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Van het bestuur 
 

 
Bij het verschijnen van dit clubblad leven we 
alweer in maart en kunnen we voorzichtig 
achterom kijken naar het afgelopen seizoen, maar 
moeten er nog een aantal belangrijke beslissingen 
vallen.  
Een korte blik terug: Het laatste lustrum 
evenement dat door “Peter en Peter” is 
georganiseerd is een groot succes geworden! 
Voor degenen die het gemist hebben, het is 
allemaal terug te vinden in dit clubblad. Extern 
draaien de meeste teams keurig mee in de 
middenmoot. Het vijfde team heeft goede kansen 
op een tweede plek en promotie. Ook het eerste 
team heeft goede kansen op een tweede plek, 
alleen levert dat hier geen promotie op. We 
mogen echter nog hopen op het kampioenschap. 
In het vorige clubblad memoreerde ik het al: we 
hebben een sterke competitie waarin velen zich in 
de strijd om de titel kunnen mengen. Een blik op 
de ranglijst leert dat dit zonder meer waar is: In de 
top 5 maar liefst vier spelers die nog nooit 
kampioen van Messemaker zijn geworden. De top 
10 wordt vervolgens gecompleteerd door 
voornamelijk oud kampioenen. De competitie gaat 

dus een spannende slotfase tegemoet, het lijkt de 
eredivisie wel! 
Natuurlijk kan het altijd beter en willen we vooral 
ook in de breedte een aantrekkelijke vereniging 
zijn. Om onze sport te promoten zijn we samen 
met de denksporters op 20 april te vinden in de 
Nieuwe Marktpassage in het kader van de 
landelijke sportweek. 
In het beeld van de afgelopen jaren zou passen 
dat ik hier de komende uitwisseling met Solingen 
zou memoreren. Zoals u bekend is de vraag 
gesteld of deze uitwisseling (in deze vorm) nog 
wel levensvatbaar is. Bij het schrijven van dit 
voorwoord heeft het bestuur hier nog geen 
antwoord op, maar het bestuur zal hier op zeer 
korte termijn zijn visie op geven. 
Tot slot: In de enquete is het clubblad ook ter 
sprake gebracht en hebben een aantal leden 
aangegeven (af en toe) mee te willen werken aan 
het clubblad. Laten we samen voor een clubblad 
gaan zorgen dat iedereen met plezier leest en met 
een uitstraling die bij ons past.  
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 nieuwe Messemaker aan Zet. Het is 
een lijvig geheel geworden en dat is aan jullie 
allen te danken. De wedstrijdverslagen nemen 
een groot deel in, het geeft aan dat de spelers 
graag over hun eigen spel vertellen. En terecht 
zouden we zeggen, er is veel spektakel 
opgetekend. In het kader van ons jubileum 
hebben `Peter en Peter` een sfeervolle 
entertainmentavond georganiseerd. Alle opgaven 
worden in dit blad gepubliceerd, zodat u de alles 
nog eens kunt herbeleven. Karakteristieke en 
nostalgische verslagen van het good old Tata 

steel toernooi brengen u terug naar de koude 
januarimaand in Wijk aan Zee. Bijzonder in dit 
nummer is een bijdrage van Jan Cheung. Zijn 
ervaringen op het Nooteboomtoernooi heeft hij 
vastgelegd, de analyses van zijn partijen hebben 
een bijzonder document opgeleverd en is 
opgenomen.  Dank aan Pieter voor de invulling 
van de vaste rubriek met een aantal nieuwe 
diagrammen. 
 
Wij wensen u veel leesplezier met deze nieuwe 
Messemaker aan Zet. 

 

 
Guido en Diko 
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Externe Competitie seizoen 2012-2013 
 

Team 1 (KNSB – klasse 3C)  

 
Ronde 4 Messemaker 1847 1 - Zukertort Amstelveen 3       4½ - 3½ 
24 november  2012 

Narrow-Escape voor Vlaggenschip Messemaker in eigen huis!  
 
Winnen is in deze fase van de competitie een 
must wil je nog meedoen voor het 
kampioenschap. Het leek erop dat dit zou lukken, 
met zo'n 100 ratingpunten in het voordeel, maar 
zo gemakkelijk ging dat niet. De eerste nul was er 
door het verlies van Jan Cheung al snel een feit. 
Gelukkig trok Jan Evengroen een kwartiertje later 
de stand gelijk. Arjan met een thematische partij, 
zette het vlaggenschip weer op voorsprong. Henk-
Jan kwam iets beter te staan, maar gaf pardoes 
zijn toren weg en toen was het weer gelijk. Ed 
verbruikte veel tijd en bood, na overleg met mij, 
remise na aan wat na ruggenspraak met de 
Amstelveense teamcaptain door Esther werd 
afgeslagen, in opperste tijdnood voor beiden trok 
de WIM aan het langste eind. Gelukkig wist onze 
kopman de stand weer gelijk te trekken. Na 10 
minuten werd de vrede getekend bij Erik. En zo 
werd het nog een lange zit voor de laatste partij 
van Ben, maar in de slot fase gaf zijn 
tegenstander de toren cadeau. Was dat eerst bij 
Henk-Jan het geval, nu was het de beurt aan Bart 
Kampen. Lees hieronder de verslagen zoals de 
teamleden deze hebben ervaren!  

Ab Scheel  

Jan Cheung 
Op het bord kwam er een gesloten Catalaan met 
c7-c6. Ik was verrast over zwarts agressieve b7-
b5 en ging lang nadenken. Er waren 3 
mogelijkheden. Ik had de keuze om de stelling 
gesloten te houden met b2-b3, om c4-c5 te spelen 
of de stelling te open door slaan op b5. Optie 1 
sloeg ik af, omdat het zwarts aanpak zou 
rechtvaardigen. Optie 2 leek me niet aantrekkelijk, 
aangezien wit altijd rekening moet houden met de 
zwarte pionnendoorbraak e6-e5. Ik koos dus 
uiteindelijk voor optie 3, waarbij wit een 
geisoleerde pion op d4 kreeg maar compensatie 
had met het loperpaar. De stelling was ongeveer 
in evenwicht en wit moest het hebben van 
controle over belangrijke witte velden en op de 
koningsvleugel. Zwarts troef was het paard op d5 
die de geisoleerde pion op d4 tegenhield. In de 
loop van de partij ging wit zijn stukken op betere 
velden zetten. Om in het eindspel de zwakte van 

pion d4 klein te houden, ging wit volgens de 
vuistregels een toren afruilen. De stelling was nog 
steeds in evenwicht en zwart viel met zijn toren de 
c-lijn binnen. Hier ontstond een kritiek moment die 
die uitslag van de partij zou bepalen. Wit kon zijn 
laatste toren afruilen of met de dame een pion op 
a5 slaan. Ik koos voor de laatste optie. 
Waarschijnlijk was dat een fout die meteen 
beslissend was. Na slaan met de dame op a5 kon 
zwarts toren een pion op b2 slaan en beide zijden 
zouden vrijpionnen krijgen. Ik had gezien dat 
zwart dan door een matdreiging dameruil kon 
afdwingen, waarna een toren plus ongelijke loper 
eindspel zou ontstaan. Ik had niet goed 
beoordeeld dat zwarts vrijpion in dit eindspel 
gevaarlijker was dan wits vrijpion. Daarbij was ook 
nog het feit dat wits pionnen gemakkelijke 
aanvalsdoelen waren voor de zwarte loper. Wit 
zou twee pionnen verliezen met 
hoogstwaarschijnlijk een verloren stelling, maar 
gaf vervolgens zijn loper weg.  
 
Jan Evengroen 
Met zwart kreeg ik het aangenomen damegambiet 
op het bord. Na wits Dc2 kon ik met tempo mijn 
paard activeren. Zwart had strategisch voordeel 
maar wit kwam steeds beter terug in de partij. 
Bewust liet ik een paardvork toe om met de c pion 
op te stomen. Dit bleek na mooi combinatiespel 
winnend.  
 
Arjan van der Leij 
Met wit speelde ik een thematische partij met een 
pionnenmeerderheid op de damevleugel. Zwart 
kon geen tegenspel creeeren en "blijven staan" is 
vaak een lastige opgave zoals ook nu bleek. Ik 
kon een doorbraak forceren waarna het punt snel 
binnen was.  
 
Henk-Jan Evengroen 
Met wit kreeg ik een nimzo-indische partij, waarin 
ik probeerde actief te worden. Mijn tegenstander 
reageerde actief, waardoor er een moeilijke 
stelling op het bord kwam. Uiteindelijk kwam ik 
iets beter te staan, maar ik moest toch 
zettenherhaling toestaan. Toen ik dit uit de weg 
ging gaf ik pardoes een toren weg.  
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Ed Roering 
Met zwart spelend verbruikte ik zeeen van tijd in 
de opening. Mijn tegenstandster speelde een 
zijvariant, waarvan ik alleen wist dat je heel 
nauwkeurig moet spelen om geen nadeel te 
krijgen. Na 8 zetten had ik al een uur verbruikt. 
Wit deed echter enkele passieve zetten, waarna ik 
ongeveer gelijk spel kreeg. Toen mijn 
tijdachterstand ook bijna verdween leek de stelling 
op remise af te stevenen. Ik bood het ook aan, 
maar het werd geweigerd. Vervolgens deed ik een 
onnauwkeurige zet, waarna ik toch in het nadeel 
kwam. Ondanks beiderzijdse tijdnood liet mijn 
tegenstandster niet meer los en kon ik met nog 
enkele seconden op de klok opgeven.  
 
Peter Ypma 
We kwamen via een zetverwisseling in een 
benoni-structuur terecht, waarin de stukken wat 
anders stonden dan gebruikelijk. Dat was in mijn 
voordeel en ik kwam daarom prettig uit de 
opening. Mijn tegenstander verdedigde goed en 
na een onnauwkeurige zet van mijn kant werd het 
heel spannend. Echter kwam ik door een 
handigheidje in een toren en paard eindspel met 
een pion meer. Door verschillende dreigingen te 
combineren looste ik het punt in veilige haven.  
 

Erik Hennink 
Met zwart kwam ik wat minder uit de opening. Ik 
moest een pion geven, maar kon wel in een 
eindspel komen met vier torens plus ongelijke 
lopers wat kans gaf op remise. In de tijdnoodfase 
won ik mijn pion weer terug, maar het 
overgebleven eindspel was nagenoeg remise. Ik 
probeerde de stelling nog te winnen, maar mijn 
tegenstander verdedigde zich accuraat zodat 
remise de logische uitslag was.  
 
Ben van Geffen 
Vandaag met wit aan bord 6 kreeg ik dezelfde 
variant tegen als in ronde 2. Ik had het toen 
nagekeken en deed het nu beter. Voortdurend 
had ik een klein voordeeltje, wat mag blijken uit 
het feit dat mijn tegenstander twee keer remise 
aanbood. Gezien de stand van de match besloot 
ik door te spelen. Maar o, wat was de druk groot! 
(gelukkig ook voor zwart). Een paar zetten voor 
het einde miste ik een winst na een fout van 
zwart. Dat beoordeelde ik nog verkeerd. Ik 
probeerde het zo moeilijk mogelijk te maken en er 
ontstond een stelling waarin zwart slechts één zet 
naar de remise had. Het was niet al te moeilijk, 
maar mijn tegenstander blunderde plotsklaps een 
volle toren weg. Kassa en de wedstrijd 
gewonnen!!  

   Messemaker 1847 1   - Zukertort Amstelveen 3  4½ - 3½ 

1. Peter Ypma          - Tjomme Klop              1 - 0 

2. Henk-Jan Evengroen  - Jan Helsloot             0 - 1 

3. Ed Roering          - Esther de Kleuver        0 - 1 

4. Arjan van der Leij  - Eric Roosendaal          1 - 0 

5. Erik Hennink        - Joel de Vries            ½ - ½ 

6. Ben van Geffen      - Bert Kampen              1 - 0 

7. Jan Evengroen       - Harold de Boer           1 - 0 

8. Jan Cheung          - Walt Schagen             0 - 1 

 
 
Ronde 5  Het Kasteel - Messemaker 1847 1        1½ - 6½ 
15 december  2012 
 

Messemaker Vlaggenschip bombardeert Het Kasteel!  
 
Het Kasteel had de opstelling dit keer 
omgedraaid, of dat handig is weet ik niet, ik kan 
me nog herinneren dat ik het een keer gedaan 
had, maar dat pakte niet goed uit. Daarna altijd 
een redelijk naar rating team opgesteld, nu zijn 
ook allen aardig aan elkaar gewaagd. Jan breidde 
zijn topscorer uit na ongeveer tweeënhalf uur 
spelen, met een schaakje en dame winst. Erik 
kreeg in de opening al remise aangeboden, dit 
werd afgeslagen, op de 21e zet bood zijn 
tegenstander het weer aan, wat na overleg met 
mij en de stand op de andere borden werd 
aangenomen. Jan Cheung offerde een pion in de 
opening, deze kwam met rente (loper) terug, na 
wat spartelen van zijn tegenstander was de 

overwinning een feit. Bij Ben kwam er voor hem 
onbekende stelling op het bord waarbij de 
koningsvleugel onder vuur kwam te liggen, zijn 
tegenstander maakte de voor hem bekende 
stelling bekwaam af. Arjan kwam vanuit de 
opening overwegend te staan, na dame ruil leek 
het in remise te verzanden, hij vond de goede zet 
en het volgende punt was binnen. Tussenstand 
1½ - 3½. Niet lang daarna wisten Henk-Jan en 
Peter de score uit te breiden met 2 punten. Tot 
slot wist Ed met een stuk meer maar 2 pionnen 
achter het laatste punt binnen te halen. Lees 
hieronder de verslagen zoals de teamleden hun 
partij hebben ervaren!  
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Ab Scheel  

Jan Evengroen 
Vorig jaar speelden we de eerste competitieronde 
tegen Het Kasteel. Voor de speelzaal staat nog 
steeds de viskraam maar we besloten geen 
kibbeling te nemen omdat dat vorig jaar een 0 
opleverde. Met wit kreeg ik voor mij onbekende 
franse opening op het bord. Al direct kon ik mijn 
tegenstander onder druk zetten. Ik kreeg een 
prima koningsaanval maar mijn tegenstander 
verdedigde goed. Toen de stelling dreigde te 
vervlakken maakte hij een verschrikkelijke blunder 
door een vergiftigd stuk te pakken. Na 
aftrekschaak gaf zwart op waarna ik wel een 
kibbeling verdiend had. 1 - 0  
 
Erik Hennink 
Ik kwam redelijk uit de opening en hield een klein 
plusje over. In het middenspel probeerde ik dit uit 
te bouwen maar mijn tegenstander speelde 
nauwkeurig. Ik kwam niet verder en moest 
berusten in remise.  
 
Jan Cheung 
Vandaag was ik in mijn element en besloot ik in 
de opening een pion te offeren in ruil voor 
positionele compensatie. Wit reageerde goed en 
in het middenspel kreeg ik een stelling op het bord 
die ik een half jaar geleden ook op het bord kreeg. 
Toen speelde ik te afwachtend en verloor ik de 
partij. In de partij van vandaag speelde zwart 
aggresief om zijn positionele compensatie te 
behouden. Na een zet of 20 was er een 
dynamisch evenwicht ontstaan, maar had wit veel 
meer tijd verbruikt dan zwart. Het moeilijke van 
zo'n stelling is dat wit veel keuzevrijheid heeft, 
maar steeds rekening moest houden met de 
zwarte druk op de damevleugel. Na een mindere 
zet van wit stortte de witte stelling in. Zwart won 
zijn pion terug met behoud van positioneel 
overwicht. Wit speelde nog door vanwege het 
teambelang, maar dat veranderde niet aan de 
uitslag.  
 
Ben van Geffen 
Vandaag aan bord 6 kreeg ik met zwart een 
"dikke" 2200-speler tegen, die ook nog eens Van 
den Dikkenberg heette. Hij speelde het goed en 
wat erger was: met dit soort opstellingen had hij 
veel meer ervaring dan ik. Slecht deed ik het niet, 
maar de finesses kende ik niet. Dus die 
aanbeveling van Jan Cheung komt bij mij 
voorlopig niet meer op het bord, al mag ik Jan 
natuurlijk niet de schuld geven. In de partij 
ontwikkelde wit een sterk initiatief op de 
koningsvleugel. Na het fraaie g6! was het 
afgelopen. Een dikke nederlaag dus, heel jammer, 
maar dik verdiend. Volgend jaar beter, mijn 
ongeslagen status ben ik kwijt. Gelukkig gaat ons 

team een keurige overwinning meenemen uit 
Wijchen!  
 
Henk-Jan Evengroen 
Met zwart kwam ik sterk uit de opening, maar 
door een onnauwkeurigheid moest ik afruilen naar 
een eindspel.In het eindspel had ik een klein 
plusje, maar doordat mijn tegenstander in tijdnood 
voor defensieve opties koos inplaats van 
tegenspel te zoeken kwam ik steeds beter te 
staan. Uiteindelijk liep zijn koning in een matnet 
waardoor hij op kon geven.  
 
Arjan van der Leij 
Wit speelde een als minder bekend staande 
openingsvariant. De actieve voortzetting die hij 
vervolgens koos leverde mij uiteindelijk een pion 
op plus initiatief. Ik had het punt al min of meer 
geteld, maar moest toch nog even stevig in de 
denktank, omdat ik me vanwege driegingen over 
de open g-lijn gedwongen zag dames te ruilen en 
zo'n eindspel moet je altijd nog maar zien te 
winnen. Kort daarna tastte wit echter mis en met 
enkele tempi winst kon ik de witte stelling 
vastzetten, zodat hij nauwelijks nog zetten had. 
Hoewel er nnog een tijdnoodfase aan te pas 
kwam, kostte het weinig moeite om de stelling 
verder in winst om te zetten.  
 
Peter Ypma 
Na de opening had ik op beide vleugels en in het 
centrum ruimteoverwicht. Aangezien een directe 
winst er steeds niet in zat, bleef ik mijn stukken 
verbeteren. Toen mijn stukken tenslotte ideaal 
voor mijn breekzet stonden, brak mijn 
tegenstander de stelling zelf maar open. Dit 
leverde een eindspel op waar ik nog steeds een 
mooi ruimtevoordeel had. Na nog wat 
maneuvreren en het gebruik van kleine 
combinaties wist ik de winst binnen te halen.  
 
Ed Roering 
Door een tactische opstelling van de tegenstander 
moest ik aantreden tegen de op papier sterkste 
speler. Gelukkig had ik wit en herinnerde ik me 
dat ik op het laatste Tata Steel toernooi van hem 
had kunnen winnen (het werd remise). Hij speelde 
nu een voor mij onbekende zijvariant, waarna de 
opening mij weer veel tijd kostte. Na 14 zetten 
had ik al meer dan een uur verbruikt. Vrij snel 
daarna besloot ik een pion te offeren om spel te 
krijgen tegen de zwarte koning, die nog steeds in 
het midden stond. Objectief leek ik mooi te staan, 
maar mijn tegenstander verdedigde goed. Hij gaf 
een kwaliteit, waarna zijn stukken mooie velden 
kregen. Na dameruil stond zwart beter in het 
eindspel, maar speelde het niet secuur. In 
wederzijdse tijdnood kon ik een mooie combinatie 
uitvoeren, die mij uiteindelijk een stuk tegen twee 
pionnen opleverde. En dat was ook nog een 
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dubbelpion. Toch was het nog niet makkelijk te 
winnen. Ik speelde het echter nauwkeurig, waarna 
mijn tegenstander nog in troebel water probeerde 

te vissen. Ik bleef echter alert en voerde de 
stelling in het zesde speeluur naar winst. Een 
mooie opsteker na een matige seizoensstart!  

   Het Kasteel                - Messemaker 1847 1   1½ - 6½ 

1. Willem van Berkel          - Peter Ypma           0 - 1 

2. Hans Quint                 - Henk-Jan Evengroen   0 - 1 

3. John Klein Douwel          - Erik Hennink         ½ - ½ 

4. Twan Rutjes                - Arjan van der Leij   0 - 1 

5. Henk van Kortenhof         - Jan Evengroen        0 - 1 

6. FM Erik van den Dikkenberg - Ben van Geffen       1 - 0 

7. Stefan Bekker              - Ed Roering           0 - 1 

8. Sjaak Laurant              - Jan Cheung           0 - 1 

 

 
Ronde 5  Messemaker 1847 – De Wijker Toren 2        5½ - 2½ 
16 februari  2013 

Vlaggenschip Messemaker wint van verzwakt De Wijker Toren 2  
 
Teamcaptain Willem Dekker kon, na op het 
laatste moment twee afmeldingen door ziekte, het 
team niet compleet krijgen. Jammer, want je bent 
er op gebrand zo goed mogelijk te presteren. Bord 
twee en acht liet hij vrij en dus startte wij de 
wedstrijd met twee reglementaire punten voor 
Henk-Jan Evengroen en Jan Cheung. Als eerste 
was Erik Klaar, na afruil van de zware stukken, 
reste voor ieder 7 pionnen een loper (voor zwart) 
en paard, na overleg met de teamcaptain bood 
Erik remise aan, wat bezegeld werd met een 
handdruk. Peter volgde, na een lange 
manouvreerpartij als tweede met remise. Jan een 
minuut later met zijn volgende overwinning 9 op rij 
in de KNSB competitie de beker meegerekend. 
Weer een minuut later tekende Ben de vrede en 
was de buit binnen. Ed offerde een pion voor de 
aanval, als het niet doorslaat wordt het moeilijk en 
dat werd het na stukverlies in de tijdnoodfase. 
Arjan speelde een partij uit een stuk, creeerde 
twee vrijpionnen op de damevleugel, zijn 
tegenstander probeerde nog wat in de eindfase, 
maar moest na ruim vierenhalf uur spelen de 
koning omleggen. Lees hieronder de verslagen 
zoals de teamleden hun partij hebben ervaren.  

Ab Scheel  
Erik Hennink 
In de opening werden vroegtijdig de dames 
geruild. Nadat beide partijen zich ontwikkeld 
hadden ontstond een gelijkstaande stelling met 
een klein voordeeltje voor mij. Wit speelde echter 
nauwkeurig waardoor ik weinig met mijn 
voordeeltje kon doen. Na het afruilen van alle 
zware stukken was remise onvermijdelijk en werd 
de vrede getekend.  
 
Peter Ypma 
In de opening deed ik veel pionzetten wat mij 
zowel ruimte als zwaktes gaf. Mijn tegenstander 

wist aan te tonen dat de zwaktes in mijn stelling 
van een groter belang waren dan mijn 
ruimtevoordeel en ik moest een mindere, 
passieve stelling verdedigen. Na een aantal 
nauwkeurige zetten, lukte het mij een stel torens 
te ruilen, waarna het grootste gevaar geweken 
was. Even later kon ik nog een paar stukken 
ruilen, waardoor er een gelijk eindspel op het bord 
kwam. Even later was er niets meer over om voor 
te spelen en werd de vrede getekend.  
 
Jan Evengroen 
Deze keer mocht ik op bord 3 met zwart. We 
kregen de winawervariant van het Frans op het 
bord. Vroegtijdig werd de witte dame teruggezet 
op D3 waardoor ik uit mijn theorie was. Na lang 
denken besloot ik de pion op e5 te pakken 
waardoor er ontzettend ingewikkeld spel ontstond. 
Wit kreeg veel aanvalskansen en ik moest 
nauwkeurig verdedigen. Uiteindelijk kon ik de 
partij beslissend afronden 0-1 Met de beker erbij 9 
uit 9 waardoor ik de score van Henk-Jan van vorig 
jaar verbeterd heb. Iedereen begrijpt dat dit voor 
mij belangrijk is.  
 
Ben van Geffen 
Voor de wedstrijd had ik me voorgenomen om 
tegen Siciliaans met 2..... e6 de variant 3.g3!? te 
spelen. En waarom dan wel, zult u zich afvragen? 
Welnu, ik had een prachtige partij gezien van 
Michael Adams met die zet en ik wilde dat ook 
een keer proberen.... Natuurlijk kan zwart zich dan 
op honderd manieren verdedigen en mijn jonge 
tegenstander koos een prima opstelling door zijn 
loper naar b7 te fianchetteren. Misschien had ik 
het anders moeten spelen dan ik deed, een feit is 
dat ik kleine problemen tegenkwam. Er zat op een 
gegeven moment niets anders op dan een 
afwikkeling naar een volkomen gelijk eindspel te 
accepteren. Ik speelde nog wat door, maar moest 



Messemaker Aan Zet nummer 116                                                                                   maart  2013 
       

 

 

 

 

7 

uiteindelijk door herhaling van zetten remise 
nemen of geven (wat u wil). Volgende keer toch 
maar weer open Siciliaans! Niet geheel tevreden 
dus, maar gezien de 2-0 voorsprong bij het begin 
van de match een degelijk optreden....  
 
Arjan van der Leij 
Een vroegtijdig h4 leidde tot een stelling waarin de 
witte stukken op het oog passief stonden, maar de 
zwarte stukken vroeg of laat terug zouden worden 
gedrongen. Dat gebeurde ook en ik was met wit 
niet ontevreden over de opening, zeker niet toen 
zwart een trucje miste met pionverlies tot gevolg 
en afwikkeling naar een eindspel met twee 
pionnen meer op de damevleugel. Mogelijk was 
dit remise te houden, er was in ieder geval een 
taaiere verdediging mogelijk. Zoals het ging had ik 
op de koningsvleugel een doorbraak en het 
eindspel met vrijpionnen op beide vleugels voor 
wit liet zwart zich niet meer bewijzen. Een hele 
opluchting na het drama-weekend de week 
ervoor.  

 
Ed Roering 
Mijn tegenstander speelde met wit in een d4-
opening 3. Pc3 zonder c4 gespeeld te hebben. Ik 
wilde geen Pirc en speelde daarom ..,d5. De 
zetten moesten daarna echter van ver komen. Ik 
offerde een pion en kreeg daar een mooi centrum 
en een koningsaanval voor terug. Optisch zag het 
er prachtig uit, maar wit kon zich enigszins 
verdedigen. Er kwam een eindspel op het bord 
waarin ik voordeel had, maar het was niet 
eenvoudig te zien hoe dat te verzilveren. In 
tijdnood speelde ik het niet nauwkeurig, waarna ik 
rond zet 40 een stuk verloor tegen een pion. Ik 
kon echter 2 verbonden vrijpionnen creeren, 
waarna het nog niet zo eenvoudig was voor wit. 
Mijn tegenstander miste een makkelijke winst, 
waarna ik zowaar nog remisekansen kreeg. Ik 
beiderzijdse hoge tijdnood ging het echter toch 
mis. Na bijna 6 uur spelen vond wit toch nog de 
juiste weg en moest ik alsnog opgeven. 

  
   Messemaker 1847     - De Wijker Toren 2     5½ - 2½  

1. Peter Ypma          - Paul Spruit            ½ - ½ 

2. Henk-Jan Evengroen  - NO                     1 - 0R 

3. Jan Evengroen       - Stefan Jorritsma       1 - 0 

4. Arjan van der Leij  - Dennis Bruyn           1 - 0 

5. Erik Hennink        - Hans Nuijen            ½ - ½ 

6. Ben van Geffen      - Richard Schelvis       ½ - ½ 

7. Ed Roering          - Bastiaan Veltkamp      0 - 1 

8. Jan Cheung          - NO                     1 - 0R 

 

Stand na 6 ronden 
 

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

1.  Laurierboom-Gambiet    12 33  x  4½ .  5½ 6  4½ .  .  6½ 6 

2.  Messemaker 1847        10 32½ 3½ x  .  .  5½ .  6½ 5½ 4½ 7 

3.  Fischer Z              9  31  .  .  x  3½ .  7  6  5  4  5½ 

4.  ASV 3                  9  26½ 2½ .  4½ x  .  .  5  4  4½ 6 

5.  ASC                    7  24  2  2½ .  .  x  4½ 4½ .  4  6½ 

6.  Accres Apeldoorn 3     5  21½ 3½ .  1  .  3½ x  4  5  4½ . 

7.  Het Kasteel            3  20½ .  1½ 2  3  3½ 4  x  6½ .  . 

8.  De Wijker Toren 2      3  19  .  2½ 3  4  .  3  1½ x  .  5 

9.  Zukertort Amstelveen 3 2  20  1½ 3½ 4  3½ 4  3½ .  .  x  . 

10. LSG 4                  0  12  2  1  2½ 2  1½ .  .  3  .  x 
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Team 2 (RSB – promotieklasse)  

 
 
Ronde 3  Messemaker 1847 2   –   Overschie 1       3½ - 4½ 
12 november  2012 

 

Messemaker 2 komt net wat tekort  
 
In de derde ronde van de RSB-competitie moest 
Messemaker 2 het opnemen tegen Overschie 1, 
op papier het sterkste team van de 
Promotieklasse. Zoals te verwachten, was het 
geen gemakkelijke avond voor het Tweede Team. 
Er werd aan alle borden hard strijd geleverd en de 
meeste partijen werden pas in de slotfase beslist. 
Het eerste punt was voor Messemaker. Remco 
wist zijn tegenstander te verleiden tot een ruil van 
toren en pion tegen twee paarden. Toen wit 
vervolgens de draad kwijtraakte kon Remco met 
zijn paarden de witte koning in een matnet 
vangen. Dat zou voorlopig de enig winst voor ons 
blijven. Want Frans wist nog op solide wijze 
remise te maken, maar daarna moesten wij vier 
maal op rij, aan de borden van Eduard, Henk, 
Leslie en Kees een nederlaag incasseren. 
Daarmee was de winst voor Overschie 1 een feit. 
Dat de laatste twee partijen in hoge tijdnood nog 
door resp. Wouter en Arjan werden gewonnen, 
kon daar helaas geen verandering meer in 
brengen, maar was nog wel goed voor ons 
zelfvertrouwen. Uiteindelijk trok Messemaker 2 
dus met 3½ - 4½ net aan het kortste eind.  
 
Hieronder een aantal cruciale momenten uit de 
partijen.  
 

Ronald Ruijtenberg - Remco Hylkema 0 - 1 
 
Stelling na 20.a5  
 

 
 
In een klassiek damegambiet heeft wit met zijn 
pionnenopmars bereikt dat hij meer ruimte heeft 
op de damevleugel. Zwart zit bovendien 
opgescheept met een geïsoleerde d-pion. Na de 
zojuist gespeelde zet 20.a5?! krijgt zwart echter 
de kans om van deze pion af te komen: 20...d4! 
21.exd4 Lxb3 22.Dxb3 Dxd4 23.Pe2 De5 Deze 
laatste zet vond ik wel een mooie, 
multifunctionele: haalt Pf4 of Pd4 uit de stelling, 
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brengt eventueel de mogelijk van Pg4 in de 
stelling, valt het paard op e2 aan wat handig kan 
zijn en houdt veld e7 in de gaten, wat wellicht een 
goed veld voor de dame kan worden. 24.Lc4 Tc7 
25.h3 Tac8 Lokt wits volgende zet uit: 26.Lxf7+ 
Txf7 27.Txc8 Dxe2  

 
Stelling na 27....Dxe2  
 
Het is helemaal niet makkelijk in te schatten of de 
2 paarden beter of slechter zijn dan de toren. Ik 
heb vaak genoeg stellingen gezien waarin het 
gepende paard op f8 niet kan gaan samenwerken 
met het andere paard en de toren dan beter is 
dan de passieve paarden. Ik besefte dat ik hier 
heel secuur moest spelen. Wit moet echter ook 
precies zijn, maar hij komt niet met het juiste plan. 
28.Td1 g6 29.Tdd8 De1+ 30.Kh2 Kg7 Weg uit de 
penning. 31.Da3?? Hier had wit met 31.Db2! het 
andere paard kunnen pennen en nog volop 
vechtkansen gehad 31....Pe6 De paarden zijn van 
stal en laten zo meteen hun verwoestende 
werking zien. 32.Td3 De5+ Objectief is 32....Pf4 
natuurlijk de beste zet. Wit kan na De5+ niet beter 
dan teruggaan naar g1. Dan had ik De1+ 
gespeeld en alsnog Pf4. 33.g3 Pg4+ En zwart gaf 
op. Hij gaat mat: 34.hxg4 Tf2+ 35.Kh3 Pg5+ 
36.Kh4 Th2++.  
 
