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Van het bestuur 
 

 
Het schaakseizoen is alweer ruim twee maanden 
oud. In vogelvlucht het schaakseizoen tot nu toe: 
Traditiegetrouw zijn we het seizoen begonnen met 
het Open Kampioenschap van Gouda, dat weer 
een succes genoemd mag worden en in Erwin 
L’Ami een sterke winnaar kende. Een prima 
prestatie ook van Kees Brinkers met de eerste 
plaats (op weerstand) in groep B. Sportief gezien 
zijn de meeste teams goed aan het seizoen 
begonnen. Bij het uitkomen van dit clubblad is 
bekend of ons Vlaggenschip een goed vervolg 
heeft kunnen geven aan de uitstekende start. 
Intern is de strijd eveneens losgebarsten. We 
mogen ons verheugen in een in de breedte sterke 
competitie waarin velen zich in de strijd om de titel 
kunnen mengen. Hierover meer in dit clubblad. 

Naast de reguliere schaakactiviteiten staat voor 
dit kalenderjaar nog het laatste lustrum 
evenement op het programma dat door ‘’Peter en 
Peter” wordt georganiseerd . Namens het bestuur 
spreek ik de hoop en verwachting uit dat dit een 
leuke avond gaat worden, dus komt allen! 
 Inmiddels hebt u van het bestuur een enquête 
ontvangen. Mocht u deze nog niet hebben 
ingeleverd, dan stellen wij het zeer op prijs als u 
dit alsnog doet. De uitslag van de enquête is 
belangrijke input voor de koers die we als 
schaakclub gaan varen. Zoals op de Algemene 
Vergadering is toegezegd zal het resultaat hiervan 
aan u worden voorgelegd. 
Veel plezier gewenst bij het lezen van dit 
clubblad. 

 
Arjan van der Leij 
Voorzitter 

 
 

Van de redactie 
 
Beste leden van Messemaker-1847 
 
Voor u ligt de nieuwste uitgave van Messemaker 
aan zet. Het is de eerste van dit jaar met daarin 
opgenomen de eerste wapenfeiten van onze 
senioren- en jeugdteams in de externe 
competities. Natuurlijk willen we in dit blad ook 
kennis delen, daarom is het belangrijk om veel 
eigen partijmateriaal met analyses te plaatsen.  
Dit keer is onder meer een partij van Erich en 
Guido opgenomen, maar ook een knaller van Bert 

in een externe wedstrijd. Het zou toch mooi zijn 
om in de volgende uitgaven ook jullie eigen partij 
te zien, dat geeft eeuwigheidswaarde en veel 
zelfvoldoening. 
Bij deze dus de oproep om fantastische partijen in 
ons clubblad te publiceren. Tot slot de vaste 
rubriek van Pieter, waarin weer 16 problemen 
opgenomen. Aan jullie de eer om ze op te lossen. 
Veel plezier met deze Messemaker aan Zet!

 
Guido en Diko 
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Externe Competitie seizoen 2012-2013 
 

Team 1 (KNSB – klasse 3C)  

 
Ronde 1:  LSG 4 - Messemaker 1847    1-7 
15 september 2012 
 
 

Overweldigende start vlaggenschip Messemaker 1847 
  
Het eerste team van Messemaker 1847 is in de 
KNSB-competitie overweldigend van start 
gegaan. Tegen LSG 4, weliswaar het op papier 
zwakste team van de klasse 3C, werd met maar 
liefst 7 - 1 gewonnen. Hiermee nestelde het 
vlaggenschip zich direct aan de top van het 
klassement. Messemaker 1847 begon aan de 
wedstrijd met twee invallers (Peter Scheeren en 
Erich Karstan) aan de bovenste borden, maar dat 
was bepaald geen verzwakking. Onze spelers 
kwamen aan de meeste borden duidelijk beter te 
staan en al vrij snel konden wij de eerste 
overwinningen noteren. Nog voor de eerste 
tijdcontrole waren de matchpunten al binnen. 
Daarna liep de score nog verder op tot 7 - 1. Lees 
hieronder de verslagen zoals de teamleden hun 
partij hebben ervaren.  
 

 
Erich Karstan 
Mijn tegenstander behandelde met wit een 
Catalaanse opening niet nauwkeurig en kwam al 
snel iets minder te staan. Toen hij ook nog eens 
een tactische fout maakte, kon ik met het 
schijnoffer Lxf2 direct toeslaan. Dat won niet 
alleen een pion, maar liet ook weinig van de witte 
stelling heel. Zo weinig dat hij ook nog een 
kwaliteit offerde, maar niets hielp meer. Ik kon 
eenvoudig afwikkelen naar een gewonnen 
eindspel.  

 
Ed Roering 
Met wit kwam ik in een van mijn 
lievelingsopeningen terecht. De opening kon ik 
dan ook snel spelen, waarna ik lange tijd een 
grote tijdvoorsprong had. Objectief leek ik ook 
lang goed te staan, ook mijn tegenstander was die 
mening toegedaan. Hij verdedigde echter goed en 
eigenlijk is het evenwicht nooit echt verbroken 
geweest. Er zaten voor mij wel wat interssante 
wendingen in, maar steeds zou zwart zich hebben 
kunnen verdedigen. Omdat ik in het middenspel 
lang zocht naar mogelijkheden die er niet waren 
kwam ook ik uiteindelijk in tijdnood. Met voor 
beide nog ongeveer 1 minuut op de klok en 6 
zetten tot de eerste tijdcontrole bood mijn 

tegenstander remise aan. Hetgeen ik uiteindelijk 
maar accepteerde.  
 
Arjan van der Leij 
Spelend met zwart bleef de stelling lang gesloten. 
De zwarte manoeuvres waren toch wat nuttiger, 
zodat na het openen van de stelling op zet 22 en 
ruil van de eerste pion de betere kansen voor mij 
waren. Al snel tastte wit ergens mis en dit 
resulteerde uiteindelijk in een eindspel van dame 
en pion tegen toren en paard (en wederzijds nog 
wat pionnen een een loper). Vanaf dat moment 
was de uitslag eigenlijk al wel duidelijk, maar het 
duurde nog even voordat de winst binnen was 
(het was de enige partij die na de tijdcontrole nog 
bezig was).  
 
Jan Cheung 
Ik was na een lange schaakvakantie weer terug in 
het Denksportcentrum van Leiden, waar ik een 
aantal maanden geleden nog deelnam aan het 
Leiden Chess Tournament. Centrale vraag van 
vandaag is of ik de draad van voor de vakantie 
weer terug zou pakken. Ik had vandaag een 
rustige partij voorgenomen, maar daar kwam niet 
veel van terecht. Mijn tegenstander van 
respectabele leeftijd koos voor een scherpe 
variant van het Half-Slavisch, waardoor ik direct 
na de opening veel tijd ging investeren om 
tactisch het spoor niet bijster te raken. Na lang 
nadenken besloot ik een voortzetting te volgen die 
Kasparov ooit had aanbevolen. De stelling werd 
er niet makkelijker op en op een gegeven moment 
had ik een uur meer tijd verbruikt van mijn 
tegenstander. Op een gegeven moment koos mijn 
tegenstander om het materiaalverschil weer gelijk 
te brengen in plaats van met een pion minder 
compensatie te blijven zoeken. Het zwarte paard 
was eventjes niet meer in de verdediging en de 
witte koningsaanval die daarop volgde, besliste de 
partij.  
 
Jan Evengroen 
Met wit kwam er schots op het bord waarin de 
tegenstander een onjuiste voortzetting koos. 
Hierdoor won ik een pion en had een prima 
stelling. Op een rustige wijze wist ik het voordeel 
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uit te breiden. Een directe koningsaanval was ook 
mogelijk. Uiteindelijk besliste een beter staand 
eindspel. (1-0)  
 
Ben van Geffen 
Voor het eerst van mijn leven speelde ik vandaag 
aan bord acht. Een niet te onderschatten opgave, 
temeer daar onze onvolprezen teamcaptain mij 
deze week nog op het hart drukte dat ik "moest 
winnen" vandaag.... Nou, en dan zit je aan bord 8 
en je ziet invaller Aart van der Peut verschijnen, 
wetende dat die vorig seizoen nog vrij gemakkelijk 
remise maakte tegen Ed Roering! (Wat ik weer 
NIET wist: AvdP heeft afgelopen jaar meer dan 
100 ratingpunten verloren). Enfin, ook de opening 
verliep natuurlijk niet naar wens. Ik kwam op 
onbekend terrein! Op zet 15 zat ik voor de 
moeilijke keuze: kon ik voor de winst gaan of niet? 
Helaas zag ik toen een venijnige loperzet van wit 
op zet 20 over het hoofd, waardoor ik gedwongen 
werd een iets mindere stelling te keepen. Met 
enige moeite lukte dat en met minder tijd bood ik 
op zet 31 remise aan. Ik stond nog steeds wat 
slechter. Wit accepteerde. En toen werd ik 
gefeliciteerd. Met 4,5 bordpunten was de winst 
voor Messemaker binnen. Volgende ronde een 
nieuwe poging om te winnen. Het gaat natuurlijk 
een keer lukken.  

 
Peter Scheeren 
Ik mocht weer eens invallen in de eerste ronde, 
dat begint al zo'n beetje traditie te worden. Ik 
speelde met wit de koningsindische verdediging in 
de voorhand, waarop mijn tegenstander niet goed 
reageerde, zodat hij al na 8 zetten in de 
problemen raakte, men zie: 1.Pf3 Pf6 2,g3 d5 
3.Lg2 c5 4.0-0 Pc6 5.d3 e5 6.e4 Le6?! 7.exd5 
Pxd5 8.Pg5!? (zie diagram). 












Nu was waarschijnlijk de anti-ontwikkelingszet 
8...Lc8 nog het beste geweest. Zwart speelde 
echter 8...Lf5 en moest na 9.Df3 een andere anti-
ontwikkelingszet doen: 9….Pde7. Daarna duurde 
het tot de 18e zet voordat zwart eindelijk door de 
korte rokade zijn ontwikkeling kon voltooien, maar 
intussen had ik op de rest van het bord een groot 
overwicht gekregen. Ik kon afwikkelen naar een 
zeer gunstig eindspel dat mijn tegenstander - 
mede door zijn inmiddels opgelopen grote 
tijdnood - niet droog wist te houden.  
 
Henk-Jan Evengroen 
In een voor mij onbekende opening kwam ik al 
snel goed te staan. Mijn tegenstander gaf een 
kwaliteit, waardoor enkele stukken van mij 
buitenspel kwamen te staan. Wanneer mijn 
tengenstander iets actiever had gespeeld had het 
spannend kunnen worden. Nu kon ik een stuk 
voor 2 pionnen geven, waardoor zijn 
koningsstelling open werd gereten. Hierdoor was 
het snel uit. 

 

 

 

   LSG 4               - Messemaker 1847     1 - 7 

1. Bart Groeneweg      - Peter Scheeren      0 - 1 

2. Leendert Pols       - Erich Karstan       0 - 1  

3. Albert van Os       - Ed Roering          ½ - ½ 

4. Joop Bakker         - Henk-Jan Evengroen  0 - 1 

5. RAG de Graaff       - Jan Cheung          0 - 1 

6. Marco de Mooij      - Arjan van der Leij  0 - 1 

7. Herman Heijboer     - Jan Evengroen       0 - 1   

8. Aart van der Peut   - Ben van Geffen      ½ - ½ 
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Ronde 2, Messemaker 1847 1  - ASV  5½ - 2½   
6 oktober 2012   

 

Messemaker Vlaggenschip wint overtuigend de streekderby  

 
 
Spannend was het tot de laatste zet van Ben aan 
toe, op miraculeuze wijze wist hij de totaal 
verloren stelling in remise om te zetten. Bij Peter 
Ypma ging het heel wat soepeler met een zeer 
sterk paard in het centrum. Ook Henk-Jan kwam 
goed uit de opening, stond dus iets beter, maar 
een foutje van zijn tegenstander strafte hij gelijk 
af. Peter Scheeren had een black-out en schoot 
een bok, maar wist nog wel remise te houden. 
Arjan zijn tegenstander verspeelde in tijdnood een 
stuk en gaf op. Erik vroeg of hij remise aan mocht 
bieden, nog maar even doorspelen zei de 
teamcaptain, maar de eerste tijdcontrole werd niet 
gehaald dus jammer genoeg verlies tegen de 
teamcaptain van ASC en tevens zijn neef. Ed 
stond wat beter, maar kon de winst niet pakken en 
derhalve remise. Jan won het eindspel na lang 
manoeuvreren tegen de oud competitieleider van 
de RSB. Lees hieronder de verslagen zoals de 
teamleden hun partij hebben ervaren.  

Ab Scheel  

Peter Ypma 
In de opening kon ik door wat kleine 
onnauwkeurigheden van mijn tegenstander het 
initiatief pakken. Dit wist ik om te zetten in een 
stelling waarin mijn stukken die van de 
tegenstander domineerden. Deze druk gaf ik de 
rest van de partij niet meer weg en wist de partij 
uiteindelijk in mijn voordeel te beslissen via een 
mooie slotcombinatie.  
 
Henk-Jan Evengroen 
In de opening kreeg ik al vroeg een licht voordeel. 
Mijn tegenstander offerde een pion, om zijn 
stukken actiever te laten worden. Hij kon de pion 
weer terugwinnen, maar durfde dat niet aan 
omdat mijn stukken dan actief kwamen te staan. 
Doordat hij de pion niet pakte stond ik een pion 
voor, maar stonden mijn stukken nog steeds 
actief. Uiteindelijk maakte hij een fout waardoor ik 
veel materiaal won.  
 
Peter Scheeren 
Ik dacht een rustige Caro-Kann verdediging te 
spelen (1.e4 c6 2.d4 d5), maar al op zet 3 (3.f3) 
wist ik dat het wel eens anders zou kunnen gaan 
lopen. Ik fianchetteerde mijn loper naar g7 en 

rokeerde kort, waarop wit met Le3, Dd2, Lh6 en 
h4-h5 ten aanval trok. Ik had echter gezien dat die 
aanval niet doorsloeg en met een tegenstoot in 
het centrum kreeg ik de betere stelling. Toen had 
ik echter een black-out en schoot een bok, waarbij 
ik nog geluk had dat ik er met een eindspel met 
een minuspion van af kwam. Mijn tegenstander 
had enige tijdnood en speelde dat eindspel niet op 
zijn sterkst, waardoor ik kon afwikkelen naar 
remise.  
 
