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Van het bestuur

Bij het verschijnen van dit clubblad zit het seizoen
er alweer op. Dat betekent niet dat er niet meer
wordt geschaakt, want in de zomer gaan we
gewoon door met zomerschaak. Sportief gezien
kunnen we terugkijken op een aardig seizoen: op
meer gehoopt, maar toch een nette tweede plaats
voor ons Vlaggenschip. Handhaving van het
tweede, al verdiende de manier waarop bepaald
geen schoonheidsprijs. Ook het derde en vierde
wist zich ruimschoots te handhaven en het vijfde
mag gefeliciteerd worden met, nadat promotie al
vaststond, een kampioenschap doordat de
concurrent in de laatste ronde een steek liet
vallen. Intern lijkt op het moment van schrijven de
strijd om het kampioenschap te zijn beslist in het
voordeel van Eduard van Dijk, maar wie weet. Het
zou zijn eerste titel zijn.
Het Solingenweekend dat een lange traditie kent
heeft dit jaar geen doorgang gevonden. Tijden

veranderen, in het komend jaar zal blijken of de
traditie hiermee definitief ten einde is of niet.
Voor volgend jaar voorzie ik een sportief
uitstekend jaar. Hopelijk kan de (onderlinge)
training die wordt gestimuleerd bijdragen aan een
stijging van onze speelsterkte op alle niveaus en,
zeker zo belangrijk, bijdragen aan nog meer
plezier in het spelletje.
Degenen die ik bij het zomerschaak niet zie wens
ik bij deze een fijne vakantie en wellicht succes op
één van de vele zomertoernooien. Het nieuwe
schaakseizoen zal traditiegetrouw aanvangen met
het OK van Gouda, waar ik velen van jullie graag
terug zie.
Veel plezier gewenst bij het lezen van dit
clubblad.
.

Arjan van der Leij
voorzitter

Van de redactie
Beste leden van Messemaker-1847,
Hierbij het laatste hoofdstuk van onze avonturen
in het seizoen 2012-1013. Onze voorzitter merkte
terecht op dat we het goed gedaan hebben. Zo
ook met het aanleveren van bijdragen aan dit
clubblad. Na een analyse en een goed gesprek
hebben we ervoor gekozen om deze formule te
handhaven. We vragen echter wel dringend jullie
boeiende partijen en avonturen te blijven
inzenden. Daarnaast is er nog een aantal ideeën

waar we nog verder mee willen. Dat zal echter
voor het volgende jaar zijn. Natuurlijk, als er
suggesties zijn, dan horen wij dat graag.
De redactie wenst iedereen die betrokken is bij
Messemaker 1847 een fijne vakantie en een
verdiende rust. Een potje bier én schaak hoort
daar zeker bij. We zien jullie graag weer terug aan
het begin van het nieuwe seizoen, vooral in goede
gezondheid.

Guido en Diko
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Externe Competitie seizoen 2012-2013
Team 1 (KNSB – klasse 3C)
Ronde 7 Fischer Z Amsterdam - Messemaker 1847 1
zaterdag 09 maart 2013

5-3

Vlaggenschip Messemaker loopt voor 2e keer averij op in Amsterdam
In de derde ronde in Amsterdam tegen
Laurierboom-Gambiet liep mijn team ook al averij
op, en achteraf gezien terecht. LaurierboomGambiet lijkt zomaar af te stevenen op het
kampioenschap in klasse 3 C. Met nog twee
ronden te gaan zijn de kansen op het
kampioenschap voor Messemaker verkeken. Door
andere bezigheden kon ik er dit keer niet bij zijn,
ik was 300 kinderen aan het fotograferen in
Rotterdam bij het Erasmiaans
schaakkampioenschap voor basisscholen, een
waar festijn. Hierdoor miste ik (gelukkig) de stress
van deze verlies ronde. Jan Evengroen schrijft in
zijn verslag een voorwoord hierover. Lees
hieronder de verslagen zoals de teamleden dit
hebben ervaren.

overzag dat de combinatie 1 zet langer duurde,
waarbij het zwart stukwinst opleverde.

Ab Scheel

Ik kreeg met wit de sveshnikof op het bord en
koos voor een zeer aanvallende Ajax opstelling.
De buitenspelers h4 en g4 werden naar voren
gespeeld en we kregen en stelling met
wederzijdse kansen. Opeens liet ik een paardvork
toe waardoor ik een stuk verloor. Na enig
gespartel moest ik opgeven. Voor mij kwam er
hierdoor een einde aan een lange
overwinnigsreeks 12 uit 12 uitkomend voor
Messemaker Jawel partij 13 ging verloren en om
de dramadag compleet te maken deed de
betaalautomaat in de parkeergarage het ook niet.

Jan Evengroen
Je hebt van die dagen dat alles tegen lijkt te
zitten. Het begon al in Gouda waar we met zes
spelers moesten schuilen onder 1 paraplu.
Vervolgens was het plan om bij de Amsterdam
Arena te parkeren, zoiets moet natuurlijk uitlopen
op een drama en zou zeker de schaakmatch
beinvloeden. We zochten bij de Arena de M van
metro maar vonden alleen maar de M van de Mac
Donald. Uiteindelijk terwijl het stopte met zachtjes
regenen vonden we de goede M maar ging bij mij
het toegangspoortje niet open. Gelukkig
arriveerden we nog op tijd in de speelzaal.

Henk-Jan Evengroen
Met wit kreeg ik een wat onbekende variant tegen
me. Omdat mijn tegenstander het zelf ook niet
kende, kreeg ik toch al snel een voordeel vanuit
de opening. Na wat onnauwkeurige zetten van de
tegenstander kon ik voorkomen dat de
tegenstander kon rokeren en werden mijn stukken
heel actief. Hierdoor was het al snel uit.
Remco Hylkema
Mijn tegenstander speelde een incorrect
kwaliteitsoffer waardoor ik heel goed kwam te
staan. Toch zaten er nog wat gevaarlijke
varianten in de stelling en ik overzag een nare
torenzet, waardoor ik plots glad verloren kwam te
staan. Onnodig, helaas geen punt kunnen scoren
voor het eerste team.

Peter Scheeren
Mijn tegenstander speelde de Benoni-verdediging.
Ik besloot om een rustige variant te kiezen en
hoopte op een klein openingsvoordeel. Mijn
tegenstander, die zeer snel speelde, had echter
geen moeite om een gelijke stelling te bereiken.
Toen dat eenmaal gebeurd was begon hij
enigszins aarzelend te spelen. Na een afwikkeling
speelde hij het eindspel nog steeds snel maar ook
onnauwkeurig, waardoor ik een pion kon winnen.
Daarmee was de partij zeker nog niet gewonnen,
want er waren nog maar drie pionnen op het bord
(f+h tegen f). Maar omdat mijn loper veel sterker
was dan zijn paard en er ook nog torens op het
bord stonden, dacht ik toch goede winstkansen te
hebben. In het "slechtste" geval zou ik misschien
kunnen afwikkelen naar het beruchte
toreneindspel van f+h pion, dat theorietisch

Jan Cheung
In een wilde opening, waarin wits stukken na 5
zetten weer in de beginposities staan, gaf wit het
centrum onnodig op in plaats van ondernemend te
blijven spelen. Zwart bleef wel ondernemend
spelen en kreeg het centrum in handen. Wit had
moeite om goede velden te vinden voor zijn
stukken. Zwarts plan was gericht dat wit bij iedere
zet een beslissing moest nemen hoe wits zijn
stelling ging verslechteren. Wit dacht met een
combinatie de stelling te vereenvoudigen, maar
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remise is maar in de praktijk vaak gewonnen
wordt. Hoe dan ook, mijn tegenstander geloofde
er al snel niet meer in en liet mij ook zonder die
afwikkeling met mijn stukken binnenkomen. Na 64
zetten kon ik het punt bijschrijven.

het middenspel denk ik een tikkie beter, maar
belangrijker was dat mijn tegenstander
aanmerkelijk minder tijd had. Hiervan dacht ik te
profiteren door de boel te forceren. Dat werkte
echter averechts, kwam zelf ook in tijdnood en na
de tijdnoodcontrole resteerde er een eindpel met
twee pionnen minder en dat zouden er drie
worden. Gezien de stand op de overige borden
was het nog te vroeg om op te geven, dat kan
altijd nog. Toen Erik opgaf en de stand daarmee
4-3 in ons nadeel was gaf ik het inmiddels
ontstane eindspel met toren tegen toren en f en gpion ook direct op.

