peter Dekker
Gerard Kolenbrander
Evert Bos

1627
1635
1795
1740
1629
1549
1523
1547
1595

-

Messemaker 1847 5
Nico de Ronden
Wibo Bourguignon
Chris Kraaijeveld
Eduard Dame
Edgar Reibel
Ronald Bode
Wil Woudenberg
Adrie Oosterhof

1450
1577
1568
1499
1495
1410
1379
1371
1300

5½
1
1
0
0
1
1
½
1

-

2½
0
0
1
1
0
0
½
0

Ronde 5: Messemaker 1847 5 – Oostflakkee 2 3½ - 4½
Maandag 16 januari 2012

Messemaker 1847 5 verliest weer nipt nu van Oostflakkee 2
Wibo Bourguignon
Ik trof met zwart een zeer solide en stug spelende
tegenstander. We maakten beiden geen fouten en
gaven geen kansen weg. Na 28 zetten lukte het
me eindelijk een pion te winnen. Met 6 tegen 5
pionnen en ieder de zwarte loper, was er
misschien een klein winstkansje, maar de geest
was wel uit mijn fles. Ik merkte dat ik het weekend
3 lange partijen op het TataSteel Chess had
gespeeld en dat eiste zijn tol. Met remise was ik
tevreden. Jammer genoeg verloren we als team
weer nipt. Onze enige overwinning is helaas
komen te vervallen. Aangezien er dit jaar 4 teams
degraderen, is dat nu ook vrijwel zeker voor ons
het geval.

tegenstander door de bomen nog minder bos dan
ik. Uiteindelijk stonden mijn stukken stonden goed
genoeg voor de finale genadeklap. Maar deze kon
ik niet geven, want mijn tegenstander gaf terecht
op. De stand was toen 1½ - ½ voor ons team.
Verwachtingsvol bleef ik daarna de partijen van
mijn teamgenoten volgen.....
Adrie Oosterhof
Vorig jaar speelde ik de sterren van de hemel
echter dit jaar is het nog wachten op het eerste
halve puntje. Vol goede moed begonnen aan de
partij en na een groot aantal zetten ontstond een
symmetrische stelling op het bord qua
pionnenstructuur met enkel nog een koning en
toren. Hierna dacht ik na lang denken winst
kansen te zien door met de toren achter de zwarte
pionnen te komen en mat de geven.. Helaas
kwam ik 1 zet te kort waarna mijn tegenstander
kon promoveren en mijn winst kansen tot nul
reduceerde en verlies het gevolg was. Ondanks
verlies een spannende partij met bijna een half
puntje. Meer verslagen volgen!

Eduard Dame
Na 23 zetten konden de stukken weer terug naar
de beginstand. Behalve mijn koning die trots
pronkte midden op het bord: 1-0. Ik speelde met
wit een minder gangbare variant van het Italiaans,
en met succes. Eerst zette ik druk op de
damevleugel, om daarna soepel om te schakelen
naar de koningsvleugel. Uiteindelijk zag mijn
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Messemaker 1847 5
Pieter Hörchner
Nico de Ronden
Wibo Bourguignon
Eduard Dame
Edgar Reibel
Ronald Bode
Wil Woudenberg
Adrie Oosterhof

-
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Oostflakkee 2
3½
Louis Bengsch
½
Remon Huysmans
0
Arie Breedijk
½
Ronald Groenendijk
1
Leo Brands
1
Theo Witjens
½
Berend Jan Bruggeman 0
Hans Becker
0

-

4½
½
1
½
0
0
½
1
1

6
6½
4½
4½
5
4½
x
.
.

7
7½
.
5½
4½
4½
.
x
.

Stand na 5 ronden
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Klasse 3C
De Zwarte Pion 1
Spijkenisse 4
Sliedrecht 3
IJsselmonde 2
Oostflakkee 2
3-Torens 3
Messemaker 1847 5
SO Rotterdam 6

N
5
4
4
4
4
5
4
0

Mp
10
6
5
5
4
0
0
0

Bp
31
20
15½
15
13½
15
10
0

1
x
3½
.
1½
2
1½
½
.

2
4½
x
1½
.
2½
3½
.
.

3
.
6½
x
4
.
3½
2½
.

4
6½
.
4
x
.
3
3½
.

5
6
5½
.
.
x
3½
3½
.

8
.
.
.
.
.
.
.
x



Combinaties
Opgaven
Ter inleiding
Mat, daar gaat het in het schaakspel om.
Niettemin is het een zeldzaam verschijnsel. want
wie mat ziet aankomen, geeft zijn partij op. Een
dood enkele keer, bij een blunder, is daar net
geen gelegenheid meer voor en ga je echt mat.
Wie de oplossingen ziet, ontdekt dat ook hier de
verliezer voor dat hij mat gaat al het bijltje er bij
neerlegt. Toch een merkwaardig verschijnsel
eigenlijk.

De twaalf combinaties die u hier aantreft lopen
allemaal uit op mat; matcombinaties dus.
Het laatste drietal is bijzonder want daar gaat om
mat op de achterste rij, Wie is daar nooit eens het
slachtoffer van geworden?
Van de eerste negen neemt de moeilijkheidsgraad
geleidelijk toe; dat geldt ook bij de laatste drie.
Geduld en geluk gewenst!

Pieter Hörchner.
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Diagram 1

Diagram 2

Diagram 3

1. Wit aan zet.
Wit kan deze stelling op
verschillende manieren beslissen
maar ziet u het mat in twee?

2. Wit aan zet.
Wit heeft een stuk geïnvesteerd
in een heftige koningsaanval.
Hoe maakte hij de partij uit?

3. Zwart aan zet.
Wit stond niet slecht totdat hij
Td1-d2 speelde. Toen werd het
een ander verhaal. Hoe won
zwart de partij?

Diagram 4

Diagram 5

Diagram 6

4. Zwart aan zet.
Wit moet wel op het punt van
opgeven zijn geweest. Zwart kan
op verschillende wijzen winnen.
Daarvan is 1.....Dxf6 de
eenvoudigste Helaas, hij
speelde 1.....Ld5 met de
matdreiging op de lange
diagonaal. Dat lijkt sterk maar
was het beslist niet.
De witspeler greep zijn laatste
kans en het was zwart die mat
ging. Hoe?

5. Wit aan zet.
Wit staat een volle kwaliteit voor.
De winst kan niet ver af zijn.
Maar voorzichtigheid blijft altijd
geboden. Wit speelde 1.Ld3
Opeens waren de rollen
omgekeerd. Zwart greep de
winst. Wat overkwam de
witspeler?

6. Wit aan zet.
Wit vond een leuke manier om
zijn voordeel in winst om te
zetten. Hoe?
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Diagram 7

Diagram 8

Diagram 9

7. Wit aan zet.
Ziet u hoe wit met een
uitgekiende serie schaakjes mat
forceerde?

8.Wit aan zet.
Wit lijkt helemaal van het bord te
zijn gespeeld en is ook nog een
pion achter. Maar een klein foutje
van de zwartspeler in het
voorafgaande gooit alles
overhoop. Het is wit die er met de
buit van door gaat. Hoe speelde
hij dat klaar?

9. Wit aan zet.
Zwart staat onder zware druk op
de koningsvleugel. Hij heeft
zojuist ....Lf8-g7 gespeeld om de
penning te doorbreken terwijl ook
de witte dame aangevallen staat.
Na bijvoorbeeld 1.Dh4 Lxf6;
2.Dxf6 De7 zou zwart niet slecht
staan maar de witspeler vond een
veel sterkere voortzetting die tot
mat leidde.