Arjan van der Leij 
Vanuit de opening kon ik al vrij snel d5 doorzetten 
met de zwarte koning nog in het midden. Optisch 
had ik groot voordeel, analyse moet nog uitwijzen 
of dat daadwerkelijk zo was. Het kostte zwart wel 
veel tijd en misschien speelde ik iets teveel op de 
tijdnood van mijn tegenstander door een kwaliteit 
te offeren wat toch niet duidelijk was. Uiteindelijk 
moest zwart de kwaliteit terug geven en ontstond 
een eindspel met een witte pluspion dat nog wel 
remisekansen bood voor zwart. Zover kwam het 
echter niet, want in tijdnood verspeelde zwart 
onnodig een stuk en gaf twee zetten later maar 
op.  
 
Erik Hennink 
Ik speelde met zwart in een familie onderonsje 
tegen mijn neef Wouter. In een gelijkopgaande 
positionele strijd werd de spanning langzaam 
opgevoerd en beide spelers weinig tijd op de klok 
werden er veel stukken geruild. Nadat de 
stofwolken waren opgetrokken stond Wouter een 
pion voor, maar ik had hier goede compensatie 
voor. In de spannende tijdnoodfase gaf Wouter 
zijn loper om zo eeuwig schaak af te dwingen. Ik 
haalde op een seconde na niet mijn veertigste zet 
en verloor zodoende. De stelling was dat moment 
objectief remise. Een domper in de eerste 
wedstrijd.  
 
Ed Roering 
Met zwart spelend kwam ik terecht in een variant 
die ik enigszins had voorbereid. Op zet 10 wist ik 
nog wat ik moest spelen, maar schrok toch van de 
2 pionnen die ik daarmee moest offeren. Na een 
klein half uur nadenken besloot ik de zet toch te 
spelen. Uiteindelijk waren er varianten mogelijk 
waabij ik 3 pionnen zou moeten offeren, maar ik 
zou daarvoor enorme compensatie krijgen, 
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vanwege de onontwikkelde stukken van wit. Na 
lang nadenken vermeed mijn tegenstander echter 
alle complicaties en deed een rustige zet. Ik had 
toen waarschijnlijk het plan moeten volgen dat ik 
kende uit mijn voorbereiding, waarna ik groot 
voordeel zou hebben gehad. Ik deed iets anders 
en kreeg ook een mooie stelling, met het 
loperpaar en een meerderheid op de 
damevleugel. Wit verdedigde zich echter goed, 
waarna het zwarte voordeel net onvoldoende 
bleek. Het resterende toreneindspel was remise.  
 
Jan Evengroen 
Met zwart kreeg ik de franse ruilvariant op het 
bord. Om toch een leuke middag te hebben 
speelde ik hem met een tegengestelde rochade. 
Wit was snel met de koningsaanval maar ik kon 
deze net pareren. Hierna onstond een beter 
staand lopereinspel welke ik na lang 
manoeuvreren won.  
 

Ben van Geffen 
Vandaag wit tegen (naar ik dacht) een invaller. Ik 
kreeg een (vervelende, voor mij) variant van de 
Caro-Kann tegen, waarin wit de Dames moet 
ruilen en er een gelijk eindspel ontstaat. Toch 
maalde ik er niet om, want ook (of juist) in het 
eindspel moet je van een "zwakkere speler" 
kunnen winnen, nietwaar? Maar mijn 
tegenstander speelde het erg goed en om toch 
kansen te krijgen (lees: ik wilde winnen) 
manoeuvreerde ik wat onhandig en we kwamen in 
een (dacht ik) ongeveer gelijk T-eindspel terecht. 
Opnieuw deed zwart het uitstekend en hij wist me 
in een verloren stelling te goochelen. Met 2 
pionnen minder begon ik een wanhoopsoffensief 
en warempel wist ik na een T-offer een Dame te 
halen en de stelling was toen tegen de zwart T + 
vrijpion op e2 (gesteund door de zwarte K remise 
door herhaling van zetten. Het moet dus beter, 
Ben!!  

 

 

 

   Messemaker 1847 1  - ASC                 5½ - 2½  

1. Peter Scheeren     - Dinard van der Laan  ½ - ½ 

2. Peter Ypma         - Norbert Jansen       1 - 0 

3. Ed Roering         - Clement van de Laar  ½ - ½ 

4. Henk-Jan Evengroen - Paul de Vries        1 - 0 

5. Erik Hennink       - Wouter Hennink       0 - 1 

6. Arjan van der Leij - Wouter Dambrink      1 - 0 

7. Jan Evengroen      - Sander de Groot      1 - 0 

8. Ben van Geffen     - Rudolf Kat           ½ - ½ 
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Ronde 3,  Laurierboom-Gambiet  - Messemaker 1847 1   4½ - 3½ 
3 november 2012   
 

 
Vlaggenschip Messemaker loopt averij op in Amsterdam  

 
Optimistisch als ik ben, soms té, dacht ik na de 
opstelling tegen Laurierboom-Gambiet bekeken te 
hebben, het kan slechter, er zit iets in. Henk-Jan 
kreeg zijn eerste nederlaag in 12 partijen en wat 
voor een, ik heb al vele partijen kunnen volgen, 
maar deze verdient zeker een schoonheidsprijs, 
zie ook het verslag van Henk-Jan. Gelukkig kon 
vader Jan de stand binnen enkele minuten gelijk 
trekken. Peter had het zwaar, maar door eeuwig 
schaak kon hij op de valreep zijn halfje binnen 
slepen. Jan Cheung speelde tegen een 
gelijkwaardige tegenstander 1 ratingpunt verschil, 
maar moet in hem toch zijn meerdere erkennen. 
Erik wist in een complexe stelling met een 
pluspion het punt veilig te stellen. Bij Arjan wilde 
het niet echt lukken, hij bleef hopen op een 
wonder, maar dat kwam niet. Good-old Ben, wie 
kent hem niet volgen KNSB arbiter Theo Weijers, 
kreeg remise aangeboden, speelde nog even 
door, leek het uit handen te geven, maar zijn 
tegenstander nam het remiseaanbod van Ben 
aan. Als laatste was Ed bezig, bij winst zou het 4 - 
4 zijn, maar na lang doorspelen moest ook hij in 
remise berusten. Zijn verontschuldigende blik 
sprak boekdelen. Het zat er deze keer dus niet in. 
Volgende ronde spelen we thuis tegen Zukertort 
Amstelveen 3 en gaan we het opnieuw proberen!  

Ab Scheel  

Henk-Jan Evengroen 
Met zwart kwam ik moeilijk uit de opening. Ik 
kreeg wat tegenspel, maar maakte een blunder 
door mijn dame buitenspel te zetten. Hier maakte 
mijn tegenstander prachtig gebruik van door 
achtereenvolgens een paard, toren en loper te 
offeren. Het leek er op dat ik er uit kon lopen, 
maar mijn tegenstander maakte het feilloos uit.  
 
Jan Evengroen 
Met wit kreeg ik een Caro-can op het bord. Na wat 
gemanouvreer kon ik koningsaanval uitvoeren, 
uiteindelijk won ik met een mooie kruispenning, 
mat was niet meer te voorkomen.  
 
Peter Ypma 
Het was een moeizame partij vandaag. Het begon 
al in de opening, ondanks dat ik lang nadacht, 
kwamen de stukken niet op de door mij gewenste 
velden. in het middenspel knokte ik mij terug, 
maar in lichte tijdnood haalde ik varianten door 
elkaar. Een verloren eindspel volgde, echter wist 

ik nog irritante verdediging te vinden, mijn 
tegenstander prikte er niet doorheen, met remise 
tot gevolg.  
 
Jan Cheung 
Ik had vorig jaar tijdens de trainingen wel partijen 
van Petrosian in het Konings-Indisch bekeken. Ik 
dacht dat ik zo'n beetje alles had bekeken, maar 
met wits b2 b3 in de hoofdvariant was ik verrast. 
Wits andere mogelijkheid Lc1-a3 was een grote 
kopzorg in mijn stelling en dit leidde uiteindelijk tot 
de nederlaag. Voor het zover was, twijfelde ik of ik 
mijn hangende pionnen op e5 3n f5 zou opspelen. 
Gezien het partijverloop was volgens mijn 
tegenstander e5-e4 een reële mogelijkheid 
geweest.  
 
Erik Hennink 
Ik speelde een interessante partij met 
tegengestelde rokades. Mijn tegenstander offerde 
in het middenspel een pion voor activiteit. Door 
een kleine onnauwkeurigheid kwam dit niet uit de 
verf en ik bleef een gezonde pion voorstaan, maar 
de stelling bleef complex. Ik ging voor de 
koningsaanval en kon hiermee een gunstige 
afwikkeling in de tijdnoodfase afdwingen. In het 
eindspel kon ik de pluspion omzetten naar winst.  
 
Arjan van der Leij 
Al vrij snel ontwikkelde ik met zwart een aardig 
intiatief op de damevleugel en wit leek op de 
koningsvleugel wat langzaam. Toen wit dan toch 
kwam had ik een zet eerder met h5 moeten 
reageren, zoals het ging kon wit direct f6 
doorzetten. Op lange termijn deed dit me de das 
om, vooral omdat pion h5 ook nog eens zwak 
was. In een hectische tijdnoodfase haalden beide 
spelers net de tijdcontrole, maar helaas was pion 
h5 verloren gegaan en het ontstane eindspel was 
verloren. Natuurlijk liet ik me dat nog even 
bewijzen, maar er zat te weinig in om het wit nog 
echt lastig te maken. 
 
Ben van Geffen 
Ik had er zin in, zaterdag. Er kwam een zeer 
gecompliceerde variant op het bord, met als 
nadeel dat zwart pas na zo'n 20 zetten gelijk spel 
wist te bereiken. Maar daarna zat ik een beetje te 
stuntelen en kreeg wit weer een voordeeltje. Door 
een penning moest ik een pion geven, maar kreeg 
compensatie in de vorm van een prachtige vrijpion 
op c3. Het moment van de waarheid naderde, de 
stand van de wedstrijd was zó dat een 
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winst(poging) zeer welkom zou zijn. Maar hoe? 
Jan E. zei toen nog: "Het is maar net hoe je je 
voelt, Ben". En gelijk had hij.... Ik besloot na een 
zetherhaling, waarna wit verzuimde remise te 
claimen (!), de zwarte lopers te ruilen en toen 
zwart met de dame terugnam (49.Dxe3), deed ik 
nog wat torenzetten en na nog wat 
schermutselingen (op gevaar af de partij nog te 
verliezen) accepteerde wit mijn remiseaanbod.  











Ik heb de partij uitgebreid bekeken, ook met Fritz. 
En wat bleek: na 49.Dxe3 kan zwart op 
schitterende wijze WINNEN!!! Het begint met een 
kwaliteitsoffer, daarna moet zwart een aantal 

schaakjes acccepteren. Wit moet dan de dames 
ruilen op f2, omdat er mat dreigt. Tenslotte wint hij 
geforceerd een toren met een paardvork na 
promotie van de c-pion....  
 
Het was wel een prachtige partij. Ik heb ervan 
genoten! Helaas heb ik de winst niet gevonden. 
Het was voor mij blijkbaar te lastig. Jammer! 
Volgende keer beter. 
 
Ed Roering 
De dag voor de wedstrijd had ik slechts 2 minuten 
gekeken naar een willekeurige opening en dat 
bleek precies de variant te zijn die we op het bord 
kregen! Met wit spelend kwam ik dus de opening 
goed door, waarna mijn tegenstander als eerste 
afweek van de mij bekende zetten. Het bleek een 
duidelijke verbetering te zijn, waarna de stelling in 
evenwicht bleef. Dat bleef het lange tijd en nadat 
ik lichte tijdnood had overleefd had ik een iets 
prettiger te spelen eindspel over. De remisemarge 
is waarschijnlijk echter nergens overschreden. Ik 
speelde het lang door, mede vanwege de 
tussenstand, tot er bijna geen stukken meer op 
het bord stonden. Toen er echt helemaal niets 
meer te beleven viel voor beide partijen moest ik 
uiteindelijk toch in remise berusten. 

 

   Laurierboom-Gambiet  - Messemaker 1847 1   4½ - 3½ 

1. Mark Kremer          - Peter Ypma           ½ - ½ 

2. Christian Martinello - Henk-Jan Evengroen   1 - 0 

3. Ymar de Groot        - Ed Roering           ½ - ½ 

4. Ron Nep              - Jan Cheung           1 - 0 

5. Joost van Steenis    - Erik Hennink         0 - 1 

6. Hans de Vilder       - Arjan van der Leij   1 - 0 

7. Werner Möller        - Jan Evengroen        0 - 1 

8. Steve Michel         - Ben van Geffen       ½ - ½ 

 

 

 

Stand na 3 ronden  
 

 

    Klasse 3C              Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10 

1.  Laurierboom-Gambiet    6  14½ x  .  4½ .  5½ 4½ .  .  .  . 

2.  Fischer Z              5  15  .  x  .  .  .  .  6  5  4  . 

3.  Messemaker 1847        4  16  3½ .  x  5½ .  .  .  .  .  7 

4.  ASC                    4  13½ .  .  2½ x  .  4½ .  .  .  6½ 

5.  ASV 3                  4  12  2½ .  .  .  x  .  5  .  4½ . 

6.  Accres Apeldoorn 3     2  11½ 3½ .  .  3½ .  x  .  .  4½ . 

7.  Het Kasteel            2  11½ .  2  .  .  3  .  x  6½ .  . 

8.  De Wijker Toren 2      2  9½  .  3  .  .  .  .  1½ x  .  5 

9.  Zukertort Amstelveen 3 1  11  .  4  .  .  3½ 3½ .  .  x  . 

10. LSG 4                  0  5½  .  .  1  1½ .  .  .  3  .  x 
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Team 2 (RSB – promotieklasse) 

 
Ronde1.   Charlois Europoort 4 - Messemaker 1847 2   3½ - 4½ 
vrijdag 28 september   
 
 

Goede start  Messemaker 2 
 
 
Het tweede team van Messemaker is in de 
uitwedstrijd tegen Charlois Europoort 4 goed van 
start gegaan. Ondanks dat het team met maar 
liefst vier (!) invallers aan de wedstrijd begon, wist 
het toch met 4½-3½ te winnen. Na de 
overwinningen van Wouter en Diko had 
Messemaker een 3-1 voorsprong opgebouwd. 
Charlois Europoort wist nog wel terug te komen 
tot 3½-3½, maar de overwinning van Henk stelde 
de teamwinst veilig. Opvallend was dat alle 
overwinningen in deze wedstrijd door 
zwartspelers werden behaald.  
 