Ben van Geffen
"Met zwart kreeg ik een opening op het bord, die
ik vrij goed ken en graag speel. Wit speelde het
toch weer iets anders dan gebruikelijk, maar ik
kreeg een goede en degelijke stelling. Misschien
wilde ik te veel, in ieder geval zo tegen zet 25
veranderde mijn (heel) kleine voordeeltje in een
gering nadeel. In die fase koos ik een of twee keer
niet voor de beste zet en mijn sterk spelende
tegenstander kreeg winstkansen in een eindspel
met elk twee lopers en vier pionnen. In een
moeilijke stelling maakte ik toen nog een flinke
fout, die een geforceerde winst voor wit tot gevolg
had. Ik ben hier niet blij mee...."

Erik Hennink
Ik kwam goed uit de opening en won in het vroege
middenspel een pion. Zwart kreeg echter een
gevaarlijke tegenaanval die ik niet goed pareerde.
Ik kwam verloren te staan, maar offerde een
kwaliteit in de tijdnoodfase een bracht zwart
hiermee nog in de moeilijkheden. Ik miste dé kans
op eeuwig schaak en moest na de tijdcontrole
berusten in een teleurstellende nederlaag.

Arjan van der Leij
Ik kwam met zwart bevredigend uit de opening. In

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

Fischer Z
Casper Blaauw
Jos Teeuwen
Bram van Dijk
Herman Neufeglise
Robbert van 't Kaar
Frans Smit
Maarten Veldt
Jeroen Kroos

-

Messemaker 1847 1
Peter Scheeren
Remco Hylkema
Henk-Jan Evengroen
Arjan van der Leij
Jan Evengroen
Ben van Geffen
Erik Hennink
Jan Cheung

5
0
1
0
1
1
1
1
0

-

3
1
0
1
0
0
0
0
1

5–3

Ronde 8: Messemaker 1847 1 - ASV 3 Arnhem
zaterdag 06 april 2013

Ruime overwinning Vlaggenschip Messemaker in Sporthal de Mammoet!
Wegens een bruiloft in het denksportcentrum
speelde het team deze een na laatste wedstrijd
van het seizoen in sporthal de Mammoet, die door
Hamid de beheerder was ingericht en opgeleukt
met een paar bloembakken. Leek het er
aanvankelijk op dat het op een puntendeling zou
uitdraaien, ineens sloeg de score in het voordeel
van Messemaker door. Arjan kreeg al vroeg in het
spel -de openingszetten waren nog niet teneinderemise aangeboden, wat na overleg werd
aanvaard. Jan Cheung overklaste zijn jeugdige
tegenstander en op de 30e zet konden de stukken
in de doos. Erik had, na een gelijkwaardige
opening, een teleurstellende nederlaag. Henk-Jan
kende de opening niet zo goed, met wat
dreigingen kon de dame binnen vallen en was het
snel beslist. De teamcaptain van ASV was de
tegenstander van Peter, in de laatste fase deed
deze alleen maar goede zetten en won daarmee

de partij. Jan Evengroen ging remise uit de weg in
het eindspel, zijn tegenstander snoepte nog een
pion, maar liep hierdoor mat. Ed trapte in een
valletje, verloor de dame, maar kwam zo goed te
staan dat het na een paar krachtzetten uit was.
Met alleen de partij van Ben was het al 4,5 - 2,5,
Ben had al in het begin van de partij remise
aangeboden gekregen, speelde door, in het
eindspel bood Ben remise aan, wat na een korte
bedenktijd door zijn tegenstander werd aanvaard.
Lees hieronder de verslagen zoals de teamleden
hun partij hebben ervaren.
Ab Scheel
Arjan van der Leij
In een partij die - achteraf gezien - grotendeels
theorie was bood mijn tegenstander op zet 18
remise aan net op het moment dat hij eigenlijk
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had bereikt wat je wil in zo'n stelling, sterk paard
tegen slechte loper. Na enig nadenken nam ik het
remiseaanbod dus maar aan.

punt te kunnen scoren. Wit nam echter het
initiatief over en met de briliante zet Lg5 zat ik
opeens in de problemen. Ik moest een beslissing
nemen of berusten in remise, of gebruik maken
van de tijdnood van wit. Met nog 45 sec op de
klok voor wit liet hij een matcombinatie toe, terwijl
alle zwarte pionnen eraf gesnoept waren. 0 - 1

Jan Cheung
In een Engelse Opening met 1.c4 e5 koos zwart
de opstelling met Lf8-c5 en d7-d6, maar vergat de
preventieve zet a7-a6 of a7-a5. Wit buitte dit uit
door de loper op c5 in te sluiten met e2-e3, d2-d4,
a2-a3 en b2-b4. Zwart had intussen met Lc8-f5 en
Pb4-c2xa1 een witte toren veroverd, maar kon
niet verhinderen dat wit een stelling kreeg waarin
hij een paard en loper had in ruil voor een toren.
Het witte plan was verder eenvoudig: alle lichte
stukken van zwartafruilen, een pion van zwart op
de damevleugel winnen en promoveren met wits
pluspion.

Ed Roering
Mijn tegenstander speelde op zet 3 met zwart een
ongebruikelijke zet die tempoverlies betekende.
Hierdoor kreeg ik een ontwikkelingsvoorsprong en
goede stelling. Rond zet 13 ging ik een pion
winnen, maar ik koos de minst goede variant om
dit te doen. Nu overzag ik een vork, die mijn
tegenstander wel zag en speelde. Gelukkig zat er
nog iets briljants in de stelling. Ik liet een toren
instaan en als mijn tegenstander deze had
genomen was het snel slecht met hem afgelopen.
Gelukkig voor hem kon hij afwikkelen naar een
ongever gelijke stelling, zo leek het. Ik had echter
nog een troef en dat was een vrije a-pion. Ook
met ongelijke lopers was deze een macht op zich.
Daartegenover stond dat zwart een pion kon
winnen, maar hij ging voor een valstrik. Gelukkig
trapte ik daar in en werd ik gedwongen mijn dame
te offeren. Met een gedekte vrijpion op a7 en
toren en loper tegen dame leverde dit verrassend
snel de winst op.

Erik Hennink
Ik kwam met zwart gelijk uit de opening. Ik vroeg
teveel van mijn stelling en na een foutieve
combinatie kon mijn tegenstander de partij sterk
afmaken. Een teleurstellende nederlaag.
Henk-Jan Evengroen
Met wit kreeg ik 1.d4 d5 2. c4 e5 op het bord.
Doordat ik dit niet goed kende speelde ik een wat
rustigere variant met 3. e3. Hierdoor bleef ik in de
partij met een geïsoleerde pion op d4 zitten. Door
wat dreigingen op de koningsvleugel moest mijn
tegenstander daar zwaktes toelaten, hierdoor kon
ik met mijn dame binnenkomen en was het snel
uit.

Ben van Geffen
Vandaag een taaie Scandinaviër op het bord. Ik
had wit en in het middenspel had ik waarschijnlijk
een licht overwicht. Helaas wist ik dat niet om te
zetten in een iets groter voordeel. Mijn
tegenstander verdedigde het zeer goed en er
werden wat stukken geruild, waardoor uiteindelijk
een eindspel ontstond met wat kansjes voor wit.
Zwart manoeuvreerde uitstekend en wist
voldoende tegenspel te ontwikkelen. Ik sloeg
eerst nog remise af, maar in het verre
lopereindspel was ik wel bijna gedwongen een
puntendeling te offreren. Zwart dacht nog even
aan doorspelen. Hij kon het dan ook nog fout
doen (en daar hoopte ik op natuurlijk). Na enig
extra denkwerk besloot hij toch maar het halfje te
accepteren en zo werd het dus 5-3 voor
Messemaker 1847. Uiteraard ben ik niet helemaal
tevreden, maar het zij zo....