Diagram 10

Diagram 11

Diagram 12

10. Zwart aan zet.
Zwart wint simpel en direct!

11. Zwart aan zet.
Zwart vond een krachtzet die
leidde tot mat dan wel
beslissende materiaalwinst.
Welke?

12. Wit aan zet.
Ondanks de sterk
vereenvoudigde stelling vond de
witspeler een geforceerde
winstgang In de oplossing spelen
verschillende tactische ideeën
een rol, gebaseerd op de zwakte
van de onderste rij.
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Beker
Messemaker bereikt laatste 8 in RSB-beker
Remco Hylkema - Richard Zijleman 1 - 0

In de derde ronde van de competitie om de RSBbeker trad het team van Messemaker op 6
december aan tegen Nieuwerkerk aan den IJssel.
Gezien het ratingverschil tussen beide teams was
Messemaker vooraf duidelijk favoriet. Dat bleek
ook tijdens de match. Geen van de Messemakerspelers kwam in de problemen en na zo'n twee uur
spelen kon Jan het eerste punt voor Messemaker
oogsten. Degelijke overwinningen voor Remco en
Eduard volgden spoedig daarna. Aan het bord van
Frans hielden de partijen elkaar in evenwicht tot in
de laatste minuten. Frans leek toen met een 'petite
combinaison' de partij alsnog in zijn voordeel te
kunnen beslissen. Zijn tegenstander, Rob
Hoogland, had echter net voldoende compensatie
om remise door eeuwig schaak te kunnen
afdwingen. Zie in onderstaande partijfragmenten
hoe het team van Nieuwerkerk aan den IJssel
werd uitgeschakeld:

Stelling na 20... Pf6.
Het witte paard heeft flink huisgehouden op de
zwarte damevleugel. Met 2 pluspionnen en zijn
actieve stukken staat wit gewonnen. Wit moet het
nog wel even zorgvuldig spelen omdat zijn koning
geen veilig onderkomen heeft. Na zwarts laatste
zet staat pion e4 aangevallen. Wat zou u spelen?
Remco besluit een valletje te zetten: 21. a6!? Pxe4
(en zwart trapt erin!) 22.Db4 en zwarte geeft op
omdat de dubbelaanval op Pe4 en Te7 een stuk
kost. Zwart staat hopeloos.

Kees Brinkers
Jan Cheung - Edo Pouwelse 1 - 0

Leon Willemen - Eduard van Dijk 0 - 1

Stelling na 24... Df8.
Jan heeft een positioneel superieure stelling
opgebouwd, maar hoe nu verder? Jan kiest voor
een actie tegen de zwarte koningsstelling die
begint met het verrassende 25.Ph2!? De bedoeling
is met 26.Dg6 gevolgd door Le4 een gevaarlijke
dame-loperbatterij op te stellen. Na het logische
25... Pf6 26.Dg6 Ld7 27.g4 krijgt wit en sterke
aanval. Zwart ging echter direct in de fout met 25...
Ld7? Er volgde 26.Le4! Lf6? (met 26... Pf6 27.Lg6
Lb4 28.Te2 Te7 had zwart het nog even kunnen
volhouden) 27.Lg6 (nu moet zwart een vol stuk
inleveren) 27... Lxe5 28.dxe5 en zwart gaf op.

Stelling na 12... Lf6.
In een bekende opening heeft zwart een prettige
stelling verkregen, vooral omdat het witte paard op
b5 wat ongelukkig gepositioneerd is. Wit probeert
het hier met de centrumopstoot 13.d4?! maar dat
pakt niet zo goed uit. Er volgde 13... e4 14.Pe5
Pd5 15.Dc2 (wit kan hier geen 15.Pxc6 spelen
omdat na 15... bxc6 het witte paard geen
vluchtveld heeft) 15... Pce7 (dreigt 16... c6 met
stukwinst) 16.a4 c6 17.Pa3 Pxc3 18.Dxc3 Pd5
19.Dc1 Pb6 met groot voordeel voor zwart. Na 31
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zetten kon Eduard het volle punt incasseren.

en d6. De kansen zijn ongeveer gelijk. Beide
spelers kampen met tijdnood, er kan dus van alles
gebeuren. Met zijn laatste zet dwingt zwart de
witte dame naar een ander veld. Wit kiest het
verkeerde met 34.Dg5? (na 34.De7 houden de
wederzijdse dreigingen de stelling ongeveer in
evenwicht) 34... Pxe1! 35.Txd5 Pf3+ 36.Kg2 Pxg5
37.hxg5 en zwart heeft de kwaliteit gewonnen. Zijn
actieve stukken en de ver opgerukte
damevleugelpionnen bieden wit echter
compensatie. Met minder dan 2 minuten op de
klok zag Frans geen kans meer zijn voordeel te
verzilveren. Op de 47e zet forceerde wit remise
door eeuwig schaak.

Rob Hoogland - Frans Bottenberg ½ - ½
Stelling na 33... Tf8.
Beide partijen kunnen zich verheugen in het bezit
van een zeer sterk geposteerd paard op resp. d3

1.
2.
3.
4.

Nieuwerkerk a/d IJssel
Edo Pouwelse
Leon Willemen
Richard Zyleman
Rob Hoogland

z
w
z
w

1868
1906
1899
1799
1868

-

Messemaker 1847
Jan Cheung
Eduard van Dijk
Remco Hylkema
Frans Bottenberg
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z
w
z

2046
2067
2071
1984
2064

½
0
0
0
½

-
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1
1
1
½
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Messemaker bereikt halve finale RSB-beker
In de kwartfinale van de competitie om de RSBbeker was het sterke team van Moerkapelle de
tegenstander van Messemaker. Al vrij snel sloeg
aan het eerste bord de vlam in de pan. Frans
offerde met zwart een paard om het witte
pionnencentrum op te blazen. Zwart kreeg
aanvalskansen maar of dat voldoende
compensatie was voor het stuk moest nog blijken.
Remco werd aan het tweede bord met een
ongebruikelijke opzet van zwart geconfronteerd
waardoor al spoedig de gebaande paden werden
verlaten. De openingsfase kostte beide spelers
veel tijd en de stelling leek lang in evenwicht te
blijven.

zwart wist hij het eerste punt voor Messemaker
binnen te brengen.

Aan het derde bord waar Eduard met zwart
speelde kwam al vrij snel een eindspel op het
bord waarin zwart met een centraal opgestelde
koning en actief opgestelde stukken goede
perspectieven had. Aan bord vier speelde Jan met
wit een scherp opgezette partij. De openingsfase
werd door beide spelers vlot afgewerkt, maar
daarna kostte de scherpe stelling zowel de wit- als
de zwartspeler veel bedenktijd. Met een paar
inventieve manoeuvres wist Jan de zwarte stelling
te ontregelen en na een ongelukkige loperzet van

In de partij van Remco werd door beide spelers
behoedzaam gemanoeuvreerd, maar toen de
tijdnoodfase zich ging aankondigen beging zwart
een misser die fataal was, want met een
geforceerde zettenreeks wist Remco een stuk te
veroveren en daarmee was de partij en ook de
match beslist: 3-1 voor Messemaker.

Inmiddels had Eduard zijn voordeel in het
eindspel gestaag weten te vergroten. Toen de
promotie van de zwarte vrijpion niet meer was te
verhinderen staakte wit de strijd en was het 2-0
voor Messemaker. Helaas bleek de aanval van
Frans al spoedig doodgebloed. Met een stuk
minder streed hij voor een hopeloze zaak. In het
teambelang probeerde hij nog lang het beste er
van te maken maar wit gaf geen krimp en op de
31ste zet moest Frans capituleren: 2-1 voor
Messemaker.

Zie in onderstaande partijfragmenten de
beslissende momenten:
Kees Brinkers

Jan Cheung - Jesse van Elteren 1 - 0

Wouter Vroegindeweij - Eduard van Dijk 0 - 1

Stelling na 18... Lh6.

Stelling na 20.Pf3
De dames zijn al snel van het bord verdwenen en
zwart heeft de rokade uitgesteld. Dat blijkt nu een
verstandige beslissing te zijn geweest, want mede
dankzij de centraal opgestelde koning weet
Eduard in dit eindspel snel een fraaie stelling op
te bouwen: 20...Pc4 21.Pd4 Kd7 22.b4 axb3 e.p.
23.Pxb3 Tb8 24.Pd4 Lf6. In het vervolg bracht het
steeds verder oprukken van zwarts vrije d-pion de
beslissing.

Jan stond al duidelijk beter, maar na zwarts
laatste zet (18... Lh6?) wint hij geforceerd als
volgt: 19.fxg6 fxg6 20.a5! Lxe3 (op 20...Pbd7 volgt
21.d6! gevolgd door 22.Ped5) 21.Lxe3 Pfxd5
22.Lxb6 Pxc3 23.Db3+! en wit blijft een stuk voor
bij superieure stelling.
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Arian de Bruijne - Frans Bottenberg 1 - 0
Remco Hylkema - Gerard van Ommeren 1 - 0

Stelling na 11.Pc3

Stelling na 27...c5
Zwarts laatste zet heeft als bedoeling wits loper
van d4 te verdrijven zodat de witte pion op e3
onder vuur komt te liggen. Dit blijkt echter zwarts
beslissende fout te zijn want door een lange
geforceerde zettenreeks weet Remco naar een
gewonnen stelling af te wikkelen: 28.Lb2 Pxe3 (na
28...Txe3+ 29.Kf2 verliest zwart tenminste een
kwaliteit) 29.Txd6 Pxf5+ 30.Lxa3 Pxd6 31.Lxc5
Pc4 32.Lxf8 Pd2+ 33.Ke3 Pxb1 34.Lb4! en het
zwarte paard is gevangen en wordt binnen enkele
zetten door de witte koning veroverd. Zwart hield
het spoedig voor gezien.