Frans Bottenberg - Erik Brandenburg ½ - ½  
(tussenstand 1½ - ½) 
 

 
 

De partij ging hier verder met:  
14.c6 Lxc6 15.bxc4 Tac8 16.Pxc6 (niet 16.Lxe7 
Tfe8 17.Da3 Dxa3 18.Lxa3 Lxd4 en wit verliest 
een stuk) 16... Txc6 17.Tb1 Dc7 18.Tb5 b6 
19.Td1 Pc5 20.Lf3 Td6 21.Lxc5 Txd1 22.Dxd1 
bxc5 23.Dd5 met initiatief voor wit, maar 
uiteindelijk resteerde een eindspel met ongelijke 
lopers dat remise werd gegeven.  
 
Henk Ochtman - Eduard van Dijk 1 - 0 (1½ - 
1½) 

 
 
Wit heeft zojuist 16.Pc5 gespeeld. Zwart zag 
interessante dingen en speelde  16....Lf8?? om 
Na 17.Pxb7 in een verloren stelling terecht te 
komen. Na 16....Db6 (i.p.v. Lf8) zou zwart heel 
behoorlijk staan. Wit heeft na 17.Pb3 Dxd4 
18.Pxd4 meer ruimte, maar zwart heeft het 
loperpaar. Als wit probeert zijn paard op c5 te 
handhaven met bijv. 17.b4 komt 17....Lf8. 18.Tb1 
werkt dan niet: 18....Txc5! 19.bxc5 Lxc5 enz. Na 
17.Pxb7 volgde nog 17....Dc7 18.Lxa6 Tb8 
19.Pd6+ Lxd6 20.exd6 Db6 21.Dxb6 Txb6 22.Ld3 
Txb2 maar het eindspel bleek onhoudbaar voor 
zwart.  
 
Maurits de Jong - Henk de Kleijnen 1 - 0 (1½ - 
2½) 

 
Stelling na 30.Te1-f1  
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Met zwart spelend was ik in de Franse opening al 
snel in onbekend vaarwater gekomen. Er ontstond 
een scherpe stelling, waarin ik - volgens Fritz - 
lang de juiste route volgde. Witte dreigingen 
werden gepareerd, maar wel keek ik tegen een 
machtig loperpaar aan. In de diagramstelling 
speelde ik na lang nadenken 30....Pxg4?! Hierop 
verzonk mijn tegenstander in diep gepeins om 
vervolgens 31.Txd7 te spelen. Geïmponeerd 
antwoordde ik met 31....Kxd7. Als ik even langer 
had gekeken, had ik 31....Pe3! moeten vinden. 
Volgens Fritz was dan een gelijke stand bereikt..... 
In de partij ging het na 32.hxg4 Ta5 33.Lf5+ Ke8 
34.Lg6+ Kd7 35.a4 Ta6 36.La3 snel bergafwaarts. 
Wit wint verder eenvoudig. 
 
Leslie Tjoo - Henri Krop 0 - 1 (1½ - 3½) 

 
 
In de opening kon ik met wit door een tactische 
combinatie een gezonde pion winnen. Deze pion 
wist ik te behouden en na ruil van verschillende 
stukken kwam op de 38e zet de volgende stelling 
op het bord (zie diagram). In wederzijdse tijdnood 
(ik wat meer) had zwart net 38....Pe4-c3 gespeeld 
met de dreigende paardvork op e2. Een damezet 
leek mij passief en ik wilde met Ld2 het paard 
aanvallen. Dus speelde ik na enig nadenken de 
"grafzet" 39.Kf1??. Direct na het uitvoeren van de 
zet zag ik dat ik kon opgeven na 39....Dc4+. In 
plaats daarvan was 39.Kh1 winnend. Mijn 
tegenstander was dan 39....Dc4 van plan om 
vervolgens de a pion te slaan. Maar na 40.Ld2 
Pxa2 41.Dxc4 bxc4 41.b5 promoveert de b-pion! 
En ook na 40....Pa4 41.Dxc4 bxc4 heeft wit een 
gewonnen stelling, hoewel het natuurlijk nog niet 
direct beslist is in tijdnood.  
 
Cor Feelders - Kees Brinkers 1 - 0 (1½ - 4½) 
 

 
Stelling na 5....a5  
 
In deze theoretische stelling speelde wit het mij 
onbekende 6.f4!? Na 6....Lc5 gevolgd door 7.e4! 
Als zwart nu gewoon zijn stukken verder had 
ontwikkeld met bijvoorbeeld 7....Ph6 8.Ld3 0-0 
9.Pf3 Pg4! dan zou de inval van het zwarte paard 
op e3 voor voldoende tegenspel hebben gezorgd. 
Zwart meende echter het witte pionnencentrum 
direct te moeten aantasten met 7....f6? Er volgde 
8.e6! en deze pion kan niet worden genomen 
wegens stukverlies: 8....Lxe6? 9.Dh5+ Lf7 
10.Dxc5. Na 8....g6 9.f5 had wit de zwarte stelling 
in een verlammende greep. Hoewel zwart het nog 
tot de 50ste zet volhield was de uitkomst 
onvermijdelijk.  
 
Wouter Schönwetter - Willem Hajenius 1 - 0 
(2½ - 4½) 
Ik speelde met wit tegen Willem Hajenius. Na de 
opening ging het spel op en neer. Er werd flink 
aangevallen en verdedigd op de koningsvleugel. 
Uiteindelijk had ik met veel moeite een pion 
veroverd, maar mijn stukken stonden slecht. 
Zwart besloot een paard te offeren om de stelling 
open te krijgen. Ik besloot het stuk weer terug te 
offeren, om een aanval op de zwarte koning te 
beginnen. Dit kostte mij echter veel tijd en ik had 
in nevenstaande stelling nog maar 2 minuut op de 
klok en mijn tegenstander 7 minuten.  

 
Zwart speelde 45.....Db1. Enige zet om de loper te 
dekken is 46.Dh6. Zwart kan het nu afmaken met 
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46....Tg6 47.De3 Pxd5 en wit kan opgeven. 
Gelukkig had mijn tegenstander ook niet veel tijd 
meer en speelde 46....Th7 47.Dg5 Th1+ 48.Kg2 
Le4+. Hier had ik denk ik nog ongeveer 50 
seconden. Dus zonder na te denken speelde ik 
49.Lf3 Lxf3+ 50.Txf3 en zwart heeft een 
probleem, want hij kan het paard op f6 niet meer 
dekken. Zwart probeerde nog 50....Dc2+ 51.Kxh1 
Dd1+ 52.Kg2 De2+ 53.Tf2 De4+ 54.Kg1 De1+ 
55.Tf1 en zwart heeft geen schaakjes meer en 
geeft op.  
 
Arjan Hennink - Albert Segers 1 - 0 (3½ - 4½) 
 

 
Stelling na 16....Lb7  

 
Na deze zet heeft Arjan een mooie stelling. Zwart 
heeft Lc8-b7 gespeeld om materiaal verlies (met 
Dd5+) te voorkomen. In deze stelling heeft wit een 
aantal mogelijkheden, waarbij cxd6 en Pf4 de 
meest logische zetten lijken. Na cxd6 staat wit 
een pion voor en heeft ook nog een mooie 
stelling. Arjan besloot echter om 17. Pf4 te spelen, 
waarop zwart vrij vlot 17. ... Txf4 antwoordde. 
Gevolgd door 18. Lxf4 en Pxc5 heeft zwart met de 
twee mooie lopers zeker compensatie voor de 
kwaliteit. In het vervolg speelde beide spelers niet 
altijd even nauwkeurig en vlak voor de 
tijdnoodfase stond wit nog steeds een kwaliteit 
voor. Uiteindelijk won wit doordat zwart door zijn 
vlag ging, maar Arjan mocht zeker niet klagen, 
want de eindstelling leek erg veel weg te hebben 
van eeuwig schaak. 

   

   Messemaker 1847 2  - Overschie 1        3½ - 4½ 

1. Eduard van Dijk    - Henk Ochtman        0 - 1 

2. Frans Bottenberg   - Erik Brandenburg    ½ - ½ 

3. Remco Hylkema      - Ronald Ruijtenberg  1 - 0 

4. Arjan Hennink      - Albert Segers       1 - 0 

5. Kees Brinkers      - Cor Feelders        0 - 1     

6. Wouter Schönwetter - Willem Hajenius     1 - 0 

7. Henk de Kleijnen   - Maurits de Jong     0 - 1   

8. Leslie Tjoo        - Henri Krop          0 - 1  

 
Ronde 4  De Willige Dame 1 - Messemaker 1847 2 4½ - 3½ 
maandag 10 december 
 
Messemaker 2 kan promotie-aspiraties in de ijskast zetten  
 
In de uitwedstrijd op 10 december tegen het 
eerste tem van De Willige Dame moest 
Messemaker 2 voor de tweede 
achtereenvolgende maal een 3½ - 4½ nederlaag 
incasseren. Met een score van 2 matchpunten uit 
3 ronden kan worden geconcludeerd dat het 
tweede team dit seizoen geen kandidaat meer is 
voor een van de topposities in de Promotieklasse. 
De promotie-aspiraties die het tweede bij het 
begin van het seizoen nog koesterde, kunnen 
voorshands in de ijskast worden gezet. Op de 
overwinning van het team van De Willige Dame 
valt ook niet veel af te dingen. Henk moest al vrij 
snel capituleren, toen hij een speculatieve 

koningsaanval van zijn tegenstander niet op de 
juiste wijze wist te pareren. De overige partijen 
werden pas tegen het eind van de avond beslist. 
Tegenover goede overwinningen van Frans, 
Remco en Arjan stonden nederlagen van Wouter 
en Leslie. Nadat de partij van Kees remise was 
geworden, moest de partij van Eduard bij een 3½ 
- 3½ stand de beslissing brengen. Helaas was het 
toreneindspel niet meer te houden.  
 
Hieronder een aantal cruciale momenten uit de 
partijen.  
 
Pierre Smeets - Frans Bottenberg 0 - 1 
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Stelling na 15.a6  

 
 
Zwart heeft met zijn dame een pion op b2 
genomen, maar dat heeft wel veel tempi gekost. 
Na 15....0-0 of 15....Dc7 zou het nu ongeveer 
gelijk staan, maar ik dacht dat het tijd was om de 
pion met 15....b6 terug te geven. Het ging verder 
met 16.Pxc6 Dc7 17.Tfc1 (dit lijkt een leuke zet, 
want zwart kan uiteraard geen 17....Dxc6 spelen 
wegens 18.Lb5, maar wit had hier toch beter 
17.Pxe7, gevolgd door 18.e4 kunnen spelen, met 
voordeel) 17....Ld6 18.Pf3 0-0 19.Pce5 Pd7 
20.Pxd7 Lxd7 21.c4 Tac8. Zwart heeft zijn positie 
aanzienlijk verbeterd en wist na nog wat foutjes 
van wit te winnen.  
 
Remco Hylkema - Freek Schouten 1 - 0 
 

 
Stelling na 26.Tg1  
Wit heeft een muurtje gebouwd op de 
koningsvleugel en heerst over de b-lijn. Zwart 
moet zich beperken tot zorgvuldig en geduldig 
verdedigen, maar hij verliest zijn geduld: 26... 
hxg4 27.hxg4 Pxg4 28.fxg4 Lxg4 29.Kf1 Lh3+ 
30.Ke1 Le7 31.Dc6 Df8 32.Tb7 Kh8 33.Txe7 Pxe7 
34.Dxd6 en enkele zetten later gaf zwart op: al 
zijn centrumpionnen worden opgegeten.  
 
Jacques Hennekes - Arjan Hennink 0 - 1 
 

 
Stelling na 23....Tb8  
Ik speelde mijn partij op bord 4 met zwart. De 
opening was duidelijk voor wit en ik moest al wat 
tijd gebruiken om niet direct materiaal te verliezen. 
Uiteindelijk kon ik mijn ontwikkeling afmaken met 
Pa6. Wit sloeg deze er meteen af, waardoor ik 
een dubbelpion op de a-lijn kreeg, in ruil voor het 
loperpaar. Eén van de a-pionnen ging verloren, 
maar het loperpaar had ik kunnen houden. Met de 
bovenstaande stelling op het bord heb ik wel 
compensatie voor de pion, al zal ik, om de pion 
terug te winnen, waarschijnlijk het loperpaar 
moeten opgeven. Wit speelde hier echter 24. 
Tab1 waardoor ik met een combinatie duidelijk 
voordeel kon halen. De partij ging als volgt verder 
24.... Ld4+ 25.Kf1 Txc3 26.bxc3 Dxb1. Hier 
speelde wit 27.f5 waardoor ik met Lc5 mijn stuk 
kon redden. Beter was geweest 27. Dd1 waarbij ik 
geen materiaal voorkom, maar nog steeds een 
comfortabele stelling overhoud. Met de gekozen 
voortzetting kon wit een paar zetten later 
opgeven.  
 
Kees Brinkers - Joop de Jong ½ - ½ 
 

 
 
Stelling na 25....Dxd8  
 
In deze stelling speelde wit 26.De5. Er volgde 
26...Pc6 27.De8+ Dxe8 28.Txe8+ Kh7 met een 
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volkomen gelijkstaand eindspel. In plaats daarvan 
had wit het z'n tegenstander met 26.a5! nog lastig 
kunnen maken, bijvoorbeeld 26....bxa5 27.Te5 Tf8 
28.Txc5 met betere stelling voor wit.  
 
 
Arno Slagboom - Wouter Schönwetter 1 - 0 
 
 

 
 
Stelling na 12.e4  
 
Ik speelde met zwart tegen Arno Slagboom. Ik 
kwam niet goed uit de opening en werd flink 
teruggedrongen door mijn tegenstander. Mijn 
koning stond in het midden, dus ik dacht dat het 
wel handig zou zijn om kort te rokeren. Ik dacht 
dat ik alle varianten van slaan had doorberekend, 
maar ik miste een cruciale zet van wit bij een 
variant die ook gespeeld werd. Namelijk 13....0-0 
14.exd5 cxd5 15.Pxe5 Pxe5 (Na Lxg4 komt Pd3 
en zwart verliest geen pion, omdat zwart daarna 
de pion op b4 kan slaan). 16.dxe5. Hier zag ik dat 
ik een cruciale zet in het berekenen gemist had, 
maar ik kon niet meer terug. Dus 16....Lxe5 
17.Lxg4 Lxa1 18.Dxa1 Dg5. En hier komt de 
cruciale zet die ik van wit gemist had, namelijk de 
goede zet 19.Dd4. Waardoor alle stukken van wit 
gedekt staan en de witte dame staat mooi in het 
centrum van het schaakbord. Ik probeerde nog 
met verschillende trucjes de tegenstander te 
truken, maar mijn tegenstander trapte in geen van 
de trucjes en speelde de witte stukken naar goede 
velden. De twee lichte stukken van wit waren 
beter dan de toren van zwart en daarmee was de 
nul een feit.  
 
Henk de Kleijnen - Marcel Pluymert 0 - 1 
 

 
 
Na een rustige opbouw, waarbij mijn tegenstander 
kennelijk een huisvlijtvariantje volgde, was na de 
dertiende zet van zwart nevenstaande stelling 
bereikt. Wit staat iets beter. Aanvankelijk was ik 
van plan om 14.Pe2 te spelen, maar ik dacht een 
aantrekkelijker mogelijkheid te zien: 14.h4!? Fritz 
zou vervolgen met 14...Pf7, maar mijn 
tegenstander speelde á tempo 14...Lxg3?! 
Uiteraard volgt 15.hxg5 Dh5. Volgens Fritz heeft 
wit na 16.Te1 niets te vrezen. 'Mijn' 16.Tf2 
beoordeelt de computer ook als ruim voldoende. 
Vervolg: 16.... Dh2+ 17.Kf1 Lxf2. Correct (en goed 
voor een dikke plus) zou nu 18.Pxf2 geweest zijn, 
maar het werkelijk gespeelde 18.gxf6 is minder 
goed. Na het vervolg 18.... Lxe3 19.Pf2 (Pe2 zou 
de definitieve redding zijn geweest) Txf6 20.Dd3 
f4 had zwart groot voordeel. Via een 
kwaliteitsoffer zou hij een eindspel met twee 
pluspionnen bereiken. Dat was voldoende.  
 
Hans Nunnikhoven - Leslie Tjoo 1 - 0 
 

 
 
Met zwart kwam ik vrij goed uit de opening; ik kon 
op de damevleugel met mijn pionnen oprukken en 
druk uitoefenen. In het middenspel lukte het mij 
echter niet om een goed vervolgplan te vinden en 
mijn activiteit op de damevleugel liep enigszins 
vast. Daarnaast had ik veel tijd verbruikt. Het werd 
van kwaad tot erger en na enkele zwakke zetten 
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kon wit een gezonde pion winnen. Daarbij kreeg 
wit ook nog een vrijpion. Wit had waarschijnlijk 
winnend voordeel, maar speelde het vervolg 
minder nauwkeurig waardoor ik een pion terug 
kon winnen en nevenstaande stelling op het bord 
kwam. Wit heeft nog steeds een vrijpion en valt f7 
aan, maar met Dc4 of Dd4 kon ik vrij eenvoudig 
remise maken. In tijdnood speelde ik echter 
37….Tb7?! en na 38.c6 vervolgde ik met 
38....Tc7? (Na 38...Te7 39.Tc1 Te8 40.c7 Tc8 of 
39.Dc5 Dd4+ 40.Dxd4 exd4 41.Tc1 Tc7 is het nog 

remise) waardoor ik na 39.Dc5+ de pion e5 
verlies. Als ik 39...Kg8 had gespeeld had ik echter 
nog kansen op remise; mijn tegenstander was na 
40.Dxe5 De3+ namelijk 41.Kg2 of 41.Tf2 van plan 
waarna zwart remise kan maken. Het beste is 
volgens de computer 41.Kh1 om na Df2 met Tf6! 
te vervolgen. Maar ook dan heeft zwart nog 
remise kansen. In plaats daarvan speelde ik 
echter opnieuw een grafzet namelijk 39...Kg7?? 
en kon na 40.Dxe5+ opgeven omdat de toren 
instaat. 

 

   De Willige Dame 1  - Messemaker 1847 2  4½ - 3½ 

1. Remco van Vaalen   - Eduard van Dijk     1 - 0 

2. Pierre Smeets      - Frans Bottenberg    0 - 1 

3. Freek Schouten     - Remco Hylkema       0 - 1 

4. Jacques Hennekes   - Arjan Hennink       0 - 1 

5. Joop de Jong       - Kees Brinkers       ½ - ½     
6. Arno Slagboom      - Wouter Schönwetter  1 - 0 

7. Marcel Pluymert    - Henk de Kleijnen    1 - 0   

8. Hans Nunnikhoven   - Leslie Tjoo         1 - 0  

 
 
 
Ronde 5  Messemaker 1847 2 - Dordrecht 2 3½ - 4½ 
maandag 7 januari  
 
Messemaker 2 opnieuw met 3½-4½ onderuit  
 
Alle wedstrijden van Messemaker 2 in dit seizoen 
zijn geëindigd met de score 4½-3½, maar helaas 
slechts één keer in ons voordeel. De 
krachtsverschillen in de Promotieklasse zijn klein, 
dat blijkt. Het is alleen wat zuur te moeten 
constateren dat de balans doorgaans net in ons 
nadeel uitslaat. Ook in de thuiswedstrijd tegen 
Dordrecht 2 ging het weer mis. In eerste instantie 
ging het gelijk op. De partijen van Remco, Frans, 
Arjan en Kees eindigden alle in remise. Op dat 
moment zag het er nog goed uit voor ons. Eduard 
stond een stuk voor, Wouter stond de hele partij al 
wat beter, Leslie had een kansrijk stukoffer 
gebracht in een tweesnijdende stelling en Henk 
had een klein, maar duurzaam eindspelvoordeel. 
Helaas ging het bij Eduard en Wouter onder 
tijdsdruk geheel mis. Henk verspeelde zijn 
voordeel en was uiteindelijk blij met het remise-
aanbod van zijn tegenstandster. Leslie redde de 
eer van Messemaker door de enige overwinning 
van de avond te behalen. En wat voor 
overwinning! Een partij om in te lijsten, zie 
hieronder.  
 
Een overzicht van de belangrijke momenten uit de 
partijen.  
 
 
 
 

Frans Bottenberg - Ton Slagboom ½ - ½ 
 

 
 
Hier had ik met bijvoorbeeld 15.Dd3 enig 
(ruimte)voordeel kunnen behouden. In plaats 
daarvan koos ik er voor om f4 voor te bereiden, 
om er daarna (terecht) toch maar vanaf te zien: 
15.Pd2 Lc8 16.Pe2 Ld7 17.Kh2 Dc8 18.f3 en na 
18....a6 nam ik het remiseaanbod van zwart aan.  
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Piet Pluymert - Remco Hylkema ½ - ½ 
 

 
Stelling na 13....Tc8  
 
Hier had ik 14.b4 verwacht, waarna zwart 
nauwkeurig moet spelen en wit spel houdt, 
simpelweg omdat de stukken op het bord blijven. 
Wit speelt hier echter 14.e4 en zwart wikkelt 
eenvoudig af: 14...Pxe5 15.dxe5 Pxe4 16.Pxe4 
dxe4 17.Lxe4 Lxe4 18.Txe4 Dc7 19.Dc2 Tcd8 
20.Td1 Hier bood wit maar remise aan; de torens 
worden zo meteen afgeruild en de stelling is 
compleet dood: ½ - ½.  
 
Jan Willem Versloot - Arjan Hennink ½ - ½ 
 

 
 
Stelling na 15.b3  
 
De opening is niet helemaal goed verlopen voor 
mij en wit lijkt wat druk te hebben tegen de zwarte 
koning. In deze stelling speelde ik 15...Te8 met 
het idee de loper naar f8 te spelen om hiermee 
het veld d6 vrij te maken voor het paard. De zet 
die ik speelde gaf de mogelijkheid voor wit om 
16.Lxh7+ te spelen en een gevaarlijk uitziende 
aanval te krijgen. Na de (min of meer) gedwongen 
zetten 16....Kxh7 17.Dh5+ Kg8 18 Dxf7+ Kh8 
19.Dh5+ Kg8, dacht wit nog een tijdje na. 
Interessante opties zijn bijvoorbeeld Pf3 en Lb2 
om te proberen de e-pion te veroveren en ook een 

zet als Tf3 komt zeker in aanmerking. Maar 
uiteindelijk besloot wit om toch eeuwig schaak te 
houden met Df7+.  
 
Ben Sitton - Kees Brinkers ½ - ½ 
 
Stelling na 25.Kf2  

 
 
Zwart speelde hier het routineuze 25...Kg7 en na 
26.Pc1 h5 27.Pd3 Pxd3 28.Dxd3 werd tot remise 
besloten. Achteraf blijkt uit analyse met Fritz dat 
zwart groot voordeel had kunnen krijgen met 
25....Dg5! Dreigt stukwinst met 26...Dh4 gevolgd 
door P6h5. Daarnaast moet wit ook met 26...h5 
gevolgd door h4 rekening houden. Het zou na 
25...Dg5 verder kunnen gaan met bijvoorbeeld 
26.Dd6 P6d5 en nu 27.Pd2 Pxh3+ 28.gxh3 Dxd2+ 
met winnend voordeel voor zwart.  
 
Johan van de Griend - Leslie Tjoo 0 - 1 
 

 
 
Stelling na 23.La7  
 
Vanuit de opening ontstond direct een scherpe 
strijd met steeds complexe stellingen. Met zwart 
had ik in het begin wat meer initiatief naar mijn 
gevoel, maar liet dat vervolgens weer verloren 
gaan. Op de 23ste zet ontstond echter de 
diagramstelling. Wit heeft net 23.Le3-a7? 
gespeeld. Hoewel ik na het nodige rekenwerk nog 
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niet alles kon overzien, besloot ik wel 23...Lxc3! te 
spelen. Na 24.bxc3 Dxc3+ 25.Kf1 Dxb4 26.Lxb8 
Dxa5 stond het materieel gezien ongeveer gelijk, 
maar heeft zwart duidelijk de betere stelling daar 
de witte koning toch niet zo veilig staat en de 
zwarte stukken sneller tot actie over kunnen gaan. 
Er volgde 27.Dd4 b4 (dreigt met Db5+ de loper te 
winnen) 28.La7 Dh5! ( mij lijkt 28.Kg2 wat beter, 
maar na 28...Db5 29.La7 Lc6 30. Tc1 Pe5 staat 
zwart duidelijk overwegend en waarschijnlijk 
gewonnen. Er dreigt Db7 en de pion op e4 kan 
niet goed verdedigd worden). Toen maakte wit de 
beslissende fout met 29.Dxb4? Wellicht keek wit 
slechts naar 29…Dh1+? wat door de matdreiging 
op b8 inderdaad minder goed is. Maar na 
30....Lb5+ was het echter uit. Nu verliest wit na 
31.Ke1 Dh1+ de toren, dus probeerde mijn 
tegenstander nog 30.Kg1, maar gaf hij na 
30....Pe5 op. Om het mat te voorkomen is 31.f3 
nog de beste zet, maar na 31....Pxf3 32.Kf2 Dh2+ 
33.Ke3 Dxg3 staat hij duidelijk verloren.  
 
Eduard van Dijk - Koos Abee 0 - 1 
 

 
Stelling na 32...0-0-0  
 
Zwart heeft optimistisch een paard geofferd op g3 
en heeft zojuist lang gerokeerd. Wit speelde hier 
33.Pd5 en staat gewonnen als hij op 33...Lxd5 
34.exd5 Tdh8 dan ook 35.Kf1 speelt. In plaats 
hiervan speelde wit 35.Dxg3? en na 35...Th1+ 
36.Kf2 Txd1 heeft zwart weer kansen. In tijdnood 
greep wit helemaal mis en verloor.  
 
Henk de Kleijnen - Conchita Dwars ½ - ½ 
 

 
Optimisten huldigen het standpunt: "Als je maar 
lang genoeg volhoudt, maakt je tegenstander 
absoluut een fout". Met dat idee in het 
achterhoofd ging ik aan het bord zitten voor mijn 
partij tegen Conchita Dwars (momenteel in de top-
10 individueel Promotieklasse). Na een lange zit, 
waarin ik met wit een klein voordeeltje had, heeft 
zwart zich behendig bevrijd, maar in de 
diagramstelling is "dé fout" gemaakt. Onder druk 
van de tijd speel ik hier 51.Ke7?? In plaats van 
het direct winnende 51.Tg8. Zwart antwoordt nu 
met 51....Tb8 en na 52.Tg8 volgt 52...Tb7+ 
gevolgd door 53...Txf7. In tijdnood berustte mijn 
tegenstander even later in remise!  
 
Wouter Schönwetter - Victor Koppelaar 0 - 1 
 

 
 
Stelling na 34...b5  
 
Ik kwam goed uit de opening en nam het initiatief. 
Ik zette mijn stukken goed en na wat afruilen 
kwam nevenstaande stelling op het bord. Ik had 
hier nog ongeveer 7 minuten. Dus kon ik niet te 
lang nadenken. Toch deed ik dat, omdat ik een 
koningsaanval zag met 35.Pf4 en een keer e5 
erachteraan. Na lang nagedacht te hebben, 
besloot ik Pf4 toch niet te spelen, maar achteraf 
was het handig om toch Pf4 te spelen, want dan 
komt het paard meer in het spel voor. Ik kon ook 
35.Tc1 spelen of 35.Txa6, maar het is maar de 
vraag of ik die pion kan behouden. Op beide zette 
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zal zwart Pb6 spelen en naar c4 springen. In 
plaats daarvan speelde ik de slechte zet 35.Tc7, 
waar zwart goed op reageerde met 35...Tbc8. In 
forse tijdnood speelde ik maar 36.Tc6 terug, wat 
natuurlijk een hele, hele slechte zet is. Zwart 
speelde 36....Pb6. En mijn stelling stortte 
langzaam in elkaar, want het paard gaat naar c4 
en zwart heeft de open lijn overgenomen. Ik was 

nog steeds te gefocust op de koningsaanval, 
waardoor ik mijn goede stelling verprutste. Ook de 
tijdnood werkte niet erg mee. In de laatste paar 
seconden gaf ik de partij op. Zonde! Ik had minder 
gefocust moeten zijn op de koningsaanval, sneller 
moeten zetten en mijn paard in het spel moeten 
betrekken. Helaas!  

 
   Messemaker 1847 2  - Dordrecht 2         3½ - 4½ 

1. Remco Hylkema      - Piet Pluymert        ½ - ½ 

2. Frans Bottenberg   - Ton Slagboom         ½ - ½ 

3. Arjan Hennink      - Jan Willem Versloot  ½ - ½ 

4. Eduard van Dijk    - Koos Abee            0 - 1 

5. Kees Brinkers      - Ben Sitton           ½ - ½     

6. Wouter Schönwetter - Victor Koppelaar     0 - 1 

7. Leslie Tjoo        - Johan van de Griend  1 - 0  

8. Henk de Kleijnen   - Conchita Dwars       ½ - ½   

 
 
Ronde 6  Sliedrecht 2 - Messemaker 1847 2 3½ - 4½ 
donderdag 31 januari  
 
Messemaker 2 boekt broodnodige overwinning  
 
Na drie maal achtereen met minimaal verschil te 
hebben verloren behaalde Messemaker 2 
eindelijke weer eens een overwinning, zij het met 
de laagst mogelijke score van 4½-3½. Het 
slachtoffer was het tweede team van Sliedrecht. 
De overwinning is wel zeer welkom, want het 
tweede team is zeker nog niet vrij van 
degradatiezorgen. Na de zesde ronde wordt met 
drie andere teams de voorlaatste plaats gedeeld. 
In de resterende drie ronden moeten dus nog wel 
wat matchpunten worden gescoord.  
 
Een overzicht van de belangrijke momenten uit de 
partijen.  
 
Willem Kuiper - Henk de Kleijnen ½ - ½ 
 

 
Slotstelling 
 
Zwart kwam uitstekend uit de opening, won een 
pion. Verzilvering ervan was echter lastig en toen 

wit de gelegenheid kreeg om de dame voor twee 
torens te geven, leek witte winst in het verschiet te 
liggen. In de slotstelling werden de zetten 
herhaald: wit speelt Tb2, waarna Dh4 volgt en 
Te2 de 'enige' zet is..... Ondanks groot 
tijdsvoordeel (wit 8 minuten, zwart 50 minuten) is 
spelen op winst te riskant.  
 
Wouter Schönwetter - Wout Boer ½ - ½ 
(tussenstand 1 - 1) 
 
Na een rustige opening besloot ik om mijn toren 
en paard te ruilen voor de zwarte dame. Zwart 
kreeg echter veel ontwikkelingsvoorsprong. Mijn 
stukken stonden slecht, maar gelukkig besloot 
zwart niet om mijn dame op te jagen en de torens 
op de open lijnen te zetten, maar zette in plaats 
daarvan een paar passieve zetten, waardoor ik 
mijn stukken beter kon neerzetten. Ik besloot om 
de actieve stukken van zwart te ruilen met mijn 
passieve stukken. Na een lastig middenspel, met 
allemaal trucjes voor beide spelers, kwam ik in het 
eindspel van de diagramstelling terecht.  
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Met 1.30 minuut op de klok speelde ik hier: 53.b5. 
Zwart antwoordde met 53...Tf7+ 54.Kg5 Kf8 
55.Dc8+ Ke7 66.Dc7 Tf6. Hier had ik nog maar 1 
minuut op de klok. Ik besloot hier om genoegen te 
nemen met remise. 67.Dxd7+. Uiteindelijk een 
mooie partij gespeeld en een zwaar bevochte 
remise voor beide spelers.  
 