Peter Ypma
Ik kwam in een benoni-structuur terecht, waarbij ik
alle breekzetten er niet door kreeg. Als dat het
geval is, zit je tegen een hele passieve stelling
aan te kijken. Dat was vandaag niet anders. In
reeds hele lastige stelling probeerde ik het bord
nog in vuur en vlam te zetten. Hoewel dit lukte,
leverde dat niet het gewenste resultaat. Mijn
tegenstander deed in deze fase allemaal goede
zetten en wist met een mooie klopjacht op mijn
koning de partij in zijn voordeel te beslissen.
Jan Evengroen
Met zwart kwam de Franse opening op het bord.
Al snel kwam ik beter te staan en dacht snel een

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

Messemaker 1847
Peter Ypma
Henk-Jan Evengroen
Jan Evengroen
Ben van Geffen
Erik Hennink
Ed Roering
Arjan van der Leij
Jan Cheung

-

ASV 3
Daan Holtackers
Theo Jurrius
Jochem Woestenburg
Jan Knuiman
Fred Reulink
Paul Schoenmakers
Ruud Verhoef
Pieter Verhoef

5

5
0
1
1
½
0
1
½
1

-

3
1
0
0
½
1
0
½
0
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Ronde 9 Accres Apeldoorn 3 - Messemaker 1847 1
zaterdag 20 april 2013

3-5

Tweede plaats voor Vlaggenschip Messemaker in KNSB competitie klasse 3C
Laurierboom-Gambiet een terechte winnaar? ja
natuurlijk. Messemaker een terecht tweede
plaats? ja natuurlijk kijk naar de match en
bordpunten. Jammer, we hadden op een
kampioenschap gehoopt, maar volgende jaar
nieuwe kansen. Het Vlaggenschip gaat in Dok en
de bemanning en teamcaptain genieten van de
vrije zomer, alhoewel er zijn nog vele toernooien
waar aan deel genomen kan worden. En dan nu
iets over de laatste wedstrijd bij Accres Apeldoorn
3. Onder leiding van André Huis in 't Veld was
Erik, na bijna drie uur spelen, als eerste klaar, bij
hem werd op de 27e zet remise aangeboden, wat
door Erik werd aangenomen, er zat echt niets
meer in. De tegenstander van Jan Cheung gaf
een stuk weg, een combinatie die er al vijf zetten
inzat, maar toen pas ten uitvoer gebracht kon
worden leidde naar de winst. Jan Evengroen
kwam een kwaliteit achter en liep daarna achter
de feiten aan, maar met 7 uit 9 samen met zoon
Henk-Jan toch de topscorer van het team. HenkJan Evengroen volgde in een voor mij
onnavolgbare partij, die net na de eerste
tijdcontrole in mooie overwinning eindigde. Na
afloop vertelde hij mij dat hij bang was dat het,
door een klein foutje, remise zou worden. Peter
Scheeren kwam eenvoudig in een betere stelling,
in de eindfase gaf zijn tegenstander de tweede
pion weg en kwam in tempodwang. Op de 55e zet
was het volgende punt binnen. Arjan stond na de
opening als een huis, een remise aanbod werd
resoluut afgeslagen. Ed telde het punt al!, maar
het ging jammerlijk mis. Gedesillusioneerd moet
hij de partij opgeven. Peter Ypma sloeg in het
begin van de partij remise af, met het idee het kan
altijd nog. Het werd een lange zit, maar na
ongeveer 70 zetten was ook dit punt binnen. Een
mooie afsluiting van het seizoen. Lees hieronder
de verslagen zoals de teamleden die hebben
ervaren.

Het heeft in een paar partijen echt niet mee
gezeten. Tegen mijn neef Wouter stond ik
gewonnen (maar ging door mijn vlag), in de vorige
ronde verloor ik totaal onnodig en gisteren zat het
ook niet echt mee. De bekercompetitie heeft
gelukkig nog het een en ander goed kunnen
maken door het bereiken van de 4e ronde met
een persoonlijke score van 3 uit 4. Ik ben in ieder
geval vastberaden om volgend seizoen een
betere score te halen en meer partijen te winnen!
Uiteraard gaan we als team opnieuw voor het
kampioenschap!
Jan Cheung
Vandaag speelde ik met zwart. Wit speelde een
systeem van de hypermoderne school waarin de
witte stukken het centrum bestreek en waarin de
witte pionnen niet verder dan de 3e rij kwamen.
Zwart nam de uitdaging aan en bezette centrum
met 3 pionnen. Na 11 zetten brandde de lont uit
het kruitvat en viel wit het zwarte centrum aan via
de flankopmars b3-b4. Zwart was verrast en
verdedigde zijn pionnencentrum door middel van
een verborgen combinatie. De stelling werd
steeds dynamischer. Wit bleef het
pionnencentrum aanvallen met zijn stukken. Zwart
daarentegen, besloot zijn ruimtevoordeel om te
zetten in een dreigende koningsaanval. Wit
besloot zijn koningstelling te überdekken, maar
vergat de verborgen combinatie. Na 19 zetten
won zwart een stuk. Wit kon direct opgeven, maar
in het belang van de teamwedstrijd werd de partij
nog zo'n kleine 20 zetten uitgerekt.
Ed Roering
Mijn tegenstander koos met wit een wat
ongebruikelijke zijvariant. Mrt als gevolg dat ik
lang moest nadenken om gelijk te bereiken.
Uiteindelijk lukte dit niet. Ik offerde een pion, maar
kreeg onveldoende tegenspel. Wel won ik mijn
pion terug, maar in het ontstane eindspel had mijn
tegenstander veruit de beste kansen. Hij won
opnieuw een pion en had mij alle tegenkansen
kunnen ontnemen, hij verzuimde dit echter,
waarna hij het toreneinspel uiteindelijk zelfs nog in
remise liet verzanden. Een narrow escape!.

Ab Scheel
Erik Hennink
Ik kwam goed uit de opening, ontwikkelde een
gevaarlijke koningsaanval en kwam duidelijk beter
te staan. In de voortzetting verdedigde mijn
tegenstander zich echter goed en vervlakte mijn
voordeel. Nadat al het zware materiaal van het
bord ging bleef een gelijke stelling over waarna tot
remise werd besloten. Ik besef dat ik een vrij
matig seizoen in de competitie achter de rug heb.

Jan Evengroen
Met zwart kreeg ik een damegambiet op het bord.
Het ging gelijkwaardig op tot ik een kwaliteit kado
doe. Na enig gespartel was het uit.
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Henk-Jan Evengroen
Vanuit de opening had ik een klein plusje, ik kon
afwikkelen naar een beter eindspel. Ik moest
oppassen dat het geen remise zou worden, maar
verder liep ik geen gevaar meer.

de juiste velden gingen. Toen ik mijn betere
stelling in materiaalwinst kon omzetten deed ik dat
echter op de verkeerde manier. Zwart zag het
verlies van de kwaliteit niet aankomen, maar
bleek toevallig over meer dan voldoende
compensatie te beschikken. In objectief al
slechtere stelling sloeg ik nog remise af, maar
moest dat snel bekopen doordat ik ook op zet 40
nog eens flink blunderde. Om het verlies te
verwerken speelde ik nog lang door totdat het '39' stond...

Peter Scheeren
Vanuit een rustige opening kreeg ik geleidelijk aan
terreinoverwicht, dat naarmate de partij vorderde
bij mijn tegenstander steeds meer problemen
veroorzaakte. Toen hij vlak voor de 40e zet ook
nog eens mijn dame in zijn stelling liet
binnendringen was het pleit beslecht. Niet alleen
won ik een pion, maar mijn tegenstander kwam
ook nog zo'm beetje in tempodwang (ondanks dat
er nog dames, torens en paarden op het bord
stonden). Van ellende gaf hij nog een 2e pion,
waarna de winst kinderlijk eenvoudig was.

Peter Ypma
Mijn partij stond in het teken van één zet: b5-b4.
Vanaf zet 7 was mijn plan om deze zet onder
gunstige voorwaarden ten uitvoer te brengen. Het
was echter lastig om deze voorwaarden te
creëren. De voorbereiding voor deze zet duurde
dan ook ruim 40 zetten, maar toen ik de breekzet
op zet 49 eindelijk ten uitvoer kon brengen, had
deze een verwoestend effect. Ik kreeg een vrijpion
op de c-lijn ondersteund door een machtig paard
op d5. Een zet of 20 later kwam de vrijpion aan de
overkant en daarmee was het puntje in de tas.