Als zwart in deze stelling bijvoorbeeld 11....Dh4+
speelt, met als vervolg 12.g3 Dh3 13.Pf3 Dg2
14.Tf1 0-0 heeft hij niets te vrezen. Frans zag hier
echter een interessante mogelijkheid om met een
paardoffer het witte centrum op te blazen. Helaas
kan wit zich net afdoende verdedigen, waardoor
zwart al spoedig voor een hopeloze taak stond:
11... Pdxe5? 12.fxe5 Dh4+ 13.g3 Dd4 14.De2
Pxe5 15.Lb5+ Pc6 16.Pb3 en de zwarte
dreigingen zijn gepareerd.

1.
2.
3.
4.

Messemaker 1847
Frans Bottenberg
Remco Hylkema
Eduard van Dijk
Jan Cheung

z
w
z
w

-

Moerkapelle
Arian de Bruijne
Gerard van Ommeren
Wouter Vroegindeweij
Jesse van Elteren
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Partijenblok
Enkele messemakers hebben laatst een leuke pot gespeeld.
1. Durarbeyli, Vasif - Ypma, Peter
(analyse Peter)
2. André Kastelein - Eelko de Groot
3. Bert Vlot - Reinier van der Wende
4. Remco Hylkema - Gerard van Ommeren
(analyse Remco)
5. Arjan van der Leij – Kees Vermijn
(analyse Arjan)

Partij 1
Peter Ypma goed op dreef in Groningen
Tot mijn eigen verrassing was ik afgelopen week in Groningen heel dicht bij een IM-norm. Mede door een
geweldige start (remise tegen IM Migchiel de Jong en twee winstpartijen tegen achtereenvolgens GM Daan
Brandenburg en GM Vasif Durarbeyli uit Azerbeidzjan) kon ik in de laatste ronde nog een IM-norm scoren
door te winnen van Roger Meng. Dit lukte helaas niet. Na 61 zetten moest ik in een eindspel berusten in een
zetherhaling en dus remise. Het toernooi werd gewonnen met 7 uit 9 door Alexander Kovchan en Robert
Hess. Van de Amerikaan Robert Hess had ik in ronde 4 verloren. Beste Nederlander werd Sergey Tiviakov
met 6.5 punt.
Hieronder mijn winstpartij tegen Durarbeyli uit ronde 3.
Peter Ypma
Durarbeyli, Vasif - Ypma, Peter
Schaakfestival Groningen 2011 Open A
(Groningen), 12/23/2011
Round 3

gespeeld. Ik koos voor mijn geheugen. Dit bleek
een verkeerde keuze:
9...O-O
[9...b6! 10.cxb6 axb6 11.Rb1 Bb7 12.f3 d5!
13.Rb4 Nd7 14.Ne2 dxe4 15.fxe4 O-O Hier heeft
zwart zeker compensatie. Wit heeft 4 zwakke
pionnen en zwart maar 1. Bovendien kan zwart
gebruik gaan maken van de sterke velden e5, c5
en c4.]
10.Nf3! b6 11.e5 Nd5 12.c4 Nb4 13.Be3 Ba6
14.Nd2!!
Wit heeft ideaal gebruik gemaakt van het tempo,
dat ik gebruikt had om te rokeren. Het paard op
d2 houdt de zwarte stukken buitenspel.
14...bxc5
14...Rfc8 is de zet die je wilt spelen, maar dan
speelt wit
15.cxb6 axb6 16.a3 en hier is zwart ook nog
verplicht om op d3 te slaan (16...Pbc6 17.Lxb6)
en wit heeft een prettig plusje.
15.Bxc5 Nbc6 16.f4 Rfc8 17.Ba3 Rab8 18.O-O

1.e4 g6 2.d4 Bg7 3.Nc3 c5
De zogenaamde sniper. Zwart offert een pion.
De belangrijkste compensatie is de waardeloze
pionnenstructuur die wit overhoudt, waar zwart
druk op kan blijven uitoefenen.
4.dxc5 Bxc3+ 5.bxc3 Qa5 6.Qd4 Nf6 7.Qb4
Nc6 8.Qxa5 Nxa5 9.Bd3























Dit was het eerste cruciale moment in de partij.
Zwart's plan is om b6 te spelen en na 10.cxb6
axb6 witveldige lopers te ruilen met 11...La6,
waardoor de witte pionnen nog kwetsbaarder
worden en wit niet meer het voordeel van het
loperpaar heeft. De vraag is alleen of je direct b6
moet spelen of eerst moet rokeren. Zelf had ik
het gevoel dat het beter meteen kon, maar ik
herinnerde vaag een potje waar eerst 0-0 was
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plus voor zwart, maar zwart moet dan heel erg
oppassen en in de partij had ik niet de tijd om uit
te rekenen of niet ergens een stuk ingesloten
bleef:
Bekijk bijvoorbeeld: 30...gxf5 31.Rg3+ Kh8
32.Bh6 Waar zwart in de problemen is, want:
32...Rg8 33.Rxg8+ Kxg8 34.Nf6+ exf6 35.Rd8#
[30...Ra1 31.f6 e6 32.Rc3 N2e3 33.Rd4 h5 34.h3
Rc6 35.Kh2 Na5 maar zeker een zet als Pa5 is
voor een mens bijna niet te zien in een
vooruitberekening.]
31.Nxe5 Nd4 32.Rb1
[32.Rbd3 Ne2+ 33.Kf1 Nxc1]
[32.Re3 Ne2+ 33.Kf1 Nxc1]
32...Ne2+ 33.Kf1 Nc3 34.Bh6?!
[34.Nc6! had wit in de race kunnen
blijven.34...Re8
(34...Rxc6 35.Bh6 Rc8 36.Rbc1 Ra3 37.Rd3 a5
38.Bd2 Rc5 39.Rcxc3 Rxf5+ 40.Ke2 Ra2)
35.Bh6 Nxd1 36.Nxe7+ Kh8 37.Rxd1 gxf5
38.Re1 Ra8 39.Nxf5
34...Nxd1 35.Rxd1 f6 36.Nc6 Kf7 37.Nd8+
Hier bood mijn tegenstander nog remise aan,
maar daar is het nu te laat voor.
37...Ke8 38.Ne6 gxf5 39.Ng7+ Kf7 40.Nxf5
Rcc2 41.Ne3 Re2 42.Rd7 Kg6! 43.Rxe7 Kxh6
44.Ng4+ Kg5 45.Rg7+ Kf5 46.h3 h5 47.Nh6+
Ke6 48.Ng8
Vlak nadat hij gezet had gaf mijn tegenstander
op. Alles wint hier. Ter illustratie, zelfs als zwart
zijn toren offert wint het eindspel:
48.Ng8 Rxg2 49.Rxg2 Rxg2 50.Kxg2 a5 51.Nh6
a4 En zwart promoveert gewoon.

Dit is de tweede belangrijke stelling: Hier moet
zwart snel met een plan komen. Anders is het
echt mis. Tijdens de partij heb ik drie zetten
overwogen:
18...Nd4
[Plan A: 18...Nb7 het idee is om de zwakke dpion af te ruilen tegen f4. Hierdoor wordt e5
zwakker, waar zwart misschien gebruik van kan
maken.
19.Rab1 d6 20.Rb2 dxe5 21.fxe5
en zwart kan iets spelen in de richting van Tc7,
Td8 en met een paard op a5 pion c4 aanvallen.]
[Plan B: 18...Kf8 Met de koning pion e7
verdedigen om het paard op c6 van zijn functie te
bevrijden.
19.Rab1 Rxb1 20.Rxb1 Echter kan wit nut pion
c4 makkelijk behouden met Tb4 en het is lastig
om iets constructiefs te vinden met zwart.]
[Plan C: 18...Nd4 Actief verdedigen. Door e7 te
ruilen voor c4 is mijn compensatie in de pionnen
structuur weg, maar in elk geval staan mijn
stukken voorlopig actiever.]
19.Nb3 Ndc6 20.Nd2 Nd4 21.Nb3
[21.Bxe7 had ik verwacht: 21...Bxc4 22.Nxc4
Nxc4 Wit heeft een pion meer en het loperpaar,
maar de zwarte stukken staan beter opgesteld.]
21...Ndc6 22.Nc5?! Bxc4 23.Nxd7 Rb5 24.Rfd1
Bxd3 25.Rxd3
Durarbeyli vertelde dat hij Pc4 onderschat had,
waardoor zwart al gelijkspel heeft.
25...Nc4! 26.Rad1?! Ra5!
Nu moet Lc1, omdat anders Pb2 komt.
27.Bc1 Rxa2 28.Rc3 Nb4!
In één keer staan alle zwarte stukken goed.
29.Rb3 Nxc2 30.f5