Jerry van Rekom - Kees Brinkers ½ - ½ (1½ - 
1½) 
 

 
Stelling na 20....Dg6  
 
Na in de opening volledig overspeeld te zijn is 
zwart in een lastige stelling terechtgekomen. 
Zwarts laatste zet 20...Dg6? Is een blunder die 
een stuk had moeten kosten. Er volgt 21.Lxe5 
dxe5 en nu kan wit kan de partij beslissen met 
21.Dxg6 fxg6 22.Lb3+ Le6 23.Lxe6+ Kh7. In 
plaats daarvan gaat wit voor pionwinst met 
22.Dxe5? In het vervolg mist wit nog een aantal 
malen de sterkste voortzetting, waarna in een 
dame-eindspel met nog steeds een pluspion voor 
wit tot remise wordt besloten.  
 
Pieter Pons - Frans Bottenberg 0 - 1 (2½ - 1½) 
 

 
Stelling na 26.Kb1  
 
Zwart staat hier al heel goed en in opkomende 
tijdnood gaat wit ten onder: 26....Dg6 27.Te2 Dg7 
28.Pxd5 Txc2 (beter is 28....exd5 29.Txd5 La4 
30.Txf5 Lxc2) 29Dxc2 Txc2 30.Txc2 exd5 
31.Txd5 Pe3 32.Txd7 Pxc2 33.Kxc2 Da1 34.Ld5 
Dxa3 35.Txf7 Dxb4 36.Lb3 a5 37.h5 Dc5 en hier 
gaf wit met de vlag op vallen op.  
 
Arjan Hennink - Jan Sulman 1 - 0 (3½ - 1½) 
 

 
Stelling na 28.Lb3  
 
In mijn partij, aan bord 1, werden in de opening al 
een aantal stukken geruild. Ik had wel het 
loperpaar, maar bleef ook met een dubbelpion 
zitten. Na een aantal zetten kwam de 
diagramstelling op het bord. De dubbelpion heb ik 
inmiddels opgelost en het loperpaar heb ik 
kunnen behouden. Al is het nog wel lastig om 
beslissend voordeel te halen in deze stelling. Mijn 
tegenstander besloot echter om met 28....e4 de 
stelling te openen. Na deze zet heeft wit een 
aantal interessante opties. Bijvoorbeeld b5, fxe4, 
Lg1 en Ld4. Uiteindelijk besloot ik om 29.Ld4 te 
spelen. Zwart sloeg op f3 met de hoop op wat 
tactische mogelijkheden. Gelukkig kon ik de 
stelling eenvoudig houden en uiteindelijk een pion 
winnen op de koningsvleugel. In tijdnood gaf 
zwart ook nog een stuk weg, waarna hij direct 
opgaf.  
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Remco Hylkema - Niels Mijnster 0 - 1 (3½ - 2½) 
 

 
Stelling na 24....La5  
 
Mijn partij ging lange tijd gelijk op, er werden geen 
fouten gemaakt en uit de computeranalyse blijkt 
dat beide spelers regelmatig de beste voortzetting 
wisten te vinden. Als de tijdnoodfase echter 
nadert, worden er wel fouten gemaakt: 25.Td4 
Lxf3 26.gxf3 Pg5 27.f4 Pf3 28.Te4 Df6 29.Le2 
Pd4 30.Dc4 Pxe2 31.Dxe2 b6 32.Te6 Dd4 33.Te4 
Dd5 34.Kg1 Tad8 35.Lh4 Ta8 36.Td1 Df7 37.c6? 
.... (geeft een pion weg) Dg6+ 38.Kh1 Dxc6 39.f3 
Tae8 40.Le7 Tg8? 41.Tc4?? Hier had wit met f5 
het initiatief weer kunnen overnemen, maar nu 
slaat zwart de loper: 41....Txe7: 0 - 1.  
 
Wim Hokken - Eduard van Dijk 0 - 1 (4½ - 2½) 
 

 
Stelling na 14....d6  
 
In mijn partij kwam ik door wat onnauwkeurig spel 
van wit al vrij snel goed te staan en na een 
pionoffer van wit is de diagramstelling ontstaan. 
Wit staat een pion achter en hoopt te kunnen 
profiteren van zwarts ontwikkelingsachterstand 

door 15.Pg6? te spelen. Na 15.Pg6 fxg6 16.axb5 
axb5 17.Dg4 Kd7! bleek zwart zich prima te 
kunnen verdedigen en had wit geen compensatie 
voor zijn stuk. Zwart hield het hoofd koel en 
incasseerde het punt.  
 
Leslie Tjoo - Henk Prins 0 - 1 (4½ - 3½) 
 

 
Stelling na 28....Dg4  
 
Met wit kwam ik met voordeel uit de opening: ik 
wist een gezonde pion te winnen en kreeg ook 
nog een betere pionnenstructuur. Het vervolg 
speelde ik echter niet goed. I.p.v. voor de hand 
liggende, logische zetten te doen en verder te 
vereenvoudigen, zocht ik naar een beslissende 
aanval/ combinatie die er niet was. Daardoor 
raakte ik veel bedenktijd kwijt en kreeg mijn 
tegenstander juist het initiatief. Op de 28e zet 
kwam de diagramstelling op het bord: Wit staat 
weliswaar een kwaliteit voor, maar wel erg passief 
en gedrongen. Daarnaast dreigt zwart Pxd2 met 
damewinst. Ik overwoog 29.f3 te spelen, maar 
dacht in tijdnood dat het niet ging wegens 
29....Ld4+ 30.Kh1 Pg3+ 31.hxg3 Dxg3 met 
matdreiging op h4. Achteraf bleek dat ik met 
32.Le1 dit eenvoudig kon oplossen. Bovendien 
laat Fritz zien dat wit na 29.Lxe4! Dxe4 (29....Lxe4 
30.f3 Lxb1 32.fxg4 Ld3 33.g5! geeft wit een 
gewonnen stelling) 30.Dxe4 Lxe4 31.Lc3 het 
kwaliteitsvoordeel blijft houden. Dit zag ik echter 
allemaal niet en besloot na enig denken tot 
29.h3? Zwart kon toen met Dxg2+ een pion 
winnen. In het vervolg ging het van kwaad tot 
erger. Eerst verloor ik onnodig de pion op b2, om 
weer later een volle toren weg te geven! Omdat 
mijn tegenstander ook in tijdnood was geraakt, 
speelde ik nog verder maar verlies bleek 
onvermijdelijk. 
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   Sliedrecht 2            1862 - Messemaker 1847 2       1944 3½ - 4½ 

1. Jan Sulman              1719 - Arjan Hennink           1970 0  - 1 

2. Pieter Pons             1800 - Frans Bottenberg        2037 0  - 1 

3. Niels Mijnster          1970 - Remco Hylkema           2010 1  - 0 

4. Wim Hokken              2024 - Eduard van Dijk         2088 0  - 1 

5. Wout Boer               1927 - Wouter Schonwetter      1810 ½  - ½ 

6. Jerry van Rekom         1913 - Kees Brinkers           1994 ½  - ½ 

7. Henk Prins              1707 - Leslie Tjoo             1795 1  - 0 

8. Willem Kuiper           1832 - Henk de Kleijnen        1852 ½  - ½ 

 
Ronde 7 Messemaker 1847 2 - 3-Torens 1 4½ - 3½ 
maandag 18 februari  
 

Messemaker 2 boekt cruciale overwinning in sleutelduel  
 
Voor aanvang van de zevende ronde in de 
Promotieklasse deelden vier teams de voorlaatste 
plaats met ieder vier matchpunten. Messemaker 2 
en 3-Torens 1, de tegenstander in deze ronde, 
deelden niet alleen deze positie maar hadden ook 
precies evenveel bordpunten (19,5). Het werd 
deze maandagavond dus, zoals wedstrijdleider 
Theo Huijzer voor aanvang benadrukte, een 
sleutelduel. De winnaar is vrij van 
degradatiezorgen; de verliezer moet de 
resterende twee ronden nog flink aan de bak om 
de voorlaatste plaats - en dus degradatie - te 
ontlopen. Beide teams leken zich duidelijk bewust 
van het belang van een goed resultaat. Er werd 
aan de borden hard voor elk punt geknokt. Vooral 
aan de borden van Arjan, Remco, Eduard en 
Wouter was het lang onduidelijk aan welke kant 
het punt zou vallen. Uiteindelijk behaalden wij 3 
punten aan deze vier borden! Op het bord van 
Remco gebeurden opzienbarende dingen. Speel 
zijn uitgebreide analyses hieronder na. Het is zeer 
de moeite waard. Uiteindelijk werden de 
verwikkelingen Remco's tegenstander te veel en 
gaf hij op in een nagenoeg gelijkwaardige stelling. 
Vervolgens toonde Eduard nog eens aan als het 
moet over stalen zenuwen te beschikken. Met 
minder dan twee minuten op de klok en zijn 
tegenstander meer dan een kwartier, moest hij 
groot voordeel in winst proberen om te zetten. Dat 
deed hij feilloos binnen de tijd! De tussenstand 
kwam daarmee op 4 - 3. Matchwinnaar werd 
Arjan die als laatste zijn partij beëindigde: een 
uitstekende plus-remise met zwart tegen een 
tegenstander met ruim 300 meer ratingpunten. 
Die remise bepaalde de einduitslag op 4½ - 3½. 
Chapeau!  
 
Een overzicht van de belangrijke momenten uit de 
partijen met commentaar van de spelers.  
 
Henk de Kleijnen - Marijn den Hartog 0 - 1 
 

 
3-Torens, zich bewust van het gegroeide 
degradatiegevaar, zette het jeugdige talent Marijn 
den Hartog in. De eerste 12 zetten (Konings-
Indisch) kwamen in razend tempo op het bord. Tot 
mijn verbazing bekende Marijn na afloop de 
gespeelde variant niet te kennen. Een 
onnauwkeurigheid in een comfortabele stelling 
bracht me in de verdrukking, maar met een 
kwaliteitsoffer leek ik alsnog op winst af te 
stevenen. In nevenstaande stelling speelde ik het 
'winnende' d6-d7 en na het 'enige' antwoord 
Lc8xd7 volgde het voor de hand liggende Dd5xd7. 
Zwart speelde vervolgens triomfantelijk Dg5-e3+ 
en ik kon opgeven (dameverlies of mat).......Au!  
 
Kees Brinkers - Arno van Houten 1 - 0 
(tussenstand 1 - 1) 
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Stelling na 33.Tc1  
 
In de diagramstelling heeft wit al een aanzienlijk 
voordeel, maar zwarts volgende zet is een 
ernstige fout die meteen een einde maakt aan de 
partij: 33....Td7?? 34.g4! Zwarts koning bevindt 
zich plotseling in een matnet waaruit ontsnapping 
alleen met verlies van have en goed mogelijk is. 
Zwart doet nog een paar zetten en komt dan tot 
inzicht dat verdere strijd zinloos is: 34....h5 35.Tc8 
hxg4 36.hxg4. De dreiging 37.Te8+ is fataal. 
Zwart geeft op.  
 
Frans Bottenberg - Jan de Wit 0 - 1 (1 - 2) 
 

 
Wit heeft in opening en middenspel wat steekjes 
laten vallen, waarvan zwart niet optimaal heeft 
geprofiteerd. Nu had wit natuurlijk 31.e5 moeten 
spelen, met als mogelijk vervolg 31....f6 32.Pd5 
Lxd5 33.Lxd5 en wit doet nog goed mee. Ik 
speelde echter 31.g4? waarna de zwarte koning 
binnenkomt en de partij snel is beslist: 31....Kd6 
32.Le8 Kc5 33.Pa4 Kd4 34.e5 Ke4 0-1.  
 
Eric Hoogenes - Remco Hylkema 0 - 1 (2 - 2) 
 
 

 
Stelling na 20....a3  
 
Ik werd getrakteerd op een van de scherpste 
openingen van ons melkwegstelsel en mijn partij 
werd een spektakel, dusdanig, dat mijn 
tegenstander opgaf in een slechts iets mindere 
stelling (-0,46!). Normaal gesproken hou ik er niet 
van om met al te veel computeranalyses en 
waardeoordelen te komen, maar in dit geval komt 
Fritz met enkele onwaarschijnlijkheden.  
 
Na het gespeelde 20....a3? had wit met 21.Pd6+! 
de a-pion kunnen terugwinnen, maar hij koos voor 
het aantrekkelijk ogende 21.Lxe6? waarna zwart 
simpelweg rokeert en lekker komt te staan. 
Natuurlijk heb ik ook even gekeken naar 
terugslaan met de f-pion maar dat zag er niet fris 
uit. 21....0-0 22.Lb3 Db6?! Fritz vind dat ik 
gewoon de loper op b3 er af had moeten hakken 
en komt dan met een slimme wending voor zwart, 
maar ik wilde de witte toren naar b1 lokken om 
eventueel wat gemakkelijker de c-pion te kunnen 
opspelen. 23.Tb1 Kg7? Ik had het idee dat dit 
gewoon een goede zet was en bovendien lekker 
provocerend met de dame nog op b6. Maar nu 
had ik dus 23....c5!! moeten spelen en de dame 
moeten offeren: 24.Lxf7+ Txf7 25.Txb6 Txb6 26.f3 
Lxe4 27.fxe4 Tb2 28.Da1 en de a-pion verschaft 
zwart goede winstkansen. De partij ging verder 
met 24.Pf6! Da5?? Aangezien ik dit toch al van 
plan was en de komende wendingen niet gezien 
had. Wit had nu 25.Dc2! moeten spelen. Ik had 
dan de volgende variant in gedachten : 25.... Lxf6 
(25....Th8 26.Ph5+ zag er niet goed uit) 26.exf6+ 
Kh8 27.Lxb8 Txb8 en was in de veronderstelling 
dat ik hier wel aardig stond, maar hier kan wit dus 
met 28.Dh7+!! Kxh7 29.Lc2+ Kg8 30.Txb8+ Dd8 
31.Txd8++ mat geven. Een waar dameoffer! 
Overigens gaat 28.Lxf7 in twaalf zetten mat! Gek, 
dat Fritz dit in een mum van een seconde vind, 
terwijl hij bij veel andere zetten minutenlang moet 
rekenen om tot een oordeel te komen... 
25.Ph5+?? Kh8 26.e6 Dxc3 27.Le5+ f6 en terwijl 
ik me hier nog zat te bedenken wat ik nou toch op 
28.Pxf6 Lxf6 29.e7! moest doen, zag ik plots een 
hand voor mijn ogen verschijnen ten teken van 
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opgave! Waarschijnlijk had ik dan 29.... Lxe5 wel 
gevonden, maar wit had dan nog volop 
vechtkansen gehad in een stelling die Fritz dus 
als - 0,46 beoordeelt. Opgave: weg punt, weg 
matchpunt! Zelden heb ik zo'n onwaarschijnlijke 
partij gespeeld!  
 
Wong Tsai - Leslie Tjoo ½ - ½ (2½ - 2½) 
 

 
Stelling na 18.Td1  
 
Met zwart kon ik in de opening door een 
schijnoffer een pion winnen. Wel kwam ik 
daardoor wat gedrukt te staan en had wit meer 
activiteit. Op de 18e zet ontstond de 
diagramstelling. Wit heeft net Td1 gespeeld en ik 
besloot 18…Pc6?! te doen met het idee om het 
paard te ontwikkelen en na 19.e5 e6 20.Pf6 d5 
21.c4 met d4 te vervolgen. Wit speelde echter 
21.Pe4 en kon na 21....Tg8 22.Tf1 Ke7 23.Pd6 
Tf8 24.Kd2 de druk op f7 vergroten en won later 
zijn pion terug. In plaats van 18….Pc6 had ik f6 
moeten spelen en de pionvoorsprong kunnen 
houden. In de partij volgde een spannend midden- 
en eindspel waarbij de stelling steeds in 
evenwicht bleef. Ik kwam nog wel in tijdnood, 
maar op de 43e zet ontstond een eindspel met 
pionnen en ongelijke lopers, waarna op de 53e 
zet remise werd overeengekomen.  
 
Bert Botma - Wouter Schönwetter ½ - ½ (3 - 3) 
 
 

 
Ik besloot om Frans te spelen, maar ik kwam na 
een paar zetten al slechter te staan. Wit had meer 
ruimtevoordeel en begon een koningsaanval. Wit 
stond na 15 zetten heel erg goed en ik heel erg 
slecht. De aanval van wit was krachtig, maar ik 
kon het net allemaal verdedigen en wit wist niet 
hoe hij door de zwarte blokkade heen moest 
komen. Na een paar van mijn passieve stukken 
afgeruild te hebben tegen de aanvallende stukken 
van wit, werd de aanval van wit aanzienlijk 
minder. Ik besloot om een pion te slaan, maar 
hierdoor kreeg wit weer een aanvallende stelling 
terug. Zie diagramstelling. Wit speelde 22.Lh6. Ik 
besloot om een kwal weg te geven en voor 
activiteit te gaan, daarom 22....Pxb4 23.hxg6 fxg6 
24.Lxf8 Dxf8. Uiteindelijk kreeg ik mijn kwal 
achterstand weer terug voor een pion, en stond ik 
dus een pion voor in een eindspel van wit: dame + 
toren + 4 pionnen tegen zwart: dame + toren + 5 
pionnen. Echter beide koningen stonden erg 
open, mijn pionnen stonden nog op de 7e en 6e rij 
en mijn tegenstander en ik hadden allebei nog 5 
minuten op de klok. Er werd remise aangeboden 
door mijn tegenstander. Aangezien de andere 
borden voordelig voor ons team stonden, nam ik 
het remiseaanbod aan.  
 
Eduard van Dijk - Leon Huijsdens 1 - 0 (4 - 3) 
 

 
In een Siciliaanse Najdorf probeerde ik g4-g5 door 
te zetten en heb voor de diagramstelling eerst wat 
onhandig Dd2-g2 gespeeld om na g7-g6 weer de 
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dame op d2 terug te spelen. Zwart dacht nu 
meteen h6-h5 door te kunnen zetten (zie 
diagramstelling). Eerst b5-b4 was sterker 
geweest. Nu werd hij verrast met 16.Lxb6! Dxb6 
17.g5 Pd7 18.Pd5 Lxd5 19.Dxd5 Ta7 20.Lh3 Pb8 
(zwart mag het paard niet laten afruilen door de 
loper want dan is elke kans op tegenspel 
verkeken) en wit heeft de stelling in zijn greep. Wit 
speelde 21.c4!? en viel uiteindelijk beslissend 
binnen via de damevleugel. Ik had nog lang 
nagedacht over 21.f4!? maar kwam daar niet 
goed uit. Ik was bang dat dit ook juist veld e5 
weggaf en dat het nu kreupele paard op b8 weer 
in het spel zou komen. Het kostte me alleen wel 
erg veel tijd en ik kwam dan ook in erge tijdnood. 
Gelukkig kwam zwart steeds slechter te staan en 
raakte hij verstrikt in een matnet. Met voor mij nog 
anderhalve minuut over op de klok gaf hij op. 
Arjan bood remise aan en de overwinning was 
een feit!  
 
Johan Quist - Arjan Hennink ½ - ½ (4½ - 3½) 
 

 
Stelling na 25.... f4  
 
Na een rustige opening kwam ik licht onder druk 
te staan met de diagramstelling als gevolg. In 
deze stelling speelde wit 26.b6 om te proberen de 
zwarte pionnenstructuur te verzwakken. Hierna 
volgde 26.... c5 27.Ta8 Txa8 28.Dxa8 Dd7 29.Da4 
Dc8, waarna de stelling ongeveer gelijk is. Wit 
had i.p.v. 27.Ta8 beter een andere zet kunnen 
spelen, bijvoorbeeld Dc6, Lb2 of Pd5. In de rest 
van de partij won ik uiteindelijk de b-pion, maar 
met allebei nog een paar minuten op de klok, een 
dichtgeschoven pionnenstelling en beiden alleen 
een zwartveldige loper, werd tot remise besloten. 
Hiermee was de team overwinning binnen! 

 

   Messemaker 1847 2  - 3-Torens 1      4½ - 3½  

1. Arjan Hennink      - Johan Quist      ½ - ½  

2. Frans Bottenberg   - Jan de Wit       0 - 1 

3. Remco Hylkema      - Eric Hoogenes    1 - 0 

4. Eduard van Dijk    - Leon Huijsdens   1 - 0 

5. Wouter Schönwetter - Bert Botma       ½ - ½     

6. Kees Brinkers      - Arno van Houten  1 - 0 

7. Leslie Tjoo        - Wong Tsai        ½ - ½  

8. Henk de Kleijnen   - Marijn de Hartog 0 - 1   

 
 
 

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

1.  Overschie 1          6  12 29  x  .  5  4½ 4½ .  5½ 4½ 5 

2.  Rokado 1             6  10 29½ .  x  4½ 6½ .  4½ 5  6  3 

3.  De Willige Dame 1    6  7  25  3  3½ x  5  4½ .  5  .  4 

4.  Dordrecht 2          7  6  26½ 3½ 1½ 3  x  4½ 4½ 3½ .  6 

5.  Messemaker 1847 2    6  6  24  3½ .  3½ 3½ x  4½ .  4½ 4½ 

6.  3-Torens 1           6  4  23  .  3½ .  3½ 3½ x  2½ 5½ 4½ 

7.  SO Rotterdam 2       6  4  21½ 2½ 3  3  4½ .  5½ x  3  . 

8.  Sliedrecht 2         6  4  21  3½ 2  .  .  3½ 2½ 5  x  4½ 

9.  Charlois Europoort 4 7  3  24½ 3  5  4  2  3½ 3½ .  3½ x 
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Team 3 (RSB – klasse 2C)  

Ronde 2 RSR Ivoren Toren 4 - Messemaker 1847 3 4 - 4 
vrijdag 09 november  
 

Wankel evenwicht tussen derde team van sc Messemaker 3 en vierde team van RSR 
Ivoren Toren  
 

Het bleef tot het eind toe spannend of het derde 
team zijn tweede nederlaag zou lijden of zijn 
eerste overwinning zou boeken. Halverwege de 
avond was de stand op de borden in het voordeel 
van onze tegenstanders. Toen een kleine 
kentering. Henk van der Wösten wist na een 
kleine maar venijnige combinatie het eerste punt 
binnen te halen. Daarna een remise van Kees 
Vermijn, die met enige moeite onder de druk van 
zijn tegenstander vandaan wist te komen. Bert 
Vlot had het tegen de sterke Paul Dekker moeilijk 
en zijn stelling werd langzaam maar zeker 
onhoudbaar. Theo Huijzer kwam niet slecht uit de 
opening, maar verbruikte teveel tijd, waardoor hij 
uiteindelijk in grote problemen kwam en moest 
capituleren. Diko Kalkdijk speelde op bord 1 
tegen Bob Hoos die een rating van ruim 1900 
had. Diko speelde aanvallend, kreeg goede 
kansen en wist de partij in zijn voordeel te 
beslissen. Een uitstekende prestatie. Kees 
Vellekoop speelde tegen het dertienjarige talent 
Lola den Dunnen. Kees had het erg moeilijk, 
kwam in het eindspel met twee pionnen minder in 
een waarschijnlijk verloren stelling terecht, maar 
wist er toch nog remise uit te persen. Bas Luiten 
speelde voor zijn doen erg voorzichtig, kwam in 
lichte moeilijkheden, maar wist er toch een halfje 
uit te slepen.  
 
De stand was op dat moment 3½ - 3½. Hans Krol 
tegen Wouter Scheffer. Het werd een boeiende 
partij, waarin Hans duidelijk de overhand en een 
gewonnen stelling had. Er was echter één nadeel. 
Hans had erg veel tijd verbruikt en de situatie op 
het bord was nog zeer ingewikkeld. Een 
remiseaanbod werd echter geaccepteerd.  
 
Henk van der Wösten 
Mijn tegenstander Mark Reijen speelde de 
Svesjnikov-variant van het Siciliaans, die hij goed 
beheerste. Ik viel aan op de damevleugel en mijn 
tegenstander in het centrum met e5 en f5. Het 
evenwicht werd gedurende bijna de hele partij 
nauwelijks verstoord. Na afruil van pionnen op de 
damevleugel, een toren en een loper wist ik met 
een combinatie een pion te veroveren. Mijn 
tegenstander dacht één van mijn pionnen te 
kunnen verschalken , maar door een penning en 
een vorkje verloor hij een vol stuk. In een verloren 
stelling speelde hij nog even door , probeerde een 
val op te zetten, maar verloor daardoor ook nog 

eens een toren. Einde verhaal.  
 
Bert Vlot 
In een franse opening verraste mijn tegenstander 
mij met de zet 2. De2. Ik trachtte de partij 
ondernemend op te zetten, maar slaagde daar 
niet echt in. Op een gegeven onderschatte ik de 
kracht van een vooruitgeschoven pion en toen 
begonnen de moeilijkheden. Op de 18e zet 
beging ik een fout die mij een pion kostte, maar 
tevens kwam mijn koningsstelling onder het 
spervuur van het loperpaar te liggen. Ik slaagde er 
niet meer in een paard bij de verdediging te halen 
en moest het redden met alleen de torens, een 
loper en de dame die nog slecht met elkaar 
konden samenwerken. Met fraai positiespel drukte 
mijn tegenstander mij in een onhoudbare stelling. 
Op de 28e zet, met nog slechts minder dan een 
minuut bedenktijd kon ik met een gerust hart 
capituleren.  
 
Theo Huijzer 
Gedurende 26 zetten bleef mijn stelling in een 
Schotse partij in evenwicht. Het kostte me zoals 
gebruikelijk echter weer veel tijd om de juiste 
verdediging te vinden. Door tijdgebrek besloot ik 
met een licht stellingsvoordeel op zet 27 tot een 
voortzetting, waarvan de gevolgen in mijn nadeel 
uitwerkten. Langzaam stortte mijn stelling ineen 
en nadat mijn tegenstander mat in één niet zag 
verloor ik enkele zetten later de dame en gaf ik 
met de vlag bijna op vallen mijn partij op.  
 
Diko Kalkdijk 
In een Benkö gambiet waarbij Diko doorslaat op 
a6 en vervolgens handmatig rokeert ontstaat de 
standaard druk op de witte damevleugel. Na enig 
gemanoeuvreer neemt wit de controle over de a1-
h8 diagonaal over. Daar staat wel tegenover dat 
de zwarte paarden dreigen los te breken. Wit is in 
staat om deze velden in zekere zin te controleren. 
Met een kwaliteitsoffer weet wit daarna twee 
pionnen te verschalken, totaal drie dus, die 
vervolgens gaan lopen. Twee ervan promoveren 
tot dame ten koste van veel zwart materiaal. 
Uiteindelijk laat zwart zich, heel sportief, mat 
zetten.  
 
Kees Vermijn 
Ik speelde met zwart tegen Arrian Rutten een 
Schotse partij. Waarschijnlijk speelde ik iets te 
voorzichtig; volgens Fritz kon ik op de 8ste zet 
beter d5 spelen (i.p.v. d6). Ik kwam hierdoor toch 
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wat moeilijk te staan. Gelukkig koos wit ook niet 
altijd de beste voortzetting en kon ik de stelling 
rond de 23e zet weer vrijwel gelijk trekken. Nadat 
de dames van het bord waren verdwenen, bleef er 
een vrijwel gelijk eindspel van K+T+L van gelijke 
kleur en ieder 6 pionnen over. Hier stelde mijn 
tegenstander remise voor; na overleg met onze 
onvolprezen teamleider Henk (die overigens 
keurig won) nam ik dit aan.  
 
Kees Vellekoop 
Met zwart speelde ik een scherpe (volgens 
voorzichtige spelers dubieuze) variant van het 
Budapester Gambiet. Na de opening kwam ik 
goed te staan met een toren op de open h-lijn 
(terwijl wit al gerocheerd had). Helaas ging ik iets 
te snel ten aanval en maakte daardoor op de 20e 
zet een blunder die me een kwaliteit plus een pion 
kostte. Vanaf dat moment werd het vechten voor 
remise. Uiteindelijk ontstond er een dame 
eindspel met wit Dame + 4 pionnen en ik Dame + 
2 pionnen. Doordat de witte koning erg slecht 
stond op h-1 kon ik nog wegkomen met een 
herhaling van zetten. Toch nog remise, waarmee 
ik goed weg kwam.  
 
Hans Krol 
Lange tijd bleef de stelling in evenwicht. Beide 
partijen rocheerden aanvankelijk niet zodat het 
onduidelijk bleef op welke vleugels aangevallen 
zou worden. Wit rocheerde uiteindelijk kort op de 
16-e zet, zwart deed dit in het geheel niet. Zwart 
die inmiddels een (dubbelpion) voorstond 
probeerde mij tot dameruil te verleiden, maar ik 
had gezien dat ik mijn dame naar de 
koningsvleugel moest verhuizen om een alleszins 
kansrijke koningsaanval in te zetten. Zo 
geschiedde en via Ph4 en Df7 leek de zwarte 
koning geen goed heenkomen meer beschoren. 
Een aantal schaakjes bracht de zwarte koning in 
grote moeilijkheden, maar ik kon de genadeklap 
steeds maar niet toedienen. Theo Huijzer die mijn 
duel gevolgd had, vertelde me later dat ik een 

stille zet had kunnen doen om de zwarte koning 
de weg te versperren, waarna het mat 
onverbiddelijk moest volgen. Je had 
hoogstwaarschijnlijk gelijk Theo, ik had zelf ook al 
in die richting gedacht , maar de tijd begon zeer 
nijpend te worden en ik dacht dat het via de 
schaakjes ook wel zou lukken. Helaas kan ik dit 
niet meer verifieren, want mijn handschrift van de 
laatste 6 zetten is weer eens onleesbaar 
geworden. Henk raadde mij toen aan om remise 
aan te bieden, hetgeen mijn tegenstander met 
verbazing aanvaardde.  
 
Bas Luiten 
Na een rustige opbouw vanuit de Caro Kann die 
meer en meer op het Frans ging lijken, kreeg ik 
een licht voordeel doordat mijn tegenstander met 
zwart kort rokeerde, alle zware stukken op de 
damesvleugel had staan en deze waren 
afgesloten door een gesloten pionnenstructuur. 
Doordat mijn lijnen open lagen, leek ik een 
uitstekende aanval te kunnen opzetten op zijn 
koningsstelling. Toen ik dacht de beslissende 
aanval bedacht te hebben, vergat ik net één 
vervelend tussenzetje, waarna hij met nog een 
keer schaak de angel uit de aanval kon halen. Dit 
koste me een belangrijke centrumpion en de 
stelling. Zwaar aangeslagen, teleurgesteld, 
verbolgen enz.enz. zat ik achter het bord, vooral 
boos op mij zelf. Nadat ik mij er na een zet of 3 
weer overheen had gezet, ging ik toch maar weer 
op zoek naar herstel om mijn achterstand goed te 
maken. Met wat minder zorgvuldigheid, maar 
meer agressiviteit en lef vond ik een paar goede 
en belangrijke zetten, waardoor ik uiteindelijk toch 
een pion terug kon winnen. Vervolgens kwam er 
een relatief gelijkwaardige stelling op het bord met 
voor beide kansen, maar voor beide ook slechts 
enkele minuten op de klok, waarna mij remise 
werd aangeboden. Dit mocht ik aannemen van de 
teamleider, waarmee ik het gevoel had een half 
punt gewonnen te hebben.  