Arjan van der Leij
Ik had als doelstelling om een lekkere
aanvallende partij te spelen. Een pionoffer in de
opening leidde tot een stelling waarin zwart weinig
kon ondernemen en mijn stukken langzaam naar
Ab Scheel

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

Accres Apeldoorn 3
Harrie de Bie
Cees van Bohemen
Mark Brussen
Anton Weenink
Hans Bouwer
Remco Pihlajamaa
Dick van der Klis
Nico Olivier

-

Messemaker 1847 1
Peter Scheeren
Peter Ypma
Henk-Jan Evengroen
Jan Evengroen
Arjan van der Leij
Ed Roering
Erik Hennink
Jan Cheung

3
0
0
0
1
1
½
½
0

-

5
1
1
1
0
0
½
½
1

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

Klasse 3C
Mp
Laurierboom-Gambiet
17
Messemaker 1847
14
Fischer Z
12
ASC
11
ASV 3
9
Accres Apeldoorn 3
8
Zukertort Amstelveen 3 7
De Wijker Toren 2
6
Het Kasteel
5
LSG 4
1

Bp
47
45½
42
38
36½
33
35
30
33½
19½

1
x
3½
4
2
2½
3½
1½
2½
3½
2

2
4½
x
5
2½
3
3
3½
2½
1½
1

3
4
3
x
6
4½
1
4
3
2
2½

Laurierboom-Gambiet is kampioen
Het Kasteel en LSG 4 zijn gedegradeerd

7

4
6
5½
2
x
3½
3½
4
4½
3½
1½

5
5½
5
3½
4½
x
4½
3½
4
3
2

6
4½
5
7
4½
3½
x
3½
3
4
4

7
6½
4½
4
4
4½
4½
x
4
3½
1½

8
5½
5½
5
3½
4
5
4
x
6½
3

9
4½
6½
6
4½
5
4
4½
1½
x
2

10
6
7
5½
6½
6
4
6½
5
6
x
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Team 2 (RSB – promotieklasse)
Ronde 8, Rokado 1 - Messemaker 1847 2 5 - 3
vrijdag 22 maart 2013

Messemaker 2 verliest met 5-3 van Rokado 1
In de voorlaatste wedstrijd van dit seizoen heeft
Messemaker 2 in de uitwedstrijd tegen Rokado 1
geen vuist kunnen maken. Remco en Eduard
speelden allebei een uitstekende partij en
brachten een vol punt binnen. Arjan en Erich (die

vooruit had gespeeld) scoorden een degelijke
remise. De overige partijen gingen helaas
verloren, waardoor de eindstand van 5-3 in ons
nadeel werd bepaald.

Kees Brinkers

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

Rokado 1
Frank Verkooyen
Rick Ensering
Hans van der Linden
Sander Boogaard
Marco van der Linden
Ben Boog
Rex van Dijken
Leo Rietveld

-

Messemaker 1847 2
Remco Hylkema
Frans Bottenberg
Arjan Hennink
Eduard van Dijk
Kees Brinkers
Erich Karstan
Wouter Schönwetter
Kees Vermijn

5
0
1
½
0
1
½
1
1

-

3
1
0
½
1
0
½
0
0

Ronde 9, Messemaker 1847 2 - SO Rotterdam 2 4 - 4
maandag 15 april

Messemaker 2 finisht op plaats 4 in Promotieklasse
Voorafgaand aan de laatste ronde van de
Promotieklasse was een interessante rangorde
ontstaan. Op plaats 4 t/m 7 stonden na de
voorlaatste ronde Messemaker 2, SO Rotterdam
2, Dordrecht 2 en Sliedrecht 2, elk met 6 punten.
In de eindstand degraderen de teams op plaatsen
8 en 9. Op plaats 8 volgde 3-Torens 1 met 4
punten. Charlois Europoort 4, op plaats 9, was al
zeker van degradatie.

Vanuit deze wetenschap mag duidelijk zijn dat de
'6-punten teams' tenminste een gelijkspel wilden
behalen. Toen dan ook in de match tegen SO
Rotterdam 2, na ca. anderhalf uur spelen, aan alle
borden remise werd aangeboden, besloten beide
teams eieren voor hun geld te kiezen en de
remise te accepteren. Een onbevredigende afloop
van de match, maar achteraf gezien bleek het een
verstandig besluit. 3-Torens 1 wist namelijk te
winnen van het verzwakte team van De Willige
Dame 1 en de teams van Dordrecht 2 en
Sliedrecht 2 kwamen eveneens via acht remises
tot 4-4.

Het bijzondere van de situatie was dat de teams
op plaats 4 t/m 7 in de laatste ronde twee aan
twee tegen elkaar speelden. Bij verlies zou een
van deze teams nog door 3-Torens 1 op
bordpunten kunnen worden gepasseerd en
daardoor kunnen degraderen.

Het resultaat van dit alles is dat Messemaker 2 op
de 4e plaats is geëindigd, waarmee plaatsing voor
de Promotieklasse in het volgend seizoen is
verzekerd.

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

Messemaker 1847 2
Remco Hylkema
Arjan Hennink
Eduard van Dijk
Frans Bottenberg
Kees Brinkers
Pieter Hörchner
Leslie Tjoo
Kees Vermijn

-
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SO Rotterdam 2
Michiel Besseling
John Schell
Cor de Zwart
Marc Schroeder
Frans Vreugdenhil
Martin Noordijk
Gerard Kastelein
Gerrit Markus

4
½
½
½
½
½
½
½
½

-

4
½
½
½
½
½
½
½
½

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

Promotieklasse
Overschie 1
Rokado 1
De Willige Dame 1
Messemaker 1847 2
Dordrecht 2
SO Rotterdam 2
Sliedrecht 2
3-Torens 1
Charlois Europoort 4

N
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Mp
16
12
7
7
7
7
7
6
3

Bp
38
38
32
31
30½
30
29½
31
28

1
x
3½
3
3½
3½
2½
3½
3½
3

2
4½
x
3½
3
1½
3
2
3½
5

9

3
5
4½
x
3½
3
3
4½
4½
4

4
4½
5
4½
x
4½
4
3½
3½
3½

5
4½
6½
5
3½
x
4½
4
3½
2

6
5½
5
5
4
3½
x
5
2½
3½

7
4½
6
3½
4½
4
3
x
5½
3½

8
4½
4½
3½
4½
4½
5½
2½
x
3½

9
5
3
4
4½
6
4½
4½
4½
x

Kampioen
promotie

degradeert
degradeert
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Team 3 (RSB – klasse 2C)
Ronde6 Messemaker 1847 3 - SO Rotterdam 4 5½ - 2½
maandag 11 maart 2013

Derde team boekt ruime overwinning op S.O. Rotterdam 4
Na de 5 - 3 overwinning op Shah Mata 2 opnieuw
succes voor derde team van SC Messemaker
1847. We waren het aan onze stand verplicht om
ook deze wedstrijd in winst om te zetten, temeer
daar de rating van S.O. Rotterdam 4 lager was
dan die van ons en wij bij winst in ieder geval vrij
van alle mogelijke degradatiezorgen zouden zijn.
Inzet en concentratie waren goed en Kees
Vermijn wist halverwege de avond het eerste volle
punt voor ons team binnen te halen. Kees is
trouwens in externe wedstrijden toch bijzonder
goed op dreef en heeft uit 6 wedstrijden al 5
punten gescoord. Onze kopman Diko Kalkdijk had
deze keer duidelijk zijn avond niet en moest al vrij
snel na de winst van Kees capituleren. Op de
resterende borden leek de strijd zich in ons
voordeel te gaan ontwikkelen. Weliswaar had
Albert-Jan het tegen de enige dame bij onze
tegenstanders erg moeilijk, maar Hans Krol en
Henk v.d. Wösten stonden beter. Bert Vlot en
Theo Huijzer stonden licht beter, terwijl de stand
bij Bas Luiten in evenwicht was. Nadat een
remiseaanbod in eerste instantie werd afgeslagen
moest Bas toch met remise genoegen nemen.
Henk had weliswaar een stuk tegen een pion
meer, maar zijn tegenstander had lange tijd het
initiatief. Na afruil wist Henk zijn tegenstander in
een matnet gevangen te zetten en een punt te
scoren. Datzelfde lukte ook Theo, nadat hij een
pion had buitgemaakt en met twee vrijpionnen kon
oprukken. De tegenstander van Hans capituleerde
in een hopeloze stand met nog enkele seconden
op de klok. Albert-Jan moest na taai verzet
uiteindelijk het " moede hoofd " in de schoot
leggen en Bert trok in een sensationeel eindspel
na een " torenoffer " aan het langste eind. Het
werd dus een prachtige 5 ½ - 2 ½ overwinning.