0-1











Dit is de derde belangrijke stelling. Het
stellingstype is veranderd. Door f5 is de stelling
in één keer heel tactisch. Zo komt de zwarte
koning na 30...gxf5 in zware problemen: Ik vond
dat een tactische stelling om een tactische
oplossing vroeg en kwam daarom met:
30...Nxe5!?
De computer geeft na 30...Ta1 een iets grotere
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Partij 2
André Kastelein (1524) - Eelko de Groot (1590)
RSB competitie 2010-2011 Klasse 3C Ontspanning 1 - Messemaker 1847 4 (Ouddorp), 11/08/2010
1.e4 c5 2.Nf3 Nc6 3.Nc3 e6 4.Bc4 Nf6 5.d3 d5 6.exd5 exd5 7.Bb5 Bd7 8.Bg5 d4 9.Ne4 Qa5+ 10.Qd2
Qxb5 11.Nxf6+ gxf6 12.Qe2+ Be6 13.Bxf6 Rg8 14.Ng5 Kd7 15.Nxh7 Re8 16.Be5 Bg7 17.Bxg7 Bg4
18.Nf6+ Kd8 19.Nxe8 Rxe8 20.Bf6+ Kd7 en wit geeft op
0-1

Partij 3
Bert Vlot (1746)- Reinier van der Wende (1829)
RSB competitie 2010-2011 Klasse 3C Ontspanning 1 - Messemaker 1847 4, 11/08/2010
Round 3
1.e4 d6 2.d4 Nf6 3.Nc3 Nbd7 4.Nf3 c6 5.Bc4 e5 6.dxe5 dxe5 7.Ng5 Qc7 8.Bxf7+ Ke7 9.Bb3 Nc5 10.Be3
Nfd7 11.Qf3
0-1

Partij 4
Remco Hylkema - Gerard van Ommeren [D06]
06.02.2012
1.d4 d5 2.c4 Lf5
Deze zet wordt niet vaak gespeeld. Wit kan nu
bijvoorbeeld Pc3 spelen, maar zwart krijgt dan
gemakkelijk gelijk spel. Met de volgende zet stuurt
wit aan op het verkrijgen van het loperpaar.
3.cxd5 Lxb1 4.Da4+ c6 5.Txb1 Dxd5 6.Pf3 Pd7
7.a3 Pgf6 8.e3 e6
De plannen zijn duidelijk. Zwart wil de stelling
gesloten houden en mooie velden voor zijn
paarden vinden. Wit wil als het even kan een
open stelling verkrijgen met mooie diagonalen
voor zijn lopers.
9.Le2!?
[Hier wordt 9.Dc2 het meeste gespeeld maar ik
zag dat wit na 9...Ld6 10.Ld3 Dh5 11.0–0 niet zo
prettig staat met een loper en een dame die op h2
gericht staan en een paard dat naar g4 kan
springen. Topalov kwam in 1991 tegen ene
Chatalbashev snel in de problemen: 11...g5
12.Pe5 Pxe5 13.dxe5 Lxe5 14.f4 gxf4 15.exf4 Pg4
16.h3 Ld4+ 17.Kh1 Dh4 18.Le2 Pf2+ 19.Kh2 Tg8
20.Db3 0–0–0 21.Df3 e5 22.Le3 Pg4+ 23.Dxg4+
Txg4–+ Met 9. Le2 zorgt wit er voor dat veld h5
onaantrekkelijker wordt voor de zwarte dame.]
9...Ld6 10.Dc2 0–0 11.b4
Pakt veld a5 af van de zwarte dame.
11...e5 12.Lc4

Wit moet hier secuur spelen. Na 12.dxe5 Pxe5
13.Pxe5 Lxe5 14.0–0 heeft wit helemaal niets.
12...De4 13.Dxe4
Na het logische 13.Ld3 Dg4 staat wit niet lekker
omdat hij niet kan rokeren.]
13...Pxe4 14.Lb2 exd4 15.Pxd4 Le5 16.Ld3 Pef6
17.f4 Lb8 18.Kf2
Wit wil de pion van e3 naar e4 krijgen om veld d5
onder controle te krijgen en de paarden naar
achteren te drukken. De koning staat dan beter op
f3 dan op g1.
18...a5 19.g3
Hier geeft de computer aan dat 19.b5 Pc5 20.Lc2
cxb5 21.Pxb5 Pfe4+ 22.Ke2 beter is.
19...axb4 20.axb4 Pd5 21.Pc2
Te passief gespeeld. Ik had hier wel serieus naar
Pf5 gekeken, wat de beste zet is, maar ik kon de
complicaties moeilijk overzien. De tijd begon ook
een rol te spelen. We hadden hier allebei nog
ongeveer 15 minuten op de klok staan.
21...Ld6 22.Lf5 P7b6 23.Ld4 Ta2 24.Kf3 Pc4
25.Thd1 Pa3?!
Hiermee poogt zwart veld e3 onder druk te zetten,
maar levert wel zijn actieve paard op c4 in voor
het passieve paard op c2.
26.Pxa3 Txa3 27.b5!?
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meteen na op a3 geslagen te hebben, want ik had
wel al gezien dat het logische 27. ... c5 met de
bedoeling de pion op e3 te winnen niet goed was.
Nu even met een bezorgde blik naar veld c5
turen....!!
27...c5??
Laatst iets gelezen over de "Phylosophy of
greed". Zwart denkt een pion op e3 te gaan
winnen en hapt, maar ik ben er van overtuigd dat
als zwart meer tijd had gehad, hij de valstrik
gezien had.
28.Lb2 Pxe3
Na 28...Txe3+ 29.Kf2 moet zwart een kwaliteit
inleveren: 29...Pe7 30.Kxe3 Pxf5+ maar Pe3x
verliest ook.
29.Txd6
29.Lxa3 is ook winnend.
29...Pxf5+ 30.Lxa3 Pxd6 31.Lxc5 Pc4 32.Lxf8
Pd2+ 33.Ke3 Pxb1 34.Lb4 f6 35.Kd3 Kf7 36.f5
g6 37.g4 h5 38.h3 g5 39.Kc2
En zwart gaf op. 1–0

Eigenlijk hebben beide spelers de gehele partij
nog geen echte fouten gemaakt. Van Ommeren
wil maar niet buigen of barsten. Wel zag ik dat hij
de laatste zetten meer tijd had geïnvesteerd
waardoor hij nog maar zo'n 5 minuten op de klok
had en ik zo'n 10 minuten. Ik speelde 27 b5 vrijwel

Partij 5
Arjan van der Leij – Kees Vermijn
interne MM Gouda (14), 16.01.2012
1.e4 e5
2.f4 exf4
3.Pf3 Le7
4.Lc4 Pf6
[Op 4...Lh4+ is volgens de theorie 5.Kf1 het beste.
Het punt is dat zwart niet normaal verder kan
ontwikkelen, na een logische zet als Pf6 staat de
loper op h4 ongedekt. Leuker en ook niet
ongevaarlijk is(5.g3 fxg3 6.0–0 gxh2+ 7.Kh1 Dit
was bij mij bekend en heb ik vroeger ook wel eens
op het bord gehad.) ] 5.Pc3 Pxe4
Uiteraard met het idee om Pxe4 met d5 te kunnen
beantwoorden en ook na Lxf7 Kxf7 Pxe4
ontwikkeld zwart makkelijk door. Dit idee is
bekend uit diverse andere Open openingen.
6.Pe5
Maar nu! Als zwart rokeert volgt Pxf7 Txf7 Lxf7+
Kxf7 Pxe4 en zwart kan het stuk niet meer met d5
terugwinnen.
6...Pd6
[6...Pxc3 7.Dh5 had ik gepland. De twee meest
voor de hand liggende zetten verliezen: 0–0 Pxf7
Txf7 Dxf7 + Kh8 dxc3 en zwart heeft geen
compensatie voor het verlies van de kwaliteit. g6
Lxf7+ Kf8 Dh6 is mat. Maar zwart heeft nog een
schaakje wat uitkomst brengt: 7...Lh4+ 8.g3 De7
dit is allemaal een stuk complexer en in
tegenstelling tot de twee voorgaande varianten
dus ook niet helemaal voorzien. Fritz vervolgt met