Erich Karstan 
Na de opening ontstond er een wat moeizame 
stelling, waarin het even leek dat ik wat minder 
kwam te staan. Met een schijnoffer van een paard 
op e5 wist ik het evenwicht te bewaren. Ik had 
daarna ook nog een pion kunnen winnen, maar 
durfde dat niet aan omdat dan mijn toren heel 
ongelukkig zou komen te staan. Daarna was de 
stelling weer in evenwicht en eindigde de partij in 
remise door een zettenherhaling.  
 
Frans Bottenberg 
Ik kreeg met zwart direct na de opening een 
goede positie met loperpaar en zwaktes in de 
witte stelling. Mijn centrumopmars (e5 in plaats 
van c5) bleek een tactische fout die (tijdelijk) een 
pion kostte en het voordeel weggaf. Ik hield enig 
tijdvoordeel en zag mijn remiseaanbod, met de 
teamwinst in zicht, aanvaard.  
 
Remco Hylkema 
In een Hollandse opening offerde zwart een pion 
op de damevleugel in ruil voor een aanval op mijn 
koningsvleugel. Hoewel ik koelbloedig (maar iets 
te passief) verdedigde, miste mijn opponent toch 
één keer een winstwending. Daarna gaf ik mijn 
toren voor een paard en een pion, waardoor er 
een stelling ontstond waarin ik 2 pionnen en een 
paard tegen een toren had met verder nog heel 
wat stukken op het bord. Mijn opponent bood 
remise aan en nadat ik urenlang in de hoek van 
de boksring klappen had moeten opvangen, nam 
ik dat bekomen van de schrik (en na overleg met 
de teamleider) meteen aan. Huisvriend Fritz liet 

me zojuist echter zien dat ik dus remise aannam 
in een toch wel kansrijke stelling.  
 
Wouter Schönwetter 
Na een rustige opening van beide spelers, kwam 
opeens de d-lijn open. Ik bezette de d-lijn 
gemakkelijk, doordat mijn tegenstander een paar 
zwakke zetten deed en daarmee controleerde ik 
de partij. Na een leuke combinatie zette ik 
uiteindelijk de tegenstander met een paard en 
toren mat.  
 
Leslie Tjoo 
In de opening offerde ik met wit een pion voor wat 
aanvalskansen en een snelle ontwikkeling. 
Ondanks veel nadenken vond ik echter niet 
voldoende compensatie en was ik veel tijd kwijt 
geraakt. In het middenspel ruilde ik twee torens 
tegen een dame en een pion. Daarna kon ik nog 
een pion winnen, maar dacht dat zwart dan een 
sterke aanval zou krijgen. Achteraf bleek bij de 
analyse echter dat dit niet zo was en zou het gelijk 
hebben gestaan. Nu bleef zwart een wat betere 
stelling behouden. Op een bepaald moment kon ik 
de stelling egaliseren, maar in plaats daarvan 
deed ik in tijdnood een slechte zet. Zwart kon 
vervolgens vrij geforceerd een winnende 
combinatie uitvoeren, waarna ik moest opgeven.  
 
Diko Kalkdijk 
In een standaard Spaanse opening kwam mijn 
tegenstander na een ongelukkige zet positioneel 
slecht te staan. Met zwart probeerde ik daar 
natuurlijk gebruik van te maken door mijn 
ontwikkeling snel te voltooien en te proberen mijn 
stukken te activeren. Dat lukte maar gedeeltelijk: 
na een pionnenruil in het centrum kon wit zich 
bevrijden en kon zelfs met een schijnoffer van de 
loper op h7 voordeel halen. Na een slechte 
voortzetting van wit bleek zwart alsnog beter te 
staan en was er de b-pion die voor promotie ging. 
Dat liet wit zich niet gebeuren en gaf op.  
 
Bert Vlot 
Na de opening ondernam ik een dubieuze poging 
om open lijnen te forceren tegen de zwarte koning 
die nog in het midden stond. Het leverde mij 
inderdaad de gewenste open lijn op, maar tevens 
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werden de dames en een toren geruild, waardoor 
het nut van de open lijn niet veel betekenis meer 
had. Bovendien kreeg ik een eenzame pion op e5. 
In het middenspel ontspon zich een heftige strijd 
om deze pion, die op termijn voor mij niet 
houdbaar bleek. Met een pion minder ging ik het 
eindspel in met een loper, terwijl mijn 
tegenstander een veel actiever paard had. Ook 
stond zijn koning beter. Mijn tegenstander 
wikkelde uitstekend af naar promotie van een 
doorgebroken pion en op de 50e zet moest ik de 
vlag strijken.  
 
Henk van der Wösten 

Ik kwam met zwart in een gesloten Siciliaan 
terecht. Mijn tegenstander speelde in de 
beginfase enigszins defensief en ik verkreeg enig 
ruimtelijk overwicht op de damevleugel. In het 
middenspel kon mijn tegenstander tegenkansen 
creëren en verkreeg hij een vrijpion op b6, 
ondersteund door een pion op a5. Deze kon 
worden geblokkeerd en ik viel op de 
koningsvleugel aan met pionnen op g4 en f4 
ondersteund door torens op g8 en f8. Toen ik ook 
nog een kwaliteit won, was de tegenstand 
eigenlijk wel gebroken. De f-pion kon uiteindelijk 
ongehinderd doorlopen en op f1 (pion werd dame) 
de vijandelijke koning direct matzetten. Het bleek 
het beslissende punt voor het team te zijn. 

 
 
 

   Charlois Europoort 4 - Messemaker 1847 2   3½ - 4½ 

1. Gijsbert Kamerman    - Erich Karstan        ½ - ½ 

2. Carel Vredenborg     - Frans Bottenberg     ½ - ½ 

3. Kees van Oosterom    - Remco Hylkema        ½ - ½ 

4. Peter Kemner         - Wouter Schönwetter   0 - 1 

5. Erik van den Berg    - Leslie Tjoo          1 - 0 

6. Ab Kamman            - Diko Kalkdijk        0 - 1 

7. Eduard Smits         - Bert Vlot            1 - 0 

8. John van de Laar     - Henk van der Wösten  0 - 1 

 
 

Stand na 2 ronden 

 
    Promotieklasse       N Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8  9 

1.  Rokado 1             2 4  11  x  .  .  4½ 6½ .  .  .  . 

2.  Overschie 1          2 4  10½ .  x  .  .  .  .  5  5½ . 

3.  3-Torens 1           2 2  9   .  .  x  .  3½ .  .  .  5½ 

4.  De Willige Dame 1    2 2  8½  3½ .  .  x  .  .  .  5  . 

5.  Dordrecht 2          2 2  6   1½ .  4½ .  x  .  .  .  . 

6.  Messemaker 1847 2    1 2  4½  .  .  .  .  .  x  4½ .  . 

7.  Charlois Europoort 4 2 0  6½  .  3  .  .  .  3½ x  .  . 

8.  SO Rotterdam 2       2 0  5½  .  2½ .  3  .  .  .  x  . 

9.  Sliedrecht 2         1 0  2½  .  .  2½ .  .  .  .  .  x 
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Team 3 (RSB – klasse 2C) 
 
Ronde 1: Messemaker 1847 3  - Charlois Europoort 5  2½ - 5½ 
maandag 8 oktober 2012 
 
 

Ruime nederlaag van derde team tegen sterk Charlois Europoort 5 
 
 
Onze eerste wedstrijd in het nieuwe seizoen 
begon goed. Bert Vlot had een ijzersterke start 
tegen de toch niet te onderschatte Piet Verheij, 
die er in deze wedstrijd echter niet aan te pas 
kwam. Binnen anderhalf uur was de strijd in ons 
voordeel beslist. Afgezien van Henk van der 
Wösten, die al na 7 zetten in een vlaag van 
schaakblindheid geheel onnodig een stuk verloor, 
was de strijd op de overige borden aardig in 
evenwicht. Niets leek er op dat moment op dat we 
met grote cijfers zouden verliezen. Helaas 
keerden de kansen. Theo Huijzer kwam in een 
voor hem bekende opening terecht en stond niet 
slecht, maar naarmate de partij vorderde 
gebruikte hij teveel tijd en kwam daardoor in grote 
moeilijkheden. Het ging van kwaad tot erger en 
uiteindelijk moest hij capituleren. Ook Albert-Jan 
Wagensveld stond halverwege de avond niet 
slecht. Na afruil van de dames had hij in het 
eindspel een loper en drie pionnen tegen een 
paard en twee pionnen. Bovendien verkeerde zijn 
tegenstander in hevige tijdnood. Toch lukte het 
zijn opponent door goed eindspel de zege uit het 
vuur te slepen. Een voor ons team toch nog een 
onverwachts puntverlies. Kees Vermijn bracht 
weer enig optimisme in het team. Met wit strijdend 
tegen een klassieke Caro-Kann verdediging kreeg 
hij een licht voordeel, creëerde kansen, die ervoor 
zorgden dat zijn tegenstander erg veel tijd 
verbruikte, wat hem uiteindelijk noodlottig werd. In 
een stelling die waarschijnlijk voor Kees niet te 
winnen was gaf zijn tegenstander zich met nog 
een tweetal seconden op de klok gewonnen. 
Henk hield het met een stuk minder nog vrij lang 
vol, maar moest na gedwongen afruil van dame 
en torens het moede hoofd in de schoot leggen. 
Bas Luiten, die een gedegen partij speelde en in 
een volledig gelijke stelling een remiseaanbod 
kreeg, speelde na overleg - gezien de stand - nog 
even door. Bas kwam echter in zetdwang en zijn 
tegenstander kon zijn laatste pion laten 
promoveren. Kees Vellekoop rokeerde lang en 
zijn tegenstander kort. Zowel Kees als zijn 
tegenstander kozen voor de aanval. Na afruil van 
bijna alle stukken moest Kees met een pion 
minder remise zien te houden. Mede door tijdnood 
van zijn tegenstander lukte dit. Diko Kalkdijk op 
bord 1 moest het opnemen tegen de sterke 

Marcel den Bleker. Na goed partij geboden te 
hebben lukte dit uiteindelijk niet. 
 
Een grote nederlaag dus, die tegen dit sterke 
team van Charlois-Europoort best anders had 
kunnen aflopen. Dit moet ons voor onze volgende 
wedstrijd tegen het vierde team van RSR Ivoren 
Toren moed geven. 
 
Bert Vlot 
Mijn tegenstander speelde met zwart de 
Siciliaanse opening niet sterk. Ik kreeg veel 
ruimtelijk overwicht en mijn dame op d4 
blokkeerde zijn ontwikkeling. In een poging zich te 
bevrijden overzag hij allerlei tactische grapjes en 
dit resulteerde in het verlies van een volle toren. 
Toen ik op de 25e zet mijn toeren tegen zijn laatst 
overgebleven stuk ruilde en het eindspel inging 
met loper plus twee pionnen meer, gaf hij zich 
gewonnen. Zie bijgevoegde partij. (klik hier) 
 
Albert-Jan Wagensveld 
Het werd een siciliaanse opening waarbij wit er op 
uit scheen te zijn om een pionnenmuurtje te 
bouwen. Als ik ergens een hekel aan heb.......is 
het dat gemillimeter achter zo'n pionnenmuurtje! 
Ik vind dat géén spel. Dus ik deed mijn best om 
het een en ander af te ruilen. Dat wilde nog niet 
erg vlotten, maar ik had al wel met een schaakje 
een pion van wits koningstelling naar g3 
gedwongen, zodat mijn loperlijn vanaf b2 potentie 
kreeg en voorts kwam de b-lijn open voor zwart's 
toren door pionnen afruil. Dat gaf lucht aan de 
stelling. Maar in het centrum was wit nog steeds 
de baas en voerde de druk op. Ook waren op de 
koningsvleugel wits pionnen opgerukt en mijn 
stukken waren nogal afgeschremd op de 
damevleugel. Ik kreeg het benauwd en de 
koningsaanval van wit werd steeds bedreigender. 
Toen de boel op kraken stond zag ik nog net op 
tijd een paardoffer gevolgd door tegenkansen. Dat 
hielp goed want de aanval was hiermee 
afgeslagen, en ik had met zwart twee pionnen en 
een kwaliteit terugverdiend. Kort daarna kon ik de 
dames afruilen en eindigde met een eindspel van 
koning en loper met drie pionnen van zwart tegen 
koning en paard en twee pionnen van wit. Het zag 
er voor zwart gewonnen uit vooral omdat wit nog 
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maar weinig bedenktijd over had,ongeveer 5 
minuten tegen een half uur voor mij. Maar ik 
vergiste mij in de speelsterkte van wit in dit 
eindspel. Hij bleek in staat om mijn loper buiten 
het spel te houden met afruildreiging, die ik niet 
mocht toestaan. Het lukte wit om twee pionnen te 
verschalken tegen zwart slechts één, zodat de 
voorsprong van mij geen betekenis meer had. Ik 
kwan met zwart gaande slechter te staan en 
verbaasde mij erover hoe wit dat steeds in zo 
weinig bedenktijd voor elkaar kreeg. Zelfs lukte 
het hem om met zijn paard de loperlijn te 
onderbreken en zo te promoveren. Ik kon met 
zwart ook wel promoveren maar de stukken van 
wit stonden gunstiger opgesteld zodat als zwart 
gepromoveerd zou hebben de nieuwe dame direct 
ten offer zou vallen aan een paardvork. Hier 
moest ik eigenlijk opgeven maar ik probeerde nog 
remise te krijgen door een pat, door de loper en 
pion op g3 en f2 als onneembaar setje te laten 
staan. en daar met de koning omheen te blijven 
cirkelen. Toen ook dit plan mislukte en de koning 
er door tempodwang uit werd verdreven, was het 
echt gebeurd met zwart. Met respect voor het 
eindspel van wit. Ik zal de theorie van het einspel 
met paard en loper nog eens doornemen. 1-0. 
 