 
Henk van der Wösten  

 

   RSR Ivoren Toren 4     1710 - Messemaker 1847 3      1720 4  - 4 

1. Bob Hoos               1911 - Diko Kalkdijk          1782 0  - 1 

2. Paul Dekker            1878 - Bert Vlot              1765 1  - 0 

3. Mark Beijen            1749 - Henk van der Wösten    1762 0  - 1 

4. Arrian Rutten          1711 - Kees Vermijn           1761 ½  - ½ 

5. Arend Bongers          1694 - Bas Luiten             1730 ½  - ½ 

6. Martin Jaspers Focks   1610 - Theo Huijzer           1704 1  - 0 

7. Wouter Scheffer        1574 - Hans Krol              1631 ½  - ½ 

8. Lola den Dunnen        1556 - Kees Vellekoop         1627 ½  - ½ 

 
Ronde 3 Messemaker 1847 3 - Astapada 1 7 - 1 
maandag 26 november  
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Klinkende overwinning van 3e team op 1e team van Aschtapada  
 
 

Het werd tijd!! Na een nederlaag en een gelijkspel 
nu een 7 - 1 overwinning. Het derde team liet zien 
dat zij meer in haar mars had dan uit de eerste 
twee wedstrijden was op te maken. Weliswaar 
was onze gemiddelde rating duidelijk hoger dan 
die van onze tegenstander, maar in de praktijk 
moet zoiets altijd maar weer worden 
waargemaakt. Al voordat de helft van de avond 
was verstreken leek zich een overwinning reeds 
af te tekenen. Op vrijwel alle borden stonden wij 
beter of minstens gelijk. Alleen gebruikte een 
aantal van onze spelers opnieuw weer veel tijd, 
een euvel dat ook bij de twee voorafgaande 
wedstrijden was vast te stellen. Iets om in het 
vervolg goed in de gaten te houden.  
 
Al vrij snel wist Henk van der Wösten het eerste 
punt voor ons team binnen te halen, gevolgd door 
Albert-Jan Wagensveld die zijn tegenstander 
overspeelde. Diko Kalkdijk op bord 1 kreeg in een 
gelijke stelling een remiseaanbod en gezien de 
stand op de overige borden werd dit 
aangenomen. Bas Luiten speelde weer een 
typische Bas Luiten partij. Na een voorspoedige 
opening leek hij in grote problemen te komen 
(matdreigingen), maar hij knokte zich terug en 
won!! Hans Krol speelde en degelijke partij die 
voor een heel groot deel in evenwicht was. Het 
werd uiteindelijk remise. Kees Vermijn beleefde 
een wel heel spannende avond. Hij kwam 
uitstekend uit de opening en dacht makkelijk te 
zullen gaan winnen, maar een blunder kostte hem 
de dame tegen een toren en een stuk. 
Hoofdschuddend kromde hij de rug, beet zich vast 
in de stelling en wist alsnog een vol punt binnen te 
halen. Kees Vellekoop won al snel een stuk tegen 
een pion, maar zijn tegenstander kreeg door een 
ontwikkelingsvoorsprong goede tegenkansen. In 
tijdnood verkerend wist Kees evenwel toch de 
winst binnen te halen. Een prima prestatie. Een 
aparte vermelding verdient de partij van Theo 
Huijzer. Na een aanvankelijk gelijkopgaande strijd 
komt Theo duidelijk in het voordeel, maar - u raadt 
het al - Theo had zoals hij daar al enkele malen 
eerder patent op had wel weer erg veel tijd 
verbruikt. De winst lag voor het grijpen, maar in 
tijdnood ziet Theo niet de directe 
winstvoortzetting. Toch nog een goed einde: met 
nog 4 seconden op de klok staat zijn tegenstander 
mat. Zonder meer gezien het vertoonde spel een 
verdiende overwinning.  
 
Kort verslag van de gespeelde partijen:  
 
Henk van der Wösten 
Mijn tegenstander speelde wel erg 

opportunistisch. Al vrij snel in het begin van de 
partij offert hij een vol stuk op h7 om 
aanvalskansen te krijgen. Die kwamen er niet en 
in hogere zin was de partij op dat moment al voor 
mijn tegenstander verloren. Toen hij daarna nog 
een toren tegen een loper van mij ruilde om nog 
enige tegenkansen te creëren viel het doek al 
gauw. Bovendien werd zijn dame nog gevangen 
en hij capituleerde.  
 
Kees Vermijn 
 

Hier mijn verslag van mijn partij tegen Dennis 
Barendrecht (Z). Het was een enerverende partij 
die ongebruikelijk begon met: 1. e2 -e4, e7 - e5 2. 
Pg1 - f3, d7 - d5 !? Volgens mij niet goed voor 
zwart, en dat bleek, want na 3. d2 -d4, d5 x e4 4. 
Pf3 x e5, Pg8 - f6 (beter Ld6) 5. Lf1 - c4, Pf6 - d5 
kon ik 6. Pe5 x f7 ! spelen. Er volgde 6. .., Ke8 x 
f7 7. Dd1 - h5+, g7 - g6 8. Lc4 x d5+, Lc8 - e6 9. 
Ld5 x e6, Kf7 x e6 10. Dh5 - e5+, Ke6 - f7 en 
toen blunderde ik met 11. De5 x h8 ?? Na 11. .., 
Lf8 - b4+ verloor ik mijn Dame. Ik dacht 
gemakkelijk te gaan winnen na de 10e zet, maar 
deze dreun bracht me weer terug in de realiteit. 
Gelukkig had ik nog voldoende compensatie; T + 
L en initiatief om terug te kunnen vechten. Dat 
lukte wonderwel, ik kreeg een zeer sterke loper op 
e5 en mijn torens konden de b-pion van zwart 
onder vuur nemen. Zwart stelde remise voor, dat 
werd - na overleg met onze teamleider - 
afgewezen. Er kwam tenslotte een eindspel van K 
+ T + L en 5 pionnen tegen K + D en 2 pionnen op 
het bord. Zwarts koning kwam ongelukkig op a5 te 
staan, waarna ik zelfs mat kon dreigen en met 
een aftrekschaakje zwarts Dame kon veroveren. 
Zwart hield dat verder voor gezien en gaf op.  
 
Albert-Jan Wagensveld 
Hierbij mijn verslagje van de wedstrijd tegen 
Ashtapada 1. Ik speelde met wit aan het achtste 
bord tegen Theo Michielsen. Ik speelde 
Koningsgambiet en zwart verdedigde met het 
Falkbeer tegengambiet. Ik kende het Falkbeer 
tegengambiet niet zo goed en worstelde nogal 
met de ontwikkeling. Uiteindelijk slaagde ik erin 
om lang te rokeren en vanaf dat moment kon ik 
zwart terugdrijven uit mijn stelling. In het 
middenspel zag ik dat zijn Dame niet goed stond 
en met een pionzet kon ik de laatste uitwijkplaats 
voor de Dame bezetten. Intussen was het 
oppassen want mijn koningsstelling stond op 
instorten. Met de loper werd de gevangen zwarte 
dame aangevallen. Zwart zei later het wel te 
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hebben zien aankomen maar dat er nog wel een 
uitweg was. Die vond hij inderdaad maar de prijs 
was hoog, het kostte hem een toren en een loper. 
Na nog enkele zetten gaf hij op. 1-0.  
 
Bas Luiten 
Na (met zwart) de Schotse opening, wat zeker 
niet mijn favoriet is en ik daardoor ook niet briljant 
speelde, kon ik redelijk gemakkelijk op zet 8 al 
een pion winnen. Vervolgens kreeg ik een 
middenspel waarin ik gemakkelijk in stelling voor 
kwam, dus ik had in gedachten dat ik eindelijk 
eens een gemakkelijke partij kon spelen die niet al 
te lang zou duren. Door de voorsprong in stelling 
kon ik redelijk gemakkelijk het tweede pion 
veroveren en gingen alle paarden en lopers van 
het veld af. Maar daarna sloeg ineens alles om. 
Door de tweede pion te veroveren, had ik op de g 
en h lijn een vrij pion, maar kon mijn tegenstander 
vanuit het niets een zeer gevaarlijke aanval 
opzetten met 2 torens en een dame. Doordat ik 
mijn zware stukken wat onhandig manoeuvreerde, 
kreeg mijn tegenstander ineens mataanvallen. 
Door zijn toren te lang op g6 te laten staan kon ik 
uiteindelijk na 8 zetten mij uit de mataanvallen 
bevrijden. Thuis nog even bekeken op de 
analyser, maar gelukkig had mijn tegenstander mij 
ook niet mat kunnen zetten en bleef het slechts bij 
een dreiging. Na een toren afgeruild te hebben, 
was de angel er uit, kon ik eenvoudig nog een 
pion winnen en de overige zware stukken van het 
bord af halen en was het eindspel een 
gemakkelijk uit te spelen. Al met al toch nog een 
partij met zware overdenkingen, maar gelukkig 
wel een overwinning.  
 
Hans Krol 
Met zwart kwam ik terecht in een mij niet erg 
bekende openingsvariant van het Morra gambiet. 
Je wilt liever geen fout maken, zeker niet in de 
openingsfase en dus besteedde ik veel tijd om de 
beste zetten te vinden. Reeds bij de 6-e zet 
werden de dames afgeruild. De beste zetten 
werden door beide partijen niet gevonden Bij de 
11-e zet doe ik een ongunstige loperzet,waardoor 
deze een aanvalsobject wordt voor mijn 
tegenstander. Op de 19-e zet kan ik mijn loper 
terugtrekken naar b8 en de stelling is weer in 
evenwicht. Aan beide kanten worden nu de torens 
verdubbeld, maar wit kan dit op een geheel open 
lijn doen, zwart echter op een half open lijn. Bij de 
23-e zet besluit ik tot een poging om via b4 deze 
lijn open te breken. Wit ruilt nu een der torens af, 
maar ik kan nu via bc3 de laatste torens afruilen 
en wit blijft met twee geïsoleerde pionnen zitten. 
De zwarte koning rukt snel op naar het centrum 
en ik denk al gewonnen te staan. Wit kan echter 
listig zijn paard op b3 posteren waardoor de 
laatste doorbraak erg moeilijk wordt. Even later 
krijg ik een remiseaanbod dat ik na overleg 

aanneem. De zaak is immers dan al beslist en 
mijn tijd begint op te raken, terwijl mijn 
tegenstander meer dan genoeg heeft. Zie 
onderstaande eindstelling. Fritz beoordeelt deze 
met 0.58 voor zwart. 

 

 

Eindstand na 38 Ke2  
 
Kees Vellekoop 
Met wit kreeg ik een verrassende opening tegen: 
1 e4 e6 en 2 d4 d6. Van beide kanten volgde een 
rustige opzet. Na een fout van zwart kwam ik op 
de 18e zet een Paard tegen een pion voor. Zwart 
kreeg compensatie in de vorm van aanvalskansen 
en werd gevaarlijk tegenover mijn enigszins 
verzwakte koningsstelling. Nauwkeurig 
verdedigen kostte me zeeën van tijd en door een 
(min of meer gedwongen) kwaliteitsoffer op de 
33e zet wist ik de zwarte aanval te temperen. 
Vanaf de 38e zet heb ik niet meer genoteerd 
(minder dan 5 minuten bedenktijd over). Er 
volgden nog vele zetten in een lang eindspel 
waarin ik naar winst kon afwikkelen dankzij mijn 
voorsprong in materiaal. Uiteindelijk had ik zelfs 
nog twee minuten over, dus hoezo tijdnood!?  
 
Theo Huijzer 
In een Engelse opening kwam ik met wit steeds 
beter te staan. Na het winnen van twee pionnen 
dacht ik dat het eenvoudig uit te maken was. 
Doordat ik zoals gebruikelijk weer veel tijd 
verbruikt had miste ik de snelste weg naar winst 
en moest ik nog hard werken om mijn 
tegenstander na 90 zetten met nog 4 seconden 
op de klok mat te zetten. Voor de liefhebbers geef 
ik de stelling na 39 zetten:  
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   Messemaker 1847 3     -  Astapada 1          7 - 1   

1. Diko Kalkdijk         -  Herman van Os       ½ - ½ 

2. Kees Vermijn          -  Dennis Barendrecht  1 - 0  

3. Henk van der Wösten   -  Peter de Koning     1 - 0 

4. Theo Huijzer          -  Ralph Simon         1 - 0 

5. Bas Luiten            -  Arie Bliek          1 - 0 

6. Kees Vellekoop        -  Ed de Graaf         1 - 0 

7. Hans krol             -  Ben Spijkers        ½ - ½ 

8. Albert Jan Wagensveld -  Theo Michielsen     1 - 0 

 
Ronde 4 Ridderkerk 1 - Messemaker 1847 3 4½ - 3½  
dinsdag 8 januari  
 

Klein maar teleurstellend verlies van derde team tegen eerste team van Ridderkerk  
 

Na onze vorige 7 - 1 overwinning op het eerste 
team van Ashtapada vertrokken we vol goede 
moed naar Ridderkerk. Bij winst zouden we nog 
promotiekansen hebben. Het werd voor ons team 
echter een teleurstellende avond. De start was 
niet slecht, want Diko Kalkdijk won na een 
afgeslagen remiseaanbod snel van zijn 
tegenstander die in een gecompliceerde stelling 
de weg kwijtraakte en een stuk inleverde. Einde 
partij. Bert Vlot behaalde al vroeg in de avond 
een keurige remise en dat betekende dus een 
voorsprong voor ons team. Het duurde daarna 
enige tijd voordat er tekening in de wedstrijd 
kwam. Helaas niet in ons voordeel. Meerdere 
spelers van ons team geraakten in tijdnood. Een 
euvel dat zich dit seizoen al vaker manifesteerde 
en tot verlies van de partij leidde. Bas Luiten 
kwam goed uit de opening en won zelfs een vol 
stuk. Maar onder tijdsdruk werd het uiteindelijk 
toch remise. Een tegenvaller. De tweede 
tegenvaller was het verlies van Kees Vellekoop. 
Toen ook Hans Krol na een zeer behoorlijk 
gepeelde wedstrijd in tijdnood niet de juiste 
voortzetting wist te vinden en uiteindelijk verloor 
zag het er somber uit voor ons team. Weliswaar 
behaalde Kees Vermijn een uitstekende en 
afgetekende overwinning en wist Albert-Jan 
Wagensveld een keurige remise af te dwingen, 

maar Henk van der Wösten had het tegen Teun 
Koorevaar erg moeilijk en in grote tijdnood wist hij 
niet de juiste verdediging te vinden. Een 
teleurstellend resultaat van ons team als gevolg.  
 
Diko Kalkdijk 
In een bijzondere opening met 1 d4, d5; 2 Pf3, 
Pc6 kon Diko met wit niet echt een goed plan 
vinden. In het middenspel had zwart de 
mogelijkheid om met een stukoffer een aantal 
pionnen te winnen, maar dat durfde hij niet aan. 
Daardoor kreeg wit enigszins initiatief met zijn 
loperpaar en bouwde een onaangename druk op 
de zwarte stelling. Met een verdubbeling van de 
torens op de c-lijn kon wit op onderste rij van 
zwart binnenvallen. Dat was eigenlijk nog best te 
houden en zwart bood remise aan, wit wilde het 
echter nog aanzien en er werd doorgespeeld. 
Twee zetten verder bezweek zwart door een 
blunder alsnog onder de druk en gaf na 
stukverlies gedesillusioneerd op.  
 
Kees Vermijn 
Met zwart tegen Tuvshin Boldoo kreeg ik een 
goede stelling. Toen hij na Pg4 x Le3 terugnam 
met f2 x e3 kreeg ik niet alleen het loperpaar, 
maar ook een prachtig veld op e4. De gehele 
partij had ik hierdoor een positioneel overwicht. 
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Zijn paard op b5 stond vrijwel buitenspel en dat 
gaf me de gelegenheid om een actie op de 
koningsvleugel op te zetten. Deze aanval met 
Dame, 2 torens en mijn prachtige paard op e4, 
sloeg door  
 
Hans Krol 
De eerste indruk is die van een gezellige club met 
niet meer capaciteit dan voor één team. Externe 
wedstrijden worden kennelijk niet al te serieus 
genomen, want na het aanvangssignaal wordt er 
vrolijk doorgebabbeld zonder enige interventie 
van de wedstrijdleiding. Meer aandacht is er voor 
de eventuele toiletbezoeker want die wordt er aan 
herinnerd niet in de hoek te plassen, zo dit al 
mogelijk is want die hoek is met een schuine plaat 
extra afgeschermd.. Over mijn partij is niet veel 
interessants te melden. Na een goed begin 
waarbij ik het loperpaar verover en een betere 
pionnenstructuur overhoud als mijn tegenstander, 
ontstaat bijgaande stelling.  

 
 

Lang zit ik hier tegenaan te kijken, zonder een 
oplossing te vinden. Ik speel uiteindelijk Tab1, om 
uit de zwarte loperlijn te komen en eventueel via 
Le4 en bc4 de aanval op de zwarte koning in te 
zetten. Dit is niet goed en leidt uiteindelijk tot 
verlies, Fritz geeft de5 aan, dat na Txd2 en ef6 tot 
een gelijke stelling leidt .  
 
Henk van der Wösten 
Na 1.e4 - d5 2. Pc3 - d4 belandde ik in de Van 
Geet opening. Aanvankelijk kreeg ik een 
aangename stelling. Ik rokeerde kort en mijn 
tegenstander lang. Door een tweetal matige 
zetten kon mijn tegenstander een aanval op mijn 
koningsstelling uitvoeren, die ik ternauwernood 
kon afslaan. Toen was het mijn beurt om zijn 
koningsstelling aan te vallen. Dit lukte, maar ik 
wilde teveel, waardoor ik een toren tegen een 
loper + pion moest geven. Doordat ik teveel tijd 
had verbruikt kwam ik in tijdnood en kon niet meer 

de juiste zetten vinden. Resultaat: een nederlaag.  
 
Bas Luiten 
Met goede moed begon ik met wit de partij tegen 
een gelijkwaardige tegenstander. Al in zet 7 gaf hij 
een paard cadeau, dus ik dacht eigenlijk 
gemakkelijk naar de overwinning te kunnen 
cruisen. Niets bleek minder waar helaas. Daar 
waar hij vol in de aanval ging, begon ik rustig mijn 
stelling op te bouwen. Ergens rond zet 25 wilde 
zwart forceren en op het moment dat ik een zet 
doe, zie ik exact 1 seconde te laat de winnende 
tegenzet die ik had moeten doen. Door de aanval 
van zwart had ik erg veel tijd verloren in het 
middenspel en kon mijn tegenstander eerst één, 
maar later al twee pionnen terugwinnen, dus was 
het een stuk tegen 2 pionnen voorsprong en had 
hij ook nog de nodige dreiging. Met voor mij 
slechts enkele minuten tijd op de klok (en mijn 
tegenstander nog 1 uur en 20 minuten) mocht ik 
remise aanbieden en dat heb ik maar met 
tegenzin gedaan. Achteraf een teleurstellend 
gevoel dat ik een half punt heb verloren en niet 
dat ik gelijk heb gespeeld.  
 
Bert Vlot 
Mijn tegenstander speelde de franse opening op 
een bijzondere manier. Wie zet nou op de 
zevende zet zijn koning vrijwillig op f2? Ik speelde 
scherp op de aanval, maar een voorbarige 
opmars met de c-pion kostte mij deze pion. Er 
ontspon zich een interessant middenspel waarbij 
ik alle zeilen moest bijzetten om niet te worden 
ingesnoerd. Een onnauwkeurige zet van mijn 
tegenstander gaf mij wat meer speelruimte voor 
de dame en kon ik een pionnenopmars in het 
centrum beginnen, temeer daar zijn koning 
inmiddels op e3 was terecht gekomen. Ik won de 
pion terug, maar mijn stelling liet het niet toe om 
anders dan eeuwig schaak af te dwingen.  
 
Albert-Jan Wagensveld 
Ik speelde aan bord 8 met zwart tegen Albert 
Scholten. De opening was Siciliaans. Er volgde 
een gesloten centrum want er werd niets 
geslagen. Na de korte rokades van zwart en wit 
zag ik mij genoodzaakt een opening op de 
damevleugel te forceren door de b-pion op te 
spelen en dat lukte, de b-lijn opende zich voor de 
zwarte toren en mijn damevleugel ontwikkelde 
goed. Maar intussen kwam de witte aanval op de 
zwarte koningsstelling op gang doordat wit de 
konings-pionnen opspeelde. Het centrum werd 
door wit goed verdedigd waardoor mijn 
ontwikkelde damevleugel geen verdediging kon 
bieden en ik kreeg het benauwd met de zwarte 
koning. De verdediging tegen de witte aanval was 
een hele strijd, maar het lukte uiteindelijk om een 
aantal stukken af te ruilen waarna de aanval 
afgeslagen werd. Wat overbleef was een eindspel 
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waarin ik een pion achter stond, maar na enkele 
zetten waren de pionnen uitgedund en was de 
pion terugverdiend zodat het een toren eindspel 
met elk twee pionnen was geworden, toen wit 

remise aanbood. Hoewel ik het gevoel had dat ik 
het eindspel iets beter speelde, leek het na 
overleg met het team toch verstandig de remise te 
aanvaarden. ½ - ½  

 

   Ridderkerk 1     - Messemaker 1847 3     4½ - 3½ 

1. Frans Fischert   - Diko  Kalkdijk         0 - 1 

2. Bas Kuijper      - Bert Vlot              ½ - ½ 

3. Teun Koorevaar   - Henk van der Wösten    1 - 0 

4. Tuvchin Baldoo   - Kees Vermijn           0 - 1 

5. Frank van Maanen - Bas Luiten             ½ - ½ 

6. Wim Lagendijk    - Kees Vellekoop         1 - 0 

7. Teus Punt        - Hans Krol              1 - 0 

8. Albert Scholte   - Albert-Jan Wagensveld  ½ - ½  

  

 
Ronde 5 Messemaker 1847 3 - Shah Mata 2 5 – 3 
maandag 11 februari  
 

Belangrijke overwinning derde team op Shah Mata 2  
Na de enigszins onfortuinlijke nederlaag tegen 
Ridderkerk 1 was het alle hands aan dek. Een 
nederlaag tegen het net onder ons staande Shah 
Mata twee zou degradatiegevaar betekenen. 
Gelukkig rechtte ons team de rug en werd een 
verdiende overwinning behaald. Echt in gevaar 
kwam ons team niet. Alleen Diko Kalkdijk, die tot 
nog toe een voortreffelijk seizoen draaide, moest 
het op bord 1 uiteindelijk afleggen tegen de zeer 
sterke Franka van Vlokhoven met een rating van 
ruim boven de 1900. Op bord 8 wist Albert Jan 
Wagensveld ook zijn tweede thuiswedstrijd in 
winst om te zetten en ook Bert Vlot wist in tijdnood 
de volle winst te behalen. Vier partijen eindigden 
in remise en op het eind van de avond wist Henk 
van der Wösten na een zeer spannend eindspel 
ook een vol punt voor zijn team te scoren. Dit 
betekende een verdiende 5 - 3 overwinning.  
 
Hans Krol 
Mijn partij bestond maar uit 25 zetten die de hele 
avond in beslag namen. Er ontstond al gauw een 
gevecht om het bezit van de door beide partijen 
geopende b-lijn. Bij de 12-e zet sloeg ik een 
ogenschijnlijk vergiftigde pion op a2 met mijn 
dame en trok deze zo snel mogelijk weer terug 
omdat ik de zaak niet vertrouwde. Bij de 25-e zet 
moest ik de pluspion teruggeven en na enig 
overleg werd het remise..  
 
Bert Vlot  
Bert Vlot - Cor Brouwer (bord 4) 
In een Siciliaanse opening kreeg ik na de 14e zet 
van zwart (Tac8) met wit de volgende stelling:  

 
 
Ik rook pionwinst en het loperpaar: 15 Pd5 Dd8 
16 Lb6 (voorkomt voorlopig een torenzet naar d8) 
Dd7 17 Pe7:+ De7: 18 Dd6: De8. Een gezonde 
pluspion, maar vooral geen 19 De5: wegens 
La2:+, terwijl ook 19 … Tc6 niet prettig is. Na het 
nodige gemanoeuvreer kwam na de 28e zet van 
wit (Lc4) de volgende stelling op het bord:  

 

http://www.messemaker-1847.nl/extern/team3/r5.htm
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Zwart speelde 28 … Pa6 en dus 29 La6: Ta6: 30 
Td6 Tb8 31 Tcd1. Eindelijk de open d-lijn bezet 
met dreiginkjes op de onderste rij. 31 … h6 32 
Db5(?) Dc4? Ik had hier uiteindelijk Ta5 
verwacht, want 33 Lb6: faalt op Tb5: 34 Lc7: 
Tb2:+ 35 Kc1 Tb1+ en de stelling is onduidelijk. 
Nu komt 33 Dc4: Lc4: 34 T1d2 Kh7 De zwarte 
torens kunnen niet weg zonder dat pion b6 valt. 
Dus nu de witte pionnen op de koningsvleugel 
zwartveldig maken waardoor de betekenis van de 
zwarte loper klein wordt: 35 h4 f6 36 Le3 Ta7 
(geeft de pion dus op) 37 Tb6: Tab7 38 Tb7: 
Tb7:. Hier bemerkte ik tot mijn schrik dat ik nog 
minder dan 3½ minuut op de klok had tegen mijn 
tegenstander ongeveer drie kwartier. Dat wordt 
dus snelschaken. 39 f4 Le6 40 g5 f4: 41 Lf4: fg5: 
42 g5: h5 43 Td6 Lf7 ( … Lg4? 44 g6+ Kg8 45 
Td8 mat) 44 e5 Lg6 45 Kc1 h4 46 c4 Tc7 47 Td4 
Lf7? 48 e6! Verbazing bij mijn tegenstander die al 
onderweg was pion e6 te slaan. 48 … Te7 49 f7: 
Tf7: 50 c5 h4 51 c6 Tf5 52 Tc4 (gewoon c7 was 
ook goed) Tf8 53 c7 Tc8 54 Td4 en zwart geeft 
op. Resterende tijd voor wit iets meer dan twee 
minuten. Wat kan je in goed een minuut toch een 
hoop nuttige zetten doen!  
 
Bas Luijten 
Mijn partij begon gelijk en eindigde gelijk. Hoewel 
ik dit seizoen al enkele partijen heb gehad met 
wisselende (gepakte en gemiste) kansen, was dit 
een stabiele partij van beide kanten. Mijn 
tegenstander die met wit speelde, maakte in het 
begin enkele (kleine) tactisch mindere 
ontwikkelingszetten, waardoor ik enkele 
mogelijkheden zou hebben als hij kort zou 
rokeren. Dit zag mijn tegenstander uitstekend en 
behield zijn stelling goed compact zodat ik er niet 
doorkwam. Na de afruil van enkele stukken 
ontstond er een eindspel met alle torens en lopers 
en voor beide 5 pionnen. Hierin had mijn 
tegenstander wat voordeel in de stelling door iets 
actievere lopers, maar dit keer kon ik dit prima 
verdedigen. Na wat actie en afruil hadden we 
beide nog één toren en de f, g en h-pion. Hoewel 
mijn tegenstander toen nog één uur op de klok 
had, had ik nog 5 minuten over. Het 
remiseaanbod was toen snel aangenomen. Later 
op computer bleek ook dat de hele partij 
schommelde tussen ongeveer 0,3 en -0,3. 
Kortom, een terecht gelijkspel.  
 
Theo Huijzer 
Met wit speelde ik 1. Pf3 om maar weer eens iets 
anders te proberen. Wim van der Pijl bereikte met 
zwart gemakkelijk een gelijke stelling. Ik heb veel 
tijd gebruikt om een plusje te vinden, maar de 
stelling vervlakte al snel. Nadat ik tot tweemaal 
toe remise kreeg aangeboden moest ik daar na 
17 zetten in berusten. Zelf vond ik, dat ik met 

doorspelen minder zou komen te staan en geen 
onnodig risico mocht lopen. Gelukkig wonnen we 
uiteindelijk met 5-3.  
 
Kees Vermijn 
Met wit tegen Willem Langstraat. Hij speelde de 
Aljechin-verdediging. Na heel veel 
paardensprongen van zwart kwam ik met ruimte 
en een half open e-lijn goed uit de opening. Hij 
kreeg steeds minder ruimte van mij en zijn Dame 
kwam in het nauw. Die kon hij echter nog net 
redden (na g5 en Dg6). Vervolgens dreigde de 
opstoot f7 - f5 die ik had kunnen voorkomen door 
Dameruil; ik meende toen een combinatie te zien 
waarmee ik alsnog zijn Dame zou winnen, 
maar…. ik zag nog net op tijd dat er een goede 
verdediging voor hem was. Nu kon echter zijn 
paard van d8 naar f7 ontsnappen en kwam er 
tenslotte een vrijwel gelijke stelling op het bord. 
Na Dame- en Torenruil probeerde ik het nog via 
de inmiddels open c-lijn, maar dat wilde ook niet 
lukken. Daarom tevreden met remise.  
 
Henk van der Wösten 
Na 1.e4 c5 2. Pf3 d6 speelde mijn tegenstander 3. 
Lb5. Na 3…. Ld7 volgde afruil van de lopers. 
Remy Rutjes speelde aanvankelijk vrij voorzichtig 
en ik kreeg aanval over de c-lijn. Mijn 
tegenstander moest zijn loper terugtrekken naar 
c1, terwijl zijn toren nog op a1 stond. Na een 
onnauwkeurige zet mijnerzijds kon wit zich 
ontworstelen en de aanval overnemen. Wit had 
een pionnenmeerderheid op de damevleugel en ik 
een geïsoleerde e-pion. Toen mijn tegenstander 
mijn a-pion sloeg en op de damevleugel twee 
verbonden vrijpionnen had kon ik de aanval 
overnemen. Het werd buigen of barsten. Remy 
Rutjes moest gezien de stand 4-3 in ons voordeel 
doorspelen. Dit werd hem uiteindelijk noodlottig 
Door een paardzet en een loperzet stond zijn 
dame buitenspel en hij verloor daardoor een vol 
stuk. Hij gaf toen direct op.  
 
Albert-Jan Wagensveld 
Ik speelde met wit aan bord 8. 
Het werd een Siciliaanse opening en omdat zwart 
enigszins afwachtend spel had zette ik met wit de 
aanval in door met de koningspionnen op te 
stomen. Zwart kreeg het benauwd, maar 
verdedigde zorgvuldig, alhoewel ik na mijn 
twintigste zet zag dat ik een mat in twee over het 
hoofd had gezien. In het eindspel werd mij remise 
aangeboden, maar na overleg met de leiding 
(waarnemend Henk de Kleijnen) werd mij 
geadviseerd door te spelen. Zelf wilde ik dat ook 
liever dus dat kwam goed uit. Even leek het dat 
het er slecht voor mij ging uitzien omdat zwart met 
een paardvork mijn sleutelpion dreigde te 
verschalken. Derhalve overwoog ik om een 
kwaliteit te offeren door het paard met de toren te 
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slaan. Tijdens die overweging bleek dat na het 
terugslaan van de toren door zwart, ik met wit de 
sleutelpion kon opspelen met een vork tussen 
koning en toren, waardoor ik een toren tegen pion 

terugwon. Daarna stond ik een paard voor in een 
toreneindspel. Zwart heeft nog enkele zetten 
gedaan maar gaf zich toen gewonnen. 1-0.  