de volgende variant waarna het als gelijkstaand
wordt beoordeeld. 9.dxc3 g6 10.Lxf7+ Dxf7
11.Pxf7 gxh5 12.Pxh8 Lf6 13.0–0 Lxh8 14.Lxf4
d6÷]
7.Lb3
Zwart laatste zet heeft de direct dreigingen
opgelost. De problemen zijn echter zeker niet
voorbij aangezien het paard de eigen ontwikkeling
behoorlijk blokkeert. Tot hiertoe was het bij mij
bekend, ooit speelde ik het in een rapid partij
tegen Gert Timmerman en verloor. Maar dat
kwam niet door de opening, maar gewoon omdat
hij beter was. Er staat me nog bij dat we er na
afloop nog een tijdje op hebben zitten analyseren.
Het verdere verloop ben ik vergeten maar niet
zoals het nu ging in elk geval.
7...Lh4+
Zie mijn commentaar bij zet 4. Hier komt Kf1 niet
in aanmerking omdat zwart in deze stelling veel
minder problemen heeft met de ontwikkeling van
zijn koningsvleugel. Ik voelde me dus gedwongen
om te kiezen voor de variant met g3:
8.g3 fxg3
9.0–0
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[13...Pe4 14.Dg4 Komt ongeveer op hetzelfde
neer als de partij.]
14.dxe5 Pe4
dreigt natuurlijk een leuke vork, maar
15.Dg4
wint een stuk.
15...d6
[15...Pc5? 16.Lh6 wint snel voor wit.]
16.Dxe4 Pxe5
zwart heeft er wel maar liefst vijf pionnen voor.
Normaal gesproken zijn de kansen voor zwart,
maar de witte druk blijft aanhouden. Ik denk dat
de kansen ongeveer gelijk liggen.
17.Dg2 Pg4 18.Pe3 Pxe3 19.Lxe3
wit heeft een paar keer de beste zet weten te
vinden en staat nu beter (Pxe3 was minder). Le3
lonkt nadrukkelijk naar de diagonaal c3-g, het
loperpaar is erg sterk.
19...Dh4 20.Tf4
wit ontwikkelt makkelijk verder, anders had ik
misschien wel gekeken naar het toch niet al te
moeilijk te vinden idee Txf7 Txf7 Tf1 wat
overigens niet direct winnend is maar toch.
[20.Lg5 Dh3? (20...Dh5 21.Txf7 (21.Le7? Ld7)
21...Txf7 22.Tf1 Le6 23.Lxe6 Taf8 24.Dxb7 weer
zo'n zet die je zelf nooit vindt. 24...Dxg5 25.Lxf7+
Kh8 het idee van Dxb7 was dat Txf7 nu niet gaat
vanwege Dc8+ en mat. 26.Dxc7 geeft zwart nog
een beetje praktische kansen.) 21.Le7 Dxg2+
22.Kxg2 Le6 23.Lxe6 fxe6 24.Lxf8 Txf8 25.Kxh2
is overtuigend. Fritz geeft slechts +1,35, maar met
de pionnen nog bijna in de beginstelling moet dit
toch geen probleem zijn.]
20...Dh5 21.Ld4 Dh6 22.Th4

9… gxh2+ 10.Kh1
Maar nu zi jn er 'opeens' vier pionnen geofferd, de
hele koningsvleugel! Fritz heeft er moeite mee om
dit goed te beoordelen. De stelling wordt eerst als
zwaar negatief beoordeeld en verandert dan naar
ongeveer –1,5. Dieper analyse en tegen zichzelf
uitspelen maakt echter duidelijk dat de stelling als
ongeveer gelijkwaardig moet worden beoordeelt.
Mogelijk zou de conclusie met het momenteel
sterkste schaakprogramma Houdini anders zijn,
maar het is duidelijk dat de stelling aan mensen
kansen biedt voor zowel wit als zwart. Ik zag
absoluut kansen voor me, maar ik was wel wat
huiverig voor het mogelijke idee b6 en Lb7+
waarna ik op h2 zou moeten slaan.
10...Lf6
[10...0–0 11.Dh5 leidt met zetverwisseling tot de
partijvoortzetting.]
11.Dh5 0–0
[11...g6 12.Df3 (12.Dh6! Lxe5? 13.d4 Blijkt
winnend te zijn. Op Lf6 komt bijvoorbeeld Pd5 en
de stelling stort in Het is onwaarschijnlijk dat ik de
zet Dh6 en de daarbij behorende complicaties
achter het bord zou hebben bedacht als ik me zou
realiseren dat Df3 het toch niet was. De zet Dxh2
ligt dan meer voor de hand.; 12.Dxh2 0–0 13.Pg4
is wat minder, maar zeker nog niet kansloos voor
wit.) 12...Lxe5 13.Lxf7+ Kf8 14.d4 had ik
berekend, echter hier is de verdediging Pf5 vrij
ontnuchterend. Op g6 had ik dus iets anders
moeten verzinnen.]
12.d4
Een motief wat ik ook in bepaalde analyse
varianten ben tegengekomen is de zet Pb5 met
het idee om het paard op d6 los te weken van de
dekking van f7. Dit idee is bekend uit een opening
met de fraaie naam Frankenstein Draculavariant.
12...Pc6 13.Pd5!?
Normaliter leek me Le3 hier een erg voor de hand
liggende voortzetting, mar ik dacht dat dit te
langzaam zou zijn. Bovendien had ik visioenen
dat ik Lh6 zou kunnen spelen en wellicht nog
weleens gevolgd door Tg1+ hxg1D+ Txg1 en
even later mat! Na de tekstzet is de dreiging Pxf6
gxf6 Lh6 duidelijk en onaangenaam.
13...Lxe5











Een leuke zet om uit te voeren, uiteraard kan
Dxh4 niet vanwege Dxg7 mat. Maar eenvoudig
Taf1 was een stuk simpeler. Ik weet het niet meer,
misschien had ik er wel naar gekeken en ervan
afgezien vanwege Lh3. Dat was dan onnodig,
want Dxh2 Lxf1 Dxh6 gxh6 Tg4 is mat!
22...Dg6 23.Dxh2
Met de dreiging Tg1 zag ik het hier natuurlijk wel
zitten. Ik had in het begin erg veel tijd besteedt en
zat hier niet zo goed meer in mijn tijd en schrok
toch even van zwarts antwoord.
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23...Lf5
Na Tg1+ Le4+ moet wit een kwal geven. Maar ik
wist de juiste zet te vinden. Volgens mij het laatste
moment dat ik echt nog langer dan 10 seconden
over een zet heb nagedacht en heb kunnen
nadenken.
24.Df2 d5 25.Tg1 Le4+ 26.Kh2 Dd6+ 27.Dg3
nog een lastige keus. Na dameruil moet het stuk
in combinatie met het loperpaar meer gewicht in
de schaal leggen dan de witte pionnen, maar met
weinig tijd wil je eigenlij liever de dames op het
bord houden om een snelle beslissing te kunnen
forceren.
27...Dxg3+ 28.Kxg3 Lg6 29.c4!
Natuurlijk moet wit de stelling openbreken.

29...dxc4 30.Lxc4 c6 31.Kh2 b5 32.Lb3 a5 33.a3
Tac8 34.Lc5 Tcd8 35.Tg2 Td7 36.Tf4 a4 37.La2
Tfd8 38.Te2 Td2 39.Tff2 T2d7 40.Lb4
Wit is hier degene die voor de winst gaat, maar
als zwart blijft 'staan' is het met weinig tijd op de
klok moeilijk om verder te komen. Wellicht had
Kees hier een tactisch remiseaanbod moeten
doen. In de partij begon de grote tijdsvoorsprong
te slinken, op dit moment was het nog iets als 1,5
minuut tegen 8 minuten. Met inmiddels eveneens
nog maar een halve minuut op de klok ging het
mis voor zwart en kon wit toch nog op vlag en
stelling
winnen.
Een
zwaarbevochten
overwinning! 1–0

Tatasteelchess 2012
Messemaker was goed vertegenwoordigd tijdens de 74ste editie van het schaaktoernooi in Wijk aan ZEE, het
Tatasteelchess tournament. Hieronder de resultaten van de messemakers:
Tienkampen
Ed Roering
Ben van Geffen
Guido Royakkers
Frans Bottenberg
Kees Brinkers
Henk de Kleijnen
Henk van der Wösten
Kees Vellekoop
Hans Krol
Ruud van Noord
Nico de Ronden
Ab Scheel
Edgar Reibel

Klasse
2f
2d
2b
3b
3b
4i
5b
6d
6h
6a
7e
7c
8a

Punten
5
5
4,5 (uit 8)
5,5
5,5
4
5 (uit 8)
6,5
5
3
3,5
5
5

Weekendvierkampen
Jan Cheung
Leslie Tjoo
Wibo Bourguignon

3a
3c
7k

1
1
2,5

Dagvierkampen
Jan Cheung
Theo Huijzer
Gerard van der Wouden
Mustafa van Zoest
Lotte van der Wouden

3a
5l
5b
7n
8f

1,5
1
1,5
3
1,5

Rapid
Willem-Jan van den Broek

3,5

Sommige tata-deelnemers reageerden op het verzoek om iets in te leveren voor het clubblad.