Theo Huijzer 
Met wit kreeg ik het Wolga gambiet te bestrijden. 
Twee weken ervoor kreeg ik dit ook door Hans 
Krol voorgeschoteld in de interne competitie. 
Deze partij eindigde in remise, maar Fritz gaf aan 
hoe ik dit beter had kunnen spelen om voordeel te 
krijgen. In rap tempo werden de volgende zetten 
dus gespeeld. 
1. d4 Pf6 2. c4 c5 3. d5 b5 4. cb5: a6 5. ba6: 
La6: 6. pc3 d6 7. e4 Lf1: 8. Kf1 g6 9. f4 Pbd7 
10.De2 e6 11. de6: fe6: 12.Pf3 Lg7 13. Pg5 De7 
14. Dc4 Pdf8 15. f5 gf5: 16.ef5: d5 17. Db5+ 
Pfd7 18. Dc6 Tb8 
Hier had ik het gevoel duidelijk beter te staan, 
maar durfde uiteindelijk niet met de pion op e6 te 
slaan, omdat mijn koning op de tocht stond. 
Tenslotte koos ik voor een laffe afruil met de hoop 
de winst binnen te halen omdat ik twee pionnen 
voorstond. Als ik Fritz had geheten , dan had ik de 
winnende variant wel gespeeld! (De winnende 
variant volgens Fritz: 
19. fe6: Lc3: 20 bc3: Df6+ 21. Ke2 Pe6: 22. 
De6+:De6: 23. Pe6: Kf7 24. Pc7 Pf6 25. Tf1 Kg6 
26. Le3 Tb2+ 27. Kf3 Tc8 28. Pe6 en met een 
stuk en een pion voor is het een kwestie van 
techniek.) 
In mijn partij ging het door tijdnood steeds weer 
mis. Aanvankelijk was er nog evenwicht, maar 
met nog enkele minuten op de klok stortte mijn 
stelling compleet in elkaar. Er volgde: 
19. Pe6: Pe6: 20. De6: De6: 21. fe6: Pb6 22. Lf4 
Tf8 23.g3 Pc4 24.Pd5: Tb2: 25.Td1 Ld4 26.a4 
Tf5 27.Tc1 Pd2+ 28.Kg2 Td5 29. Ld2 Td2:+ 

30.Kh3 Ta2 31. Tc4 Ke7 32. Te1 Td6 33. Kg4 
Th2; 34. Kf5 Td5+ 35. Kg4 h5 36. Kf3 Tf2 en wit 
gaf op 
 
Henk van der Wösten 
Tegen de teamcaptain Hans van Calmthout van 
Charlois-Europoort ging ik op de 7e zet volkomen 
onnodig gruwelijk in de fout. Na het schaakje Lb5 
speelde ik Pf6-d7 i.p.v. Ke7. Nu was het witte 
antwoord Pf3 -e5 dodelijk. Ik verloor een stuk en 
mijn koning kon niet meer rokeren. Ik probeerde 
nog te redden wat er te redden viel door de 
stelling gesloten te houden, maar het was vechten 
tegen de bierkaai. Het lukte mijn tegenstander de 
stelling te openen en de stukken één voor één af 
te ruilen. Uiteindelijk moest ik mij gewonnen 
geven. 
 
Kees Vermijn 
Ik speelde met wit tegen Herman van Malde. Het 
werd een klassieke Caro-Kann verdediging met 4 
… Lf5. Ik verkreeg een snelle ontwikkeling, 
rokeerde lang en kreeg een sterk paard op e5. 
Zwart kwam echter met een tegenaanval 18 … 
Lb4 op mijn Dame die mijn loper op f4 dekte. 
Hierdoor werd ik gedwongen tot Dame-ruil. Ik 
hield echter wel een licht initiatief, waardoor ik 
mijn tegenstander steeds weer voor keuzes 
stelde, die hem veel tijd kostten. Tenslotte kon ik 
afwikkelen naar een eindspel van K + P met 2 
verbonden vrijpionnen op de b- en c-lijn tegen K + 
L met 1 vrijpion van zwart op de h-lijn. Zwart 
kwam met zijn koning nog net op tijd op c8 en ik 
kon zijn h-pion met het paard tegenhouden. De 
stelling was voor mij waarschijnlijk niet te winnen, 
maar met nog 2 seconden op de klok gaf zwart 
op. 
 
Bas Luiten 
Mijn partij begon rustig en strategisch met weinig 
kansen voor beide partijen. Maar al snel werden 
de lopers en paarden naar het centrum verplaatst 
om actie te creëren Na enige afruil waren die bijna 
allemaal van het bord verdwenen. Uit het niets 
ontstond echter een dubbele aanval op mijn loper 
en de pion op h7. De loper bleek echter giftig en 
daarom werd de pion op h7 geslagen. Mijn 
tegenstander behield druk op mijn koningsstelling, 
maar het lukte mij een pion terug te veroveren en 
er ontstond weer een gelijke stand. Met voor 
beiden nog ongeveer 4 minuten op de klok bood 
mijn tegenstander remise aan, maar na overleg - 
de stand op de borden was in ons nadeel - werd 
besloten om nog door te spelen. Om de stelling te 
vereenvoudigen werden alle grote stukken 
afgeruild. Dit had ik niet moeten doen, temeer 
daar mijn tegenstander over iets minder tijd 
beschikte en waarschijnlijk in tijdnood zou zijn 
gekomen. Ik probeerde te forceren, maar dit 
mislukte. Mijn tegenstander verkreeg een tempo 
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voordeel en kon net iets eerder promoveren dan 
ik. Helaas verloren, terwijl een remise wel op zijn 
plaats zou zijn geweest. 
 
Kees Vellekoop 
Met wit aan bord 8 kwam een gesloten Siciliaan 
op het bord. Mijn tegenstander rokeerde kort op 
de 8e zet. Om het scherp te spelen rokeerde ik op 
de 9e zet lang. Beide partijen speelden 
vervolgens ( een tikkeltje voorzichtig) op de 

aanval. In het middenspel ontstond een grote 
afruil waarbij ik een pion achter kwam en ook nog 
bleef zitten met een slechte loper. Het werd dus 
vechten voor remise. Mijn tegenstander had 5 
pionnen + Dame en Paard; ik had 4 pionnen + 
Dame en Loper. Zwart koos uiteindelijk (met nog 
2 minuten op de klok en ik nog 5) voor herhaling 
van zetten. Ik kon weinig anders dan meedoen. 
Met de uitslag konden we allebei leven. 

 
 
 
   Messemaker 1847 3     - Charlois Europoort 5 2½ - 5½ 

1. Diko Kalkdijk         - Marcel den Bleker     0 - 1 

2. Bert Vlot             - Piet Verheij          1 - 0 

3. Henk van der Wösten   - Hans van Calmthout    0 - 1 

4. Kees Vermijn          - Herman van Malde      1 - 0 

5. Bas Luiten            - Menno Brandenburg     0 - 1 

6. Theo Huijzer          - Tjerk Tinga           0 - 1  

7. Albert-Jan Wagensveld - Peter de Joode        0 - 1 

8. Kees Vellekoop        - Henk Kootkar          ½ - ½ 

 
 

Stand na 1 ronde 
 
   Klasse 2C             N Mp Bp 1  2  3  4  5  6  7  8 

1. Charlois Europoort 5  1 2  5½ x  .  .  .  .  .  .  5½ 

2. Shah Mata 2           1 2  5  .  x  .  .  .  .  5  . 

3. RSR Ivoren Toren 4    1 2  5  .  .  x  .  .  5  .  . 

4. Nieuwerkerk a/d IJ. 2 1 2  4½ .  .  .  x  4½ .  .  . 

5. SO Rotterdam 4        1 0  3½ .  .  .  3½ x  .  .  . 

6. Ridderkerk 1          1 0  3  .  .  3  .  .  x  .  . 

7. Ashtapada 1           1 0  3  .  3  .  .  .  .  x  . 

8. Messemaker 1847 3     1 0  2½ 2½ .  .  .  .  .  .  x 
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Team 4 (RSB – klasse 3B) 
 
Ronde 1:  IJsselmonde 2 - Messemaker 1847 4  4-4 
Vrijdag 5 oktober 2012 

 
 

Messemaker jeugdteam start het seizoen met puntendeling 
 
 
Om precies 8 uur ging de eerste wedstrijd van het 
seizoen van start in de pas opgeknapte speelzaal 
van IJsselmonde. 
 
Bernard aan bord 1 tegen Hans Kleinloog, niet de 
minste, wist na 11 zetten de partij op zijn naam te 
zetten, zijn tegenstander dacht een loper te 
winnen, maar zag een familieschaak over het 
hoofd met verlies van de dame, de stukken 
konden in de doos. 
Mohammed had er aan bord zes 23 zetten voor 
nodig, Uwe, zijn tegenstander was ziek, maar 
wilde het team niet in de steek laten. 
Elwin aan bord acht had er 29 zetten voor nodig, 
zijn tegenstander overzag een schaakje, zette zijn 
dame en moest die spelen om het schaak op te 
heffen, met onmiddelijk verlies. 
 
En toen was het 3 - 0 
 
Jasper aan bord twee kwam slecht uit de opening, 
overzag een dubbele aanval op de koningstelling 
en kon na een uur spelen de koning omleggen. 

Lotte aan bord vier won overtuigend op de 26e zet 
van Stefan Korstman. 
Jelle aan bord drie tegen de enige dame in het 
IJsselmonde team kwam een dame achter, knokte 
nog even door, maar op de 24e zet ging hij mat 
achter de paaltjes. 
 
En toen was het 4 - 2 voor Messemaker 
 
Matthijs' eerste optreden aan bord zeven pakte 
niet goed uit, met een loper en 3 pionnen achter 
schoof zijn tegenstander het zonder moeite uit. 
Stefan aan bord vijf deed het rustig aan, 15 zetten 
in anderhalf uur, hij offerde een loper voor 2 
pionnen, investeerder nog meer tijd, maar zijn 
opponent bleef koel en toen de toren van de 
achterlijn ging was het met nog 2 minuten op de 
klok in een zet mat, jammer, maar goed 
geprobeerd Stefan. En zo kwam de puntendeling 
tot stand! 

 
 
Ab Scheel 

 
   IJsselmonde 2   - Messemaker 1847 4      4 - 4 

1. Hans Kleinloog  - Bernard Evengroen      0 - 1 

2. Cock Louwerens  - Jasper van Wijhe       1 - 0 

3. Wil Toet        - Jelle Hondelink        1 - 0 

4. Stefan Korstman - Lotte van der Wouden   0 - 1 

5. Willem Overdijk - Steven Fleuren         1 - 0 

6. Uwe Brodersen   - Mohammed Moussane      0 - 1 

7. Kevin van Gils  - Matthijs Borst         1 - 0 

8. Jeroen Robyn    - Elwin van Oldenborgh   0 - 1 
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Ronde 2 Messemaker 1847 4  -  Fiancetto 3 4-4 
Vrijdag 2 november 2012 

 
Remise voor jeugdteam Messemaker 1847 hoogst haalbare! 
 
Precies op tijd kon er met de tweede ronde 
begonnen worden, het jeugdteam was erop 
gebrand om nu, na de remise van vorige keer, de 
2 matchpunten binnen te halen. Gemakkelijk zou 
het niet worden, Fiancetto kwam met een sterk 
team naar Gouda, in leeftijd en rating waren zij de 
jonkies dik de baas. 
 
Jelle was als eerste klaar, kwam iets beter uit de 
opening, maar op de 30e zet gaf zijn tegenstander 
pardoes een toren cadeau en konden de stukken 
in de doos. Bernard kwam niet goed uit de 
opening, verspeelde een pion, de hele stelling viel 
uit elkaar, zijn tegenstander had duidelijk een plan 
en maakte dit ook waar. De jarige Mohammed (hij 
werd vandaag 12 jaar) kreeg van Bart van der 
Sloot, voorzitter van Fiancetto op de 27e zet 
remise aangeboden, maar ging onverstoorbaar 
door. Op de 42e zet speelde hij iets te snel, de tijd 
verdeling was 1 uur voor de jarige tegen 6 
minuten voor zijn tegenstander, door zetherhaling 
wist deze remise af te dwingen, maar volgens 

Bart was dat een cadeautje. Jasper speelde een 
sterke partij, sloeg het remise aanbod af van 
Good-old Wim van Mullem, deze liet zijn dame 
insluiten en gaf op. Goed gedaan Jasper. Matthijs 
kwam een toren achter, knokte nog voor wat hij 
waard was, maar moest uiteindelijk zijn strijd 
staken. Elwin verdeelde goed zijn tijd, maar kwam 
een paard en 2 pionnen achter, zijn opponent 
ruilde alles af en kon met twee vrijpionnen het 
punt veilig stellen. Lotte verspilde veel tijd aan de 
opening, wist de sterke loper af te ruilen, maar 
kwam na afruil van de dames in moeilijkheden, de 
h-pion was gevaarlijk en toen er remise 
aangeboden werd mocht zij dit, na overleg met de 
teamcaptain, aannemen. Steven met een pion 
achter, bood remise aan, werd niet aangenomen, 
speelde het eindspel sterk en wist op 
onnavolgbare wijze de partij te winnen. Chapeau 
Steven. De volgende wedstrijd is vrijdag 23 
november tegen Moerkapelle 2, daar gaat de 
jeugd zich op voorbereiden!

 
 
 
Ab Scheel 
 
   Messemaker 1847 4    - Fiancetto 3        4 - 4 

1. Bernard Evengroen    - Cees Verhagen      0 - 1 

2. Lotte van der Wouden - Leo Koster         ½ - ½ 

3. Mohammed Moussane    - Bart van der Sloot ½ - ½ 

4. Elwin van Oldenborgh - Date Gorter        0 - 1 

5. Steven Fleuren       - Cas Sodderland     1 - 0  

6. Matthijs Borst       - Gilles Deegeling   0 - 1 

7. Jasper van Wijhe     - Wim van Mullem     1 - 0 

8. Jelle Hondelink      - Serge Fedorin      1 - 0 

 

 

 

 

Stand na 2 ronden 
 
   Klasse 3B            N Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8 

1. 3-Torens 2           2 4  14  x  .  .  .  .  6½ .  7½ 

2. Sliedrecht 3         2 4  10½ .  x  4½ 6  .  .  .  . 

3. Charlois Europoort 6 2 2  9   .  3½ x  .  .  .  .  5½ 

4. Moerkapelle 2        2 2  9   .  2  .  x  .  .  7  . 

5. Messemaker 1847 4    2 2  8   .  .  .  .  x  4  4  . 

6. Fianchetto 3         2 1  5½  1½ .  .  .  4  x  .  . 

7. IJsselmonde 2        2 1  5   .  .  .  1  4  .  x  . 

8. Zwijndrecht 2        2 0  3   ½  .  2½ .  .  .  .  x 
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Team 5 (RSB – klasse 4A) 
 

 
Ronde 1: Barendrecht 3 – Messemaker 1847 5    3 - 5   
Maandag  24 september  2012 

 

Messemaker 5 start met ruime overwinning het nieuwe seizoen! 
 