een verder gesloten stelling oefende wit met beide
torens druk uit op de zwarte pion op d6 en kon
zwart vooralsnog geen gebruik maken van zijn
extra loper. Uiteindelijk kon Henk na afruil van de
meeste stukken het initiatief naar zich toe trekken
en raakte zwart in een matnet verstrikt.
Bas Luiten
Mijn partij leek bijna exact op mijn vorige partij
tegen Shah Mata. Opnieuw kreeg ik met zwart
een onaangenomen damegambiet op het bord.
Ditmaal speelde mijn tegenstander een variant die
hij beter kende als ik. Dit kostte mij uiteraard weer
een hoop tijd, maar ik hield wel een gelijkwaardige
stelling op het bord. Zowel mijn tegenstander en ik
hadden beide eenmaal een stelling op het bord
waarop een onzeker risicovol voordeel te behalen
was. Beide keren kozen we voor de veilige
voortzetting, wat naar later bleek op de analyser,
de juiste keuze bleek te zijn. Uiteindelijk was het
een geheel gelijkwaardige partij, waarbij niemand
echte kansen had en de scores schommelden
tussen slechts 0,2 en -0,2. Nadat het resultaat
voor het team was veilig gesteld, kon ik een
terechte remise overeen komen.
Theo Huijzer
In een Engelse partij kwam ik met wit goed uit de
opening, maar gaf het voordeel door passiviteit
weer weg. Een scherpe aanvalszet werd mij
vervolgens bijna noodlottig. In plaats van een
kwaliteit te winnen verloor zwart een pion en
uiteindelijk in een eindspel met lopers van gelijke
kleur nog een pion. Daarna was een nauwkeurige
afwikkeling noodzakelijk, maar niet echt moeilijk
meer.
Kees Vermijn
Ik speelde met wit tegen Johan Steenbergen een
Spaanse partij met 3. …,, Lc5. Toen zwart op de
6e zet met a6 in de fout ging, won ik deze loper
tegen een pion en leek ik gemakkelijk te kunnen
gaan winnen. Echter in de gesloten stelling, die na
ruil van de Dames en een Toren ontstond, was
het toch moeilijk om een doorbraak te forceren.
Tenslotte ontstond er een eindspel van 2 P + L
tegen P + L en beiden 6 pionnen. Op de 38e zet
was het mijn beurt om in de fout te gaan en
verspeelde ik een Paard tegen een pion. Gelukkig
had ik op g5 en h4 twee verbonden vrijpionnen
die met nauwkeurig spel uiteindelijk toch de winst
brachten.

Diko Kalkdijk
In een Weense partij speelde Diko onvoorzichtig
en verwaarloosde zijn ontwikkeling. Daardoor
stonden plotseling alle witte stukken op de zwarte
koningsstelling gericht. De opstormende f-pion
van wit was niet meer te stoppen. Het was mat of
ernstig materiaalverlies. Een partij om snel te
vergeten.
Henk van der Wösten
Al op de vijfde zet kon Henk na een blunder van
wit met een vork een stuk tegen een pion winnen.
Wel had zwart een zwakke pion op d6 en wit een
sterk paard op d5 plus ontwikkelingsvoordeel. In
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Dd8 37. Kg3? (wit wil g4 dekken voordat hij het
paard wegspeelt, maar overziet dat Ta5 ongedekt
staat. Wit verkeert al in enorme tijdnood; minder
dan twee minuten op de klok) Da5: 38. Lb4 Dd8
39 e6 a5 (wellicht was Le6: beter); 40. Pf5: (een
stukoffer; voor de loper was er toch geen goed
veld en wit houdt de aanval vast. Resterende tijd
minder dan 1 minuut, dus er is geen tijd om nog
wat door te rekenen in deze gecompliceerde
stelling) 40 … b4: (nog steeds heeft Le6: de
voorkeur); 41 e7 De8 42 Dd5:+ Kh8 43. Da8:
Tc3:+ 44. Kf2 (vooral niet Kg4 wegens Dg6 mat)
Tc2+ 45. Kg1 (na 45 … Dg8+ is Kh1 net
afdoende ) Dd7?? (en dit is zelfmoord, Ld7 had
zwart meer lucht gegeven, hoewel de stelling dan
ook voor hem verloren lijkt); 46. e8D+ Kh7 47.
Dd7:+ (na Te7+ was het gelijk uit geweest) Ld7:
48. Db7 Td2 48. Te7+ en zwart gaf op. Sportief;
wit had nog 16 seconden op de klok en zwart 76
seconden.

Hans Krol
Reeds bij de tweede zet kwam ik in het voordeel
na mijn beproefde van Geet opening:
1. Pc3 Pf6
2. e4 c6?
3. e5 Pd5
De positionele voorsprong hoefde ik niet meer af
te staan en na de 30-e zet staakte Heinen de
strijd nadat ik een stuk gewonnen had. Heinen
verklaarde totaal geen ervaring te hebben met
1.Pc3 Geen schande natuurlijk en het bewijst
weer eens dat op "mijn nivo" een misschien
objectief mindere opening te verkiezen is boven
een iets betere maar algemeen bekende.
Bert Vlot
Partij Bert Vlot-Gerard Geuskens (bord 2)
Na enig positioneel gemanoeuvreer in de Franse
opening vergaloppeerde mijn tegenstander zich
hetgeen hem een paard tegen twee pionnen
kostte. Na de 25e zet van wit ontstond de
volgende stelling op het bord:

Albert-Jan Wagensveld
Dymphie Heymans -Albert-Jan Wagensveld
Het werd een dame opening en weer kon ik het
niet laten om pion b7 te vroeg op te spelen en de
witte loper op g2 de diagonaal te laten beheersen.
Dat kwam mij na een aantal verwikkelingen op
een loper verlies te staan. Wel lukte het mij om via
een ruil van mijn dame tegen wits beide torens
een sterke aanval op te bouwen ondanks de loper
achterstand. Op het toppunt van de aanval zag
het er voor wit slecht uit. Mijn zwarte loper op H3
hield de koningsstelling in de knel en op de
achterste lijn dreigde zodoende een mat " achter
de paaltjes" waardoor veel van wits stukken
gegijzeld stonden om de achterste lijn te
beveiligen. Maar mevrouw Heymans vond toch
nog een oplossing uit de narigheid. Mijn aanval
werd zonder kleerscheuren gepareerd, waarna de
achterstand van mijn loper zich deed gelden. Na
een toch nog langdurig maar zorgvuldig eindspel
was het mat onafwendbaar. 1-0 voor S.O.
Rotterdam.

De partij ging verder met 25 … g4; 26 Ph4 en om
verlies van f5 te voorkomen moest zwart zijn
actieve zwartveldige loper afruilen: 26 … Lh4; 27
h4: c5 28. c5: Dc5:+ 29. Le3 Dc6 30. Pg3 De6
31. Lc5 Tfc8 32. Ld6 Tc4 33. Pe2 Lc8 34. Pd4
(veel sterker was Tb5:) Dd7 35. c3 f6 36. Te1
Henk van der Wösten
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Messemaker 1847 3
Diko Kalkdijk
Bert Vlot
Henk van der Wösten
Kees Vermijn
Bas Luiten
Theo Huijzer
Albert-Jan Wagensveld
Hans Krol

-

SO Rotterdam 4
Tom Boesten
Rene Geuskens
Bert van Briemen
Johan Steenbergen
Ron van Leeuwen
John Gebraad
Dimphie Heijmans
Wim Heinen
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5½
0
1
1
1
½
1
0
1

-

2½
1
0
0
0
½
0
1
0
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Ronde 7 Nieuwerkerk a/d IJssel - Messemaker 1847 3 4½ - 3½
dinsdag 16 april 2013

Derde team verliest nipt van Nieuwerkerk a/d IJssel 2
Voor Nieuwerkerk stond er veel op het spel. Een
gelijk spel of een overwinning betekende voor hen
promotie naar de eerste klas van de RSB. Voor
ons team was promotie of degradatie niet meer
aan de orde. We konden dus vrijuit spelen. Dit
gebeurde dan ook. Al snel werd duidelijk dat een
overwinning of zelfs een gelijk spel voor ons team
er deze avond niet in zou zitten. Op bord 1 kwam
onze kopman Diko Kalkdijk al gauw in de
problemen en ook Bas Luiten op bord 3 als
vervanger van Henk van der Wösten als nonplaying captain kwam halverwege de avond in
grote problemen door onnodig verlies van een
stuk. Onze topscorer Kees Vermijn en Bert Vlot
hielden de stand op dat moment redelijk in
evenwicht, ALHOEWEL Bert iets minder stond.
Kees Vellekoop op bord 5 kreeg te maken met
een dreigende aanval op zijn koningsstelling,
maar wist deze door afruil van de dames af te
wenden. Theo Huijzer had het moeilijk, verbruikte
opnieuw veel tijd in een lastige stelling en kwam
een stuk en een pion achter. De tegenstander van
Albert-Jan Wagensveld rukte met zijn pionnen
naar de vijandelijke koningsstelling op, maar zette
de aanval niet door waarop een wankel evenwicht
ontstond. Hans Krol op bord 8 zag dat zijn
tegenstander de stukken snel probeerde af te
ruilen en er ontstond al snel een eindspel met
paard en toren een gelijk aantal pionnen.