Bijdrage van Ben van Geffen
TERUGGANG
(verslag van mijn tienkamp in het Tata Steel
Schaaktoernooi 2012)

hoewel zijn spel natuurlijk wel oneindig veel beter
is dan het mijne. De teruggang is nu een kleine
twee jaar aan de gang, schat ik. Anderhalf jaar
geleden was ik nog clubkampioen van
Messemaker 1847, daar ben ik trots op. Mijn
KNSB -rating is gezakt van 2180 (mijn hoogste
rating ooit) in februari 2010 naar 2075 nu. En mijn
FIDE-rating, die eens 2181 was (in 2004), is nu
2125, dat valt nog mee.
In het seizoen 2010-11 was mijn spel in de KNSBcompetitie zeer matig en dit lopende seizoen gaat

Mijn schaken verliest de laatste tijd niveau. Dat
vind ik buitengewoon vervelend. Ik ben nu 68 jaar
oud, de jaartjes gaan tellen. Mijn inzicht is nog
steeds prima hoor. Toch gaat de kwaliteit wat
achteruit. Ik maak meer fouten dan vroeger en ik
win minder partijen. Jan Timman gaat ook
achteruit en die is toch zo‟n acht jaar jonger dan ik,
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het niet veel beter. Ook de onderlinge competitie
loopt dit seizoen niet geweldig. De afgelopen paar
maanden haalde ik tegen de broers Erik en Arjan
Hennink een score van 0 uit 3. Leuke schakers,
die Henninkjes, maar een punt of 1,5 was toch
mogelijk geweest….

die zijn alle goed voor zwart. Ik zag het simpele
witte antwoord over het hoofd. Stom! Met rustig
29….. Lxg2+ 30.Dxg2 Dd7 31.Kh2 Pd5! staat
zwart volgens Fritz +1.87 beter en bijna
gewonnen!
30.b5! Pc3 31.bxc6 bxc6 32.Lxc3 dxc3
33.Le4 Ta1 34.Tf1 De7 35.g5 De6
36.Df3 Ta6 37.Kg2 h6 38.h4 hxg5
39.hxg5 De7 40.Dg4 Ta4 41.Pe2 c2
42.Tc1
en zwart gaf het op (1-0).

Natuurlijk hoop ik op betere tijden. Ik heb mijn
hoop gevestigd op de grote toernooien van 2012.
In maart en april ga ik toernooien spelen in
Slovenië en Duitsland. Op seniorenniveau (60+).
Dat kost me waarschijnlijk de beide laatste KNSBwedstrijden en in de onderlinge competitie zal ik
ook minstens drie keer niet kunnen meedoen. In
grote toernooien kan je in de wedstrijd groeien, dat
ligt me wel. Dat is in het verleden gebleken. Neemt
u van mij aan dat ik me niet zonder slag of stoot in
de teruggang laat manoeuvreren! Familieleden en
vrienden zeggen tegen me: “Ach, er zijn
belangrijker zaken in het leven dan schaken”. Dat
mag dan wel zo zijn, ik geef me nog niet
gewonnen!

In de volgende drie ronden (met weer 2x zwart)
wist ik me, niet zonder enig geluk, aardig te
herstellen met drie remises. In ronde 5 blunderde
ik (met wit) in ongeveer gelijke stelling een volle
toren weg, zodat mijn score 1,5 uit 5 er toen niet al
te best uitzag. Daarna ging het beter: in ronde 6 en
7 won ik twee keer achter elkaar, waarbij ik moet
zeggen dat het me zeker niet tegenzat. In ronde 8
een remise met zwart en was met nog één ronde
te gaan de score 4 uit 8 bereikt. In de laatste ronde
mocht ik met wit tegen Erik van der Raaf, die op
dat moment 4,5 uit 8 bijeengespeeld had.
Hier volgen de zetten.

In het licht van het voorgaande was het interessant
te zien hoe ik het in het Tata Steel Schaaktoernooi
2012 zou doen. De tienkampen van dat toernooi
werden gespeeld van 20 januari t/m 29 januari
2012. Er was één rustdag, op donderdag 26
januari. Mijn groep was tienkamp 2D. Ik begon niet
zo goed: in ronde 1 trof ik met zwart de latere
groepswinnaar Michael Tischendorf uit Duitsland,
die de formidabele score van 7 uit 9 (ongeslagen)
bij elkaar speelde. Maar dat had anders kunnen
lopen, als….

Wit: Van Geffen (2125F)
Zwart: Van der Raaf (2156F)
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lb5 f5 4.d3 fxe4 5.dxe4 Pf6
6.0-0 Lc5 7.Dd3 d6 8.Dc4 De7 9.Lxc6+
bxc6 10.Le3! Le6 11.Da4 Lxe3 12.Dxc6+ Kf7
13.fxe3 Thf8 14.Pg5+ Kg8 15.Pxe6 Dxe6
16.Pc3 Tab8 17.Pd5 Txb2 18.Dxc7!
Nu kan 18….. Tc8 niet wegens 19.Dxc8 Dxc8
20.Pe7+
18….. Dg4? 19.Pxf6+ Txf6 20.Txf6 gxf6 21.Tf1
De6?
21….. h6 was beter. Nu is het uit!
22.Tf3! Kf8 23.Tg3 Df7 24.Dd8+
en zwart gaf het op (1-0).
Er kon nog volgen: 24….. De8 25.Dxf6+ Df7
26.Dd8+ De8 27.Tf3+.

Hier volgen de zetten.
Wit: Tischendorf (2186F)
Zwart: Van Geffen (2125F)
1.g3 c5 2.Lg2 Pf6 3.d3 g6 4.e4 Pc6
5.Pe2 Lg7 6.0-0 0-0 7.c4 d6 8.Pbc3 Pd4
9.h3 a6 10.Pxd4 cxd4 11.Pe2 Pd7
12.b4 a5 13.Lb2 Db6 14.a3 e5
15.Tb1 axb4 16.axb4 Pb8 17.f4 f5
18.fxe5 dxe5 19.Kh2 Le6 20.De1 Pd7
21.c5 Dc7 22.exf5 Lxf5 23.Pc1 Tae8
24.Ta1 Ta8 25.Txa8 Txa8 26.Kh1 Pf6
27.g4 Ld7 28.Dg3 Lc6 29.Tf2 Pd5??
Een blunder. Ik had alleen maar gekeken naar
varianten die nu verder gingen met 30.Lxd4? en

Hierdoor kwam ik op de eindscore 5 uit 9 en een
TPR (KNSB) van 2150. Dat geeft de burger moed
en nu weet u wat ik bedoelde met: “In het toernooi
groeien”….!!
Tot een volgende keer.
Ben van Geffen


Bijdrage van Ab Scheel
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17.Qc2 e6 18.c5 d5 19.Na4 Nd7
20.a3 Qf6 21.Qb3 e5 22.dxe5 Nxe5
23.Nxe5 Rxe5 24.Nb6 Be6
25.Qc3 Qe7 26.Qd2 Bf5 27.Bxf5 Rxf5
28.b4 Be5 29.Re1 Rd8 30.Rcd1 Qf6
31.Na4 Bc7 32.Nc3 Qe7

Ab Scheel (1490) - Gerard Buis (1556)
Tata Steel Chess 2012, 01/22/2012
Round 3
1.d4 Nf6 2.Nf3 g6 3.Bf4 Bg7 4.c4 d6
5.Nc3 O-O 6.e3 a6 7.Be2 c6
8.O-O Nbd7 9.Rc1 Nh5 10.Bg5 h6
11.Bh4 Ndf6 12.Bxf6 Nxf6 13.h3 Nd7
14.Qb3 Re8 15.Bd3 Nf8 16.Rfd1 Rb8

1/2-1/2


Bijdrage van Henk van der Wösten
Hier een partij tijdens het Tata Steel toernooi. Een
partij die ik won, maar eigenlijk had moeten

verliezen. Het is een korte partij, maar wel
interessant.

Henk van der Wösten - Albert Platje

19.
20.