Chris Kraaijeveld 
Dat ging wel heel snel! Mijn tegenstander had een 
merkwaardige opening, ik kon 2 stukken 
aanvallen en er dus één winnen. Beetje zielig wel, 
hij kwam er niet echt aan te pas en op de 24e zet 
was het mat. Het eerste punt, na ruim een half 
uur. 
 
Adrie Oosterhof 
In Barendrecht bleek dat het team van 
Barendrecht 3 alleen maar bestond uit 
(talentvolle) jeugdspelers. Oppassen geblazen 
dus. Na een rustige opening werden wederzijds 
een loper en een paard afgeruild in de hoop voor 
een betere stelling, Mijn tegenstander had een 
aanval in gedachten en zette, overmoedig, zijn 
dame in de vijandelijke stelling en zag daarbij niet 
dat de dame geslagen kon worden. Zo'n 
buitenkansje liet ik mijn niet en ontnemen. Het 
kostte mij een paard als offer. Hierna was de 
concentratie weg bij de jeudige tegenstander en 
kon ik daarna enkele pionnen en nog een loper 
veroveren. Daarna mat via een aanval loper en 
dame en kon na zo'n 45 minuten het 2e punt voor 
ons team worden bijgeschreven. 
 
Wibo Bourguignon 
Het was bij Barendrecht vooraf een drukte van 
jewelste. 35 jeugdleden en veel ouders die op de 
ouderavond waren afgekomen. Goed idee 
trouwens zo'n ouderavond, misschien iets voor 
Peter. Enfin, de jeugd heeft de toekomst en dat 
betekende dat wij bijna allemaal tegenover zeer 
jeugdige spelers zaten. De mijne had Stap 4+ 
naast het bord liggen (ELO > 1600), dus ik 
maakte me al op voor een stevig gevecht. 
Gelukkig kende hij mijn opening niet, waardoor hij 
al na 8 zetten stevig in de verdrukking zat. Met 
een leuke combinatie wist ik vervolgens op de 12e 
zet een toren + pion te winnen. Je zou denken, 
kat in het bakkie. Maar mijn tegenstander wist niet 
van opgeven en hoopte natuurlijk op een blunder 
van mijn zijde. Toen ik jong was, bleef ik daar ook 
op hopen, soms met het gewenste resultaat. 
Uiteindelijk zette ik hem op de 46e zet mat. Dat 
had volgens de toeschouwers zeker 5 zetten 
sneller gekund…. 
 
Ronald Bode 
Mijn tegenstander was ook een stuk jonger dan ik. 
Na een standaard opening (1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. 

Pc3 Pf6 4. Lc4 d6 5. Pg5), had hij blijkbaar de 
aanval op f7 niet zien aankomen en verloor al 
gauw een pion: …Pxe6 fxe6 7. Lxe6, ik denk 
eigenlijk dat ik hier beter eerst met mijn loper had 
moeten slaan maar was er nogal op gespinsd mijn 
loper paar te behouden . In het verloop van het 
spel had ik nog al wat moeite om mijn stukken te 
ontwikkelen, maar gelukkig gaf hij nog een pion 
weg bij de 12de zet (…De7 8. Ld5 O-O-O 9. Pb5 
a6 10. Pc3 Dd7 11. f3 Le7 12. Pa4 Pxd5 13. exd5 
Pa5 14. Pc3 e4 15. Pxe4). Dat ik blijkbaar wat 
zielig vond, dus gaf ik hem er weer eentje terug 
(…Db5 16. d3 Dxd5), Ik had hier gewoon mijn 
paard wéér naar Pc3 moeten zetten. Na de 21ste 
zet (…17. c3 Thf8 18. O-O De5 19. f4 Df6 20. Df3 
d5 21. Pg3 De6 1-0) bood hij remise aan maar ik 
wilde natuurlijk nog wel even door spelen waarna 
hij zei dat hij naar huis moest en opgaf… (Speel 
hier de partij na) gameviewer. 
 
Eduard Dame 
Mijn eerste 17 zetten waren best wel goed. In de 
Russische opening raakte mijn tegenstander Stijn 
het overzicht even kwijt en ging ik het middenspel 
in met twee zwarte pionnen meer. Mijn avond kon 
niet meer stuk, dacht ik. Afruilen, speldenprikken 
uitdelen en uitschuiven; hoe simpel kan schaken 
zijn. Om het te hoofd bieden aan een probleem 
dat er niet was kwam er echter opeens een 
grafzet uit mijn handen. De witte dame gaf schaak 
op c6 en viel tevens de toren op a8 aan die 
daarna heel treurig naast het bord kwam te staan. 
Had ik ook maar gewoon moeten rokeren. Daarna 
volgde Stijn dapper alles wat hij had geleerd uit de 
reeks Stappenboekjes die zichtbaar uitgestald 
lagen op een wedstrijdtafel. Kennelijk als 
herinnering en ter aanmoediging. Dat moet 
geholpen hebben want er was daarna geen 
houden meer aan. Dit moet de volgende keer toch 
even anders. 
 
Eelko de Groot 
Op het eerste bord speelde ik met wit de Spaanse 
opening. Mijn tegenstander wist waarschijnlijk niet 
goed wat te doen na Lb5 en speelde Df6. Dat 
kwam de ontwikkeling van zijn stukken niet ten 
goede. Zijn loper ging even later naar c4, 
waarmee zijn plannetje duidelijk werd. Door 
rokade en het opspelen van mijn dame pionnen 
kon een aanval op f2 makkelijk verijdeld 
worden.Met een loper op b6 en een paard op a5 
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kwamen zwarts stukken totaal buitenspel te staan. 
Enkel zwarts Dame bood tegenspel. Hierdoor kon 
ik vrij eenvoudig een aanval op de koningsvleugel 
opzetten. Nog even opletten toen zwart sloeg op 
c4, maar met mijn dame op h5, toren op g3, loper 
op f6 en paard op e4 kon zwart mijn aanval niet 
meer stoppen en ging hij even later mat. 
 
Hans van Offeren 
Een evenwichtige partij. Ik zag geen slechte 
zetten bij mijn tegenstander. Elkaar aftasten.... 
Maar de druk werd bij mij toch opgevoerd. Hij 
kreeg een goed gedekte pion op de zevende lijn. 

Dat bleek dodelijk voor mij. Mijns inziens een 
goede partij. Alle eer voor de tegenstander. 
 
Ruud van Noord 
Franse partij leidde tot een eindspel met sterke 
loper en 2 verbonden vrijpionnen tegen een toren. 
De mededeling dat mijn zeer jonge tegenstander 
een groot talent is maakte hij een een lange partij 
waar met zeer goede zetten. Langzaam werd een 
positioneel overwicht opgebouwd. Vaak kon ik 
ontsnappen. Maar uiteindelijk maakte ik de 
beslissende fout. 

 
   Barendrecht 3         1053 - Messemaker 1847 5     1512 3  - 5 

1. Jochem Liefrink       1019 - Eelko de Groot        1619 0  - 1 

2. Bart Dubbeldam        1353 - Ruud van Noord        1603 1  - 0 

3. Stefan Rijshouwer     1067 - Wibo Bourguignon      1594 0  - 1 

4. Eric Orle             1333 - Hans van Offeren      1576 1  - 0 

5. Stefan Wijnbelt       780  - Chris Kraaijeveld     1519 0  - 1 

6. Stijn Makkus          908  - Eduard Dame           1501 1  - 0 

7. Richard Wellens       914  - Ronald Bode           1394 0  - 1 

8. Edwin Kraaijeveld          - Adrie Oosterhof       1290 0  - 1 

 
 

Stand na 2 ronden 
 
   Klasse 4A             N Mp Bp 1  2  3  4  5  6  7 

1. Charlois Europoort 7  2 4  11 x  .  .  .  5  6  . 

2. Oostflakkee 2         2 4  9½ .  x  4½ .  .  5  . 

3. Nieuwerkerk a/d IJ. 3 2 2  9  .  3½ x  .  .  .  5½ 

4. Messemaker 1847 5     1 2  5  .  .  .  x  5  .  . 

5. Barendrecht 3         2 0  6  3  .  .  3  x  .  . 

6. Dordrecht 5           2 0  5  2  3  .  .  .  x  . 

7. CSV 3                 1 0  2½ .  .  2½ .  .  .  x 
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KNSB Beker competitie 2012-2013  

 

Messemaker bekerteam laat zich niet bedwelmen door bloedbad 
 
 Vrijdagavond 26 oktober moesten wij aantreden 
tegen het RSB-team van Charlois Europoort. Zij 
mochten meedoen omdat ze vorig jaar de RSB-
beker gewonnen hadden. Voor degenen die het 
vergeten zijn, dit lukte ze onder andere omdat ze 
in de halve finale de tos wonnen van ons RSB-
team, nadat het zowel in de reguliere speeltijd als 
in de verlenging 2-2 was geworden. Wij hadden 
dus wat recht te zetten en kwamen zeer 
gemotiveerd aan bij het speellokaal van Charlois. 
Echter stonden wij daar voor een dichte deur. 
Gelukkig wist een net aangekomene 
Charloisspeler ons te vertellen dat als je naar 
binnen wilde, je op de bel bij de andere deur 
moest drukken. Dat wij daar zelf niet opgekomen 
waren… 
 Een kwartiertje later mochten wij aantreden voor 
de wedstrijd. Dit begon met het klassieke tossen. 
De wedstrijdleider legde uit dat als Jan Evengroen 
kop zou zeggen wij wit hadden op bord 1 en 
anders zwart. Jan zei daarop natuurlijk 'laten we 
het dan maar op kop houden'. De wedstrijdleider 
ging echter niet akkoord en na een eerlijke tos 
bleek dat wij zwart hadden op bord 1. Overigens 
was Jan de hele avond in een humoristische bui. 
Zo zei hij tegen zijn tegenstander Gerard Kool, die 
net een fles wijn had gekregen, dat de fles wel 
opengemaakt mocht worden. Deze wens kwam 
direct in vervulling omdat Gerard de tas waarin de 
fles zat liet vallen. Het resultaat is door Henk-Jan 
vakkundig op de foto genomen. Als de sterkte van 
de geur van de wijn in verhouding stond met de 
prijs, vloeide er een vermogen over de grond. Het 
was beide teams dan ook duidelijk dat het 
onmogelijk zou zijn een hoogwaardige partij te 
spelen onder deze omstandigheden. Zo werd de 
wedstrijd gestaakt nog voordat die begonnen was. 
De wedstrijdleider loste dit echter vakkundig op 
door een plaatsje voor ons te regelen in de grote 
zaal. Een prima ingreep! 
 Als ze bij Charlois hoopten dat wij bedwelmt 
zouden zijn door de wijn, waren ze na het eerste 
halfuur een illusie armer. Wij hadden namelijk 
moeilijk beter uit de startblokken kunnen komen: 
Henk-Jan won een gezonde pion, Jan had zowel 
een prettig positioneel voordeeltje als een 
ontwikkelingsvoorsprong, Peter stond met zwart 
zeker niet minder en Erik beschikte over een 
halfuur meer tijd. Zijn tegenstander was door een 

file ook op het verlate begintijdstip nog niet 
aanwezig. Bovendien was hij zo gedesillusioneerd 
door Erik's eerste zet dat hij voor zijn tweede zet 
ook nog eens een minuut of 10 reserveerde. Maar 
zoals zo vaak volgt na de roes een kater. Erik had 
zijn voorsprong op de klok niet om weten te zetten 
in een goede stelling, Henk-Jan had niet door dat 
pion b4 twee keer aangevallen stond en dat hem 
dekken met Db3 dus niet zo heel zinvol was, Jan 
overschatte zijn stelling wat een pion kostte en tot 
overmaat van ramp zag Peter een klein zetje met 
grote gevolgen over het hoofd. Gelukkig wist 
Henk-Jan zich al snel te herpakken en te doen 
waar hij voor zijn ongelukje mee bezig was: 
pionnen winnen en door een Petit combination 
kwamen wij al snel 1-0 voor. 
 Ondertussen lagen de andere borden er nog 
steeds niet zo floriant bij. Jan was in een slecht, 
maar waarschijnlijk verdedigbaar eindspel met 
een pion minder beland. Ook Erik stond een pion 
achter, waarbij het sterk de vraag was of er 
genoeg compensatie aanwezig was. Peter had 
ondertussen een zwak wit-veldencomplex. Echter 
wist hij na leidend voorwerp te zijn in de 
modelpartij Van Foreest - Ypma, Haarlem 2012 
(zie video hieronder vanaf 15:40) hoe hij daarmee 
om moest gaan. Door actief te spelen waar het 
kon en te verdedigen waar het moest, zette hij zijn 
tegenstander zo ver onder druk dat die zich 
geforceerd voelde om een kwaliteit te investeren 
in de aanval. Peter wist ook deze stuiptrekkingen 
te overleven en nadat hij de aanval had 
overgenomen lukte hem wat zijn tegenstander de 
hele tijd probeerde: de vijandelijke koning 
gevangen te nemen. Nog geen minuut later was 
de winst voor Messemaker veilig gesteld. De 
tijdvoorsprong van Erik bleek van grotere waarde 
dan het nadeeltje in zijn stelling. Zijn tegenstander 
greep in tijdnood een paar keer mis, waarna Erik 
het koelbloedig afmaakte. 
 Op dat moment was het ook al duidelijk dat Jan 
in elk geval niet meer ging verliezen. Hij had met 
een overdosis aan trucs zijn pion terug gewonnen 
en had zowaar een klein plusje. Met gewiekste 
pogingen probeerde hij het volle punt binnen te 
halen. Zijn inspanningen werden beloond met een 
mooi matnetje en een 4-0 eindstand. Een 
verdiende (hoewel misschien wat geflatteerde) 
overwinning! 