 

Henk van der Wösten  
 

   Messemaker 1847 3          -  Shah Mata 2           5 - 3 

1. Diko Kalkdijk              -  Franka van Vlokhoven  0 - 1            

2. Kees Vermijn               -  Willem Langstraat     ½ - ½    

3. Henk van der Wösten        -  Remy Rutjes           1 - 0 

4. Bert Vlot                  -  Cor Brouwer           1 - 0 

5. Bas Luiten                 -  Yme van Vugt          ½ - ½ 

6. Theo Huijzer               -  Wim van der Pijl      ½ - ½ 

7. Hans Krol                  -  Bert Bonnet           ½ - ½ 

8. Albert-Jan van Wagensveld  -  Ger Schraa            1 - 0 

 

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

1. Nieuwerkerk a/d IJ. 2 5  8  22½ x  2½ 5  .  .  4½ 5  5½ 

2. RSR Ivoren Toren 4    5  7  24  5½ x  6  5  4  3½ .  . 

3. Charlois Europoort 5  5  6  24  3  2  x  .  5½ 7  6½ . 

4. Ridderkerk 1          5  6  20  .  3  .  x  4½ 4½ 5  3 

5. Messemaker 1847 3     5  5  22  .  4  2½ 3½ x  .  5  7 

6. SO Rotterdam 4        5  4  18  3½ 4½ 1  3½ .  x  .  5½ 

7. Shah Mata 2           5  2  15½ 3  .  1½ 3  3  .  x  5 

8. Ashtapada 1           5  2  14  2½ .  .  5  1  2½ 3  x 

 

 

Team 4 (RSB – klasse 3B)  

 
Ronde 3 Moerkapelle 2 - Messemaker 1847 4 5 – 3 
vrijdag 23 november 
 

Messemaker jeugdteam komt net iets tekort tegen Moerkapelle 2  

 
 
Jelle zijn partij was al heel snel klaar, zijn 
tegenstander spelde een opening die hij niet 
echt gewend was. Na lang nadenken bedacht 
Jelle dat hij tot een aanval kon overgaan, maar 
hij zag een zet over het hoofd waardoor zijn 
tegenstander zijn hele stelling overhoop haalde 
met stuk winst, de eerste nul was een feit.  
Mohammed stond de hele partij beter, voerde 
de druk op, zijn tegenstander maakte daardoor 
de fatale fout en zo was het weer gelijk. 
Matthijs zorgde met een mooie aanvalspartij 
dat de stand in het voordeel van Messemaker 
kwam, 1 - 3. De Partij van Jasper ging gelijk 
op. Uiteindelijk kwam het uit op ongelijke 
lopers en had hij een pion meer. Zijn 
tegenstander bood remise aan en na overleg 
met de teamcaptain nam hij dat aan. Achteraf 
gezien had hij het niet moeten doen, de winst 
was binnen bereik, maar dat is niet anders.  

De tweede remise was voor Elwin, hij kreeg 
een damegambiet op het bord, met een gelijke 
stand uit opening, zijn tegenstander Good-old 
Jan Blok zag niet dat er een stuk ongedekt 
stond, gelukig maar. Met de dame en loper 
kreeg hij wat aanvalskansen, maar hij kwam er 
niet doorheen. Toen zijn tegenstander remise 
aanbood mocht hij dat, na overleg aannemen. 
Matthijs zorgde dat de koningsstelling van zijn 
tegenstander slecht stond en zette de aanval 
in, dit resulteerde in een fraaje overwinning in 
maar 17 zetten, goed gedaan Matthijs. Steven 
daarentegen moest in de teamcaptain (Kevin 
Bakker) van Moerkapelle zij meerdere 
herkennen.  
Mijn (Ab dus) partij leek op een remise af te 
stevenen, maar mijn tegenstander dacht daar 
anders over en terecht, in het eindspel kwam ik 
gewoon te kort. Met nog een partij te gaan was 
de stand 3 - 4 voor Moerkapelle. Bernard kan 
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een lekker potje schaken, maar tegen Arno 
Luinenburg, die zo'n 300 elopunten meer 
heeft, kwam hij net een beetje te kort. Jammer, 

vader Jan liet, na de partij, zien dat er meer 
had ingezeten voor zijn jongste telg. 

 

Ab Scheel  
   Moerkapelle 2   - Messemaker 1847 4     5 - 3 

1. Arno Luinenburg - Bernard Evengroen     1 - 0 

2. Marcel de Haan  - Ab Scheel             1 - 0 

3. Maarten Pilgram - Mohammed Moussane     0 - 1  

4. Jan BLok        - Elwin van Oldenborgh  ½ - ½ 

5. Kevin Blokker   - Steven Fleuren        1 - 0 

6. Sander Marijt   - Jelle Hondelink       1 - 0 

7. Freek Hofman    - Jasper van Wijhe      ½ - ½  

8. Henk Doornhein  - Matthijs Borst        0 - 1 

 
 
 
Ronde 4 Messemaker 1847 4 - Zwijdrecht 2 5 – 3 
vrijdag 21 december 
 

Ruime overwinning Messemaker jeugdteam op Zwijndrecht 2  
Op verzoek van de teamcaptain van 
Zwijndrecht, zij konden het team niet rond 
krijgen voor vandaag, zijn er maandag 17 
december twee partijen vooruit gespeeld. Bij 
Jasper leek het op remise af te stevenen, 
maar na een mooie combinatie van zijn 
tegenstander, kwam Jasper een pion achter. 
Na lang proberen en hopen op een foutje van 
de teamcaptain van Zwijndrecht, daar speelde 
hij tegen, wat deze niet maakte moest hij 
opgeven. De tegenstander van Mohammed 
schoof de stelling dicht, misschien een beetje 
bang voor dit jeugdtalent. Mohammed 
creëerde een opening, maar mocht niets 
forceren, wat uiteindelijk in remise eindigde. 
Ab kreeg op de 35e zet remise aangeboden, 
speelde door met het idee iets beter te staan, 
op de 50e zet dacht ik met dame ruil te kunnen 
promoveren, de koning leek uit het vierkant te 
staan, maar dat was een misrekening, met een 
pion achter knokte ik nog even door, maar er 
was geen houden meer aan en op de 57e zet 
moest ik mijn tegenstander feliciteren. Jelle 
deed het beter met een dodelijk aanval op de 
koningsvleugel, zijn tegenstander zag in een 

paar zetten de stukken van het bord 
verdwijnen zonder enige compensatie. Op de 
32e zet liep hij mat. Bernard kwam met 2 
stukken voor een toren uit de opening, nam het 
initiatief. In de eindfase pende hij de toren van 
wit, net toen zijn tegenstander er uit leek te 
komen gaf hij pardoes, met een schaakje van 
zwart, zijn dame weg en konden de stukken in 
de doos. Tussenstand 2½ - 2½ met nog drie 
partijen te gaan. Lotte's tegenstander offerde 
een paard voor de twee pionnen. In een alles 
of niets poging van haar tegenstander kwam 
ze beter te staan, in de eindfase bleek Lotte 
meer kwaliteit in huis te hebben. Steven en 
zijn tegenstander maakte beiden fouten, maar 
de laatste fout was van de witspeler, met nog 
meer dan 20 minuten voor hem en ongeveer 4 
minuten voor Steven kwam hij een dame 
achter, toen ik hem er op wees dat hij moest 
noteren, wilde hij dat niet doen, en gaf daarna 
de partij op. Matthijs wist in het eindspel 
keurig de remise veilig te stellen. Een mooie 
overwinning voor het jeugdteam met een oude 
man.  

Ab Scheel  
 

   Messemaker 1847 4    - Zwijndrecht 2        5 - 3 

1. Bernard Evengroen    - Stijn Berghout       1 - 0 

2. Lotte van der Wouden - Patrick Poots        1 - 0 

3. Mohammed Moussane    - Jaap Euser           ½ - ½ 

4. Jasper van Wijhe     - Teus Sr. Slotboom    0 - 1 

5. Steven Fleuren       - Wim van Vliet        1 - 0 

6. Ab Scheel            - Gert-jan den Heeten  0 - 1 

7. Jelle Hondelink      - JingMing Chia        1 - 0 

8. Matthijs Borst       - Antoine Oomen        ½ - ½ 
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Ronde 5 Charlois Europoort 6 - Messemaker 1847 4   4 – 4 
vrijdag 08 februari 
 

Puntendeling hoogst haalbare voor jeugdteam Messemaker  
 

   Charlois Europoort 6    1574 - Messemaker 1847 4       1321 4  - 4 

1. Kevin Nguyen            1544 - Bernard Evengroen       1638 0  - 1 

2. Adri Jumelet            1639 - Lotte van der Wouden    1310 1  - 0 

3. Lennart Heijnen         1577 - Mohammed Moussane            0  - 1 

4. Gerrit Boer             1632 - Elwin van Oldenborgh    985  1  - 0 

5. Rinus van de Wetering   1672 - Steven Fleuren          1221 1  - 0 

6. Marjolein Osinga-Reiber 1459 - Jelle Hondelink         1353 0  - 1 

7. Michiel Gerritse        1539 - Jasper van Wijhe        1419 0  - 1 

8. Piet van Dijk           1528 - Matthijs Borst               1  - 0 

 

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

1. Sliedrecht 3         5  10 26½ x  6½ 6  4½ .  4½ 5  . 

2. 3-Torens 2           5  8  28  1½ x  5½ .  .  6½ 7½ 7 

3. Moerkapelle 2        5  6  21½ 2  2½ x  5  5  .  .  7 

4. Charlois Europoort 6 5  5  22½ 3½ .  3  x  4  .  5½ 6½ 

5. Messemaker 1847 4    5  5  20  .  .  3  4  x  4  5  4 

6. Fianchetto 3         5  4  20½ 3½ 1½ .  .  4  x  4  7½ 

7. Zwijndrecht 2        5  1  13  3  ½  .  2½ 3  4  x  . 

8. IJsselmonde 2        5  1  8   .  1  1  1½ 4  ½  .  x 

 

Team 5 (RSB – klasse 3B)  

 
 
Ronde 3 Messemaker 1847 5 - Charlois Europoort 7 7½ - ½  
maandag 12 november 
 

Messemaker 5 overklast Charlois Europoort 7 7½ - ½ 

Wibo Bourguignon 
Ik speelde mijn partij vooruit, terwijl tegelijk het 
snelschaken plaats vond. Het was dus een 
levendige avond, waarbij reputaties 
sneuvelden en wanhopige en vreugdekreten 
door de zaal vlogen. Erg leuk! De opwinding 
hiervan deed ons goed, we speelden een 
boeiende partij. Veel strategisch 
manoeuvreren en tegelijkertijd allerlei venijnige 
tactische wendingen. Ik kwam met 
ontwikkelingsvoordeel uit de opening, maar 
speelde op de 10e zet mijn witte loper 
verkeerd naar c4. Dat kostte me twee tempo's 
en het initiatief. Vervolgens kreeg ik ook nog 
een geïsoleerde, dubbele e-pion. Gelukkig had 
ik het loperpaar en wist het initiatief terug te 
pakken. Mijn tegenstander bood remise aan 
maar volgens mij zat er nog muziek in de 
stelling. Een beetje overmoedig, want 3 zetten 
later hingen mijn beide lopers en een pion. Na 
lang denken vond ik een heel mooi 'pionoffer' 

waardoor de schade tot deze pion beperkt 
bleef. De partij bleef vervolgens binnen de 
remisegrenzen en op de 32e zet tekenden we 
de vrede.  
 
Eelko de Groot 
Op het eerste bord speelde ik een siciliaanse 
partij. Het was een spannende partij en we 
waren duidelijk aan elkaar gewaagd. Allebei 
begonnen we vrij voorzichtig. Behalve de pion 
ruil op d4 werd pas op de 19e zet een stuk 
geruild. Mijn paard op c6 kwam hierbij 
enigszins in het nauw maar niet getreurd. Voor 
het paard kreeg ik twee pionnen plus een 
betere stelling. De derde pion werd na een 
paar zetten ook gewonnen. Wit hield aan deze 
ruilactie een inactieve toren over. Ik moest nog 
even uitkijken voor wits paard op a6 en de 
mogelijkheid voor wit om de diagonaal h1-a8 te 
pakken. Maar met twee sterke zetten, De3 en 
Tc4 kreeg ik zoveel overmacht dat wit opgaf.  

http://www.messemaker-1847.nl/extern/team4/r5.htm
http://www.messemaker-1847.nl/extern/team5/r3.htm


Messemaker Aan Zet nummer 116                                                                                   maart  2013 
       

 

 

 

 

35 

 
Adrie Oosterhof 
Dit keer met zwart. Na vlot de eerste zetten te 
hebben gespeeld, speelde mijn tegenstander 
een lange rokade, terwijl ik koos voor een 
korte. Na een kwaliteit te hebben gewonnen, 
kwam ik in en betere stelling. Toen ik daarna 
ook zijn toren kon pennen, gaf hij op. Dit na 
ruim en uur spelen.  
 
Eduard Dame 
Om met schaken te winnen moet je vaak drie 
keer je tegenstander verslaan: eerst materiaal 
winnen, dan beter komen te staan en dan 
afmaken. De eerste stap op weg naar winst 
werd mij wel een beetje in de schoot 
geworpen. Mijn tegenstander verslikte zich in 
de Italiaanse opening en dacht - net als ik had 
gedaan - veilig te kunnen rokeren. Weg zwart 
paard. Hierdoor iets beduusd volgden er nog 
een paar minder rake zetten, dus ook de 
volgende horde (beter te komen te staan) werd 
door mij genomen. Fase drie, het afmaken gaf 
veel voldoening want ik mocht al mijn 
creativiteit benutten voor een heerlijk matje. 
Natuurlijk waren er collega's die achteraf 
beweerden dat het allemaal wel wat sneller 
had gekund, maar ach de beste stuurlui staan 
aan wal.  
 
Ruud van Noord 
Engelse partij. Mijn tegenstander die met Zwart 
speelde, ruilde in de beginfase de dames af en 
ook een zwart paard tegen een loper van wit. 

Er ontstond een zeer complexe steling. Wit 
moest regelmatig "keepen". Toen zwart een 
grote afruil begon, zag hij het verlies van een 
pion over het hoofd. Wat volgde was een lastig 
toreneindspel met kansen voor wit: 1-0!  
 
Ton Hortensius 
Met zwart verdedigde ik op d4 met de Tsjigorin 
(d4-d5, c4-Pc6) waarbij zwart de pion d5 nam. 
Hierna kwamen we terecht in een niet zo 
bekende variant en koos wit voor de aanval. 
Hierbij kwam ik ogenschijnlijk wat gedrukt te 
staan maar wist wel een loper voor een 
kwaliteit te winnen. Mijn tegenstander 
verbruikte echter veel tijd en na afruil van een 
paar stukken had ik twee paarden tegen een 
toren en had hij nog maar 5 minuten op de 
klok. In een voor hem lastig eindspel 
verspeelde hij in de haast zijn toren en was het 
gelijk afgelopen.  
 
Chris Kraaijeveld 
Ook aan bord 5 liep het uiteindelijk goed af, al 
was het ternauwernood! Mijn tegenstander - 
wiens tienerzoon een topper is op landelijk 
niveau - en ik gingen gelijk op, maar ik had 
gedurende bijna de hele partij last van zijn zeer 
sterke loper, waardoor er constant een 
dreigende matsituatie in de lucht hing. Toen ik 
daardoor zwaar in de verdediging was 
gedrongen, gaf hij een stuk weg... Narrow 
escape dus. Daarna was het met een paard 
meer een kwestie van even opletten en 
uitspelen.  

 
   Messemaker 1847 5  - Charlois Europoort 7  7½ - ½  

1. Eelko de Groot     - Jan Hendrik Leopold    1 - 0  

2. Wibo Bourguignon   - Marco van der Heijden  ½ - ½ 

3. Ton Hortensius     - Marcel Dirks           1 - 0 

4. Ruud van Noord     - Patrick Arends         1 - 0 

5. Chris Kraaijenveld - Robert Lecomte         1 - 0 

6. Eduard Dame        - Ruud Kok               1 - 0 

7. Adrie Oosterhof    - Fritz Dueller          1 - 0 

8. Ronald Bode        - Thao Nguyen            1 - 0 

 
 
Ronde 4 Oostflakkee 2 - Messemaker 1847 5 5 - 3  
woensdag 12 december 
 

Eerste nederlaag voor Messemaker 5 in RSB-competitie klasse 4A  

 
Net als vorig jaar moesten we tegen 
Oostflakkee 2 het onderspit delven: 5-3. Waar 
de vorige wedstrijd tegen Charlois Europoort 
bijna alle partijen uiteindelijk in ons voordeel 
uitvielen, waren we nu iets minder gelukkig. Zij 
kwamen in hun sterkste opstelling aan de 
borden, waardoor hun rating vaak net iets 

hoger was dan de onze. Op alle borden waren 
de spelers aan elkaar gewaagd, maar 
uiteindelijk wist alleen Chris, onze meest 
stabiele speler, zijn (derde opeenvolgende) 
partij te winnen.  

Wibo Bourguignon  
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Adrie Oosterhof 
Net als vorig jaar stond er weer een verre reis 
gepland naar Oostflakkee alwaar moest 
worden aangetreden tegen Oostflakkee 2. Al 
snel stond er een gesloten pion stelling op het 
bord. Alleen de C-lijn was open en daar werd 
strijd geleverd door wit koning-toren en zwart 
koning-loper. Hierbij kwam dat mijn witte loper 
weinig kon uitrichten omdat de meeste witte 
stukken op de zwarte velden stonden. Helaas 
voor mij wist de witte koning vakkundig door de 
pionnen structuur te komen en kon hij de 
achterste pion veroveren waarna de nederlaag 
een feit was.  
 
Wibo Bourguignon 
Zelden heb ik een partij gespeeld waarbij er 
nauwelijks sprake is geweest van enig 
voordeel. Mijn tegenstander had een beetje 
moeite met de opening waardoor ik vrijwel de 
gehele partij enig initiatief had. Maar elke keer 
als het iets gecompliceerder werd, ruilde hij de 
stukken. Het lukte me daardoor niet zijn enige 
zwakke punt, een geïsoleerde pion op d6, 
onder vuur te nemen. Maar met een goede 
remise tegen een beduidend sterkere speler 
mag ik niet ontevreden zijn.  
 
Edgar Reibel 
Voor het eerst kon ik meespelen met het team, 
en wat een succes had moeten worden werd 
een fiasco. Mijn 6e zet was al niet goed, wat 
nog geen ramp was, maar mijn 7e zet was 
zeer slecht, want het koste mij 2 pionnen en de 
rokade. De dames waren ook al van het bord. 
Ja, dan denk je wel even aan opgeven, maar 
om dan nog 3 uur rond te lopen, daar had ik 
ook geen zin in. Uiteindelijk duurde het nog 40 
zetten voordat ik opgaf, maar dat lag ook aan 
mijn tegenstander, die het maar niet af kon 
maken. De volgende keer moet dit echt beter 
!!!!!!!  
 
Chris Kraaijeveld 
Bord 5 - wit: Als enige Messemaker had ik de 
eer om als enige het volle punt binnen te 
halen. We speelden een normale Spaanse 

opening, maar mijn tegenstander speelde erg 
defensief, waardoor al zijn stukken op één na 
op een gegeven moment weer op de achterste 
lijn stonden. Een bijzonderheid is nog, dat wit 
aan het einde van de partij alle pionnen nog 
had. In het eindspel kwam ik een pion voor, en 
de beslissing kwam doordat ik met 2 
geavanceerde pionnen kon doorbreken.  
 
Eelko de Groot 
Op bord 1 speelde zwart de Scandinavische 
opening. Door zwarts pion offer en 
daaropvolgende penning van Pc6 kwam ik al 
meteen lekker in de partij. Zwart rokeerde lang 
en ik kon mijn druk op zijn stelling behoorlijk 
opvoeren en won nog een pion. Echter daar 
zat wel een keerzijde aan. Alhoewel ik 
verschillende keren in de gelegenheid was om 
een kwaliteit te winnen ging ik daar niet op in. 
Naar mijn idee zouden mijn stukken na de ruil 
een stuk slechter staan dan die van zwart. 
Temeer daar ik nog niet de gelegenheid 
genomen had om te rokeren leek mij het 
verstandig om eerst de andere stukken meer in 
het spel te betrekken. Wel kon ik een derde 
pion pakken. Maar Rien speelde het goed. Hij 
kreeg steeds meer spel met zijn torens en op 
een gegeven had hij me zo klem staan dat ik 
mijn dame wel moest ruilen tegen een toren en 
een loper. Van mijn voorsprong in de begin 
van de partij was dus niets meer over en met 
moeite wist ik het remise te houden.  
 
Ruud van Noord 
Spaanse partij voor mij met zwart. Wit speelde 
d4 en kreeg licht overwicht. Heb de partij iets 
te verdedigend opgezet, Van stelling tot 
stelling moest ik "keepen". Herhaaldelijk ging 
mijn tegenstander triomfantelijk zitten met een 
houding van hoe lang nog. Zeker 4x moest ik 
lang nadenken voor de enige juiste zet kon 
vinden. Henk de Kleinen zou trots zijn op mijn 
verbruikte tijd. Eindspel ontstond met toren en 
5 pionnen.Wie initiatief zou nemen liep grote 
risico's. Remise 

 

   Oostflakkee 2         1549 - Messemaker 1847 5     1510 5  - 3 

1. Rien Huibrechtse      1638 - Eelko de Groot        1619 ½  - ½ 

2. Antonie Douw          1595 - Ruud van Noord        1603 ½  - ½ 

3. Adrie van Maurik      1731 - Wibo Bourguignon      1594 ½  - ½ 

4. Arie Breedijk         1476 - Hans van Offeren      1576 1  - 0 

5. Ronald Groenendijk    1528 - Chris Kraaijeveld     1519 0  - 1 

6. Remon Huysmans        1576 - Edgar Reibel          1489 1  - 0 

7. Berend Jan Bruggeman  1472 - Ronald Bode           1394 ½  - ½ 

8. Koert Wijnands        1373 - Adrie Oosterhof       1290 1  - 0 
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Ronde 5 Messemaker 1847 5 - CSV 3 5 - 3  
maandag 28 januari 
 

Mooi overwinning vijfde team op CSV 3  
Adrie Oosterhof  
In de beginfase raakte ik door onoplettendheid 
een pion achter. Hierdoor kwam ik toch 
enigszins in de verdrukking en raakte ik nog 
een pion kwijt. Kennelijk door de ingezette dooi 
en de warme temperaturen buiten wist mijn 
dartel paardje in de vijandelijke stelling een 
pion terug te pakken en daaraan gekoppeld 
een vorkje. Mijn tegenstander moest kiezen 
tussen zijn dame en zijn toren en koos voor 
zijn dame. Hierdoor was de krachtsverhouding 
licht in mijn voordeel. Hierna nam mijn 
tegenstander ruime bedenktijd. Dat had mij 
moeten waarschuwen want door een aantal 
slimme zetten, wist hij een toren te winnen. 
Hierna koos hij overmoedig met zijn toren de 
aanval en zag daarbij over het hoofd dat zijn 
toren geslagen kon worden door de dame. Ik 
kon vervolgens 2 pionnen slaan, en ruilde mijn 
dame af waardoor ik met een toren tegen een 
loper en 2 vrij pionnen de aanval zocht. Deze 
opmars en zijn resterende 3 minuten waren de 
tegenstander teveel en hij gaf op, waardoor de 
teamwinst binnen was.  
 
Chris Kraaijenveld  
Bij bord 4 was het met wit "net niet" deze keer. 
Na een reguliere Spaanse opening kwam ik 
offensiever te staan dan zwart, maar mijn 
zware stukken stonden elkaar wat in de weg, 
zodat de witte toren nog maar net gered kon 
worden. Na een enkel matdreiging naar mijn 
tegenstander kwam de zaak behoorlijk vast te 
staan in een dichtgemetselde pionnen- en 
loperstelling. Ik leek met een vrijpion nog 
kansen te maken, maar we belandden in een 
zettenherhaling. Na een eerste aanbod van 
remise van mijn tegenstander te hebben 
afgewezen (het was toen nog niet duidelijk dat 
we zouden gaan winnen), bood ik later zelf aan 
het punt te delen, ook gezien de dreigende 
klok.  
 
Eelko de Groot  
Niet al te fris, ik was het weekend ziek 
geweest, begon ik aan mijn partij. De opening 
en het middenspel gingen gelijk op. Door het 
ruilen van de stukken werd het bord snel 
overzichtelijk. Even leek het erop dat zwart een 
pion had kunnen winnen, maar hij speelde een 
andere voortzetting. Ik ruilde verder en zwart 
kreeg een dubbelpion op de f-lijn. Zwart was al 
kort gerokeerd en had nu dus een mooi gat in 
zijn stelling. Wel had zwart met de twee torens 

de e-lijn onder controle. Dan ook maar een 
toren ruilen zodat hij geen snelle aanval meer 
mee kon inzetten. Na het opspelen van mijn f-
pion kon ik mijn overgebleven toren makkelijk 
in het spel brengen. Een van zwarts pionnen 
op de f-lijn viel en met die pion voor leek het 
mij een prima idee om het spel verder te 
vereenvoudigen. Ik kon dame-ruil afdwingen 
en mijn koning makkelijk naar f4 brengen. 
Zwart kon mij niet schaak geven omdat de 
vierde rij door mij gecontroleerd werd en zwart 
zelf al pion f5 had gespeeld. Ik kon dus vrij 
mijn pionnen opspelen. Na afloop bleek dat ik 
op dit punt met Toren g3 schaak, nog 
makkelijker bij de winst had kunnen komen. Ik 
speelde echter zoals gezegd mijn pionnen op. 
De f-pionnen werden geruild en na toren-ruil 
bleef een pionnen-eindspel over waarin wit een 
pion meer had. Het leek erg op remise, en mijn 
tegenstander liet dat ook duidelijk weten. 
Echter, gelukkig had ik genoeg tijd over om 
verschillende zetjes uit te proberen en goed te 
tellen wie in welke situatie als eerste zou 
promoveren. Uiteindelijk had ik de juiste 
voortzetting gevonden. Door het 'driehoekje' 
kon ik zwart uit oppositie krijgen en de opmars 
van mijn c- en d-pion voldoende ondersteunen. 
Mijn tegenstander zag nu in dat het voor hem 
niet meer te redden viel en gaf op.  
 
Eduard Dame  
Mijn stukken waren enigszins van streek door 
de aankondiging van de koningin - en uur voor 
aanvang van de partij - dat ze er mee stoppen 
gaat. De door mijn hand aangestuurde 
formatie dacht simpeltjes de pion op f7 te 
kunnen winnen, maar toen de door mij zo 
benoemde operatie Easywin was afgelopen 
bleek ik er wel een loper te zijn bij ingeschoten 
tegen twee pionnen van zijn kant. Natuurlijk 
rechtte ik de rug, praatte ik mezelf moed in en 
deed ik wat ik kon. Zolang zijn extra zwarte 
loper werkeloos toe kijk achter een muur van 
witte en zwarte pionnen was er nog niet veel 
aan de hand. Deze deed uiteindelijk toch mee 
en dat maakte het verschil. Mijn koning werd 
verdreven van de plaats waar hij moest zijn om 
de pionnenstructuur in stand te houden en snel 
naar de overkant om te promoveren zat er ook 
al niet in. Misschien klinkt het stom, maar het 
was toch een fijne schaakavond.  
 
Wibo Bourguignon  
Het was voor ons weer een belangrijke avond. 

http://www.messemaker-1847.nl/extern/team5/r5.htm
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CSV 3 stond met ons op de 2e plaats. Even 
leek het er op dat CSV 3 met minder spelers 
zou komen, maar hun teamleider had gelukkig 
toch een achttal op de been gebracht. Dus we 
moesten vol aan de bak! Bij mij kwam het 
Nimzo-Indisch op het bord. Een ingewikkelde 
opening waar kleine onnauwkeurigheden al 
gauw flinke gevolgen kunnen hebben. Nu ben 
ik er redelijk mee bekend, maar toch miste ik 
op de 9e zet de mogelijkheid om een pion te 
winnen en de witte stelling te ontwrichten. Mijn 
tegenstander had het wel gezien en prijsde 
zich gelukkig. In plaats daarvan speelde ik een 
passieve zet, waardoor ik een paar zetten later 
flink in de verdrukking zat. Langzamerhand 
wist ik me hier aan te ontworstelen en op de 
26e zet had ik volgens Fritz weer allerlei 
winstmogelijkheden. Maar ach, mijn brein was 
moe en ik vond ze niet. Met remise kon ik op 
dat moment goed leven.  
 
Pieter Hörchner  

Vlak voordat ik aan de interne competitie zou 
deelnemen, werd ik gevraagd in te vallen aan 
het vijfde bord van het 5e achttal, dat die 
avond aantrad tegen CSV 3. Gelukkig was ik 
nog niet ingedeeld. Met zwart speelde ik een 
Koningindische opstelling. Mijn tegenstander 
zette zijn dameloper op f4 wat ik nog niet 
eerder was tegengekomen. Dus moest ik het 
zelf uitzoeken. Voor de schijn offerde ik een 
pion die hij aannam. Dat leverde me een wat 
betere stelling op. Mijn tegenstanders wou 
geen dames ruilen en speelde bijna 
automatisch de lange rokade. Helaas, dat 
koste hem in twee zetten de kwaliteit. Ik moest 
eerst mijn stukken goed zetten en opende 
daarop de stelling. Toen ik een pion dreigde te 
winnen, deed mijn tegenstander een 
wanhopige aanvalszet, die hem een stuk 
kostte. Een volle toren achter is te veel en dus 
gaf hij op. Leuk dat ik een klein steentje kon 
bijdragen aan de 5-3 overwinning van ons 
vijfde.  

   Messemaker 1847 5   - CSV 3                  5-3 

1. Ruud van Noord      - Jan ten Brinke         0-1 

2. Eelko de Groot      - Henno Schoone          1-0 

3. Wibo Bourguignon    - Bas Koote              ½-½ 

4. Chris Kraaijenveld  - Jan van Dijk           ½-½ 

5. Pieter Hörchner     - Richard van der Velde  1-0 

6. Eduard Dame         - Arjan Doorgeest        0-1 

7. Ronald Bode         - Björn Hartog           1-0 

8. Adrie Oosterhof     - Eduard Hartog          1-0 

 
 
Ronde 6 Nieuwerkerk a/d IJssel - Messemaker 1847 5 3 - 5 
dinsdag 19 februari 
 

Messemaker 5, na overwinning, dicht bij promotie naar de 3e klasse  
Gisteren, 19 februari, zijn we door een 
overwinning op Nieuwerkerk 3 zeer dicht bij 
promotie naar de 3e klasse gekomen. We 
staan nu tweede en bij een gelijkspel tegen 
een van de hekkensluiters is promotie een feit. 
We hebben het dus geheel in eigen hand. 
Lees hieronder de verslagen van de 
teamleden.  

Wibo  

Ronald Bode 
Mijn tegenspeler speelde met wit. Na een 
standaard opening trok mijn tegenspeler zijn 
loper terug: 1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 d6 4. 
Pc3 Lg4 5. Le2 en beneemt hij ook nog eens 
het uitzicht van deze loper: 5. .. Pf6 6. d3. Ik 
denk dat hij hiermee de minimale voorsprong 
van de witspeler verloor en het initiatief aan 
zwart gaf. Maar goed, daarmee was de strijd 
nog niet gestreden. Bij de 9de zet, weet ik een 

dubbele loper te krijgen: 6. .. Le7 7. O-O Dd7 
8. Lg5 h6 9. Lxf6 Lxf6, maar dat was maar van 
korte duur en eindigt met een dubbel pion voor 
mij maar met een toren die uitkijkt op een vrije 
h-lijn: 10. Pd5 Lg5 11. Pxg5 Lxe2 12. Dxe2 
hxg5. Mijn tegenspeler dreigt met een dameruil 
maar dit geeft mij echter de kans om mijn toren 
vooruit te zetten om later de vrije h-lijn verder 
uit te buiten: 13. c3 O-O-O 14.Pe3 g6 15. Dg4 
Th5. Oei, dat had ik even niet aanzien komen: 
16. Dxd7+ Kxd7 17. Pd5 (ik had op 17. Pg4 
gerekend). Er zit niets anders op om mijn 
koning terug te zetten waarop hij als nog 17. .. 
Kc8 18. Pf6 zet, wat nu eigenlijk vrij nutteloos 
is. Tijd om in de aanval te gaan… Daar verloor 
hij zijn paard: 18. .. Th4 19. f3 Tdh8 20. Pg4 f5 
21. g3 Th3 22. Tf2 fxg4. En hiermee was de 
strijd dan wel gestreden, de nieuwe open f-lijn 
(23. fxg4) was voor hem niet bruikbaar omdat 
23. .. Txh2 dreigde en met een paard in mijn 
voordeel kon ik langzaam zijn pionnen opeten 

http://www.messemaker-1847.nl/extern/team5/r6.htm
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en gaf hij naar de 51ste zet op.  
 