1.
e4
c5
2.
Pf3
Pc6
3.
d4
cxd4
4.
Pxd4 e5
5.
Pf3
Pf6
6.
Pc3
Lb4
7.
Lc4
0–0
8.
Lg5
Da5
9.
Ld2
Dc5
10.
Ld3
d5
11.
Pxd5 Pxd5
12.
exd5 Dxd5
13.
De2
Lxd2
14.
Pxd2 Dxg2
Dit kostte een pion, maar ik krijg wel de halfopen
g-lijn met aanval op de koningsstelling.
15.
Le4
Dh3
16.
0-0-0 De6
17.
Dh5
g6
18.
Tdg1
een ernstige fout. Het had de toren van h1moeten
zijn; dit gezien het verdere verloop van de partij
18.
...
Dxa2
Deze stand is interessant. Ik wilde genoegen
nemen met remise door eeuwig schaak, daar ik
vond dat ik minder stond.












Lxg6
Txg6

fxg6
Kh8

21.
Txc6???
Nu zou 21… Dd5 winnend zijn geweest voor
zwart. Zie ook opmerking bij zet 18. Td-g1.
Zwart speelde echter
21.
...
bxc6??
en nu stond wit gewonnen.
22.
Dxd5+
en zwart gaf op.
Er zou volgen: 22.... Kg8 23.Tg1 Kf7 24.Tg7 mat
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Bijdrage van Hans Krol
Verslag Tata Steel tienkamp 6H, Wijk aan Zee
2012

hetgeen niet goed is in deze opening. Het vervolg
10…..b5 11.ab5 – ab5 12. Pxb5 Pb4 kost wit nu
een stuk tegen een pion en uiteindelijk de partij.

Op vrijdag 20 januari reis ik mee met Ed Reibel
naar Wijk aan Zee en precies om half twee start
het toernooi Ik ben ingedeeld in klasse 6 en dit
betekent dat ik niet in “de grote zaal” kom te zitten,
maar in de zgn VIP room terecht kom.
Helemaal niet gek voor mij, want in de grote zaal
verspeel ik meestal veel bedenktijd met het
terugvinden van mijn plaats na een sanitaire stop
of koffie halen. Na zo‟n dag of 5, merk ik dat ook
Ab en Simon hier spelen. Slechts eenmaal krijg ik
een gele kaart van onze wedstrijdleider voor het
gebruiken van een verkeerde deur, maar ik had
toen ook wel een erg ingewikkelde stelling te
overdenken.

Partij 5. Hier zag ik pionverlies over het hoofd
doordat mijn dame gepend stond
Partij 6 Bij deze langste partij belandde ik in een
eindspel van 4 tegen 3 pionnen en beiden 1 loper
op de zwarte kleur. Ik zag de zaak niet rooskleurig
in maar op een gegeven moment doemde
onderstaande eindstelling voor mij op. Mijn
tegenstander bleek niet te weten dat dit eindspel
remise is. (randpion en loper van de tegengestelde
kleur van het promotieveld). In de veronderstelling
dat hij gewonnen stond, besteedde hij niet veel tijd
meer aan de zaak om tot de ontdekking te komen
dat hij niet kon winnen.
Soms is het plezier van een remise groter dan die
van een overwinning…

Nu zit ik achter in het zaaltje in een groep waarvan
ik niemand ken en mijn boekjes met gespeelde
partijen heb ik dus voor niets meegenomen.
Partij 1 met wit wordt een Pirc opening en er
wordt gerocheerd aan verschillende kanten. Wit
krijgt de h-lijn in handen met beide torens en zwart
de f-lijn. Na enig gemanoeuvreer en een gestaag
tikkende klok wordt tot remise besloten.
Partij 2 Na een Morra gambiet ontstond na 30
zetten onderstaande stelling voor de tweede maal.
Herhaling van zetten lijkt de meest logische
oplossing. Ik bied daarom remise aan en hoewel
mijn tegenstander bij al zijn zetten ruim de tijd
nam, sloeg hij nu het aanbod af en zette a tempo
zijn koning naar h2. Met dame h1 voltrek ik
meedogenloos het vonnis.

partij 7
Ik wist al dat het belangrijk is te blijven drinken
tijdens een tennispartij. Bij het schaken lette ik niet
zo daarop. Ik had vergeten mijn flesje AA te
kopen. Wel werd ik erg moe en deed
een paar roekeloze zetten en gooide ik per
ongeluk mijn koning om, iets dat me wel vaker
overkwam.
De volgende morgen vroeg mijn tegenstander of ik
het ook gemerkt had. Ik had niets gemerkt, maar
het bleek dat ik mijn koning op g1 had teruggezet

Van Partij 3, een echte van Geet, valt niet veel
bijzonders te vertellen, na 37 zetten is het remise.
Partij 4
Onderstaande stelling ontstond na een gesloten
siciliaan waarbij wit Lc4 speelde op de derde zet
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ipv h1… Gelukkig had dit geen invloed op de
uitslag van de partij.
partij 8
Hier moest ik tegen de toenmalige koploper, die
aan remise genoeg had voor de eerste plaats.
Ik besloot de spanning er in te houden:
wit Hans Krol
zwart Kees Egberts
Weens
is noodzakelijk, dadelijk 17.Td1 is verleidelijk,
maar dan volgt 17…..Dxe3 18 Dxe3 Lc5 en de
witte dame staat gepend.
17. …
Dxc4
18. c7
Td5
19. Tac1
Db5
20. Tfd1
Txd1
21. Dxd1!
Le7
22. Dg4+
Dd7

1. Pc3
Pf6
2. e4
e5
3. f4
d6
met d5 blijft het Weens, nu is het een mindere
variant van het Koningsgambiet
4. Pf3
Lg4
5. d3
Pc6
6. Le2
Dd7
7. fe5
de5
8. Le3
Lxf3
9. Lxf3
Pd4
10. Pd5
Pxf3+
11. Dxf3
Pxd5
12. ed5
0-0-0 ?

sluit gedwongen de koning op en leidt de
genadeklap in
23 Df3
Dd3
24.Da8+
Kd7
25.c8D
Txc8
1-0

Ik besluit nu kort te rocheren, de pion op d5 staat
al startklaar voor de koningsaanval
13 .0-0
14. c4
15. a3
16. dc6
17. b4

Partij 9 tenslotte, was niet de spannendste, zoals
op de meeste borden in de laatste ronde. Na toch
nog 29 zetten bood ik mijn tegenstander remise
aan, hetgeen hij dadelijk aannam. Zo was ik nog
net om 6 uur in Gouda om de verjaardag van
Quinte, mijn oudste kleindochter mee te vieren.

f6
b6 ?
c6
Dxd3 ?


Bijdrage van Guido Royakkers
Jelle Wiering – Guido Royakkers
Groep 2B, ronde 6, 25 januari 2012

1.
e4
Pf6
Ik kreeg 4 keer de Aljechin verdediging op het
bord, 4 keer een andere variant. Dit keer kwam de
vierpionnen variant op het bord.

Aljechin verdediging
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Ook 24. … c3 wint, die had ik niet gezien. En wit
kan alleen 25. Dxc3 spelen, waarna Tc5 de dame
wint. Na 26. Ph6+ Kf8 27 Thf1 Lxf1 28 Txf1 Ke8
loopt de koning na c8 waarna de witte dame
geslagen wordt. Maar ik Pb4 wint ook. Er dreigt
25. .. Pxa2+ 26. Kd1 Db3+ en mat op de volgende
zet. Wit maakt nu veld e1 vrij voor de koning.

2.
e5
Pd5
3.
d4
d6
4.
c4
Pb6
5.
f4
dxe5
6.
fxe5
c5
7.
d5
g6
Vaker wordt 7… e6 gespeeld. 7… g6 is een beetje
dubieus, maar het geeft leuk spel.
8.
Pc3
Lg7
9.
Lf4
0–0
10.
Dd2
e6
11.
0–0–0 exd5
12.
cxd5 Lg4
13.
Te1
c4
De bedoeling hiervan is om een pion te offeren
voor initiatief. Na 14. h3 Lg5 15. g4 Ld3 16. Lxd3
cxd3 17. Dxd3 Pa6 heeft wit een pion gewonnen,
maar zwart kan een aanval opbouwen.
14.
h3
Lf5
15.
Pf3?
Dit is niet goed, wit verspeelt een belangrijk tempo.
15.
…
Pa6!
16.
g4
Ld3
17.
Lg5?!
Wit kon ook de loper op d3 slaan, maar dat ziet er
voor zwart ook goed uit na bijvoorbeeld 17. Lxd3
cxd3 18. Dxd3 Pb4 19. Dd2 P6xd5 20. Pxd5 Dxd5,
want de witte koning staat nog niet veilig.
17.
…
f6
18.
exf6
Lxf6
19.
Lxf6 Txf6
20.
Pe5
Pxd5
21.
Pxd5 Dxd5

25.
26.
27.
28.
29.