moest Kees Vermijn na een interessante partij in
remise berusten.
Al met al een verdiende overwinning voor het
tweede team van Nieuwerkerk aan de IJssel. Van
harte gefeliciteerd met de promotie naar de eerste
klasse van de RSB
Henk van der Wösten
Hans Krol
Een weinig enerverende partij. Na een siciliaanse
opening met 2 c3 verdwenen al snel de dame en
de meeste lichte stukken van het bord. Na de 19e zet hadden beide partijen ieder nog 6 pionnen, 1
toren en 1 paard op het bord. Zoals non-playing
captain Henk van der Wösten terecht opmerkte
overzag ik hier de mogelijkheid om een pion te
verschalken. Even later besloot ik een remise
aanbod aan te nemen en het verdere verloop van
de zijlijn te volgen.
Albert-Jan Wagensveld tegen Leen Klein
Ik opende met een koningsgambiet en het spel
ontwikkelde zich redelijk evenwichtig, hoewel
zwart met dreigende pionnen oprukte op mijn
koningsvleugel. Om tegenspel te krijgen begon ik
een afruil in het centrum en er ontstond inderdaad
een mooie open e-lijn voor mijn toren. Dit hield
zwart bezig zodat de pionnen op mijn
koningsvleugel gelukkig niet verder kwamen. Na
voortgaande afruil ontstond een ongeveer gelijk
eindspel hoewel zwart de geslagen gambietpion
als plus had. Dat veanderde na een foutje van
zwart; zijn pluspion verdween en maakte plaats
voor een promotiepion van wit. Zwart bood remise
aan. Ik zocht overleg met de team leiding maar
die was er even niet. Dus maar op eigen koers het
spel voortgezet. Het werd erg spannend, maar
zwarts tijdnood werd mijn voordeel. Door een
verkeerde inschatting van zwart kon ik
promoveren. Wit echter stond ook op promoveren
en dat was niet meer te stoppen. Door mijn
nieuwe dame te ruilen tegen zwarts promotie pion
kon ik een gewonnen eindspel bereiken en zwart
gaf op. 1-0.

Hans zag in het eindspel pionwinst over het hoofd
en moest al vroeg op de avond in remise
berusten. Diko zette de strijd dapper voort, ruilde
twee stukken voor een toren en pion, maar moest
uiteindelijk toch zijn meerdere erkennen in Hans
Raft, die de partij geroutineerd uitspeelde. Ook
Bas kon het uiteindelijk niet bolwerken. Hij bleef
het proberen, maar het stukverlies brak hem
uiteindelijk op. Kees Vellekoop verkreeg na de
dameruil het initiatie met verdubbeling van de
torens op e halfopen f-lijn, maar de aanval sloeg
niet door. Een verdienstelijk remise na lange
afwezigheid. Bij Theo Huijzer voltrok zich een
wonder. In verloren stelling beging zijn
tegenstander een enorme blunder en verloor een
volle toren en daarna noodgedwongen ook nog
een stuk. Het was toen snel afgelopen. Ook bij
Albert-Jan keerden de kansen. In een moeilijk
eindspel met paard en pionnen trok hij aan het
langste eind. Helaas kon Bert het net niet
bolwerken. Bert een paard en twee pionnen. Zijn
tegenstander een loper en ook twee pionnen. De
loper bleek sterker en promotie van de vijandelijke
pion was niet meer tegen te houden. Als laatste

Bas Luiten
Door het niet spelen van Henk speelde ik dit keer
op bord 3 met wit. Daarbij kon ik de mij geliefde
Ponziani opening spelen. Deze kende mijn
tegenstander goed en daardoor kwam er een
tactische stelling op het bord met gelijkwaardige
kansen. Hierbij werden een aantal stukken
afgeruild, maar daarbij zag ik helaas een
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tussenzetje met een pion over het hoofd.
Daardoor werd mijn loper geblokkeerd en moest
ik een vol stuk tegen een pion inleveren. Hoewel
de moraal daardoor ver gezakt was, ben ik door
blijven spelen met de hoop dat mijn tegenstander
een fout zou maken. Dit was helaas niet het
geval. Ik kon nog wel wat mogelijkheden creëren,
maar mijn tegenstander kon dit allemaal erg
eenvoudig verdedigen. Uiteindelijk moest ik de
witte vlag hijsen en heeft mijn tegenstander een
terechte overwinning geboekt.

Ik kwam niet goed uit de opening en mijn
tegenstander haalde de strop steeds verder aan.
Rond de dertigste zet offerde ik een pion om meer
ruimte te krijgen. Er ontstond toen een boeiend
middenspel waarin ik trachtte de pluspion van
mijn tegenstander onschadelijk te maken, maar ik
kon niet voorkomen dat er steeds meer stukken
van het bord gingen. Uiteindelijk bleef er een
eindspel over waarin mijn tegenstander nog
steeds een pluspion had met loper tegen paard. Ik
trachtte nog een promotie van een van mijn
damevleugelpionnen af te dwingen, maar mijn
tegenstander kon dit voorkomen met zijn
beweeglijke loper, terwijl mijn paard vast stond om
promotie te voorkomen. Rond de zestigste zet
moest ik capituleren omdat promotie niet meer te
voorkomen was.

Theo Huijzer
In het kader van het Ruslandjaar 2013 speel ik al
enkele maanden met zwart de Russische
verdediging voor zover mogelijk. Tegen
naamgenoot Arjan Huijzer kwam weer een andere
variant op het bord. Ik krijg dus steeds meer
inzicht in deze opening. Tot zet 17 was de partij in
evenwicht. Ik zag toen een tijdelijk stukoffer van
zwart over het hoofd en stond zomaar twee
pionnen achter, maar nog niet direct verloren. Mijn
21ste zet speelde ik veel te snel en dat was dus
een blunder, die een stuk kostte. Intern zou ik
hebben opgegeven, maar extern geef je niet
eerder op voordat je mat staat, dus flink bluffen en
snel spelen maar. En ja hoor, op het moment dat
even de stelling bekijken de winst definitief zou
opleveren ging mijn tegenstander gruwelijk in de
fout. Op de volgende zet weer een blunder en
enkele zetten later nog een en het punt ging toch
nog naar Messemaker!

Kees Vermijn
Ik speelde met zwart tegen Wilfried Graveland. Hij
speelde een Weense opening die mij niet zo goed
ligt. Daarom maar gewone solide zetten gedaan.
Hij kreeg echter wel een goede stelling met
aanvalskansen. Tot de 18e zet stond wit beter
(+1.00 volgens Fritz), toen koos hij met 19. H4
niet het juiste aanvalsplan en kon ik de zaak
dichttimmeren en zelfs de aanval overnemen (2.00 volgens Fritz). Op zijn beurt kon Wilfried met
36. Pf5 mijn aanval opvangen. Intussen had ik
nog wel een pion kunnen veroveren maar een
directe winstweg zag ik niet, daarom maar
zetherhaling en een (plus-)remise zullen we maar
zeggen.