            Peter Ypma 
Charlois Europoort (RSB) (1978) - Messemaker 1847    (2120) 0 - 4        

Peter Kemner             (2121) - Peter Ypma         (2210) 0 - 1 

Cees van Oosterom        (1890) - Henk-Jan Evengroen (2139) 0 - 1  

Herman van Malde         (1812) - Erik Hennink       (2080) 0 - 1 

Gerard Kool              (2088) - Jan Evengroen      (2050) 0 – 1 
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RSB Beker competitie 2012-2013  

 

Messemaker team behaalt maximale winst in RSB-bekercompetitie 

 
Voor Messemaker begon de RSB bekercompetitie 
van dit seizoen met een thuiswedstrijd in de 
tweede ronde tegen Hendrik Ido Ambacht. Gezien 
het feit dat het eerste team van HI Ambacht 
uitkomt in de 2e klasse RSB, werd op voorhand 
dat het voor ons team een walk-over zou worden. 
Dat viel echter tegen! De spelers van HI Ambacht 
bleken lastige tegenstanders die zich niet 
makkelijk onder de voet lieten lopen. Alleen bij 
Remco aan het 4e bord ging het van een leien 
dakje. Zijn tegenstander gaf zo maar een pion 
weg zonder enige compensatie.  Bovendien 
rokeerde hij lang en dat was naar de verkeerde 
kant. De pionnenopmars van Remco op de 
damevleugel besliste daarom al snel de partij.  
 
Zie in onderstaande partijfragmenten hoe de 
overige partijen pas in de allerlaatste fase werden 
beslist: 

 
Erich Karstan – Xander van Doorn 1 – 0 
Stelling na de 31e zet van zwart 











 
Ik kwam iets beter uit de opening en in deze 
stelling wist ik met:  32.b4 axb4 33.axb4 Pa6 
34.b5 Pc5 35.Ta3 mijn toren te activeren. Zwart 
had toen moeten afwachten, maar dat is erg lastig 
in tijdnood. Na: 35…. Tc8 36.Ke3 e6? 37.g4 d5 
38.Ta7! was weliswaar mijn loper afgesloten, 
maar dreigde er opeens mat. In paniek speelde 
zwart toen: 38….d4+ 39.Kxd4 Pb3+ 40.Kd3 Pc1+ 
41. Kd4 Pb3+ 42.Ke3 Tc3+ 43.Kf2 e5 44.fxe5+ 
Kxe5 45.Te7+ waarna ik vrij eenvoudig won, 
omdat de zwarte koning niet naar f4 kon wegens 
mat. 

 
 
 
 

Frans Bottenberg – Aart Burggraaff 1 – 0 











Zwart heeft te passief gespeeld en de opmars e5 
toegelaten. Wit staat op winst. 
Ik koos voor de afwikkeling: 24.Th4 Df5 25.Dxh6+  
Kg8 26.Tf4 Dh5 27.Dxh5 gxh5 28.Txf7   Kxf7 
29.exd6 exd6 en nu had ik met 30.Pg5 
(dubbelschaak), gevolgd door paardruil en Tf7 
een stuk kunnen winnen. Ik koos voor 29.Pe5, 
waarna zwart de partij nog lang wist te rekken. 
 
Jeroen van Gijzen – Eduard van Dijk 0 – 1 











 
Wit heeft net 16.Le2-g4 gespeeld en zag voor 
zichzelf mooie aanvalsmogelijkheden. Echter, na 
16...Lxg4 17.Txg4  f5! Staat zwart goed. Er 
volgde 18.Dg5 Dxg5 19.Txg5 Tad8! 20.Pb3 
Pxb3 21.axb3 fxe4 en zwart heeft een erg goed 
eindspel. Zwart dacht eenvoudig te winnen, maar 
dat bleek toch nog erg lastig. Uiteindelijk wist 
zwart in hoge tijdnood de winst binnen te halen, 
maar wit moet zeker ergens goede 
remisemogelijkheden hebben gemist. 
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Schenken aan Max Euwe Centrum is nu voordeliger dan ooit 
tevoren 
 

 

 
Er zullen in Nederland maar weinig schakers 
rondlopen, die nog nooit van het Max Euwe 
Centrum hebben gehoord. Velen brachten al een 
of meer bezoekjes aan het in Amsterdam 
gevestigde instituut, op het toepasselijke adres 
Max Euweplein 30a. Vlakbij het Leidseplein, 
grenzend aan het Holland Casino. Wie over de 
Jan Hein Donnerbrug het pand nadert, passeert 
een straatschaakspel dat met grote regelmaat bij 
bijzondere (schaak)festiviteiten wordt gebruikt.  
 
Het MEC, zoals de populaire afkorting van de 
centrumnaam luidt, is een actieve stichting met 
veel gezichten. Al vanaf de start in 1986, toen nog 
gehuisvest in de hoofdstedelijke Paleisstraat, 
konden schaakliefhebbers zich vergapen aan een 
boeiende verzameling attributen die direct met de 
naamgever te maken hebben: foto’s, 
schaakstukken, documenten, boeken en nog veel 
meer met Max Euwe, de enige Nederlandse 
wereldkampioen tot nu toe, als middelpunt.  
 
Die uitgebreide collectie, die op zichzelf al de 
naam schaakmuseum verdient, is nog altijd 
aanwezig en wordt van tijd tot tijd nog met nieuwe 
vondsten uitgebreid. Verder is er een boeiende 
bibliotheek, die duizenden schaakboeken omvat. 
Bezoekers (gratis toegang!) kunnen er tegen 
computers spelen of gebruik maken van de 
omvangrijke databases met gespeelde partijen.  
 
De MEC-activiteitenkalender illustreert de 
creatieve veelzijdigheid van de stichting. Wat te 
denken van: filmmiddagen, trainingen (ook voor 
grootmeesters en talentvolle jeugdspelers), 
workshops, boekenbeurzen waarop tweedehands 
exemplaren worden aangeboden en 
wisselexposities over allerlei aspecten van het 
schaakspel? Jaarlijks is er een Pleinfestival, waar 
wordt gesnelschaakt en simultaanséances door 
grootmeesters worden gegeven. Bovendien staat 
het MEC garant voor de verkiezing van de 
Schaker van het Jaar en de toekenning van de 
zogenaamde Euwering. 
 

De Stichting MEC moet alle kosten, van 
huisvesting tot en met die van het 
indrukwekkende evenementenpakket, bekostigen 
uit bijdragen van donateurs en sponsors. Inzet 
van veel vrijwilligers beperkt de noodzakelijke 
uitgaven, maar extra inkomsten blijven keihard 
noodzakelijk. Donateurs ontvangen tweemaal per 
jaar de MEC Nieuwsbrief. Ook bestaat de 
mogelijkheid om officieel ‘Vriend van Euwe’ te 
worden. In 2011, bij het 25-jarig bestaan van het 
MEC, startte een Vriendenactie. Sympathisanten 
van de stichting verbinden zich daarbij aan een 
donatie vanaf 500 euro per jaar. Deze actie bracht 
inmiddels meer dan 10.000 euro in het laatje.  
 
NIEUWE GEEFWET BIEDT PERSPECTIEVEN  
Giften zijn uiteraard altijd van harte welkom. Zoals 
u uit de jaarstukken heeft kunnen opmaken, 
schonk Messemaker 1847  in het kader van het 
eigen jubileum een bedrag van 165 euro. 
Interessant is overigens de totstandkoming van de 
‘Geefwet’, waarmee de overheid giften aan 
culturele instellingen en organisaties door 
particulieren wil stimuleren. Dat is goed nieuws 
voor het MEC, want dat houdt in dat vanaf 2012 
(voorlopig tot en met 2016) maar liefst 125 
procent van een donatie kan worden afgetrokken 
van het belastbaar inkomen – zonder dat de 
gebruikelijke 1% drempel voor giften van 
toepassing is. Als je bijvoorbeeld 52% zou mogen 
aftrekken, betekent dit dat je bij een donatie van 
1.000 euro in plaats van 520 euro (52%) 650 euro 
retour krijgt. Met andere woorden: een donatie 
van 1.000 euro kost een Vriend netto dus slechts 
350 euro, een donatie van 500 euro netto slechts 
175 euro enzovoort. Een extra stimulans om het 
MEC financieel te ondersteunen! 
 
Zoals eerder gezegd, is bezoek aan het MEC 
gratis. Het Centrum is geopend dinsdag tot en 
met vrijdag (plus de eerste zaterdag van de 
maand) van 12.00 tot 16.00 uur. Eventuele extra 
informatie kan worden verkregen via 020-6257017 
of via de website: www.maxeuwe.nl.  

 

 

  

http://www.maxeuwe.nl/
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Combinaties 

 
 

Opgaven 
 
 
Ter inleiding 

 
Het is alweer vele decennia geleden dat de 
wiskundige Elo een rekenprogramma ontwikkelde 
waarmee de speelsterkte van schakers in een 
getal van vier cijfers kan worden aangegeven. Het 
mooie ervan is dat sindsdien de sterkte van elke 
schaker waar ook ter wereld met elkaar kan 
worden vergeleken. 
Voorwaarde is wel dat elke schaker een flink 
aantal partijen speelt. Alleen dan is het mogelijk 
om een Elogetal aan hem toe te kennen. 
De Engelse grootmeester John Emms maakt het 
wat makkelijker om onze speelsterkte in een 
Elogetal uit te drukken. Althans dat beweert hij. 
Nu geen partijen spelen onder veel spanning, die 
soms door tijdnood eindigen in een complete 
ramp. Nee, rustig thuis in een luie stoel met alle 
tijd van de wereld de in partijstellingen verborgen 
winnende zettenreeks opsporen. Voor elke goede 
oplossing krijgt men één of meer punten 
afhankelijk van de moeilijkheidsgraad van de in de 

stelling verborgen combinatie. Het totaal aantal 
verzamelde punten levert met de door Emms 
opgestelde omrekeningstabel de in Elo 
uitgedrukte speelsterkte. Heel eenvoudig maar 
voor de betrouwbaarheid kan ik niet instaan; 
daarvoor moet je bij Emms zijn   
In de onderstaande reeks van 16 partijstellingen 
wordt de lezer deze unieke kans geboden.  
De moeilijkheidsgraad loopt geleidelijk op en 
daarmee, zoals gezegd, de te behalen punten. Zo 
levert de eerste stelling slechts 1 punt op maar 
met de laatste zijn 5 punten te behalen. Daarbij 
gaat het vooral in de laatste, meer ingewikkelde, 
opgaven niet alleen om het ontdekken van de 
eerste zet van de combinatie  maar soms ook om 
een belangrijke zet in het verdere verloop ervan.  
Helemaal aan het eind treft de oplosser de 
omrekeningstabel aan waarmee het verzamelde  
puntentotaal kan worden omgezet in zijn Elo. 
Een vruchtbare zit gewenst! 

 
Pieter Hörchner. 
 
 
Puntentabel en bijbehorende Elo-waarden 
 
 

 
Punten 

 
Elo 

 
Punten 

 
Elo 

 
0-3 

 
1000 of lager 

 
25-26 

 
1900 

 
4-6 

 
1100 

 
27-28 

 
2000 

 
7-9 

 
1200 

 
29-31 

 
2100 

 
10-12 

 
1300 

 
32-34 

 
2200 

 
13-15 

 
1400 

 
35-37 

 
2300 

 
16-18 

 
1500 

 
38-40 

 
2400 

 
19-20 

 
1600 

 
41-43 

 
2500 

 
21-22 

 
1700 

 
44-46 

 
2600 of meer 

 
23-24 

 
1800 
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Diagram 1 
1. Wit aan zet. 
. 

 
Diagram 2 
2.Zwart aan zet.  
 

 
Diagram 3 
3. Zwart aan zet. 
 

 












 












 












 
Diagram 4 
4. Wit aan zet. 
 

 
Diagram 5 
5. Wit aan zet. 
 

 
Diagram 6 
6. Wit aan zet. 
 

 












 












 











 

 
Diagram 7 
7.Wit aan zet 

 
Diagram 8 
8. Wit aan zet. 

 
Diagram 9 
9. Zwart aan zet. 
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Diagram 10 
10 . Wit aan zet. 
 

 
Diagram 11 
11.Wit aan zet. 
 

 
Diagram 12 
12.  Zwart  aan zet. 

 











 











 











 

 
Diagram 13 
13 . Wit aan zet. 
 

 
Diagram 14 
14.Wit aan zet. 
 

 
Diagram 15 
15.  Zwart  aan zet. 

 










 

  

 
Diagram 16 
16. Wit aan zet. 
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Bijna “gestolen” toernooi 
 
 
Zaterdag 27 oktober was het SIO rapidtoernooi in 
’s-Gravenzande, een toernooi waar in gesloten 
groepen van acht wordt gespeeld. In de eerste 
groep maar liefst drie Messemaker spelers, de 
broers Hennink en ondergetekende. De kans op 
een kampioen uit de gelederen van Messemaker 
was dus op voorhand al 37,5% als we niet naar 
rating kijken. Op rating was Erik overigens de 
nummer twee en ik de nummer drie. Ook in twee 
andere groepen waren spelers van Messemaker 
te bewonderen, Ab in groep 9 en Mohammed in 
groep 11 (de laagste groep). Mohammed liet er 
geen twijfel over bestaan dat hij al veel sterker is 
dan zijn huidige rating en won al zijn partijen, 
volgend jaar enkele groepen hoger! Ab was ook 
goed op weg zijn groep te winnen, maar of dat 
uiteindelijk is gelukt weet ik niet. Dan hieronder 
mijn “belevenissen” die dag: 
Het toernooi begon moeizaam, kwam nogal 
passief te staan met zwart en verloor op een 
gegeven moment ook een kwaliteit. In 
onderstaande stelling heeft mijn tegenstander 
zojuist pion e5 weggegeven. De stelling blijft 
verloren, maar bij het uitvluggeren kan alles 
gebeuren. Op dit moment had ik nog 1.30 op de 
klok en mijn tegenstander 2.10. Tot mijn 
verbazing kreeg ik een remiseaanbod, wat ik 
natuurlijk niet anders kon dan accepteren, de 
reden hiervoor was dat mijn tegenstander volgens 
eigen zeggen niet zo goed was in dat 
uitvluggeren.  
 











Misschien een vooruitziende blik van mijn 
tegenstander gezien het vervolg van mijn 
toernooi. Goed, een remise om te beginnen als je 
de ambitie hebt om het toernooi te winnen kan 
beter, maar ik ben een toernooi wel eens slechter 
begonnen, de scherpte komt meestal pas later. 
De tweede ronde tegen Arjan. Dit toernooi was 
een mooi moment om mijn score tegen de 
Henninks, die de laatste tijd niet zo best is, was 
op te vijzelen. Dat lijkt in de verste verte niet te 

gaan lukken, want ik mis ergens een kleine truc 
en even later bevinden we ons in de volgende 
stelling. 