Chris Kraaijeveld 
Na een bijzondere Franse opening, waarbij ik 
met mijn paard in een hele vervelende penning 
door de loper en oprukkende zwarte pionnen 
kwam te staan, kon ik nog net schijnbaar 
ontsnappen door met m'n dame de zwarte g7-
pion en dus de toren op h8 aan te vallen. 
Maar: als zwart gewoon het gepende paard 
had geslagen, was er zelfs een promotie op 
gevolgd en zou de wedstrijd om half 9 zijn 
afgelopen... De stelling leek te kantelen: ik 
kwam aanvallend te staan, de zwarte koning 
had echter nog voldoende verdedigingstroepen 
en weer draaiden de kansen. Zwart hield in het 
eindspel een paard over en ik een loper. En 
inderdaad, zoals mijn teamgenoten achteraf 
opmerkten, dan delf je meestal het onderspit. 
Met een schuin oog op het scorevel zag ik 
intussen dat we gewonnen hadden, dus we 
konden toch voldaan terugkijken op deze 
avond.  
 
Eduard Dame 
Met vanuit de keuken net hoorbaar het geluid 
van de Champions League (onwaarschijnlijk 
hoe vaak de tune - gebaseerd op 'Zadok the 
Priest' van G.F. Handel - op een avond wordt 
gespeeld) voelden wij, de spelers van 
Messemaker 5, ons onverwacht 
aangemoedigd om Nieuwerkerk aan de IJssel 
3 op eigen terrein te verslaan. Mooi stadion 
……., sorry ik bedoel speelzaal hebben ze 
daar trouwens. Zoiets moet toch ook in Gouda 
te vinden zijn? Ik speelde met zwart, vond ter 
plekke een nieuwe openingsvariant uit 
(postuum goedgekeurd door Fritz) en er 
ontstond beweging op het bord. Omdat ik 
halsstarrig weigerde te rokeren - ik had er 
gewoon een keer geen zin in - en wel een 
koningsaanval op zijn achter het muurtje 
verstopte koning inzette, werd het spannend 
aan beide zijden. Het spel golfde op en neer, 
maar toen onze uitslag er niet meer toe deed 
omdat ons team toch al gewonnen had, bood 
ik remise aan en dat werd geaccepteerd. 
Achteraf bezien had ik toen door lang te 
rokeren de witte stelling op kunnen rollen. Tant 
pis!  
 
Edgar Reibel 
In mijn partij tegen Nieuwerkerk had ik iets 

recht te zetten van mijn vorige keer. Mijn 
tegenstander vertelde mij dat hij nog niet 
verloren had, dus dat kwam mijn concentratie 
ook nog ten goede. Na mijn opening met Pf3 
kon ik na 10 zetten de stelling iets 
gecompliceerder maken, en mijn tegenstander 
raakte de één na de andere pion kwijt. Na 5 
kwartier spelen stond hij 4 pionnen achter, het 
leek wel een snoepwinkel. Na afruil van toren 
en dame gaf hij dan ook op.  
 
Ruud van Noord 
Met zwart een Italiaanse partij. Kwam zeer 
gedrongen uit de opening. Toen de 
tegenstander de dames en torens afruilden 
kon ik mij koning centraal in de stelling houden 
op een sterk veld. Langzaam kwam ik in een 
gelijkwaardige stelling. Op het remiseaanbod 
van de tegenstander ging ik in daar dit er voor 
zorgde dat we niet meer konden verliezen. 
Analyse wees uit dat ik overwegend stond.  
 
Hans van Offeren 
Terugkomend op mijn partij: 't Was een leuke, 
spannende pot, aan elkaar gewaagd. We 
gingen allebei voor de winst. Ik moest helaas 
in een remise berusten.  
 
Wibo Bourguignon 
Het was een bijzondere dag voor mij. Op deze 
dinsdag werd bekend dat het bedrijf waar ik 
werk, Robeco, wordt overgenomen door de 
Japanse onderneming Orix. Achter het bord 
vroeg ik me af waarom er geen Japanse 
topschakers zijn. De sterkste Japanner bleek 
achteraf slechts een rating van 2368 te 
hebben. Bijzonder voor een economische 
grootheid. Terug in de werkelijkheid 
realiseerde ik me dat ik een van de beste 
spelers uit onze 4e klasse tegenover me had 
zitten. Opletten dus. Nadat we tegengesteld 
gerokeerd hadden trok ik ten strijde op de 
koningsvleugel. Maar daar wilde de aanval niet 
vlotten. Bovendien bleek ik geen controle over 
het centrum te hebben. Mijn tegenstander wist 
met ondersteuning van zijn ijzersterke loper op 
b7 een centrumdoorbraak te forceren, 
waardoor ik in de verdrukking kwam. Gelukkig 
reageerde hij niet alert op een zwakke 
koningszet van mij waardoor ik zettenherhaling 
kon afdwingen. Een nuttig halfje, getuige de 
uitslag van 5-3.
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   Nieuwerkerk a/d IJ. 3 1395 - Messemaker 1847 5     1537 3  - 5 

1. Joost Molenaar        1642 - Wibo Bourguignon      1594 ½  - ½ 

2. Theo de Graaf         1584 - Ruud van Noord        1603 ½  - ½ 

3. Ben Balm              1484 - Chris Kraaijeveld     1519 1  - 0 

4. Cees Verschoor        1333 - Eelko de Groot        1619 0  - 1 

5. Ton van der Linden    1309 - Hans van Offeren      1576 ½  - ½ 

6. Rob van Houweling     1530 - Eduard Dame           1501 ½  - ½ 

7. Jos Boukema           1072 - Edgar Reibel          1489 0  - 1 

8. Han van der Hoeven    1208 - Ronald Bode           1394 0  - 1 

 

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

1. Oostflakkee 2         5  10 27  x  5  4½ .  6  5  6½ 

2. Messemaker 1847 5     5  8  25½ 3  x  5  5  7½ .  5 

3. Nieuwerkerk a/d IJ. 3 5  6  23½ 3½ 3  x  5½ .  5½ 6 

4. CSV 3                 5  5  22½ .  3  2½ x  4  6  7 

5. Charlois Europoort 7  5  5  17½ 2  ½  .  4  x  6  5 

6. Dordrecht 5           5  2  14  3  .  2½ 2  2  x  4½ 

7. Barendrecht 3         6  0  14  1½ 3  2  1  3  3½ x 

 
 
 

KNSB Beker competitie 2012-2013 

2de Ronde 

Messemaker bekert verder na ruime overwinning op De Pion  
 
 
Het was even wachten op het team van 
Charles Kuijpers, omdat wij om twaalf uur uit 
de zaal moeten stonden de klokken al aan. Het 
speeltempo van 110 minuten plus 5 seconden 
vanaf de eerste zet is op de avond eigenlijk te 
lang, bij gelijk spel moet er ook nog 
gesnelschaakt worden met 5 minuten per 
persoon. De partij kan zomaar 4 uur duren en 
als je dan te laat begint heb je kans dat het 
licht uitgaat. En dan nog bijna anderhalf uur 
naar huis rijden! Chapeau Kuijpers en zijn 
team. Peter speelde een dijk van een partij, 
maar moest zich nadat hij de goede 
voortzetting niet vond, genoegen nemen met 
remise. Jan aan bord 4 kwam slecht uit de 
opening, ging er eens goed voor zitten, toen 
zijn tegenstander een, volgens eigen zeggen, 
een grafzet deed wist Jan het eerste punt 
binnen te halen. Met 6 uit 6 in de KNSB 
(beker)/competitie een uitstekende score. Bij 
Erik was het de hele partij manoeuvreren 
geblazen, in het eindspel viel hij binnen en het 
volgende punt was een feit. Henk-Jan offerde 
opportunistisch zijn dame voor een toren en 
loper, investeerde weer veel tijd en kon 
uiteindelijk tevreden zijn met de puntendeling. 

Lees hieronder de verslagen zoals de 
teamleden hun partij hebben ervaren.  

Ab Scheel  

Peter Ypma 
Ik kwam ogenschijnlijk erg prettig uit de 
opening. Mijn slechte loper had ik weten af te 
ruilen, ik had meer ruimte en een 
ontwikkelingsvoorsprong. Ik moest echter wel 
snel zijn en besloot tot een positioneel 
kwaliteitsoffer. Mijn tegenstander nam deze 
niet aan. Van tevoren had ik gezien dat ik dan 
op drie manieren een pion voor kon blijven. 
Echter bleken al deze pionwinsten niet tot 
voordeel te leiden. In het resterende eindspel 
gingen wij allebei nog voor de winst, maar na 
wat afwikkelingen was remise het enige 
mogelijke resultaat.  
 
Jan Evengroen  
Met zwart kwam ik slecht uit de opening, mijn 
stukken hadden weinig ruimte en ik moest 
goed manoeuvreren in een passieve stelling. 
Wit speelde de opening voortreffelijk en had 
een duurzaam voordeel echter het was niet 
duidelijk hoe er beslissend voordeel verkregen 
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kon worden. De zet g4 van wit was een 
mindere en gelukkig kwam hierdoor mijn 
stelling los. Een aantal zetten later won ik een 
pion maar mijn tegenstander had dame en 
loperpaar en ik dame met twee paarden. 
Dameruil moest ik voorkomen om toch niet in 
een minder eindspel te komen. Nadat wit een 
pion terug veroverde kwamen er voor hem te 
veel complicaties. 0 - 1  
 
Erik Hennink  
Ik had speelde met wit een lastige 
manoeuvreer-partij met een bijna volledig 
gesloten pionnenstructuur. Mijn tegenstander 
rokeerde niet en ik probeerde hiervan te 
profiteren door middel van een koningsaanval 
over de f-lijn. Ik moest dit echter heel geduldig 
spelen wat mijn tegenstander de tijd gaf om 
een sterke stelling op de damevleugel te 

krijgen. Ik kon niet voorkomen mijn a-pion te 
verliezen, maar dit hield mijn aanval wel in 
leven. In een bloedstollende tijdnoodfase lukte 
het mij de stelling te openen en mijn dame in 
het spel te krijgen. Het centrum ging openen 
en op dat moment was er geen houden meer 
aan. Een mooie overwinning in een spannende 
partij.  
 
Henk-Jan Evengroen  
Met zwart kwam ik bijzonder slecht uit de 
opening. In de hoop dat ik nog enig tegenspel 
kon creëren offerde ik mijn dame tegen een 
toren en een loper. Mijn tegenstander wist niet 
goed hoe hij hier op moest reageren en deed 
wat mindere zetten. Hierdoor kon ik weer terug 
in het spel komen en in tijdnood remise 
behalen. 

 

   Messemaker 1847     - De Pion           3 - 1        

1. Peter Ypma          - Jan Schuurmans    ½ - ½ 

2. Henk-Jan Evengroen  - Bart Peeters      ½ - ½  

3. Erik Hennink        - Pim Eerens        1 - 0 

4. Jan Evengroen       - Charles Kuijpers  1 - 0 

 

3de ronde 

Messemaker bekerteam walst over koploper meesterklasse heen  
 
Om half zeven vertrok het bekerteam van 
Messemaker naar Spakenburg. We waren niet 
op weg naar een van de voetbalclubs, maar 
naar de koploper uit de meesterklasse. Er gaat 
in Spakenburg namelijk niet alleen veel geld in 
voetbal om, maar ook in schaken. Zo heeft de 
plaatselijke schaakvereniging En Passant 
maar liefst zes spelers onder contract staan 
met een rating van boven de 2600! Dit staat in 
schil contrast met het niveau van het tweede 
team, waar slechts één speler een rating van 
boven de 1900 heeft.  
 
Helaas (of gelukkig!) moesten wij het tegen het 
eerste team opnemen en het beloofde dus een 
zware avond te worden. Echter voerde bij ons 
de hoop de boventoom. Iedereen had zich 
mentaal goed voorbereid en er werd 
gememoreerd aan de bekersuccessen van 
weleer. Jan vertelde vol hartstocht hoe we 
meesterklasser Rotterdam ooit uitschakelden. 
Jan vertelde dat het al voor 10 uur beslist was, 
omdat zowel hij als Gert-Jan Ludden al 
gewonnen hadden op bord 1 en 2. Dit was 

voldoende, omdat in die tijd bij gelijke stand 
het vierde bord afviel. Helaas bleek bij het 
nagaan van de feiten dat dit vooral een goed 
voorbeeld is hoe makkelijk gebeurtenissen 
geïdealiseerd worden, ook al hoor je ze uit de 
eerste hand. Niet alleen was Rotterdam in dat 
jaar geen Meesterklasseteam, maar ook waren 
zowel Gert-Jan als Jan er niet geslaagd om 
hun wedstrijd te winnen…  
 
Echter gaf het ons wel een portie 
zelfvertrouwen en toen we het mooie 
denksportcentrum van En Passant betraden 
waren we erop gebrand om de geschiedenis te 
herhalen. Toen onze tegenstanders 
binnendrupten werd duidelijk dat de 
grootmeesters thuis gebleven waren. In plaats 
daarvan speelden de internationaal meesters 
Henk Vedder en Hans Böhm samen met FM 
Richard Vedder en Dick de Graaf. Dit is 
natuurlijk ook een zeer sterk team, maar we 
voelden dat er kansen lagen en dat beeld 
versterkte zich gedurende het eerste uur van 
de partij. Dick de Graaf, de tegenstander van 
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Jan, speelde in de opening de vreemde zet 
Tb5, waardoor de coördinatie tussen de zwarte 
stukken ver te zoeken was. Jan profiteerde 
hiervan optimaal door op de zwakke pion op c6 
te spelen. Vervolgens won hij deze pion met 
behoud van goede stelling (zie voor deze en 
andere besproken fragmenten onderstaande 
viewer).  
 
Ondertussen was ondergetekende nog aan het 
ploeteren in de vroege opening. Zijn 
tegenstander liet op zet 2 zijn 
aanvalsaspiraties zien met 2.h4?!! (na 1.e4 g6) 
en de stelling die ontstond was dan ook heel 
onduidelijk. Op het bord daarnaast was er niets 
onduidelijk. Henk-Jan toverde een onvervalst 
meesterstuk op tafel tegen Hans Böhm. Eerst 
veroverde hij de enige open lijn op de 
damevleugel en gaf vervolgens de genadeklap 
door met zijn dame op koningsvleugel binnen 
te dringen. Met dit meesterstuk pakte hij zijn 
eerste meesterscalp. Een partij om in te lijsten!  
 
Toen Henk-Jan klaar was, werd ook duidelijk 
dat Erik een punt mee naar Gouda terug zou 
nemen. Bij hem ontstond al snel een 
middenspel met Dame, twee torens en een 
loper voor ieder. Aanvankelijk leek hij hier iets 
minder te staan, maar nadat hij een paar 
torens geruild had en actieve zetten bleef 
doen, kwam hij langzaam steeds beter te 
staan. Toen zijn tegenstander een laatste kans 
mistte om een gelijk eindspel in te gaan, 
maakte Erik het met een mooie combinatie 
koelbloedig af. 2-0.  
 
Op dat moment was al duidelijk dat er niets 
meer fout kon gaan. Jan stond nog altijd even 
gewonnen en Peter was opgekrabbeld na in 
het vroege middenspel in de problemen te zijn 
geweest. Zijn tegenstander gooide het centrum 
open om op zijn koning te spelen. Hierbij was 
hij alleen vergeten dat zijn koning ook nog in 
het midden stond. Hier profiteerde Peter 
optimaal van en met een schitterende 
eindcombinatie zette hij zijn tegenstander mat. 
Daarmee was een historische overwinning 
voor Messemaker een feit en zelden heb ik 
zo'n opgewonden sfeer in een auto 
meegemaakt…  

Uit de partij van Jan: 

 
Evengroen, Jan (2113) - De Graaf, Dick 
(2208) 
En Passant - Messemaker (KNSB-Beker), 
02/01/2013 

 

 

12...Tb5?  
Deze zet is waarschijnlijk gespeeld om de 
dame op a5 te dekken tegen penningen op de 
e1-a5 diagonaal. Echter staan de zwarte 
stukken nu heel ongelukkig en daar maakt Jan 
meteen gebruik van: 
13.Tfc1! Db6  
Na deze zet kan wit ook nog met tempo d5 
spelen, maar de alternatieven zijn ook niet om 
over naar huis te schrijven: 13...Da6 14.Dc2 
Tb6 (14...Pb8 15.d5 cxd5 16.Lxa7) 15.d5 heeft 
zwart hetzelfde probleem. Of 13...Pb8 14.d5 
cxd5 15.Tc8+ Kd7 16.Tac1 Pf6 17.Dc2 heeft 
wit een geweldige aanval. 
14.d5 c5 15.d4 Db7 16.Pd3 Pgf6 
Zwart kan de pion ook niet houden met: 
16...cxd4?! 17.Pxd4 Lxd4 18.Lxd4 Pgf6 waar 
iedere normale zet tot groot voordeel leidt, 
maar het makkelijkst is waarschijnlijk Pxb4 die 
niet geslagen kan worden wegens achterste rij 
problemen. 
17.dxc5 dxc5 18.Pxc5 Pxc5 19.Lxc5  
Jan heeft nu een pion meer en ruimtevoordeel. 
De rest van de partij kwam de overwinning niet 
meer in gevaar. 
 
1-0 
 

 

 

 

   En Passant     - Messemaker 1847    0 - 4        

1. Henk Vedder    - Peter Ypma         0 - 1 

2. Hans Böhm      - Henk-Jan Evengroen 0 - 1 

3. Richard Vedder - Erik Hennink       0 - 1 

4. Dick de Graaf  - Jan Evengroen      0 – 1 
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RSB Beker competitie 2012-2013 

 
2de ronde 
 

Messemaker 1847 heeft geen problemen met Onésimus  
 
In de derde ronde van de RSB-beker ging het 
team van Messemaker op donderdag 20 
december op bezoek bij het Kralingse 
Onésimus. Bij de Kralingse club was de 
kerstvakantie al merkbaar, want in de ruime 
clublocatie werden, naast de bekerwedstrijd, 
slechts twee partijen voor de interne competitie 
gespeeld. Het ratingverschil tussen de twee 
teams was meer dan 200 punten in het 
voordeel van Messemaker en dat verschil was 
al spoedig op de borden zichtbaar. Eduard wist 
al na een uurtje spelen en 12 zetten de winst 
binnen te halen. Niet veel later gaf de 
tegenstander van Frans zich in hopeloze 
stelling gewonnen. Remco had wat meer tijd 
nodig om een overwicht op het bord te 
creëren, maar toen het eenmaal zover was, 
besliste hij met een vlotte combinatie de partij. 
Ook Erich had met zwart lange tijd een 
voordeel in handen, maar de stelling was 
tweesnijdend en na twee minder goed zetten 
mocht hij bepaald niet ontevreden zijn met het 
remise-aanbod van zijn tegenstander. Dat 
bracht de eindstand op 3½ - ½, waardoor 
Messemaker zich kan gaan opmaken voor de 
kwartfinale.  
 
Zie hier een aantal interessante fragmenten:  
 
Eduard van Dijk - Clement van Eijsden 1 - 0 
 

 
 
Stelling na 12.Dd1-d4  
De zwarte openingsopzet is volledig mislukt. 
Na wits laatste zet staat de toren op h8 in. Op 
12...Pf6 of 12...Df6 komt 13.e5. De stelling na 

12...f6 13.0-0-0 Pb5 14.Pxb5 cxb5 15.Dc5 is 
hopeloos. Zwart geeft daarom op.  
 
Henk Henderson - Frans Bottenberg 0 - 1  

 
 
Stelling na 9.Lf1-e2  
 
Wit heeft in de opening een pion verspeeld. 
Met een 'petite combinaison' weet zwart nog 
een tweede pion buit te maken: 9...Pxe4! 
10.Lxe7? (met 10.Pxe4 had wit nog 
tegenkansen kunnen creëren: 10...Lxh4 
11.Pxh4 Dxh4 12.Pd6+) 10...Pxc3 11.Lxd8 
Pxd1 12.Txd1 Kxd8 en zwart staat twee 
gezonde pionnen voor. Na nog zes zetten gaf 
wit er de brui aan.  
 
Remco Hylkema - Harm de Oude 1 - 0  
 

 
 
Stelling na 26....h7-h6  
 
Wit heeft een prachtige aanvalsstelling 
opgebouwd. Alle witte stukken zijn op de 
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zwarte koning gericht, die het praktisch zonder 
verdedigers moet stellen. Remco maakt het 
mooi uit: 27.Lxg7 Pxg7 (enige zet) 28.Dxh6 f6 
(na 28....f5 29.exf5 exf5 30.Lxf5 is het ook uit) 
29.Txf6 en zwart geeft op.  
 
Marcel Tillemans - Erich Karstan ½ - ½  
 

 

Stelling na 32.Thxf7  
 
Zwart staat - met een ver opgerukte vrijpion - 
duidelijk beter, maar de stelling is niet 
eenvoudig. Zwart speelde hier het voor de 
hand liggende 32...e5? maar daarmee raakt hij 
zijn voordeel kwijt. Na bijvoorbeeld 32...Le5 
33.T1f3 Txh4 zou wit het heel moeilijk hebben 
gekregen. Op 32...e5 volgde 33.Tfg1 Td2? 
(beter is 33...c6) 34.T1g7 en zwart mocht 
uiteindelijk blij zijn om met remise weg te 
komen.  

 
   Messemaker 1847  - Onésimus           3½ - ½  

1. Erich Karstan    - Marcel Tillemans    ½ - ½ 

2. Remco Hylkema    - Harm de Oude        1 - 0 

3. Frans Bottenberg - Henk Henderson      1 - 0 

4. Eduard van Dijk  - Clement van Eijsden 1 - 0 

 

3de ronde 
 

Messemaker door naar halve finale van de RSB-bekercompetitie  
 
Het RSB-bekerteam van Messemaker heeft de 
uitwedstrijd tegen Overschie gewonnen. Na de 
reguliere partijen was de stand nog gelijk (2-2), 
maar in de snelschaakbarrage waren de 
Goudse schakers behendiger. Met 3-1 werd 
deze barrage gewonnen en bereikte 
Messemaker de halve finale van de RSB-
bekercompetitie.  
 
Bord 1: Frans Bottenberg - Henk Ochtman 
 

 

Dit is de stelling na de 23e zet van zwart (Tc2). 
Zwart heeft de opening snel, maar niet zo goed 
gespeeld. Wit heeft een pluspion. Na: 24. b2-
b4 Pa6-c7 had ik het voordeel met 25.Le4 
kunnen vergroten. Het kan dan verder gaan 
met 25.... Tc4 26.Ld3 Pxb5 27.Lxc4 Pd4 
28.Ted1 Lxe5 29.Tac1 b5 30.Lf1 Td5x 31.Kg2. 
Ik speelde echter 25. Pb5xc7 en kon in het 
vervolg, mede door tijdgebrek, geen winstplan 
vinden. Het werd remise na 46 zetten.  
 
Bord 2: Erik Brandenburg - Arjan Hennink 
 
Na 41. ... Pe8 was de bovenstaande stelling op 
het bord gekomen. De flinke tijdsachterstand 
die ik had was inmiddels bijna verdampt, 
omdat wit veel tijd investeerde om een 
winnend plan te vinden. 
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Tot nu toe was dat niet gelukt, maar wit besloot 
het hier over een andere boeg te gooien en 
speelde 42. f3xg4 Dd7xg4+ 43. Pg1-f3. Ik had 
nog minder dan 10 minuten en besloot met 43. 
... Dg4xg2 een pion te pakken met ook zicht op 
een koningsaanval of eeuwig schaak. Als ik 
niet zou verliezen, zou Messemaker deze 
bekerwedstrijd namelijk winnen! Na van beide 
kanten een aantal zetten vrij vlot gespeeld te 
hebben kon wit de dames ruilen, na eerst een 
aantal pionnen buit te hebben gemaakt. Na 
nog een paar zetten verder spelen gaf ik op in 
een stelling met drie pionnen achter. Zonde, 
want remise was binnen handbereik.  
 
Bord 3: Cor Feelders - Eduard van Dijk  

 

 
Meteen in de opening werd ik in een Franse 
Winawer verrast met het mij onbekende 7.... 
Da5 8.Ld2 Da4. Ik besloot de pion op c2 te 
offeren voor ontwikkelingsvoorsprong. De 
zwarte dame kwam wat in het gedrang en na 
een aantal malen tussen f5 en d3 heen en 
weer te hebben gependeld, kon ze ontsnappen 
via f7. Dat kostte wel een pion en daarna was 
de stelling redelijk in evenwicht. Met voor beide 
spelers nog maar 4 min. bedenktijd kwam er 
drie keer dezelfde stelling op het bord. Wit 
speelde Tb4, waarna Pc6, Tb2, Pa5, Tb4, Pc6, 
Tb2, Pa5, Tb4 werden gespeeld. Met nog één 
partij te gaan, lag de druk bij Overschie...  
 
Bord 4: Henri Krop - Erich Karstan 
 

 
Dit is de stelling na de 18e zet van zwart (f5). 
Wit heeft tijdelijk een pion geofferd om spel op 
de damevleugel te krijgen, maar heeft 
problemen op de koningsvleugel. Na: 19. Pf3-
d2 Lg4xe2 20.Dd1xe2 f5-f4 werd bovendien de 
loper op c1 tot een figurant gedegradeerd. Wit 
had nu beslist eerst de pion op a5 moeten 
terugpakken, omdat mijn f4-f3 nog geen 
dreiging is. In plaats daarvan volgde: 21.f2-f3? 
a5-a4! waarna ik een gezonde pion meer had 
en wit er niet meer aan te pas kwam.  
                                                  

    
 

 
        snelschaak                    snelschaak 

   Overschie         - Messemaker 1847   2 - 2   1 – 3 

1. Henk Ochtman      - Frans Bottenberg  ½ - ½   0 - 1 

2. Erik Brandenburg  - Arjan Hennink     1 - 0   0 - 1 

3. Cor Feelders      - Eduard van Dijk   ½ - ½   1 - 0 

4. Henri Krop        - Erich Karstan     0 - 1   0 - 1 
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165
ste

 Lustrum Messemaker Entertainmentavond 

Gouda, maandag 3 december 2012 

Wat kan je verwachten van de eerste 
entertainment-avond in de lange 
schaakhistorie van Messemaker? Nu, ik kan 
jullie verzekeren dat het een perfecte avond 
was. Voor degene die hierbij niet aanwezig 
konden zijn, een gemiste kans om een 
gezellige interactieve, nog niet eerder 
vertoonde, door Peter en Peter perfect 
voorbereid programma, bij te wonen. De 
deelnemers werden in groepen van vier 
ingedeeld, zij moesten gezamenlijk alle 
opgaven en quizvragen oplossen en 
beantwoorden. 
 
Na de aftrap was er een demonstratiepartij van 
Messemaker gegeven door Peter Ypma. 
Daarna moesten de teams de opgaven in vier 
categorieën oplossen, wat niet meeviel, voor 
de goede antwoorden kregen zij verschillende 
wit/zwart schaakstukken waar later tegen de 
andere teams geschaakt moest worden. 
Tijdens de pauze was er voor iedereen een 
drankje en hapje. Quizvragen waren er na de 
pauze even een voorbeeld: Wie is de huidige 
clubkampioen van Messemaker? A.Ed Roering 
B.Ab Scheel C.Jasper van Wijhe, niet zo 
moeilijk dit was natuurlijk Ed. Nog eentje dan: 

Wie is de huidige voorzitter van de 
Rotterdamse Schaakbond (RSB)? A.Kees 
Brinkers B.Teun Koorevaar C.Arjen Postma en 
dat hadden er heel wat fout, ik was even aan 
het filmen en mijn team dacht B, maar dat is 
natuurlijk C Arjen Postma, ik heb toen de 
camera maar uitgezet om erger te voorkomen. 
 
Zo waren er 35 vragen waarmee je evenveel 
stukken kon verdienen. De teams moesten 
tegen elkaar schaken, met de stukken die ze 
hadden verzameld, een team moest met wit 
met alleen de koning tegen een overmacht aan 
pionnen en drie stukken, de uitslag laat zich 
raden.  
 
Toen de strijd gestreden was moest team A en 
D met ieder drie punten aan vier borden (5 
minuten) snelschaken, wel met de traditionele 
opstelling. Geloof het of niet het was gelijk, nog 
een barrage van drie minuten en daar kwam 
team D uit, die dus na ruim drie uur plezier zich 
winnaar mocht noemen van de eerste 
entertainment-avond. Rest mij nog, namens 
iedereen, de twee Peters te bedanken voor 
deze geweldige avond.  

 
Ab Scheel  
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Entertainmentavond – Eindspelopgaven 
 
 
Bij eindspelopgaven is het de bedoeling dat de winnende 
zettenreeks (of in geval dat wit remise moet maken: de remise 
makende zettenreeks) voor wit gevonden wordt, ook bij de beste 
verdediging van zwart. Vooral dat laatste is belangrijk: vaak is het 
vinden van de beste tegenzet voor zwart minstens zo moeilijk als het 
vinden van de zetten voor wit.  
Op de entertainment-avond was het voldoende om alleen de eerste 
zet als antwoord te geven. Hier vragen wij U echter om de gehele 
zettenreeks te geven totdat wit duidelijk gewonnen staat (of in geval 
dat wit remise moet maken: totdat er een duidelijke remisestelling is 
ontstaan).  
De volledige antwoorden staan op pagina 58. 
 

 

 
 

 
 
E1: Wit speelt en wint 

 
 

 
 
E2: Wit speelt en wint 
 

 
 

 
 
E3: Wit speelt en wint 

 

 
 

 
 
E4: Wit speelt en wint 

 
 
 

 
 
E5: Wit speelt en wint (er zijn 2 
oplossingen mogelijk) 

 

 
 
 

 
 
E6: Wit speelt en wint 

 

 

 

 
 
E7: Wit speelt en wint 
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E8: Wit speelt en maakt remise 

 

 

 
 
E9: Wit speelt en wint 

 

 
 
E10: Wit speelt en maakt remise 

 

 
 
E11: Wit speelt en maakt remise 

 

 

 
 
E12: Wit speelt en maakt remise 

 

 
 
E13: Wit speelt en maakt remise 

 

 
 
E14: Wit speelt en maakt remise 
 

 

 
 
E15: Wit speelt en wint 

 

 
 
E16: Wit speelt en wint 

 

    

 

 

 



Messemaker Aan Zet nummer 116                                                                                   maart  2013 
       

 

 

 

 

49 

Tata  

Negen dagen gevangen onder de brandslang  
 

WIJK AAN ZEE - Mijn eerste tienkamp was in 
1992. Zoals het veel schakers is vergaan, was 
ik meteen ‘verkocht’ en heb sindsdien geen 
editie overgeslagen. De naam van het festival 
mocht dan via Hoogovens en Corus in Tata 
Steel veranderen, mijn enthousiasme bleef 
onverminderd groot.  
 