Bert Vlot

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

Nieuwerkerk a/d IJ. 2
Hans Ranft
Wilfried Graveland
Sjaak van der Linde
Jelle Versluis
Willem van der Wel
Arjan Huijzer
Leen Klein
Hugo Trimp

1707
1849
1828
1832
1695
1644
1758
1638
1410

-

Messemaker 1847 3
Diko Kalkdijk
Kees Vermijn
Bas Luiten
Bert Vlot
Kees Vellekoop
Theo Huijzer
Albert-Jan Wagensveld
Hans Krol

1704
1782
1761
1730
1765
1627
1704
1634
1631

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

Klasse 2C
Nieuwerkerk a/d IJ. 2
RSR Ivoren Toren 4
Charlois Europoort 5
Messemaker 1847 3
Ridderkerk 1
Shah Mata 2
SO Rotterdam 4
Ashtapada 1

N
7
7
7
7
7
7
7
7

Mp
12
10
10
7
6
5
4
2

Bp
31½
35½
35½
31
27
24
24
15½

1
x
5½
3
3½
3½
3
3½
2½

2
2½
x
2
4
3
4
4½
½

3
5
6
x
2½
3½
1½
1
1
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4
4½
4
5½
x
4½
3
2½
1

5
4½
5
4½
3½
x
3
3½
5

6
5
4
6½
5
5
x
3½
3

7
4½
3½
7
5½
4½
4½
x
2½

8
5½
7½
7
7
3
5
5½
x

Kampioen

degradeert
degradeert

4½
1
½
1
1
½
0
0
½

-

3½
0
½
0
0
½
1
1
½
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Team 4 (RSB – klasse 3B)
Ronde 6 Messemaker 1847 4 - Sliedrecht 3 1½ - 6½
Vrijdag, 8 maart 2013

Jeugdteam Messemaker kansloos tegen oppermachtig Sliedrecht 3
Vooraf dacht ik (Ab dus) wel dat het zwaar zou
worden tegen Sliedrecht de koploper in de poule.
Na anderhalf uur was de stand al 0 - 3. En het
werd nog erger. Lees hieronder maar hoe dat
verliep!

kwijtraakte, met compensatie van een pion. Na de
lange rokade moest de koning uit de penning
gehaald worden, met tempo verlies. Daarna was
het voor haar tegenstander, met een paar
krachtige zetten, een koud kunstje.

Jelle kwam al wat laat binnen, maar dat kan
gebeuren als je om de hoek woont, de partij leek
op de 13e zet al beslist. De dame werd gepend
met loper verlies. In een uiterste poging hier het
beste van te maken gaf hij schaak met de loper,
maar hierdoor verloor hij nu twee stukken.
Jammer, ik heb Jelle wel eens beter zien spelen.
Jasper zijn partij ging gelijk op, al had de
tegenstander wel veel stukken op de koning
staan. Uiteindelijk kwam er een pion ongedekt te
staan, die werd geslagen. De toren kwam binnen
en toen was er geen redden meer aan. Elwin ook
met een kwaliteit voor wist dit niet uit te buiten, op
de 40e zet was het ondekbaar mat. en toen was
het 0 - 4. Lotte was de tweede die een stuk

Mohammed was op de 18e zet al drie pionnen
achter, knokte nog voor wat hij waard is, maar
moest op de 34e zet in Andrew zijn meerdere
erkennen. Matthijs wist met secuur spel eerst een
kwaliteit te winnen, waarna de opkomende f-pion
de doorbraak forceerde, de g en h pion vielen,
waarna de twee vrijpionnen de partij besliste.
Chapeau Matthijs! Steven speelde een gedegen
partij, op de 18e zet was het een gelijkwaardige
stelling. Kon remise houden, ware het niet dat er
een paar schoonheidsfoutjes in zaten. Bernard
tegen Henk Prins, wie kent hem niet, kwam twee
pionnen achter, won een pion terug door secuur
spel. Kon winnen, maar het werd remise.

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

Messemaker 1847 4
Bernard Evengroen
Lotte van der Wouden
Mohammed Moussane
Jasper van Wijhe
Steven Fleuren
Elwin van Oldenborgh
Jelle Hondelink
Matthijs Borst

-

Sliedrecht 3
1½ - 6½
Henk Prins
½ - ½
Kees van der Does 0 - 1
Andrew Mensing
0 - 1
Adrian Mensing
0 - 1
Martijn Stoker
0 - 1
Peter Vis
0 - 1
Jorik Klein
0 - 1
Hans Snel
1 - 0

Ronde 7, 3-Torens 2 - Messemaker 1847 4 2½ - 5½
vrijdag 12 april 2013

Jeugdteam Messemaker sluit seizoen af met winst
Het team van 3 Torens speelde met 4 jeugdige
invallers, zij mochten het opnemen tegen het
sterke jeugdteam van Messemaker. Door het niet
opkomen dagen van Bernard was er een
invalbeurt voor de teamcaptain (ik dus), dit liep
verkeerd af, na acht zetten was de partij al
afgelopen. Ik weet niet wat me overkwam, maar

het was niet goed, wel van mijn tegenstander
natuurlijk. Jelle speelde wel zeer snel, 43 zetten
binnen het uur, maar de winst was binnen. Elwin
stond op de 20e zet een toren en loper voor, het
was dus een kwestie van tijd dat ook dit punt
geteld kon worden. En ja hoor 5 zetten later gaf
zijn tegenstander op. Stefan wist het karwei te
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klaren in 23 zetten en toen was het 1 - 4. De
tegenstander van Matthijs raakte de draad kwijt
wat voor verlies van een toren zorgde, dat
winstpunt was toen ook binnen en tevens de
teamwinst. Met nog twee partijen te gaan van
Lotte en Mohammed, Mohammed stond niet echt
lekker, zeg maar verloren, knokte door en maakte
op mooie wijze remise. Lotte stond een gezonde

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

3 Torens 2
Davin Mostert
John Dieleman
Menno Hoogenes
Ron Vollebregt
Martijn Vroegindeweij
Jeysen Boedhram
Gio Netten
Bart Zwinkes

-

pionnen voor, dat mocht niet mis gaan, maar in
een onbewaakt ogenblik verloor zij haar dame en
was de strijd gestreden. In het begin van het
seizoen schreef ik het zal fijn zijn om met dit team
in de derde klasse te blijven en dat is ruimschoots
gelukt.
Ab Scheel

Messemaker 1847 4
2½ - 5½
Ab Scheel
1 - 0
Lotte van der Wouden 1 - 0
Mohammed Moussane
½ - ½
Elwin van Oldenborgh 0 - 1
Steven Fleuren
0 - 1
Jelle Hondelink
0 - 1
Jasper van Wijhe
0 - 1
Matthijs Borst
0 - 1

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

Klasse 3B
N
Sliedrecht 3
7
3-Torens 2
7
Moerkapelle 2
7
Charlois Europoort 6 7
Messemaker 1847 4
7
Fianchetto 3
7
Zwijndrecht 2
7
IJsselmonde 2
7

Mp
14
10
8
7
7
6
3
1

Bp
40
37
30½
28½
27
29
21
11

1
x
1½
2
3½
1½
3½
3
1

2
6½
x
2½
1½
5½
1½
½
1

3
6
5½
x
3
3
5
2
1

15

4
4½
6½
5
x
4
3½
2½
1½

5
6½
2½
5
4
x
4
3
4

6
4½
6½
3
4½
4
x
4
½

7
5
7½
6
5½
5
4
x
2

8
7
7
7
6½
4
7½
6
x

Kampioen
promotie

degradeert
degradeert
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Team 5 (RSB – klasse 4A)
Ronde 7 Messemaker 1847 5 - Dordrecht 5
maandag 18 maart 2013

6-2

Messemaker 1847 5 RSB kampioen klasse 4A
Plotselinge wending!!!! Wij zijn kampioen. Door het verlies van Oostflakkee hebben wij meer bordpunten!!!
Laat de champagne maar aanrukken.!!
spel mijnerzijds onstond er een grappige stelling
met een rechthoek van torens op d1, d8, f1, f8 en
daartussenin een dubbele zwarte dubbelpion! Kat
in 't bakkie zou je denken, maar zoals
voorstelbaar loopt de ene pion de andere in de
weg. Een slechte zet (achteraf denk je wat was ik
eigenlijk van plan?) bedierf de boel. Zijn
remiseaanbod - als ik H. Barends was had ik nog
even doorgespeeld - nam ik direct aan. Ook in het
belang van het teamresultaat natuurlijk! Dat
spreekt voor zich, maar anders had ik het er niet
bij laten zitten. Waarschuwing mijnerzijds voor de
volgende keer, die nog wel even zal duren want
wij promoveren en zij niet.

Adrie Oosterhof
In laatste wedstrijd van het seizoen was er toch
nog promotie mogelijk. Tegenstander was
Dordrecht 5. Dus goed voorbereid aan tafel. Mijn
tegenstander kwam enkele minuten te laat binnen
en verontschuldigde zich door te zeggen dat hij
zijn theorie/aanvalsplan nog moest doornemen.
Dus ging ik er ook goed voor zitten. Ik stuurde de
midden pionnen direct ver naar voren tot aan de
vijandelijke stelling gedekt door paard en loper.
Kennelijk geschrokken van zoveel machtsvertoon
in de beginfase, toverde mijn tegenstander enkele
onlogische zetten op het bord waarna ik met mijn
pion door kon slaan en schaak geven. Door 1
plekje op te schuiven met zijn koning kon hij
verder doorgaan blokkeren maar was rokeren niet
meer mogelijk en stond zijn koning muurvast.
Daarna was het een kwestie van de zwarte loper
goed in positie brengen en was schaakmat
onafwendbaar. Na ongeveer 40 minuten was het
eerste punt binnen.