 
Ik sta hier dramatisch met wit. Pxe1 Txe1 zal wel 
gewonnen zijn, maar is nog niet makkelijk. In 
plaats daarvan wint Te8 waarschijnlijk makkelijk. 
Wit kan niets doen en zwart kan eerst nog even 
rustig zijn koning wat activeren alvorens hij een 
keertje op e1 gaat slaan. Op dit moment had ik 
ook nog eens 2 minuten tegen zes minuten. Arjan 
dacht een tijd na en dacht een andere manier 
(Te8 had hij niet nar gekeken) gevonden te 
hebben om snel te winnen, maar hiervan had ik in 
de tussentijd al gezien dat het op slag verliest: 
Lxe5?? Bxc5 Txb1 Txb1 e1D Txe1 Pxe1 d6 cxd6 
c6 (oeps) 0-1 Arjan had alleen gekeken of hij de 
a-pion kon stoppen. Dat was dus 1,5/2 waar 0/2 
de partijverhoudingen goed had weergegeven. 
Dan de ronde tegen de andere Hennink. De 
theoretische discussie van de interne competitie 
(met een variant in het Frans waarin zwart, ik dus, 
drie pionnen offert voor een stuk,)werd weer 
voortgezet en in onderstaande stelling heeft Erik 
zojuist Pe5 gespeeld.  











De partij ging verder met Le8 (niet zo handig want 
binnenkomen op c7 is niet meer te verhinderen) 
Tc1 Dxc1 Dxc1 Txc1 Txc1 Pd7 Tx7 Pxe5 fxe5 Lc6 
Te7 (ziet er logisch uit, maar is misschien toch 
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niet goed want zwart krijgt de kans om over de c-
lijn tegenspel te ontwikkelen) Tc8 (het eindspel na 
Te8 Txe8 Lxe8 is voor zwart geen aanrader i.v.m. 
de slechte witveldige loper) Txe6 Kf7 Tf6+ Ke7  











 
Makkelijk is het niet in een rapid partij, maar bij 
secuur spel van wit kan ik me toch niet voorstellen 
dat wit het uiteindelijk niet moet kunnen winnen. 
Hier speelde Erik Tf2 wat denk ik niet zo goed is 
na het antwoord Ke6 en het is al gelijk een stuk 
lastiger volgens mij. Beter is denk ik direct met de 
koning richting damevleugel. Maar goed, de 
gedachte om Tc2 bij de hand te hebben was niet 
onlogisch. De partij ontaardde in een 
uitvluggerfase waarin  we op een gegeven 
moment beide nog 17 seconden hadden en Erik 
een remiseaanbod van mij afsloeg. Puur qua 
stelling denk ik terecht, maar in een normale partij 
was het al een lastige stelling met voor zwart ook 
nog praktische kansen. In ieder geval, na nog wat 
geram op de klok gaf Erik op het eind een toren 
weg en verloor tegelijkertijd ook op tijd. 2,5/4 waar 
0/3 mogelijk was geweest, al moet gezegd 
worden dat het in deze laatste partij nooit 
makkelijk is geweest. 

 
Dan tussendoor nog een partij die dan wel  
regelmatig ging,zie diagram. 
 











 
Mijn tegenstander met wit speelde hier Pc3? exf4 
en ag nu in dat hij na terugslaan op f4 e stuk zou 

verliezen met Lx3 bxc3 Dxe4. Hij speelde daarom 
Te1 (is al wanhoop) fxg3 Lxg6 Dh4 Dh5 (wat 
anders?) Dxh5 Pxh5 Pf6 Lxf3 Lxh3 konden de 
stukken kort daarna in de doos, spreekwoordelijk 
dan, want er werden natuurlijk nog meer partijen 
mee gespeeld. 
Nu was het weer tijd voor een “gestolen” punt: in 
onderstaande stelling, waarin ik nog prima sta, 
heeft zwart zojuist h5 gespeelde en ik antwoordde 
met het vreselijke g5 waarna de zwarteveldige 
loper weinig meer is dan een pion. Direct nadat ik 
had gezet zag ik dat gxh5 goed was omdat Txh5 
beantwoord kan worden met Lxg6! (Pxg6 Dxh5) 











 
Toch sloeg ik even later een remiseaanbod af. 
Qua stelling volkomen onterecht, maar als iemand 
in zo’n stelling remise aanbiedt weet je dat hij 
kennelijk niet het vertrouwen heeft dat hij eens 
eventjes van jou gaat winnen. Zwart beperkte zich 
in het vervolg dan ook tot het opwerpen van een 
muur, wat op zich niet zo moeilijk was, want mijn 
zwartveldige loper keek al tegen een muur van 
eigen pionnen aan.  











Opeens ging zwart wel iets doen met c5 Het is de 

vraag of dit de exacte stelling is, want volgens mij 
was er iets mis met direct dxc5. Ik speelde Txa4 
bxa4 Lxa6+ Kd8 Lb5 c4!? Lxd7 Txd7. Daarna had 
zwart de mogelijkheid om Tb7 te spelen gevolgd 
door Kc8 waarna wit niet verder kan komen want 
ruilen betekent huilen  met een loper die nu 
letterlijk alleen maar een beetje achter zijn 
pionnen heen en weer kan schuiven. In de partij 
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liet zwart dit na en was het opeens snel 
afgelopen. Op titelkoers met 4,5/5. Tja, wat kan er 
nog misgaan als je dit soort partijen ook nog wint? 
Het antwoord is: door je beste partij tot dan toe te 
spelen. Met zwart tegen oud teamgenoot bij 
Dordrecht Berend Eikelboom. Hoe het exact ging 
weet ik niet meer maar een aantal diagrammen 
geven het verloop goed genoeg weer: 











Berend dacht dat Te1xe4-h4 een goede 
manoeuvre was geweest, maar ontdekte na g5! 
Dat dit niet echt het geval was. De toren had geen 
lekkere velden en dit wordt in onderstaand 
diagram uitstekend geïllustreerd. 











Beslissend voordeel kon ik er echter niet uit halen. 
Na een vervolg met de nodige tactiek begon de 
tijd weer te dringen (2min tegen 8min) en hier 
speelde ik het op slag verliezende Pxc4?? Lf6 g6 
Dh4 0-1 












Hierdoor stond ik bij het ingaan van de laatste 
ronde gedeeld eerste met Erik Hennink en met 
nog twee achtervolgers op een half punt. De 
partij, met wit tegen Frans Vreugdenhil, ging als 
volgt: 

 
1.e2-e4 e7-e5 2.Ng1–f3 Nb8-c6  
3.d2-d4 e5xd4 4.Bf1–c4 Bf8-c5 
5.c2-c3 Ng8-f6 6.c3xd4 Bc5-b4+  
7.Nb1–c3 d7-d5 8.e4xd5 Nf6xd5  
9.0–0 Bb4xc3 10.b2xc3 0–0  
11.Qd1–c2 Bc8-g4 12.Nf3-g5 g7-g6 
 13.Qc2-e4 Nd5-f6 14.Qe4-f4 Qd8-d6  
15.f2-f3 Bg4-f5 16.Qf4-h4 Nc6-a5  
17.Bc1–f4 Qd6-c6 18.Bf4-e5 Na5xc4  
19.Be5xf6 h7-h5 20.Ng5-e4 Nc4-e3 
21.Qh4-g5! Bf5xe4 22.f3xe4 Ne3xf1  
23.Ra1xf1 Kg8-h7 24.d4-d5 
 











Ik heb hier natuurlijk uitstekende compensatie 
voor de geofferde kwaliteit, maar een directe 
winstweg vinden was toch een ander verhaal. Ik 
dacht natuurlijk weer veel te lang na en op een 
gegeven moment had ik 0.39 tegen 3.44 voor 
Frans. Ook Frans had het er moeilijk mee en ik 
liep de in principe toch kansloze tijdsachterstand 
snel in. Op een gegeven moment werden er toch 
een aantal zware stukken geruild en ontstond een 
voor mij verloren eindspel met loper tegen toren 
en wederzijds wat pionnen. Ik stond op dat 
moment nog tijd achter, maar was sneller en bood 
met 3 seconden op de klok tegen Frans 1 
seconde remise aan. Winst op klok had op 
onderling resultaat de toernooizege opgeleverd, 
maar ik dacht laat ik dit laatste halve punt nu maar 
niet “stelen”. Achteraf aan de bar vertelde Frans 
me dat hij het wel jammer vond dat ik niet had 
gewonnen, hij had me de toernooizege wel 
gegund. Een verdiende toernooizege voor Erik 
met voor zover ik het heb kunnen volgen veel 
regelmatiger partijen dan bij mij. 
 
 
Arjan van der Leij 
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Partijenblok  
 
 

1. Bert Vlot – Piet Verheij 
2. Leendert Pols - Erich Karstan 

 

 
Partij 1 
 
Bert Vlot (1765) - Piet Verheij (1842) 
 
RSB competitie seizoen 2012 2013  
Messemaker 1847 3 - Charlois Europoort 5 
(Gouda), 10/09/2012 
Ronde  1 
 
1.e4 c5  .Nf3 Nc6 3.d4 cxd4  
4.Nxd4 Nf6 5.Nc3 e6 6.a3 Bc5  
7.Be3 Bxd4 8.Bxd4 Nxd4  
9.Qxd4 0-0  
 
Beter was 9 .... d7-d5 of 9 .... Dc7 
 
10.O-O-O a6  
 
Nu wordt zwart ingesnoerd. Wellicht was het 
pionoffer 10 .... d5 te verkiezen 
 
11.e5 Ne8 ?  











 
De juiste zet was Ph5. Op 12 g2-g4 volgt dan 12 
.... Dd8-g5+ en zwart kan het paard net in 
veiligheid brengen. Nu liggen alle zwarte stukken 
op bed en liggen elkaar daar in de weg. 
 
12.Na4  
 
Op weg naar de verovering van pion d7 
 
12...f6  
 

Verzwakt pion op e6 en dus 
 
13.Bc4 Qe7 14.Nb6 fxe5 15.Qxe5  
 
Nu lijkt 14 . ... Tf8-f5 sterk, maar er volgt dan 15 
De5-g3! en de toren op a8 gaat verloren. Op 15 
.... Tf5-g5 volgt 16 Dg5-h4 Ta8-b8 17 f2-f4 en de 
andere toren gaat verloren omdat De7 ongedekt  
staat 
 
15...d6  
 
Op het eerste gezicht een logische zet, maar ook 
nu verliest zwart materiaal: 
 
16.Nxc8 Rxc8 Ta8xc8  
 
Relatief beter was 16 .... d6xe5 want dit kost 
'slechts' een stuk: 17 Pc8xe7+ Kg8-f7 18 Pe7-f5 
en zwart kan het paard niet slaan omdat pion e6 
gepend staat. Op 17 .... Kg8-h8 volgt Lc4xe6 en 
wit kan het paard in veiligheid brengen. 
 
17.Qxe6+  
 
Natuurlijk niet Lc4xe6+ omdat dan de loper 
gepend staat 
 
17...Qxe6 18.Bxe6+ Kh8 19.Bxc8  
 
Hier had zwart met een gerust hart kunnen 
opgeven, maar hij speelt nog even door: 
 
19...Rxf2 20.Rhf1 Rxf1  
21.Rxf1 Nf6 22.Bxb7 Kg8  
23.Bxa6 Kf7 24.Bc4+ Ke7  
 
en wit besluit het zich zo makkelijk mogelijk te 
maken: 
 
25.Rxf6 en zwart geeft op 
 
 
1-0
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Partij 2 
 
 
In de eerste ronde van de KNSB-competitie 
speelde het eerste team met twee invallers. 
Superinvaller Peter Scheeren speelde uiteraard 
aan het eerste bord en ik werd als tweede invaller 
door Ab aan het tweede bord gezet. 
Daar speelde ik de volgende aardige partij: 
 
Leendert Pols - Erich Karstan 
KNSB 3C, 1e ronde 
Leiden, 15-09-2012 
 
1. d2-d4 Pg8-f6 
2. g2-g3 e7-e6 
3. Lf1-g2 d7-d5 
4. c2-c4 Lf8-e7 
5. Pg1-f3 0–0 
6. 0–0   d5xc4 
7. Dd1-c2 a7-a6 
8. Dc2xc4 b7-b5 
9. Dc4-c2 Lc8-b7 











De hoofdvariant van het Catalaans. De drie 
belangrijkste zetten voor wit zijn hier 10.Lg5, 
10.Lf4 en 10.Ld2. Na de volgende natuurlijke zet 
heeft zwart geen problemen meer, omdat hij de 
opmars c5 eenvoudig kan doorzetten. 
 
10. Pb1-c3? Pb8-d7 
11. a2-a3 c7-c5 
12. d4xc5 Le7xc5 
13. b2-b4 Lc5-b6 
14. Lc1-g5 h7-h6 
15. Lg5xf6 Pd7xf6 
16. Ta1-c1 Ta8-c8 
17. Dc2-b1 Dd8-e7 
 

Een rustige ontwikkelingszet, maar 17...Pg4!? is 
hier misschien wel een stuk sterker. 
 
18. Tf1-d1? 
 
Wit had hier beslist eerst 18.e3! moeten doen. De 
onderstaande stelling kan ook in de rubriek van 
Pieter geplaatst worden. 
 
 












18.  ....   Lb6xf2+! 
19. Kg1-h1? 
 
Hierna wit zwart vrij eenvoudig, maar ook na: 
19.Kxf2 Txc3! 20.Db2 (20.Txc3? Pe4+) Tfc8 staat 
zwart natuurlijk geweldig. 
 
19.  ….  Lf2-e3! 
20. h2-h3 Le3xc1 
21. Td1xc1 De7-d6 
22. g3-g4 Pf6-e4 
23. Pc3xe4 Tc8xc1+ 
24. Db1xc1 Lb7xe4 
25. Dc1-e3 f7-f5 
26. g4xf5 e6xf5 
27. Pf3-d4 Dd6-d5 
28. Lg2-f3 Tf8-d8 
29. Pd4xf5 Le4xf3+ 
30. De3xf3 Dd5xf3+ 
31. e2xf3 Td8-d3 
 0–1 
 
Een goed begin van de externe competitie, zeker 
gezien mijn negen opeenvolgende remises van 
het afgelopen seizoen. 
 
Erich Karstan 
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Leerzame maar puntloze avond voor de jeugd in wedstrijd 
tegen de senioren 
 
 
Donderdag 13 september stond, zoals altijd aan 
het begin van het schaakseizoen, de traditionele 
wedstrijd van de Messemaker-jeugd tegen de 
Messemaker-senioren op het programma. Vorig 
jaar waren de senioren met slechts 6 spelers 
komen opdagen en won de jeugd zeer 
overtuigend met 4,5-1,5. In de aanloop naar de 
wedstrijd van dit jaar werd duidelijk dat de 
senioren zich voor die smadelijke nederlaag van 
vorig jaar persé wilden revancheren. Zowel 
kwalitatief als kwantitatief kwamen de senioren 
sterk opdagen: er melden zich maar liefst 12 
senioren, waarvan ook diverse topspelers van 
Messemaker. Omdat bovendien bij de jeugd 
enkele sterke spelers verstek moesten laten gaan, 
was aan het begin van de avond wel duidelijk dat 
het een zware avond voor de jeugd zou worden. 
 