Schouder-aan-schouder met de amateurs was 
de vierde groep meestal mijn domein. Eén 
keer deelde de organisatie, streng oordelend 
over mijn geslonken elorating,  me in de vijfde 
groep in. Dat was me te gortig. Bij de 
inschrijving informeerde ik naar de 
mogelijkheid om alsnog in ‘vier’ te worden 
ondergebracht. Dat lukte, waarna ik zó 
geprikkeld was dat ik mijn poule won en het 
jaar daarop in groep drie mocht uitkomen.  
 
Drie tropenjaren volgden. Tweemaal 
handhaafde ik me met veel pijn en moeite, 
daarna zakte ik weer een groep terug. Jaap 
Staal becommentarieerde in die periode de 
verrichtingen van de deelnemende 
Erasmusschakers in het clubblad en kwam bij 
ondergetekende vrijwel steeds tot de 
formulering: ,,Het wilde weer niet lukken met 
Henk. Volgend jaar beter…..” 
 
Als ik goed heb geteld, was ik afgelopen 
maand voor de tweeëntwintigste keer van de 
partij in sporthal De Moriaan. Opnieuw in groep 
vier. Vastbesloten om een hogere score dan 
50 procent te halen. Vastbesloten ook om me 
niet te veel te laten afleiden. Al die bevriende 
schakers met wie je een praatje kan maken, al 
die op monitors te volgen grootmeesterlijke 
partijen, de deskundige commentaren in de 
tent op de Dorpsweide: niets ervan. Geen 
kilometers lopen tussen de partijen door, nee, 
zitvlees creëren. 
 
Onverwacht werd het me in dat opzicht 
gemakkelijk gemaakt. Ingedeeld in poule 4H 
zat ik met negen lotgenoten tegen de 
achterwand en in de uiterste hoek, onder de 
brandslang. Welbeschouwd kon je het niet 
slechter treffen. Wie even de benen wilde 
strekken of gewoon een kop koffie wilde halen, 
moest zich een moeizame weg banen langs 
ver naar achter geschoven stoelen en over op 

de grond belande jassen. Zelfs als ik mijn oude 
gewoonten had willen handhaven, was dat 
praktisch onmogelijk geweest. 
 
Gevangen onder de brandslang. Negen dagen 
lang. Van de grootmeesters heb ik nauwelijks 
iets gezien – hun partijen kon ik ’s avonds in 
hotel Het Hoge Duin pas naspelen op mijn 
tablet. Contacten met bevriende schakers 
waren beperkt tot handopsteken en grimassen-
op-afstand. Toegegeven: het kwam de 
concentratie ten goede. Realisatie van mijn 
doelstelling (een plusscore) kwam al voor de 
rustdag binnen bereik. Aanvankelijk zag het 
daar overigens niet naar uit. In de eerste ronde 
slaagde ik er niet in om een eindspel met 
pluspion in winst om te zetten en in de tweede 
partij moest ik zelfs in een nederlaag berusten.  
 
De woorden van Jaap Staal schoten me weer 
te binnen, zonder me te realiseren dat ik – 
zonder dat uiteraard op dat moment te weten – 
mijn twee sterkste opponenten al tegenover 
me had gehad. ,,Dat nooit meer,” moet door 
mijn onderbewustzijn zijn geflitst. Twee 
achtereenvolgende overwinningen (één ervan 
tegen een speler die 3 uit 3 had gescoord) 
brachten me in de buurt van de top van de 
ranglijst. Twee puntendelingen vóór de rustdag 
betekenden handhaving van die positie. 
 
In de drie slotronden voelde ik me fit. Gretig en 
winstgericht pakte ik 2,5 uit 3 en eindigde 
daarmee op een gedeelde eerste plaats met 
een TPR van 1939. Mijn twee co-winnaars 
waren zo fortuinlijk geweest om in de twee 
laatste ronden ieder een reglementair 
winstpunt mee te pakken vanwege het zich 
terugtrekken van een der deelnemers.  
 
Inmiddels weer met beide benen op de grond, 
vraag ik me af of ik er wel goed aan heb 
gedaan om me zo uit te sloven. De voldoening 
van een goed resultaat is nog niet weggeëbd, 
maar de score van 6 uit 9 houdt ook het recht 
van promotie naar groep drie in. Of ik dat ook 
echt wil? Wég bij de brandslang en weer 
blootgesteld aan de verleidingen die de 
bewegingsvrijheid biedt? Ik ben er nog niet uit. 
Bijna twaalf maanden bedenktijd…… 

         Henk de Kleijnen 
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Verslag van mijn tienkamp in het Tata Steel Schaaktoernooi 2013  
 
Van 18 t/m 27 januari van dit jaar speelde ik 
voor de veertiende keer in successie in een 
tienkamp van het Tata Steel Schaaktoernooi, 
vroeger Hoogovens en Corus. Ieder jaar 
verblijf ik tien dagen in een “zomerhuisje” in 
Wijk aan Zee, op loopafstand van schaakhal 
“De Moriaan”. Altijd erg gezellig, ik hoop het 
nog vele malen te mogen doen. Zo rond de 
rustdag van 24 januari komt Ellen dan twee 
daagjes bij mij logeren. Even wordt dan de 
knop omgedraaid, niet geschaakt dus. 
 
 
De voortekenen waren dit jaar niet goed. Door 
een vervelende ontsteking aan mijn hoofd, 
volgens mijn huisarts niet gevaarlijk, had ik op 
14 januari al de beker-partij tegen Eduard van 
Dijk moeten uitstellen en ik overwoog zelfs 
Tata Steel af te zeggen. Maar voor zo’n 
beslissing moet ik wel erg ziek zijn…. In ieder 
geval was het absoluut geen ideale 
toernooistart. De eerste dagen voelde ik me 
verre van optimaal. Het was zaak de 
beginronden zonder veel verlies door te 
komen, was mijn plan.  
 
 
Dit jaar was ik ingedeeld in groep 3K, na mijn 5 
uit 9 in groep 2D vorig jaar een lichte 
teleurstelling. In rating ben ik iets achteruit 
gegaan en zeuren bij de organisatie ligt niet zo 
in mijn aard. Om te promoveren naar groep 2 
moet je wel eerste of tweede worden in groep 
3, geen geringe opgave. Natuurlijk had ik weer 
vijf keer zwart geloot, wat inhoudt dat je vier 
keer zwart hebt in de eerste zes partijen. De 
eerste twee ronden kwam ik met matig spel 
door: twee remises. Toen kwam 
ronde 3. 
 
 
Wit: Audry Burer (1942 F) 
Zwart: Ben van Geffen (2091 F) 
In de opening had ik een domme fout gemaakt 
en na de 24

ste
 zet van wit (24.Df4) was de 

stand als volgt:  

 
 
Wit staat heel goed, bijna gewonnen, zou je 
zeggen. 
Het vervolg: 
24. ...  Dh5 
25. Te1?          
Veel beter was 25.Te6! 
25. …  Dg6+  
26. Kf1   Dxc2        
Zwart krijgt weer hoop. 
27. Dc1   Dd3+ 
28. Kg1  Pb4 
29. Td1  Dg6+ 
30. Kf1  Dg4          
Zwart staat nu beter, maar hij beseft dat niet. 
31. Dd2    d3?!          
Nog sterker was 31….. Pd3!, maar vanwege  
32.Dxa5+ zag ik daarvan af . 
32. a3   Pc6?         
32….. Pc2! is veel sterker. 
33. De3+   b6?          
Koelbloedig 33….. Pd4! 
34. Tc1    a4 
35. f4!    Dd7           
Wit heeft zich wat bevrijd. 
36. Td1   Pd4 
37. Kf2   Dd5 
38. h3    b5?!            
Zet het paard in de penning. 
39. Tg1!   Kb7 
40. Tg5!                        
Neemt opnieuw het heft in handen. 
40. …    Pf5? 
41. Df3!   Dxf3+         
Gedwongen. 
42. Kxf3                      
 Wit staat weer gewonnen. 
42. …   Pd4+ 
43.  Ke3  c5!              
Met de valstrik 44.Txc5? d2! 45.Kxd2 Pb3+ en 
zwart wint. 
44. Tg2??                
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Hier moest wit 44.h4! doen en ondanks 
tegenspel wint hij! 
44…..    Kc6 
45. Tg5   b4!              

 
46. axb4?                
Met 46.h4 Pc2+ 47.Kd2 Pd4 48.Ke3 kon wit 
nog remise maken. 
46. …   Pc2+ 
47. Kd2   cxb4 
48. h4     a3                
Glorieus! 
49. bxa3  Pxa3! 
50. Tg1  Kd5!           
Winnend. 
51. f5                          
Te laat. 
51. …   Ke4! 
52. f6   c3+ 
53. Ke1  c2 
54. Kd2   Pc4+ 
55. Kc1   b3 
56. Tg4+  Kd5 
57. Txc4  Kxc4            
 

 
 
En wit gaf op wegens 58.f7 Kc3 59.f8D b2++ 
(of d2++). 
Wat een eindspel! 
Maar ook: geluk gehad! Score 2 uit 3 en mijn 
toernooi (en ik) leefde nog…. 
 
In ronde 4 met zwart weer remise gespeeld en 
vervolgens kwamen er in de ronden 5 en 6 
twee min of meer regelmatige overwinningen, 
waardoor mijn score voor de rustdag opliep 
naar 4,5 uit 6! 
 
Maar na de vrije dag stokte de winstproductie. 
Het ongeslagen zijn begon een eigen leven te 
leiden en ik nam niet meer veel risico. Twee 
keer met wit kon ik niet winnen tegen goed 
spelende tegenstanders, die beiden Frans 
speelden en tussendoor in ronde 8 kwam er 
met zwart nog een korte remise tegen de 
latere groepswinnaar Wouter Noordkamp 
(2026), die uiteindelijk 6,5 uit 9 maakte. Met 6 
uit 9 eindigde ik op een mooie tweede plaats, 
die recht geeft op promotie naar groep 2, 
volgend jaar!  
Drie overwinningen en zes remises! Iets teveel 
remises naar mijn smaak, maar ik mag 
tevreden zijn. Met een TPR (KNSB) van 2102 
[FIDE 2150] mag ik terugkijken op een aardig 
toernooi en vooruitkijken naar tienkamp 
nummer 15 volgend jaar! 
 
Tot een volgende keer. 
 
Ben van Geffen. 
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Verslag Nooteboomtoernooi 2013 
 
Van 08 februari 2013 t/m 10 februari 2013 
werd de 73e editie van het Nooteboomtoernooi 
gehouden. Dit toernooi is een 
herdenkingstoernooi van de schaker Daniël 
Nooteboom (1910 - 1932), die in de jaren 30 
tot de Nederlandse schaaktop behoorde. 
Het Nooteboom is een weekendtoernooi, 
verspreid over 3 dagen en het bevat 3 groepen 
A, B en C. Kenmerkend voor het 
Nooteboomtoernooi is dat de A-groep ieder 
jaar sterk bezet is. Dit jaar telde de A-groep 
102 spelers, waaronder 7 Grootmeesters en 4 
Internationale Meesters. Door de sterke 
bezetting is het voor deelnemers in de 
ratingcategorie 2000 - 2100, die nauwelijks 
kans maken voor een prijs, toch aantrekkelijk 
om toch deel te nemen, aangezien men vaak 
een tegenstander kan treffen van iets boven de 
eigen sterkte. In de week voor de aanvang van 
het toernooi kijkt de gemiddelde deelnemer 
naar de deelnemerslijst en maakt men vaak 
een schatting tegen wie men in de eerste 
ronde kan treffen. Ieder jaar is het zo dat 
spelers in de ratingcategorie 2000 - 2150 een 
grote kans maken om in de eerste ronde tegen 

een titelhouder te mogen spelen. Vaak zit men 
met de situatie dat men op vrijdagavond al 
moe is na 40 uur werken, vergaderingen en 
reizen, terwijl de titelhouder intussen heeft 
uitgezocht wat jouw sterke en zwakke punten 
zijn. Soms heeft de amateurschaker ook nog 
de pech dat hij achter het DGT-bord mag 
aantreden, waar er veel publiciteit is. Er 
worden vaak foto’s gemaakt en de partij is live 
te volgen via het internet. Vaak is het een 
ongelijke strijd. Wat kan de amateurspeler 
doen? Er zijn 2 mogelijkheden. Optie 1 is 
gewoon spelen wat men op eventuele 
trainingen heeft geleerd en accepteren dat er 
een grote kans is dat men in ronde 2 met 0 
punten begint, om vervolgens een 
tegenstander te krijgen van onder de eigen 
sterkte. Optie 2 is een bye opnemen in ronde 1 
en hopen dat men in de overige 5 ronden een 
tegenstander krijgt van iets boven de eigen 
sterkte. Beide methoden hebben hun voor- en 
nadelen. In dit artikel wil ik echter aantonen 
hoe in het Noteboomtoernooi vechtschaak is 
geleverd en hoe klein de verschillen zijn tussen 
winst, remise en verlies.  

 
 
 
Ronde 1 
Jan Cheung (2035) - IM Erik Hoeksema (2354) 
1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 b6 4.a3 La6 5.Dc2 c5 
6.e4!? [Het alternatief is het pionoffer 6.d5 
exd5 7.cxd5 Lb7 8.e4 De7 9.Ld3 Pxd5 10.0-0 
Pc7 11.Pc3© Wit heeft compensatie in de vorm 

van het bezit van veld d5.] 6...cxd4 7.e5! [Na 
7.Pxd4 Lc5 8.Pb3 Pc6 verliest wit de controle 
over het veld d4.] 7...Pg8 8.Pxd4 Lb7 9.Pc3 
d6?! [ 9...Pc6 10.Pxc6 Lxc6 11.Lf4 ( 11.Pb5 
Lxb5 12.cxb5 Tc8 13.Da4 Dc7 14.Lf4 g5 
15.Lg3 Lg7) 11...Pe7 12.0-0-0 A) 12...Pf5 
13.Tg1 Lc5 14.Pe4 Dh4 15.g4 Pd4 16.Dd3 a5 ( 
16...La4 17.b4 Lc2 18.De3 Pb3+ 19.Kxc2 Lxe3 
20.fxe3 Pa5 21.bxa5 bxa5 22.Pd6+ Ke7 
23.Pe4; 16...0-0 17.b4 f5 18.exf6) 17.Le3 Lxe4 
18.Dxe4 Pc6 19.Tg3; B) 12...Pg6 13.Lg3 h5 
14.h4 Le7 15.Pe4 Lxh4 16.Lxh4 Pxh4 17.g3 
Pf5 18.g4 Ph4 19.gxh5 Txh5 20.f4 Kf8] 
10.exd6 Lxd6 11.Le3 Pd7 12.0-0-0 Le7 
 

 

 

 

13. Da4 [ 13.Tg1 a6 ( 13...Pgf6 14.g4; 13...Dc7 
14.f4 Pgf6 15.g4 a6 16.Kb1 g6±) 14.g4 Dc7 

15.g5 0-0-0±] [ 13.Le2! Pgf6 14.f3 a6] 13...Dc8 

[ 13...Pgf6 14.Pc6 Lxc6 15.Dxc6 0-0²] 14.Le2 

Pgf6 Hoe kan wit zijn stelling versterken? 15.f3 
[De tekstzet is speelbaar, maar gezien het 
verloop van de partij is het raadzaam om de 
loper op b7 te betwisten. Men komt dan op 
zetten als 15.f4 0-0 16.Lf3Na Lxf3 17.Pxf3heeft 
zwart geen problemen meer en zit wit 
opgezadeld met de slechte pionnen op c4 en 
f4.] [Het alternatief ‹15.Lf4, om Dc7 tegen te 

gaan, helpt ook niet: 0-0 16.Lf3 Lxf3! 17.Pxf3 ( 
17.gxf3!? Te8 18.Pc6 Pc5 19.Pxe7+ Txe7 
20.Dc2 Dc6) 17...a6! 18.Ld6 ( 18.Kb1 b5! 
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19.cxb5 axb5 20.Dxb5 Lxa3) 18...Pc5 19.Dc2 
Lxd6 20.Txd6 Dc7 en de witte pion op c4 blijft 
een zwakte.] [Aangewezen was 15.Lf3! 0-0 ( 
15...Lxf3 16.gxf3!en de dubbelpion op f3 is niet 
zwak: het ondersteunt Pc3-e4.) 16.Pc6! Te8] 
15...0-0 16.Kb1 [Actiever was 16.g4!? Pe5 
17.Kb1 Td8 18.Thf1om zodoende wat velden 
op de koningsvleugel te pakken. Een 
voorbeeld hoe het spel verder kan gaan: a6 
19.Db3 Lc5] 16...a6 17.Tc1 Te8 18.Thd1 Dc7 
19.g3 Lc5 20.Db3 Tab8 21.Ka1 g6 22.Pc2 
Lxe3 23.Pxe3 De5 24.Pa2 Dh5 25.Pf1 La8 
26.De3 De5 27.Pb4 a5 28.Pd3 Dc7 29.g4 e5 
Intussen zijn beide spelers in tijdnood geraakt. 
30.Pg3 [De tekstzet speelt weliswaar het 
slechtste stuk, maar aangewezen was 30.Pf2!, 
om een e5-e4 op te vangen met f3-f4.] 30...e4 
31.fxe4 Pxe4 32.Pxe4 Lxe4 33.Df2 [De 
tekstzet is te passief. Actiever was 33.Df4] 
33...Lxd3 34.Txd3? [Het witte plan om de 
toren op h3 te krijgen, zal in het verloop van de 

partij, niet werken. Zwart kan de witte aanval 
op h7 gemakkelijk opvangen, waarna op h3 de 
toren buiten spel staat. 34.Lxd3] 34...Pc5 
35.Th3 De5? [In tijdnood geeft zwart wit nog 
kans op tegenspel. Aangewezen was 
35...De7!, waarna 36.Tf1 niet werkt vanwege 
Pe4en wit kan materiaalverlies niet ontkomen.] 
36.Lf1? [ 36.Tf1! Te7 37.Lf3 Pd3 38.Dd2 Pf4 
39.Tg3] 36...Tbd8 [ 36...Dg5was een goed 
alternatief.] 37.Dh4 Dg7-+ 38.Df2 [ 38.Te1 
Txe1+ 39.Dxe1 Dd4] 38...a4 39.Te1 Txe1+ 
40.Dxe1 Dd4 en alle zwarte stukken staan 
actief, terwijl de witte stukken niet actief staan. 
De overige zetten dienen slechts voor de 
statistiek. 41.Te3 Dxg4 42.Te8+ Txe8 
43.Dxe8+ Kg7 44.De5+ Kh6 45.Ka2 De6 
46.Df4+ Kg7 47.Lg2 Df6 48.De3 h5 49.Ld5 
Pb3 50.Kb1 h4 51.Kc2 Pc5 52.Kb1 g5 53.Kc2 
Kg6 54.Kb1 Df4 55.De2 g4 56.Ka2 Pb3 
57.Dc2+ f5 58.De2? [ 58.Lc6 Dd2 59.Dxd2 
Pxd2 60.Lxa4 g3 61.hxg3 hxg3 62.Lc6 Pe4-+] 
58...Pc1+ 0-1 

Ronde 2 
Michael Botwinnik had ooit als advies gesteld 
dat men om de 3 jaar een geheel nieuwe 
openingsrepertoire gaat opnemen, om 
zodoende vertrouwd te maken met allerlei 
middenspelen. Op zich geen slecht advies... 
 
Ruud van Meegen (1973) - Jan Cheung (2035) 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.e5 c5 5.a3 
Lxc3+ 6.bxc3 Pe7 7.Dg4 0-0 8.Ld3 f5 

 

9.Dd1?! [De tekstzet beperkt de witte en de 

zwarte mogelijkheden, maar belangrijker is dat 
de tekstzet wits aanvalskansen bijna tot 0 
brengt. Aangewezen was 9.exf6 Txf6] 9...Pbc6 
10.Pf3 Dc7 [Een beter plan was om de zwarte 

loper buiten de pionnenketen te brengen en de 
dame op d7 te zetten: 10...Ld7 11.0-0 Le8 
12.Pg5 Dd7 13.Le3 h6 14.Ph3 Pg6 15.f4 cxd4 
16.cxd4 Pa5„] 11.0-0 b6 12.g3 Ld7 13.Le3 

cxd4 [ 13...Pg6„] 14.cxd4 Pa5 15.Ld2 Pec6 [ 

15...Pc4 16.Lb4²] 16.De2 Le8 17.Lb4 Pxb4 

18.axb4 Pc4 19.Pd2 Tc8 [ 19...Lh5 20.f3 Pb2 
21.La6 Dc3] 20.Tfc1 Tf7 21.De1 Te7 22.Ta2 
Lb5 23.Tca1 Ta8 [ 23...Pxd2 24.Dxd2 Lxd3 
25.Dxd3 Dc4 26.Txa7 Txa7 27.Txa7 Dxc2 
28.Dxc2 Txc2 29.Tb7 Td2 30.Txb6 Txd4 
31.Txe6 Txb4=] 24.Pb1 g5 [ 24...Dc6 25.Pc3 
Tc7 26.Pxb5 Dxb5 27.Ta6²] 25.De2 Le8?! [ 

25...g4] 26.Pd2 [ 26.Pc3! Dc8 27.b5 Tc7 
28.Lxf5 exf5 29.Pxd5 Tg7 30.Pf6+© Kf8] 

26...Lb5 27.Pb1 Le8 [ 27...Dd7 28.Dh5 Tg7 
29.Pc3 Lc6 30.Ta6 Pb2 31.Le2 Dc8 32.T6a3 

Le8 33.Dh6 Tg6 34.Dh3 Tg7] 28.Pd2 Lb5 ½-½ 

Een korte partij. Het was tijd om uit te zoeken 
waar ik 's avonds kan eten. Ondanks dat ik 
geen kaart bij me had, besloot ik een lange 
wandeling te maken naar het centrum van 
Leiden. Na een half uur lopen, lukte het me de 
mooie binnenstad te vinden, waar ik kon 
genieten van de pietoreske grachten en 
winkelstraatjes.  Na wat genieten van de droge 
dag mocht ik  twee uur later weer aan de bak. 
 
Ronde 3 
Cheung (2035) - Arjen Kouwenhoven (1957) 

1.d4 Pf6 2.c4 c5 3.d5 e6 4.Pc3 exd5 5.cxd5 
d6 6.e4 g6 7.f4 Lg7 8.Lb5+ Pfd7 9.a4 Dh4+ 
10.g3 Dd8 11.Pf3 0-0 12.0-0 Pa6 13.Te1 Pc7 
[Op 13...Pb4volgt 14.e5 en wit heeft de beste 
papieren. Een voorbeeld: dxe5 15.fxe5 a6 
16.Lf1 Pb6 17.Lg5 f6 18.Le3!±] 14.Lf1 [Het 

alternatief is om de loper op a2 te zetten, om 
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met kracht e4-e5 door te drukken. De loper op 
a2 valt daarbij pion f7 aan. Het nadeel is dat 
zwart een stuk kan ruilen, zodat hij meer 
ruimte krijgt voor zijn stukken: 14.Lc4 Pb6 
15.La2 ( 15.Le2 Lg4 16.a5 Pd7 17.h3 Lxf3 
18.Lxf3 Ld4+ 19.Kg2 Df6 20.Dc2) 15...Lg4 
16.e5 dxe5 17.fxe5 c4 18.d6 Pe6 19.h3 Lxf3 
20.Dxf3 Pd7] 14...Te8 15.h3 a6 

 

16.Ta3!? [Een poging om de witte dameloper 
op f2 te krijgen, heeft als nadeel dat zwart op 
e4 kan slaan. Alhoewel dit zwart zijn mooie 
loper op g7 kost, kan wit de zwakte over de 
diagonaal a1-h8 niet uit kan buiten: ‹16.Le3 

Lxc3 17.bxc3 Pf6 18.Pd2 Pxe4 19.Pxe4 Txe4 
20.c4 Tb8 21.Dc2 Te7 22.a5 b5 23.axb6 Txb6 
24.Ld2 Lf5 25.Da4 Txe1 26.Txe1 Tb1= 
27.Txb1 Lxb1 28.Db3 Le4 29.La5 De7 
30.Db8+ Pe8=] [Bij gewoon ontwikkelen en de 
torens met elkaar verbinden, kan zwart wit 
losmaken met b7-b5: ‹16.Ld2 Tb8 17.Dc2 b5 

18.axb5 axb5 19.Pd1 c4 20.Lc3 Pc5 21.Pf2 
Pb3 22.Ta7 Tb7 23.Ta2 Tb6] 16...Tb8 17.Tb3 
Wit heeft structureel voordeel (meer ruimte, 
betere velden voor zijn stukken). Wilt zwart iets 
ondernemen, dan moet het op een taktische 
wijze gebeuren. c4 [ 17...b6 A) 18.Kg2 c4! 
19.Tb4 ( 19.Lxc4 Pc5) 19...b5 20.axb5 axb5 
21.e5 Pb6 22.Le3 Dd7! 23.Lf2 Dxh3+ 24.Kg1 
Dh5 25.exd6 Lg4 26.dxc7 Lxf3 27.Dxf3 Dxf3 
28.cxb8D Txb8 29.Le2 Lxc3 30.Txb5 Dxd5 
31.Txd5 Lxe1 32.Tb5 Te8 33.Lxe1 Txe2 
34.Lc3 Te6 35.Ld4=; B) ¹18.Kh2 Pf6 B1) 

‹19.g4 b5!? ( 19...h5 20.g5 Pd7) 20.e5 dxe5 

21.d6 Le6 22.dxc7 Dxc7 23.axb5 Lxb3 
24.Dxb3 exf4 25.Txe8+ Pxe8 26.Dc4 Pd6 
27.Lxf4 axb5 28.Dd3 Td8 29.Pe4 c4 30.Lxd6 
Dc6 31.De2 Txd6 32.Pxd6 Dxd6+©; B2) 19.e5! 

dxe5 20.d6 exf4 21.dxc7 fxg3+ 22.Kh1 Dxc7 
23.Txe8+ Pxe8 24.Pd5 Da7 25.Lf4±] 18.Tb4 

Pc5 [ 18...b5!? 19.axb5 axb5 20.Pd4 Lb7 
21.Pdxb5 Pc5©Zwart heeft genoeg tegenspel. 

Een voorbeeld: 22.Pxc7 Dxc7 23.Le3 Lxc3 
24.bxc3 Pxe4 25.Lxc4 Pxg3] 19.Txc4 b5 

 

20.Txc5! dxc5 21.d6 Pe6 22.axb5 Wat heeft 
het kwaliteitsoffer wit opgeleverd? 1) Een vast 
centrum. 2) Slechte velden voor zwarts 
stukken. Pd4? [ ¹22...axb5 23.Pxb5 Ld7 

24.Pc3 Lc6 25.e5 Tb4 26.Pd5 ( ‹26.Lg2 Da8 

27.Tf1 Pd4) 26...Da8 27.Pe7+ Txe7 28.dxe7 
De8 29.b3 Dxe7 30.Lc4±] 23.e5 Pxb5 24.Pe4 [ 

24.Le3 Pxc3 25.bxc3] 24...Lb7 25.Pxc5? [ 
25.Lxb5 axb5 26.Pxc5 Lxf3 27.Dxf3 Dxd6 
28.exd6 Txe1+ 29.Kf2 Txc1 30.Dd5+- Tc4 A) 
31.b3 Ld4+ 32.Ke2 Txc5 33.Dxd4 Te8+ 34.Kf3 
Tc6 35.d7 Td8 36.De5 Kf8 37.Dd5 Te6 
38.Dc5+ ( 38.Dxb5 Td6 39.Dc5 T8xd7 40.b4) 
38...Te7 39.f5 gxf5 40.b4 Tdxd7 41.Dxf5 f6; B) 
31.d7 Ld4+ 32.Kf3 Lxc5 33.d8T+ Txd8 
34.Dxd8+ Lf8] 25...Lxf3? [ 25...Pxd6! 26.exd6 
Lxf3 27.Txe8+ Dxe8 28.Dxf3 Ld4+ 29.Kg2 
Lxc5 30.Dd5 Dd7 31.Dxc5 Tc8 32.De3 Dc6+ 
33.Kf2 Dxc1 34.Dxc1 Txc1 35.Lxa6 Td1=] 
26.Dxf3 Pxd6 27.Pxa6+- Tc8 28.Td1 Zwart 
moet deze zet hebben overzien, toen de 25e 
zet werd gespeeld. Wit staat hier gewonnen. 
Het paard op a6 wordt naar het centrum 
gehaald, waarna pion f7 meerdere malen 

aangevallen kan worden. De overige zetten 
zijn niet meer interessant. Db6+ 29.Le3 Dxb2 
30.Txd6 [De tekstzet is beter dan 30.exd6 , 
omdat na Tc3 31.d7 Tcxe3 32.dxe8D+ Txe8de 
zwarte stukken actief staan.] 30...Tc3 31.Td3 
Tc2 32.Pc5 Tc8 33.Pe4 h6 34.Pd6 Tf8 35.Dd5 
Da1 36.Td1 Da3 37.Lf2 Db2 38.Dd4 Da3 
39.Ld3 Tc1 40.Txc1 Dxc1+ 41.Kg2 Td8 
42.Dd5 Dc7 43.Lxg6 1-0 

Het was weer tijd voor het avondeten. Het 
sneeuwde buiten hevig, maar met de 
opgedane kennis van vanmiddag vond ik in de 
binnenstad een interessant restaurant. 
Anderhalf uur later was alweer ronde 4 aan de 
gang. Het viel me op, dat ik dit jaar nog niet 
moe was. Misschien kwam het wel doordat ik 
twee weken eerder nog een Alternatieve 
Elfstedentocht had geschaatst. 
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Ronde 4 
Robert Straver (2092) - Jan Cheung (2035) 
1.e4 c5 2.c3 Pf6 3.e5 Pd5 4.Pf3 e6 5.Lc4 Pb6 
6.Lb3 Pc6 7.0-0 d6 8.d4 cxd4 9.cxd4 Le7 
10.Pc3 0-0 11.De2  

 

11…Pb4! [ 11...Ld7Na 12.Lf4 d5heeft zwart 
nauwelijks tegenspel.] 12.Td1 [ 12.a3 P4d5 
13.Pe4 dxe5 14.dxe5 Ld7] 12...Ld7 13.Pe4 
Lc6 14.a3 [Na 14.exd6 Lxd6mag zwart het 
loperpaar opgeven in ruil voor de isolani.] [ 
14.Lf4!?] 14...Ld5!Een taktische wending. 
Zwart ruilt een belangrijke aanvalsstuk af. 
15.Lxd5 P4xd5 16.Dd3?! [ 16.Lg5] 16...h6?! [ 
16...dxe5 17.dxe5 Tc8 18.Ld2 Pc4] 17.Ld2 
Dd7 [ 17...dxe5 18.Pxe5 f5] 18.Tac1 Tac8 
19.exd6 Lxd6 20.Pe5 De7 21.Dg3 Een 
moeilijke stelling. De wending Dd3-g3 had ik 
over het hoofd gezien. [ 21.Pxd6 Dxd6 22.Dg3 
Kh7] 21...Lxe5 22.dxe5 Kh8 23.Dh3 Ik had 
23.Pd6 verwacht. Txc1 24.Txc1 f6] 23...Kg8? [ 
23...Txc1 24.Lxc1 Kh7 25.Dd3 Kg8 26.Pd6 
Pc8 27.Dg3 Pxd6 28.exd6 Df6 29.Le3²] 

24.Txc8? [ 24.Pf6+ Pxf6 25.Lb4+-] 24...Txc8 

 

25.Lxh6? Een voor mij onbegrijpelijk zet. Wit 
staat ietsje beter (structureel voordeel) en 

besluit voor een onduidelijk offer. gxh6 
26.Dxh6 Df8 Vermoedelijk heeft de witspeler 
deze zet over het hoofd gezien. De zwarte 
koning staat veilig omdat a) zwart een tempo 
heeft om mat op de onderste rij te dreigen en 
b) het zwarte paard op d5 naar g6 kan 
manoeuvreren voor de verdediging. 27.Dh4 
Dg7! 28.Pd6 Tb8 29.f4? [Objectief beter was 
29.Dd4 , omdat de dames van het bord zijn en 
de zwarte stukken tijdelijk iets slechter zijn. 
Pd7 30.f4 Dg4 31.Tf1 De2 32.Tf2 De1+ 33.Tf1 
De3+ 34.Dxe3 Pxe3 35.Tf3 Pf5 36.Pxf5 exf5 
37.Tg3+ Kf8 38.Tg5µ] 29...Pe3µNa gaat de 

extra matdreiging in zwarts voordeel werken. 
30.Td2 Pbd5 31.Tf2 [ ¹31.Dg5] 31...b6 32.h3 

Dg6 33.Kh2 Kg7 34.f5 Pxf5 35.Pxf5+ exf5 
36.Dd4 De6 37.Tf3 Pe7 38.Dd6 Tc8 39.Tg3+ 
Pg6 40.h4 Th8 41.Dd4 f4 42.Dxf4 Th5 43.Dd4 
Kh7 44.Tf3? Txh4+ [ 44...Txh4+ 45.Th3 
Dxh3+ 46.gxh3 Txd4] 0-1 

Na zo'n dag als zaterdag zou ik in ronde 5 en 6 
alleen maar sterke tegenstanders krijgen. Dat 
bleek. Ik verloor beide partijen op basis van 
ervaring. 
 