29.
…
c1P+
Zover ik weet, heb ik nog nooit eerder zo‟n
minorpromotie gedaan. Jammer is alleen dat ook
29. … c1D wint, maar wit heeft dan een paar
mogelijkheden of even lastig te zijn. 29. … c1P+ is
in ieder geval dwingender.
30.
Txc1 Td8+
Even een belangrijke tussenzet, de laatste stuk
van zwart wordt bij de aanval betrokken.
31.
Kc2
31. Ke2 helpt niet. De witte toren op e7 gaat
verloren na 31… Pxc1+ 32. Dxc1 Dxe7
31.
…
Tc8+
32.
Kb1
Txc1+
Wit moet wel slaan met de dame, anders volgt 33.
Kxa2 Ta5+ 34. Da3 Txa3 35 35 bxa3 Db1 met
mat.
33.
Dxc1 Pxc1
Wit probeert te nog even, maar dat mag niet
baten. Er volgde nog
34.
Ph6+ Kf8
35.
Pxf5 gxf5
36.
Txb7 De1
37.
Tb8+ Kg7
38.
Tb7+ Kg6
39.
Kc2
De2+
en wit gaf op.

22.
Lg2
22. Lxd3 cxd3 23. Kb1 (pion op a2 staat
aangevallen) en zwart staat een pion voor.
22.
…
Db5!
Nu staat zwart mooi. Met c4-c3 en Pa6-b4 heeft
zwart mooie dreigingen.

g5
Pg4

Pxa2+
c3!
c2+
Db4+























23.
24.

Te7
Kd1
De3
Kd2
Kxd3

Tf5
Pb4
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Peter Ypma Jeugdkampioen RSB

Peter tijdens de eerste speeldag (foto Ab Scheel)

De negentienjarige Peter Ypma is de nieuwe
jeugdkampioen van de Rotetrdamse Schaakbond
in de oudste leeftijdscategorie. Hij won in de
afgelopen maand het persoonlijk
jeugdkampioenschap van de RSB met een score
van 5 uit 6, een vol punt meer dan zijn twee
concurrenten: Henk-Jan Evengroen (eveneens
van Messemaker) en Lennart Kraaijenbrink
(Krimpen aan de IJssel).

uitstekende score van 5,5 uit 8 neer te zetten.
Mede hierdoor is zijn meest recente rating (per 1
feb 2012) gestegen naar een fabuleuze waarde
van 2243 punten, waarmee hij - voor zover valt na
te gaan - de sterkste Messemaker-jeugdspeler
aller tijden is geworden. Ook bij de senioren van
Messemaker heeft Peter zich uitdrukkelijk
gemanifesteerd en speelt nu in het KNSB-team
van Messemaker op een van de topborden.

Peter was vooraf al getipt als de grote favoriet,
vooral vanwege zijn topprestatie in Groningen in
december 2011, waar hij o.a. twee grootmeesters
versloeg. In de maanden daarvoor deed hij ook al
van zich spreken door in de Meesterklasse van de
KNSB-jeugdclubcompetitie op het eerste bord een

Door zijn RSB-jeugdkampieonschap heeft Peter
nu het recht verworven om mee te doen aan het
Nederlands Jeugdkampioenschap, dat in de eerste
week van mei wordt gehouden. Wij wensen hem
daar alvast veel succes toe.

Peter Scheeren
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Combinatierubriek – oplossingen
Oplossingen
1. Schmidt - Rukavina, Brno 1975.
Wit speelde 1.Th8+ en zwart gaf het op vanwege 1.....Txh8; 2.Dh7 mat.
2. Balashov - Zagrebelny, Moskou 1996.
De zwarte dame verhindert het mat op g6; daarom speelde wit 1.Te7 en zwart gaf het op want op 1.....Dxe7
volgt 2.Dg6 mat en op 1.....Le8 volgt ook 2.Dg6 mat; de zwarte dame staat gepend!
3. Dekjalo - Jasnikowski, Warschau 1990.
1.Td2 was een akelige fout. Zwart greep zijn kans en speelde 1.....De1+; 2.Lf1 Dxf1+.. Misschien had wit
gerekend op 2.....Lh3 waarop hij 3.Td1 had kunnen spelen. Na de tekstzet gaf hij op want op 3.Kxf1 Lh3+;
4.Kg1 volgt 4.....Te1 mat.
4. Ledger - Cherniaev, Hastings 2000.
Zwart spelde 1.....Ld5??; een verschrikkelijke fout want nu won wit met 2.Txg8+ Kxg8; 3.Df6+ ! en het is het
mat op de volgende zet niet voor zwart maar voor wit: 3.....Kxf8; 4.Tb8 mat of 3.....Kh7; 4.Dg7 mat.
5. Vysochin - Rozentalis, Pocztowy 2000.
Op 1.Ld3 ?? volgde 1.....Pg3! (Wit moet het paard nemen vanwege de dreiging 2.....Dh1 mat); 2.fxg3 Lc5+;
3.Kf1 (Df2 is misschien ietsje beter maar ook hopenloos) Dh1+; 4.Ke2 Dxg2+; 5.Ke1 Dxg3+!; 6.Kf1 Dg1+ en
wit gaf op want na 7.Ke2 volgt 7......Df2 mat.
6. Alterman - Kuijf, Wijk aan Zee 1998.
1.Tf6 Dc2; 2.Tf8+! Txf8; 3.Dh8+ en zwart gaf het op gezien 3.....Kxh8; 4.exf8D mat.
7. Radulov - Inkiov, Warschau 1979.
1.Dc5+ Kg8; 2.Dc8+ Kh7; 3.Dc2+ Kg8; 4.h7+! opgegeven door zwart want het is uit na 4.....Txh7; 5.Dc8 mat
of 4.....Kf8; 5.Dc8 mat.
8. Ahues - Schoris, Dresden 1907.
Wit won met de wondermooie zet 1.La3! Txb1 (anders is zwart gewoon een toren kwijt); 2.Dh6+!! Kxh6
(anders Df8 mat); 3.Lf8+ en zwart gaf het op. Hij had de keus uit 3.....Kg5; 4.h4+ Kh5; 5.Le2 mat en
3.....Kh5; 4.Le2+ Kg5; 5.h4 mat. Meer dan een eeuw geleden konden ze er ook al wat van!
9. Van den Doel - Janssen, Rotterdam 1999.
1.Lxg7 gxh5 (1.....Kxg7; 2.f6+ Kh8; 3.Dh6 Tg8; 4.Dxh7 Kxh7; 5.Th3 mat.); 2.Le5+ (2.Lh6 Kh8 leidt nergens
heen) 2.....Kf8; 3.Lxd6 Te7; 4.fxe6! en zwart gaf het op er is geen verdediging tegen Txf7 en Tg8 mat. bijv.
4....Kg8; 5.Tg8 mat of 4.....f5; 5.Txf5+ Ke8; 6.Tg8 mat.
10. Degraeve - Waisser, Marseille 2001.
Na 1.....Dxe3! gaf wit het op; hij verliest een stuk want hij kan niet terugslaan omdat op 2.fxe3 Tf1 mat volgt.
11. Jandemirow - Landa, Omsk 1996.
Het zwarte paard op e4 controleert het veld f2 wat de mogelijkheid tot mat op de achterste lijn opent. Zwart
gebruikte deze mogelijkheid door 1.....Tc7; op 2.Lxd5 of 2.Lxd7 is het mat door 2.....Tc1. De naar verhouding
beste voortzetting zou zijn: 2.Txe4+ dxe4; 3.Lxe4 maar na 3.....Tc4 is de stelling eenvoudig voor zwart
gewonnen. Wit gaf het daarom onmiddellijk op.
12. Georgiew - Lasarew, Elgoibar 1999.
Wit besliste de partij met de afleidingszet 1.Dd4. Daarop volgde 1.....Da3; 2.Dd8 Kg8; 3.Dd5+ Kh8; en toen
kwam 4. Df7!; de toren is nu niet meer te verdedigen. Zwart liet nog een paar schaakjes volgen: 5.....Dd6+;
6.f4 Dh6+ ; 7.Kg3 en gaf het toen op. Wie de oplossing van deze studieachtige combinatie gevonden heeft,
mag zich zelf feliciteren..
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De Goudse Waarden
Christelijke Scholengemeenschap voor VMBO, Havo,
Atheneum en Gymnasium
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