Die verwachting kwam ook uit. Eén voor één 
moesten de jonge Messemakertjes hun meerdere 

erkennen in hun oudere (op veel borden zelfs heel 
veel oudere) en ervaren tegenstanders. Ook op 
het topbord, waar het krachtsverschil op papier 
klein was, wist de senior (in dit geval Guido 
Royakkers) -  zie partij hieronder - het van de 
jeugd (Peter Ypma) te winnen. Uiteindelijk was 
het Elwin die als laatste dapper bezig was om de 
eer te redden, maar uiteindelijk kon ook hij het 
begeerde halve punt niet binnenhalen. 
 
Ondanks de 12-0 nederlaag waren veel senioren 
vol lof over het door de jeugd getoonde spel. 
Terecht, als men bedenkt dat het voor de jongste 
jeugd hun eerste echte serieuze partij was, 
waarbij zij ook voor het eerst met het fenomeen 
noteren kennis maakten. Doel hiervan is dat de 
gespeelde partijen in de trainingen besproken 
kunnen worden, zodat de toch al leerzame 
ervaringen van deze avond nog leerzamer kunnen 
worden. 

 
Peter Scheeren 

 
    Oud                   - Jong                  12 - 0 

 1. Guido Royakkers       - Peter Ypma             1 - 0  

 2. Ben van Geffen        - Jelle Hondelink        1 - 0 

 3. Erich Karstan         - Steven Fleuren         1 - 0 

 4. Arjan van der Leij    - Mohammed Moussane      1 - 0 

 5. Remco Hylkema         - Elwin van Oldenborgh   1 - 0    

 6. Kees Brinkers         - Matthijs Borst         1 - 0 

 7. Albert-Jan Wagensveld - Francois van der Ree   1 - 0 

 8. Hans Krol             - Derek Zuurmond         1 - 0 

 9. Chris Kraaijeveld     - Guido Dannenburg       1 - 0 

10. Ab Scheel             - Vincent van Haaren     1 - 0 

11. Ronald Bode           - David Avedissian       1 - 0 

12. Vincent Vroombout     - Rutger Heisterborg     1 – 0 

 
 
Uit de match oud-jong 2012 
 

Guido Royakkers - Peter Ipma 
 
 
Peter is een avontuurlijke speler en dat geeft vaak 
leuk spel. Vaak voor hemzelf en soms voor zijn 
tegenstander.   
 
1. d2-d4  c7-c5 
2. d4-d5  Pg8-f6 
3. Pg1-f3  e7-e6 
4. Pb1-c3  b7-b5 
5. d5xe6 f7xe6 
6. Lc1-g5?!  
 
Beter is 6. Pxb5, na 6. … d5 7. e4 Pxe4 8. Lf4 
heeft wit leuk spel. 
 

6. ...  Dd8-a5?! 
 
6. ... b4! geeft zwart toch meer mogelijkheden 
 
7. a2-a4! b5-b4 
8. Lg5xf6 g7xf6 
9. Pc3-e4 Ke8-f7?! 
 
Peter wilde geen tempo verliezen. Als wit nu op 
d6 schaak geeft, wordt het paard door de loper 
geslagen en kan zwart vervolgens sneller 
ontwikkelen. Maar of dit de manier is? 
Ik besloot eerst om wat meer lijnen open te 
gooien. 
 
10. e2-e3 
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10.  …  d7-d5? 
 
Dit is iets te veel gevraagd van de stelling. Maar 
of 10.. .. Lb7 beter is? Ik heb enkele varianten 
bekeken , ik geef er één: 11. Pfg5+ fxg5 12. Df3+ 
Ke7 (12… Kg7 13. Df6+ Kg8 14. Pxg5! en mat op 
de volgende zet) 13. Df6+ Ke8 14. Pg5 met 
aanval 14. ... h6 15. Df7+ Kd8 16. Pxe6+ dxe6 17. 
Td1+ Kc8 18. De8+ Kc7 19. Dd8 met damewinst.  
 
Over de volgende zet hoefde ik niet echt lang na 
te denken. Of het juist was, kon ik niet berekenen, 
maar het zag er veelbelovend uit. dus: 
 
11. Pf3-g5+! Kf7-g6 
 
Peter sloeg niet op g5. Ik geef enkele varianten. 
Er kunnen fouten inzitten, want  ik heb geen 
gebruik gemaakt van een schaakprogramma. Lijkt 
me niet bevorderlijk om het spelletje beter te 
leren. 
Mijn analyse gaat als volgt:  na 11.. fxg5 12. Dh5+ 
kan zwart Kg8 of Ke7 spelen. Na 12. ... Kg8 komt 
13. Pf6+ Kg7 14. Dxg5+ Kf7 15. Le2 h5 16. Ld3 
Th6 heel verrassend 











                  (analyse) 
17. Pg8!  Th8 (of 17. … c4 18.Pxh6+ Lxh6 19. 
Dxh6 c4xd3 20. Dxh5+ Ke7  21. c2xd3 met een 
gewonnen stelling voor wit ) 18. Dg6 mat. En na 
12. … Ke7 volgt sterk 13. Dxg5 Kd7 14. De5 met 
de volgende mogelijkheden:  

a. 14. ... dxe4 15. Td1+ Ke8 16. Lb5+ Kf7 17. 
Dxh8 met materiaalwinst en behoud van aanval 
b. 14. ... Tg8 15. Pf6+ met materiaalwinst 
c. 14. ... Ke8 15. Lb5+ Kf7 16. Df4! Kg7 17. Le8! 
dxe4 18. Df7+ Kh6 19. Df6 mat.l 
Nu Peter niet geslagen had op g5 sloeg ik maar 
door. 
 
12. Pe4xf6!  











12. …  Kg6xg5 
 
Het andere paard slaan helpt ook niet:  
12. Kxf6 13. Df3 Ke7 (op 13. ... Kxg5 volgt sterk 
14. Ld3!  met: 
a. 14. ... Kh6 15. Df6+ Kh5 16.Le2 mat 
b. 14. ... e5 15. h4+ Kh6 16. Df6 mat 
c. 14. ... Le7 15. Df4+ Kh5 16. g4 Kh4 17. Dh6 
met mat in 2. 
d. 14. ... Tg8 15. h4 Kh6 16. Df6+ Tg6 17. Dxf8+ 
Tg7 18. g4 en wint) 
14. Df7+ Kd6 (14. …Kd8 15. Df6 en 16 Dxh8) 
15. Pe4+ dxe4 16. Lb5! en er dreigt vanalles, zo 
volgt op 16. … Pc6 sterk 17. De8 met de 
dreigingen 18. Pf7 mat en 18. Dc6 
Maar nu kon ik ook  de aanval voortzetten.  
 
13. Dd1-f3 b4-b3+ 
14. c2-c3 c5-c4 
15. h2-h4+ Kg5-g6 
16. h4-h5+ Kg6-g7 
 
De koning naar f7 is ook geen pretje. 16... Kf7 17. 
Pxd5+ Ke8 18. Pf6+ Ke7 19. Dxa8 Kxf6 20. Dxb8 
 
17. Pf6-e8+ Kg7-g8 
18. Th1-h3 
 
Peter was zo sportief om mij het mat te gunnen. 
 
18. ...  Lf8-b4 
19. Th3-g3 mat  
1-0 

 

 
Guido Royakkers
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Combinatierubriek – oplossingen  
 

Oplossingen 
 
 
1. Knoll - Aschauer, Aschach 1999. 
1.Txb6+ Kxb6; 2.d7 en Wit won 
1 punt voor 1.Txb6+. 
 
 
2. Pel - Radjabov, Groningen 1999. 
1......Lxf1 wint een stuk: 2.Txf1 (of 2.Pxf6 Lh3+ en wit gaat mat ) Txf1+; 3.Kxf1 Pxd5. 
1 punt voor 1.....Lxf1. 
 
 
3. Rechel - de Jong, Groningen 1999. 
1.....Th3+; 2.Kxh3 Pf4+ en zwart won. 
2 punten voor 1.....Txh3+. 
 
 
4. Struk - Petran, Boedapest 1999. 
1.e6 wint een stuk want zowel op 1.....fxe6 als op 1.....Lxe6 volgt 2.Txf5. 
2 punten voor wie 1.e6 heeft gevonden. 
 
 
5. Portmann - de Andres, Zürich 2000. 
1.Dxc6+ en Wit wint want na 1.....bxc6; 2.Tb1! kan Zwart Tb8 mat niet verhinderen. 
2 punten voor de vinder van 1.Dxc6+. 
 
 
6. Maiwald - Seul, Bundesliga ( Duitsland) 2000. 
1.Te8+ Lxe8; 2.Txe8+ en Wit wint materiaal na 2.....Txe8 (of 2.....Kh7; 3.Txd8) 3.Dxd3. 
2 punten voor het vinden van 1.Te8+. 
 
 
7. Gross - Blasl, Aschach 1999. 
1.Lg5+ Kg8; 2.Dxh8+! Kxh8; 3.Lf6+ en Wit wint; daar op 3.....Kg8. 4.Th3 Zwart het mat op h8 niet kan 
verhinderen. 
Wie 2.Dxh8+ zag mag 3 punten bijschrijven. 
 
 
8. Giffard - Astengo, Groningen 1999. 
1.Dg5 (dreigt 2.Pf6+ en 2.Dh6!) 1.....Te6; 2.Td8+ Kh7; 3.Dh6+ en het is uit voor Zwart; 3.Th8+ is natuurlijk 
ook goed. 
2 punten voor degene, die 1.Dg5 vond en een extra punt voor wie 3.Dh6+ of 3.Th8+ zag. 
 
 
9. Quatrini - Fernandez, Mar del Plata 1999. 
Zwart miste de kans om 1.....Pb3+; 2.Dxb3 Dd2+; 3.Kb1 De1+; 4.Kb2 Td2+ te spelen. Dan had Wit de Dame 
moeten geven met fataal materiieel achterstand. 
3 punten voor wie 1.....Pb3+ heeft gevonden. 
 
 
10. Tu Hoang Thong - Tay, Singapore 1999. 
1.Th7+ en Wit wint want na 1.....Dxh7; 2.Lc3+ is het mat in drie zetten. 
3 punten voor 1.Th7+. 
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11. Gomez Esteban - Garcia Caballero, Las Palmas 1999. 
1.Dg7+! Dxg7; 2.Txd8+ Dg8; 3.Taa8 Tg7; 4.Ph6 en Wit wint. 
3 punten voor de vinder van 1.Dg7+!. 
 
 
12. Godena - Sokolov, Batumi Echt 1999. 
1.....Txe3; 2.Txe3 ( 2.fxe3 verliest na 2.....Dxe1+ ) Dxf2 ( Wit moet een toren geven om mat te vermijden ); 
3.De4+ f5; 4.Df3 Lxe3 en wit gaf op. 
3 punten voor 1.....Te3.   
 
 
13. Volotkin - Ma Yu, Groningen 1999. 
1.Pxd5! exd5; ( Zwart’s alternatief is 1.....Lxd5; 2.Lxd5 exd5; 3.Pf5 Db7; 4. Pxe7+ Dxe7; 
5. Db4 Tc8; 6.Ta5 en Wit slaat zowel op c5 als op f8 ) 2.Pf5 Dc7; 3.Pxe7+ Dxe7; 4.Db4 Tc8; 5.Ta5! ( deze 
zet verzekert materiaalwinst ) d4; 6.Lxd4 Lxf3; 7.gxf3 Dh4; 8.Lxc5 Dh3; 9.De1 en Wit won. 
2 punten voor 1.Pxd5! en extra 2 punten voor 5.Ta5!. 
 
 
14 Daniell - Colovic, Padova 1999. 
Wit miste de winstkans met 1.La3! Dxa3; 2.Dh5 Kg8; ( of 2.....g6; 3.Dxh7 en 4.Df7# ) 
3.Df7+ Kh8; 4.Txd8+ Txd8; 5.Txd8+ Lxd8; 6.De8+ en het is mat op de volgende zet. 
4 punten voor wie 1.La3! heeft gevonden. 
 
 
15. Mc Donald - Emms, Dundee 1993. 
1......Tf2; 2.Dd3  
Alternatieven zijn: 
* 2.Txf2 Pxf2+; 3.Kh2 Pg4+; 4.Kh1 De1+; 5.Lf1 Pf2+ en Zwart wint 
* 2.Dd1 Dxh3+; 3.gxh3 Th2 mat. 
* 2.Txf7 Kh8; 3.Txf2 Pxf2+; 4.Kh2 Pg4+; 5.Kh1 De1+; 6.Df1 Dg3; 7.hxg4 Dh4#. 
* 2.Lxf7+ Kh8 helpt ook niet. 
2.....Txf1+; 3.Dxf1 Dg3 en Zwart wint want het is mat na 4.hxg4 Dh4#. 
3 punten voor 1.....Tf2 en nog eens 2 punten voor het zien van de winst na * 2.Txf2. 
 
 
16  Emms - Arkell, Scarborough 1999. 
1.d5 ( sluit de Loper op b7 uit) g6;  
- of 1.....exd5; 2.Lxh7+! Pxh7; 3.Th3 Kf8; (3.....Te6; 4.Dxf7+ ) 4.Dxh7 Te6; 5.Df5 en Wit wint - .  
2.Dh6 exd5; 3.Pg4! Te6;  
- of 3.....Txe3; 4.Pf6+ Kh8; 5.fxe3 Dd8; 6.Le5 De7; 7.Pxd5+ Dxe5; 8.Dxf8 mat -. 
4.Pf6+ Kh8; 5.Th3! ( ook 5.Ld6 Td5; 6.Pe8  en 5.Txe6 fxe6; 6.Pe8 zijn winnend ) Te1+ 
6.Lf1 dxc4; 7.Dxh7+ Pxh7; 8.Txh7 mat. 
3 punten voor 1.d5, 1 punt voor wie de winst zag na 1.....exd4 en dan nog eens 1 punt voor de vinder van 
3.Pg4!. In totaal zijn in deze opgave dus 5 punten te behalen! 
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