Ronde 5 
Jan Cheung (2035) - Mees van Osch (2171) 
1.d4 d6 2.e4 Pf6 3.Pc3 g6 4.Lg5 Lg7 5.Dd2 
c6 6.f4 0-0 7.e5 [De tekstzet is speelbaar, 
maar wellicht was het beter geweest om af te 
wachten wat zwart met zijn centrumpionnen 
gaat doen na 7.Pf3 b5 8.Ld3 Lg4 9.0-0] 7...Pd5 
8.Pxd5 cxd5 

 

We nemen even pauze en beoordelen de 

stelling. Zwart heeft 2 slechte stukken, namelijk 
Lc8 en Lg7. Echter, Lc8 kan actief worden na 
Lf5-e4. Dit verklaart waarom wits volgende zet 
onnauwkeurig is. 9.0-0-0? [ 9.Ld3!was daarom 
de aangewezen zet. Moeilijk te vinden? Ja. De 

tekstzet werd namelijk ook gespeeld in een 
partij tussen Adams en Van Wely in 1998.] 
9...Pc6 10.h3? [Wit wilt g2-g4 spelen om de 
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loper op c8 in te perken. Toch werkt het niet: 
Lf5-e4 is niet te verhinderen waarna de 
tekstzet tijd verliest. Beter was 10.Pf3 Lf5 
11.Ld3 Le4 met een prettige stelling voor 
zwart.] 10...dxe5 11.fxe5 f6 12.exf6 exf6 
13.Lh4? [De tekstzet verliest de controle over 
het veld c7, waar zwart zijn zwarte stukken kan 
verdubbelen. Aangewezen was 13.Lf4 Lf5 
14.Ld3 Lxd3 15.Dxd3 Tc8 16.Kb1] 13...Lf5 
14.Pf3 Tc8µ 

X 

Pion c2 is nauwelijks meer te verdedigen. In 

het verloop van de partij is het instructief te 
zien hoe zwart met elke zet zijn stelling kan 
verbeteren. 15.Ld3 Lxd3 16.Dxd3 Pb4 17.Db3 
Pxc2 18.Kb1 Lh6 19.Dxb7 Pe3 20.Tde1 Tf7 
21.Da6 Pxg2 22.Te6 Pxh4 23.Pxh4 Dc7 24.a3 
Dc2+ 25.Ka1 Tb8 26.Te2 Ld2 27.Tb1 Tb6 
28.Te8+ Kg7 29.De2 Tb3 30.Ka2 a5 en omdat 
de dreiging Txa3 niet te verdedigen valt, gaf ik 
het maar op. 0-1 

Ronde 6 
Igor Coene (2186) - Jan Cheung (2035) 
1.d4 Pf6 2.Pf3 g6 3.c4 Lg7 4.Pc3 d6 5.e4 0-0 
6.Le2 e5 7.d5 a5 8.Lg5 De8Zwarts plan is om 
f7-f5 te spelen, waarbij zoveel mogelijk de zet 
h7-h6 vermeden wordt. 9.0-0 Pa6 10.Pe1!? [Ik 
had 10.Pd2verwacht. De tekstzet verraste me 
behoorlijk omdat een van zwarts plannen, 
aantasten van het centrum met c7-c6 niet 
meer mogelijk is.] 10...Pd7 [ 10...Pc5!?] [Na 
wits 10e zet zien we dat zwart zijn plannen wat 
moet aanpassen. Zo werkt het 'natuurlijke' 
10...h5 11.Pd3 Ph7niet vanwege 12.Le3 en de 
zwart kan moeilijk f7-f5 doorzetten.] 11.a3 f6 
[Na de natuurlijke zet 11...f5 12.exf5 moet 
zwart met de toren terugslaan: Txf5, waarna 
veld e4 in handen valt van wit, dacht ik. (Op 
12...gxf5?? volgt 13.Lh5)] 12.Lh4Wit wilt na f7-

f5 zorgen dat zwart met de toren op f5 slaat. 
Pac5 13.Lg4 Pb6 [ 13...a4!?] 14.Lxc8 Dxc8 
15.b4 axb4 16.axb4 Txa1 17.Dxa1 

 

Wat zou u hier spelen? Ik was te gefixeerd dat 
er een zwart paard naar het centrale veld kan 
spelen. Dit paard zou dan als de 'Zidane' 
fungeren, maar dat blijkt een illusie. Pb3? [ 
17...Pxe4! 18.Pxe4 Dg4] 18.Da2 Pd4 19.c5! 
Wits spel op de damevleugel zorgt ervoor dat 
zwart niet meer aan zijn eigen plannen kan 

komen. Pd7 20.Pd3 Tf7? [De tekstzet is te 
langzaam. Eigenlijk komt zwart niet meer aan 
zijn eigen spel toe. Het was daarom 

noodzakelijk om drastische maatregelen te 
nemen met 20...g5!? 21.Lg3 f5 22.exf5 Pf6] 
[Op 20...Da8volgt 21.Ta1] 21.Ta1 f5 22.Dc4 
Lf8 23.Ta7 Pf6 24.Lxf6 Txf6 25.c6 b6 26.Da2 
Dd8  

 

27.Pxe5!! dxe5 28.d6+ Kh8 29.dxc7 Dc8 
30.b5! Pxc6 31.Pd5! Pxa7 32.Pxf6 Kg7 
33.Dxa7 Kxf6 34.Db8 1-0 
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Tot slot een 'ebay'-beoordeling van het toernooi. 
Aantal sterretjes is 1 (zeer slecht) t/m 5 (uitmuntend): 
 

Criteria # sterretjes Opmerking 

Aanmelden voor de 
inschrijving: 

2 Aanmelden en vervolgens 1 uur wachten op de 1e ronde 
is eigenlijk demotiverend. Misschien is het volgende idee 
uit te voeren, maar de voorwaarde is dat de inschrijving 
eerst betaald gaat worden. In het Neckar Open in 
Dezisau (D) kan men 4 uur tot 2 uur voor aanvang van de 
1e ronde d.m.v. internet een bevestiging sturen dat men 
daadwerkelijk de eerste ronde gaat meedoen. 

Bereikbaarheid met 
de auto 

4  De speelzaal ligt dichtbij de N206. 

Parkeerplaatsen 4 De automobilist mag wel de buurtbewoners bedanken dat 
er geen klachten waren over parkeeroverlast! 

Ruimte achter het 
bord  

2 Er was geen ruimte voor een rugzak van 
20cmx30cmx40cm. Er was ook geen ruimte voor een plek 
van het notatiebiljet bij linkshandige spelers. Er was op 
mijn tafel een incident waarbij een speler van het 
naburige bord op mijn klok drukte. 

Analyseruimte 3 Er waren voldoende borden beschikbaar, als men wou 
analyseren. In de analyseruimte kon men 
comfortabel een boek lezen. 

Professionaliteit 
organisatie 

4 Het arbitersteam onder leiding van Arthur Schuering had 
zeer veel ervaring om het toernooi 
in goede banen te leiden. De indeling voor de volgende 
ronde was op tijd op het internet beschikbaar. De 
toernooiorganisatie liet een professionele indruk achter 
(goede contacten met de Gemeente,  duidelijke taal, 
geen taalfouten). 

Inspiratie mbt 
schaken tijdens het 
toernooi 

4 Een inspirerende omgeving. Bij binnenkomst van de zaal 
wilt men meteen aan schaken denken. Heel erg 
belangrijk! Met dank aan de hoge opkomst in groep A. De 
mooie binnenstad van Leiden dient ook niet onvermeld te 
blijven. 

Ligging speelzaal 
t.o.v. centrum    

2 Voor mensen die graag in het centrum van Leiden willen 
pauzeren en die niet van lopen houden, 
is de ligging van de speelplaats een ramp. 

Kantine 3 De kantine bevat geen avondmaaltijden. Men is voor het 
avondeten op zaterdag elders aangewezen. 

Hygiene heren WC vrijdag: 3  
zat. ochtend : 3 
zat. middag:  2 
zat. avond:  1 
zondag: 3 

Bij de herentoiletten lag er zaterdagmiddag en 
zaterdagavond urine op de grond bij elke WC-pot. Dit is 
niet acceptabel. Dat werd gelukkig op zondagochtend 
opgeruimd. Advies is om de toiletten meerdere keren op 
zaterdag schoon te maken. Verder was niet aangegeven 
dat er nog 3 herentoiletten naast de analyseruimte was. 
Veel deelnemers dachten dat er op de begane grond 
maar 3 herentoiletten waren. 

Percentage 
vrouwelijke 
deelnemers   

2 

 
De A-groep bevat 102 deelnemers, waarvan 5 vrouwen 
De B-groep bevat  96 deelnemers, waarvan 7 vrouwen 
De C-groep bevat  70 deelnemers, waarvan 4 vrouwen 
Deze cijfers zijn lager dan in een gemiddeld toernooi in 
Duitsland, waar er een aparte vrouwencompetitie is. 
Vergeleken met een sport als hardlopen, heeft de 
schaaksport vrouwen hard nodig om niet te boek te staan 
als een exclusief mannensport. 

 
Jan Cheung 
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Antwoorden van de Eindspelopgaven 
 
E1. Dit is het slot van de beroemde studie van Saaveedra. Wit wint als volgt: 
 1. c8T! (niet 1.c8D? wegens 1…Tc4+! 2.Dxc4 pat) 1…Ta4 2.Kb3 en wint vanwege de dubbele 

dreiging 3.Kxa4 en 3,Tc1+ mat. 
 
E2. Wit wint alleen als hij de zwarte pion kan blokkeren, anders houdt zwart de witte h=pion tegen door 

zijn pion op te spelen. De oplossing: 1.Ld4! Lxd4 (1,,,Exd4 3,Kd3 is meteen uit) 2.Kd3 La1 3.Ke4 
en wint. 

 
E3. Het simpele 1.Txe3? leidt na 1…e1D! 2.Txe1 tot pat. Wit wint door de zwart een dame te laten halen 

en intussen een matnet te strikken: 1.Ld7! e1D (na 1,,,Kxd7 is het pat uit de stelling en kan wit wel 
met 2.Txe3 winnen) 2.Lb5! en wint door de matdreiging op e8. 

 
E4. Het simpele 1.Lxd4+? leidt niet tot winst na 1…Dxd4 2.Pxd4 Kxd4 3.Kf4 Kxd3 4.Kg5 Ke4 5.Kh6 Kf5 

6.Kxh7 Kf6! 7.h6 Kf7. In plaats daarvan doet wit 1.Pc1! waarna de zwarte koning zich onverwacht in 
een matnet bevindt (er dreigt 2.Lg5+ mat). Zwart verliest nu in alle gevallen: 1…Dxc1 2.Lg5+, 1…h6 
2.Lf4, 1…Kd2 2.Pb3+, 1…Da5 2.Lxd4+! 

 
E5. Na 1.Te1? d4 2.Kd7 Kd5 zit wit in zetdwang: 3.Kc7 kan met 3…Ke4! Beantwoord worden en 3.Ke7 

met 3…Kc4. Daarom is de oplossing: 1.Td2! of 1,Td3! Nu is na 1…d4 2.Td1! Kd6 3.Kd7 dezelfde 
stelling bereikt met zwart aan zet.Wit wint na 3…Ke4 4.Kc6! of 3…Kc4 4.Ke6! 

 
E6. Dit is een hele moeilijke! Wit kan op verschillende manieren proberen om een loper te winnen maar 

dat lukt niet meteen, bijv: 1.Tc3 La2 2.Tc8 Ld6 etc. De enige winstweg komt van de 
onwaarschijnlijke zet 1.Kh1!!. De bedoeling i om de eigen koning uit de zwarte schaakjes te houden 
en intussen wel de g-lijn te openen voor de toren. Het gaat als volgt verder: 1…Lb4 (de enige zet die 
niet meteen een loper verliest) 2.Tc1 Lg8 (weer de enige) 3.Tg1! (daar is die dan) 3…Le6 4.Tg7+ 
en wint een loper na 4…Kb6 5.Tg6 of 4…Kb8 5.Tb7+. 

 
E7. Na de voor de hand liggende zetten 1.Kc5? b6+! of 1.Kc4? b5+! ontstaat er een bekende 

remisestelling met K+L+pi tegen K. Wit moet een zet van de zwart e b-pion altijd met a5-a6 
beantwoorden om de zwarte koning uit de hoek te houden. De winstweg luidt: 1.Kd4! Kc6 (1…b5 
2.a6 b4 3. Kc4 b3 4.Kxb3 Kc6 5.Kc4) 2.Lb6 Kd7 (2…Kb5 3.Kd5) 3.Kc3! Kc8 4.La7! (om de koning 
uit de hoek te houden) 4…Kc7 5.Kb4 Kc6 6.Lb6 Kd7 7.Kc5 Kc8 8.La7! Kc7 9.Kb5 Kd7 10.Lb8 
Kc8 11.Lh2 en wint. 

 
E8. Met “normaal” spel is wit met een kwaliteit achter hopeloos verloren. Na bijv. 1.f4? Ta6+ en 2…Kxh5 

wint zwart eenvoudig. Heel verrassend kan wit echter remise maken door ook nog zijn loper te 
offeren: 1.Lf6+!. Na 1…exf6 2.f4 heeft zwart geen vrijpion en wit dreigt met zijn eigen vrije h-pion de 
toren te winnen. Zwarts enige kans is dus om die pion onschadelijk te maken: 2…Th8+ 3.Kg7 Txh5. 
Nu blijkt de pointe van het witte spel: na 4.a4! komen de zwarte toren en koning maar heel moeilijk 
los. De beste kans is 4…Tg5+, maar na 5.Kh8! (natuurlijk niet 5.fxg5? Kxg5) 5…Tg6 6.Kh7 Kh5 
7.Kh8 leidt het “consequente” 7…Kh6 tot pat! Na andere zetten komt zwart niet los, bijv. 7…Th6+ 
8.Kg7 Tg6+ 9.Kh8 enz. Een bijzondere remisestelling met een toren minder! 

 
E9. Na 1.Kd3? a1D 2.Txa1 Kxa1 3.Kc4 Kb2 4.Kd5 Kc3 5.Ke6 Kd4 verliest wit zelfs. Winst voor wit is er 

na het leuke 1.Ta1! Kxa1 (1,,,Kb3 2.Kc1 Ka3 3.Kc2) 2.Kc2 en vanwege het bijna-pat moet zwart 
2…f5 spelen. Na 3.exf5 e4 4.f6 e3 5.f7 e2 6.f8D is zwart verloren, zowel na 6…e1D 7.Df6+ als na 
6…e1P+ 7.Kb3.  

 
E10. Na een “gewone” zet als 1.Tg5 h4 2.Th5 h3! 3.Txh3 Kg2 wint zwart. Wit maakt remise door een 

bekende remisetlling van toren tegen dame in te gaan: 1.Kg8! h4 2.Th7 h3 3.Txh3 Kg2 4.Th7! f1D 
5.Tg7+ en omdat de zwarte koning niet naar de f-lijn mag gaan houdt wit eeuwig schaak op de 
velden g7 en h7. 
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E11. Een studie van Benkö. Zwart wint als hij met zijn koning op f3 kan komen, zelfs als hij intussen pion 

f2 verliest, bijv: 1,La7? Kg3! 2.Lxf2+ Kf3 en zwart wint. Na een willekeurige loperzet op de diagonaal 
b8-h2 kan zwart zijn toren achter de vrijpion plaatsen en dan wint hij met de manoeuvre Kh3-g4-f3, 
bijv: 1.Ld6? Te6 2.Lb8 Tf6 gevolgd door 3…Kg4. De enige remisezet is 1.Lg3! Nu kan 1…Tf8 met 
2.Lxf2 Kg4 3.Kg2 beantwoord worden en verder is 1…Kxg3 natuurlijk pat! Na 1…Kg4 2.Kxf2! houdt 
wit remise. 

E12. Als de zwarte toren de witte stelling kan binnendringen is wit verloren, zelfs als hij in de tussentijd 
enkele zwarte pionnen buit maakt. De oplossing: 1.Th6! (vertraagt maximaal de komst van de 
zwarte toren op de h-lijn) 1…Kxh6 2.Kc1 Kg5 3.Kd1 Th8 4.Ke1 Th1+ 5.Ke2 en nu staat wit pat 
zodat zwart geen tijd heeft voor een zet als 6…Tc1. Na 5…Th2 6.Kf1 komt zwart niet verder. Een 
grappige remisestelling met een toren minder! 

 
E13. Zwart dreigt met zijn koning via d6  en e5 de witte koningsvleugel op te gaan eten en de witte koning 

is te laat op e4 om dit te verhinderen. De enige manier om remise te maken is een barrière te 
bouwen tegen de zwarte koning m.b.v. pionnen op f5 en c5. Dat gaat als volgt: 1.a4! Kc7 2.b4! cxb4 
3.c5! en na 3…Kd7 4.h4 Ke7 5.g5 is wit net op tijd om zijn barrière compleet te maken. De zwarte 
koning kan er niet doorheen en de zwarte vrijpionnen op b4 en d4 kunnen door de witte koning 
eenvoudig gestopt worden. Merk op dat wits eerste zet nodig was om het slaan met de a-pion op b4 
onmogelijk te maken, wit zou dan immers nog winnen met zijn vrije a- en f-pionnen.  

 
E14. Zwart dreigt met Kc8-b7xb6-b5 naar de a-pion te lopen en te winnen. Probeert wit dit te verhinderen 

met zijn koning door 1.Ke2 Kb7 2.Kd3 Kxb6 3.Kc4, dan is 3,,,g4! Winnend omdat daarna een 
eventuele afwikkeling op a2 tot een voor zwart gewonnen pionneneindspel leidt. Wit houdt remise 
door een “zelfpat” te creëren: 1.g4! Kb7 2.g3 Kxb6 3.Kg2 Kb5 4,Kh3 Kb4 5.Txa2! Txa2 pat. 

 
E15. “Gewone” zetten als 1.Txa5 of 1.Ke3 leiden na 1…Kg3 tot remise. Wit wint door een mataanval op 

de zwarte koning: 1.Tg6! a4 2.Ke3 a3 3.Kf4 a2 4.Tg3 Le6 en nu het grappige 5.Th3+! Lxh3 6.g3+ 
mat. 

 
E16. Een voorbeeld van het principe van “dominantie”, in dit geval van de loper over de toren: 1.Pf4+! 

Txf4 2.Ld7! en de a-pion loopt in alle gevallen door, de loper houdt alle belangrijke velden van de 
toren af! 
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Combinaties 
 

Ter inleiding 
 
Dit keer ziet de rubriek Combinaties er wat anders 
dan gewoonlijk uit.  
Dat komt omdat Erich Karstan bij me aankwam 
met een combinatie uit een partij die hij kort 
tevoren met wit in de bekercompetitie van dit 
seizoen had gespeeld. Zou dat wat zijn voor de 
combinatierubriek was zijn vraag.  
Nu, dat leed geen twijfel en dus vindt de lezer de 
uitgangsstelling van die combinatie ter oplossing 
onder het kopje A naast een twaalftal andere 
stellingen, opgedolven uit de schaaklitteratuur. 
Die zijn nu onder B geplaatst. 
Mijn verzoek is aan de clubgenoten van 
Messemaker: als jullie ook een aardige 
combinatie hebben uit een partij die je gespeeld 
hebt, zendt die dan aan me toe voor publicatie in 
deze rubriek. Dat lijkt me een mooie verrijking van 
deze stukjes in ons clubblad. 
Ik zie met veel belangstelling uit naar jullie 
bijdragen! 

De Toren is het verbindende thema van het 
twaalftal combinaties onder B 
Zo’n toren kan - en dat weet iedere schaker uit 
bittere ervaring- zowel horizontaal als verticaal een  
verwoestende werking hebben. Twaalf sprekende 
voorbeelden vindt men hier, die allen uitlopen in 
een onvermijdelijk mat. 
In de eerste vier gaat de koning op de achterste rij 
mat, omdat pionnen of stukken hem een uitweg 
versperren 
Vervolgens komen er vier stellingen, die de 
ondergang van de koning op de torenlijn illustreren 
en het laatste viertal laat zien hoe twee torens 
gezamenlijk een onontkoombaar mat kunnen 
forceren. 
De moeilijkheidsgraad loopt steeds op van opgave 
1 naar 4. 
Onder elke stelling is aangegeven wie aan zet is. 

 
Pieter Hörchner. 
 

 
Combinatie A :   
 

 
 
 
Zwart heeft zojuist met Db6xd4 een pion geslagen. Door de dubbele aanval op de witte loper en de pion op 
f2 ziet het er somber uit voor wit. Welke redding heeft wit hier=  
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Combinaties B 
 

 

 

 



 



  

 
 

 
Diagram 1 
1. Wit aan zet. 

 
Diagram 2 
2.Wit aan zet.  

 
Diagram 3 
3. Zwart aan zet 

 



 



 

 
 

 
Diagram 4 
4. Wit aan zet. 

 
Diagram 5 
5. Zwart aan zet. 

 
Diagram 6 
6. Wit aan zet. 

 
 



 
 



 

 

 
 
Diagram 7 
7. Zwart 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. 
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Partijenblok  
 

Guido Royakkers - Arjan van der Leij 
Interne competitie 10 december 2012 
 
1. d2-d4   c7-c5   
2. d4-d5   Pg8-f6 
3. Pg1-f3  e7-e6 
4. Pb1-c3 Dd8-a5?! 
Deze zet is te dubieus. Slaan op d5 of b7-b5 is 
normaal. 
5. Lc1-d2  Da5-b6 
Het alternatief is 5. ... b5 maar na 6. Pe4 Dd8 7. 
Pxf6 Dxf6 8. Lc3 staat wit prettig. 
6. e2-e4    e6xd5 
Slaan op b2 is uit den boze 6... Dxb2 7. Tb1 Da3 
8. Pb5 en zwart kan het schaak op c7 met 
torenwinst op a8 niet verhinderen. 
7. e4-e5!   d5-d4 
We dachten bij de analyse dat misschien 7. ... 
De6 mogelijk was. Maar dan komt verrassend na 
8. Le3!  Zwart moet dan de pion van d5 naar d4 
opspelen ( 8… Pg4 9. Pxd5 Pxe3 10.Pc7+ Ke7 
verplicht 11. fxe3 en zwart verliest materiaal en hij 
staat slecht. De toren op a8 kan niet gered 
worden. Dus na 8.Le3 volgt 8… d4 met bijv. 9.Pb5 
Dc6 (9… Pa6 10. exf6  gxf6 (10…. dxe3 11.fxg7 
Lxg7 12. Lc4! ) 11.Pxd4 cxd4 12.Pxd4) 10. Pbxd4 
cxd4 11.Pxd4 Db6 12. exf6 met telkens een 
betere stelling voor wit. 
8. e5xf6     b2xc3 
9. Ld2xc3  g7xf6 
10. Lf1-c4   Lf8-e7 
11. 0-0        d7-d6!? 
Ik verwachtte hier rochade, maar Arjan 
vertrouwde dat niet. De zwarte koning blijft in de 
problemen. Na 11. ... 0-0 komt echter 12. Te1 Pc6 
13. Dd2 en wit kan rustig zijn aanval opbouwen 
met |Dd2-h6 en de toren via e3 of e4 naar de g-
lijn brengen. 
Ook 11. ... Pc6 geeft geen soelaas. Wit antwoordt 
met 12. Pg5! fxg5 13. Lxh8 d6 14. Dh5 met 
kwaliteitswinst en behoud van de aanval. Of na 
12. Pg5! 0-0 13. Ph7 Kxh7 14. Dh5+ Kg8 15. 
Dg6+ kh8 16. Dh6+ Kg8 17. Ld3 met snel  mat. 
12. Tf1-e1   Pb8-d7 
op 12. ... Pc6 volgt 13. Lxf6 

Nu dreigt zwart met Pd7-e5 de aanval te keren. 
Wit moet snel zijn.  
 

 
 
13. Lc4xf7+! Ke8-f8 
Zwart kan ook naar d8 gaan of slaan op f7. 
Na 13. ... Kd8 14. Dd2 (dreigt La5) a5 kan wit 
verder ontwikkelen met Tad1 of 15. Pg5. Na 15. ... 
Pxe5 komt 16. Lxe5 fxe5 17. Txe5 met een 
gewonnen stelling. 
Slaan op f7 werkt ook niet: 13. ... Kxf7 14. Pg5+ 
fxg5 15. Dh5+ Kf8 16. Dh6+ Ke8 17. Dg7 Pe5 18. 
Lxe5 dxe5 (18. … Tf8 19. Lf6) 19. Txe5 en zwart 
komt niet onder de problemen vandaan. 19. … 
Dc7 werkt niet vanwege 20. Tae1 en 19. … Le6 
werkt niet door 20. Dxh8 
 
14. Dd1-d5   
met het plan 15. Lh5 en 16. Df7 mat . 
14. ... Pd7-e5 
15. Lf7-h5 Db6-c6 
Goede raad is duur, zwart staat verloren want ook 
na 15. … Pxf3 16. Dxf3 Dc6 17. Lxf6 verliest 
zwart een stuk (17. …Dxf3 18. Lxe7+ K … 19. 
gxf3) 
Nu wint wit een stuk met 
16. Te1xe5 
en Arjan gaf op. 
Na terug slaan op e5 is het mat op f7. Na 
dameruil staat wit een stuk voor. 
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Combinatierubriek -  oplossingen 
 

Oplossingen 
 
A 
Erich Karstan - Jan Evengroen, Bekercompetitie 2013. 
1.Ld7+! Kd8; (op 1.....Kd7 volgt 2.e6+ met damewinst) 2.Dh8+ Lf8 (de witte loper kan nog steeds niet 
geslagen worden); 3.Dxf8+ Kd7; 4.Dxf7+ Kc8; 5.e6 en de witte vrijpion gaf uiteindelijk de doorslag, hoewel 
5.Te1 wellicht sterker was geweest (Karstan). 
 
B 
1. J.Ramirez Garcia - Bolado, Madrid 2008/9. 
1.Dxf7+ en Wit wint want op 1.....Txf7 (1.....Kh8; 2.Dxf8# ) volgt 2.Ta8+ Tf8; 3.Lc4+ Kh8; 4.Txf8 mat. 
 
2. Timman - Krivoshei, Duitsland 2007/8. 
1.Th4+ Kg8; 2.Tc8+ Pf8; (2.....Te8; 3.Txe8+ Pf8; 4.La3 leidt in enkele zetten ook tot mat.) 
3.Txf8+ en Zwart gaf het op want op 3.....Kxf8 volgt 4.Th8 mat. 
 
3. N.Bojkovic - L.Zaitseva, Cetinje 1992. 
Zwart had mat kunnen geven met de mooie zettenreeks 1.....Txg3+!; 2.fxg3 ( 2.hxg3 Dg2# ) 2.....Dh1+; 
3.Kxh1 Tf1#. In plaats daarvan speelde hij het prozaische 1.....Te8. Wit gaf toen maar op gezien het 
materiaalverlies dat boven zijn hoofd hing. 
 
4. Jasnikowski - Westphal, Duitsland 2000/1. 
1.Txb7! (dreigt 2.Dh8+ Pxh8; 3.Txh8#) 1.....Dxb7; ( andere zetten zijn niet beter; bijvoorbeeld 1.....Kg8; 
2.Dh7+ Kf8; 3.Dh8+ Pxh8; 4.Txh8 mat ) 2.Lxc5+ Ke8; of 2.... Kg8; 3.Dh7#). 3.Dh8+ en mat volgt op hetzij 
3.....Pf8; 4.Dxf8# of op 3..... Pxh8; 4.Txh8#. 
 
5. Karabalis - Haupt, Duitsland 2007/8. 
1.....Dxh2+ en Wit gaat mat na 2.Kf1 Dh1# of 2.Kxh2 Th6+; 3.Kg1 Th1#. 
 
6. P.Sadilek - F.Halder, Wenen 2009. 
1.Th8+! en Wit wint want op 1.....Lxh8; ( na 1.....Tf8; 2.Dh5# is het onmiddellijk mat terwijl het na 1.....Lf8; 
2.Dh5+  op de volgende zet mat is ) 2.Dh5+Tg6; (2.....Kf8; 3.Dxh8# of 2.....Tf7; 3. Dxf7# ) 3.Dxg6+ (3.Dh8+ 
is net zo goed) 3.....Kf8; 4.Df7 mat. 
 
7. Ka.Morales - In.Sanchez, San Salvador 2008. 
1.....Dxh2+; 2.Kxh2 g3+; (niet direct 3.Kg7? want dan volgt 3.g3 waarop de witte koning het vluchtveld g2 
krijgt) 3.Kh1 Kg7; ( Th8 is niet te verhinderen) 4.Pf3 Th8+ en mat op de volgende zet. 
 
8. Epishin - Ernst, Cutro 2004. 
1.Dxf8+! Kxf8; ( 1.....Txf8; 2.Th6 leidt tot mat op h8) 2.Txh6 Pe7; 3.Th8+ Pg8 en Zwart gaf op want er volgt 
4.Txg8+ (eerst 4.Tdh1 is ook goed) 4.....Kxg8; 5.Th1 en mat op h8 is niet te verhinderen. 
 
9. Golichenko - Kruppa, Kiev 2008. 
1.....Tf1+; 2.Kg2 T8f2+; 3.Th1 mat 
 
10. Berezjuk - Markos, Slowakije 2008/9. 
1.Dxf8 Na 1.....Txf8 is het mat door 2.T1d6.maar zwart heeft nog een slimme tegenzet nl.1.....De1 maar ook 
dan zet wit mat met 2.Kh2! Dxe4; (2.....Pg4+; 3.hxg4 helpt Zwart ook niet) 3.T1d6+ Kf5; 4.Txf7+ Pxf7; 
5.Dxf7#. 
 
11. Elschner - Eckhardt, Duitsland 1999. 
1.Dh4+ g5; (1.....Ke6; 2.De7#) 2.Dh6+ Tg6; 3.Dxg6 Kxg6; 4.T1h6 mat. 
 
12. Rodovskaya - Kliun, Kiev 20005. 
1.....Dxh2+!; 2.Kxh2 ( Zwart gaat ook mat na 2.Kf1 Dh1+; 3.Ke2 Tg2# of 2.Kf2 Txg2+; Ke1 Dh1#) 2.....Pf3+ 
en het is mat door Th6# wat wit ook speelt. 
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