Wibo Bourguignon
Als je zo na een avond schaken naar huis fiets,
mijmer je nog na over alle mooie momenten.
Gewonnen met 6-2, gepromoveerd, Ronald
winnaar van het wijnklassement en Henk die als
wedstrijdleider wilde optreden. En natuurlijk mijn
eigen partij. Alleen maar goede zetten dacht ik.
Fritz veegde die illusie direct van tafel. Oké, ik
won vrij snel een pion en kreeg een steeds groter
voordeel. Maar mijn tegenstander had toch
tweemaal flink voordeel kunnen behalen. Maar
gelukkig was mijn tegenstander ook maar een
mens. Dat bleek ook aan het einde. Hij dacht dat
ik een toren en prise zette (wat ik overigens ook
even dacht), nam deze 'euforisch' met de dame
en een gevaarlijk schaak, maar zag over het
hoofd dat de toren gedekt stond door een
onopvallende loper. 1-0.

Ruud van Noord
Engelse opening met wit. Kon de middenvelden
veroveren. Om dit overwicht tegen te gaan
tegenaanval zwart met als gevilg dat de c-lijn in
mijn handen kwam . Daarn pion winst met een
paard in het centrum. Toch een spel met veel
valkuilen. Voor mij doen lang nagedacht (een
uur). Na zorgvuldig gemanoevreer kwam de winst
vanzelf.
Eduard Dame
Ik begin te vermoeden dat mijn teamleider mij het
liefst met zwart ziet spelen. Met wit ben ik soms
een beetje te overmoedig, maar met een zet op
achterstand dreigt dat gevaar niet zo gauw en
ontstaat er meestal evenwichtig spel. Opmerkelijk
dat mijn tegenstander, die dus met de witte
stukken speelde, met zijn tweede zet al een pad
betrad dat buiten alle bekende openingstheorien
ligt! Doe dat maar eens na. Door druk te zetten of
f2 voorkwam ik dat hij kort kon rokeren. Trouwens
in de partijen die ik dit jaar tot nu heb gespeeld
heb ik de neiging om gewoon niet te rokeren,
scheelt een zet en vaak staat de koning net zo
veilig. Maar dat terzijde. Uiteindelijk werd er aan
beide kanten toch lang gerokeerd en door slim

Edgar Reibel
De opening ging als volgt, Pf3 - Pc6, e4 - e5, Lc4
- Pf6, d3 - d5, exd5 -Pxd5. Ik wilde voorzichtig zijn
en koos om te rokeren. Na het zwakke a6 van
zwart had ik onmiddellijk Pxd5 kunnen spelen met
pion winst, maar ontwikkelde verder met Te1. Op
zet 21 won ik een kwaliteit plus een pion. Na de
partij vertelde mij Henk die onze wedstrijdleider
was dat ik na kwaliteit en pion winst ook de
dames had kunnen ruilen, dat vond Fritz ook. Dan
was de partij beslist sneller afgelopen, nu duurde
het nog tot de 35ste zet voordat mijn tegenstander
opgaf, het was toen 23.00 uur, en iedereen was
tevreden, want 6-2 is een mooie uitslag.
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Pieter Hörchner
Als invaller voor Messemaker 5 mocht ik aan het
vierde bord plaatsnemen met wit. Tegenover mij
had de Dordrechtse ploeg ook een invaller
opgesteld. Hij was de jongste speler die avond en
ik de oudste. Merkwaardig! Mijn tegenstander
spendeerde in de opening enkele zetten om mijn
gefianchetteerde koningsloper af te ruilen. Van
dat tijdverlies kon ik gebruik maken om mijn
centrumpionnen te laten oprukken. Zijn paarden

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

Messemaker 1847 5
Eelko de Groot
Ruud van Noord
Wibo Bourguignon
Pieter Hörchner
Eduard Dame
Edgar Reibel
Ronald Bode
Adrie Oosterhof

-

moesten wijken. Eén kwam aan de rand te staan
en dreigde verloren te gaan. De lange rokade leek
mijn tegenstander het enige redmiddel. Helaas,
het paard werd wel gered maar mat was op de
16e zet niet te voorkomen op straffe van
dameverlies. Daar koos hij voor, maar toen enkele
zetten later nog veel meer van zijn materiaal van
het bord verdween, gaf hij het op. Maar 20 zetten
heeft de partij geduurd, een partijtje dus.

Dordrecht 5
Anton de Maertelaere
Henk Monster
Hans Boersma
Erwin van Wingerden
Henk Barends
Ton Wemmers
Peter Fafié
Anton van Bokhoven

6
0
1
1
1
½
1
½
1

-

2
1
0
0
0
½
0
½
0

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

Klasse 4A
Messemaker 1847 5
Oostflakkee 2
CSV 3
Charlois Europoort 7
Nieuwerkerk a/d IJ. 3
Dordrecht 5
Barendrecht 3

N
6
6
6
6
6
6
6

Mp
10
10
7
7
6
2
0

Bp
31½
30½
27
22
27
16
14

1
x
5
3
½
3
2
3

2
3
x
4½
2
3½
3
1½

3
5
3½
x
4
5½
2
1

4
7½
6
4
x
3½
2
3

5
5
4½
2½
4½
x
2½
2

6
6
5
6
6
5½
x
3½

7
5 Kampioen
6½ promotie
7
5
6
4½
x

KNSB Beker competitie 2012-2013
4de ronde

KNSB beker: sprookje ten einde voor super viertal Messemaker 1847
Na twee overwinningen van 4 - 0 tegen En
Passant en Charlois Europoort en een met 3 - 1
zege tegen De Pion is het sprookje ten einde voor
het super viertal van Messemaker 1847. Tegen
het sterk opererende Utrecht met de jeugdige
kopman Tycho Dijkhuis bleek het viertal niet
opgewassen. Teamcaptain IM Thomas Willemze
hoefde niet aan te treden evenals IM Jelmer Jens
en FM Menno Okkes om dit resultaat neer te
zetten. Henk-Jan wist de eer nog hoog te houden
met een remise tegen IM Joost Michielsen. Lees
hieronder de verslagen zoals de teamleden hun
partij hebben ervaren
Ab Scheel

Ik kwam met zwart door enkele onnauwkeurige
zetten niet goed uit de opening waardoor ik tegen
een grote ontwikkelingsachterstand aanliep. Mijn
tegenstander profiteerde maximaal door met een
krachtige aanval mijn koningsvleugel zodanig
open te breken dat een nederlaag niet meer te
voorkomen was.
Peter Ypma
Het schijnt dat iemand mij in het prille begin van
mijn schaakcarrière eens de 3 gouden regels
uitgelegd heeft. Voor deze persoon heb ik een
vervelende mededeling. Deze les is niet goed
binnengekomen. Afgelopen donderdag speelde ik
namelijk in mijn partij tegen jeugdtalent Tycho
Dijkhuis de voor mij volstrekt logische zet
11...Pe4. Het gevolg was dat Tycho mij van het

Erik Hennink

17

Messemaker Aan Zet nummer 117

juni 2013

bord veegde. In de analyse gebeurde dat nog een
stuk of 10 keer en nog snapte ik niet wat er mis
kon zijn met zo'n normale zet. Dit besef kwam pas
toen Tycho op mijn vraag wat ik anders zou
moeten spelen, antwoorde: `Je kunt ook
ontwikkelen.' Ja, dat had ook gekund.

Messemaker eer te redden. Helaas zag ik een
verdedigbare matcombinatie over het hoofd
waardoor het opeens uit was. Het domme van mij
was dat ik in de snelschaakhectiek vergeten was
dat we er 5 sec. per zet bijkregen, deze
wetenschap had er waarschijnlijk voor gezorgd
dat ik (het winnende Db4) wel gevonden had i.p.v.
het verliezende Dc5

Jan Evengroen
Met wit mocht ik tegen Vincent Diepeveen, de
Caro Kann kwam op het bord en ik speelde de
ruilvariant. Lange tijd ging het spel gelijk op en
had ik een klein voordeeltje plus wat tijdsvoordeel.
Toen we 2,5 -0,5 achter stonden bood ik remise
aan maar dit aanbod werd geweigerd omdat zwart
inmiddels beter stond. Ik moest me nauwkeurig
verdedigen en toen we de tijdnoodfase ingingen
stond het inmiddels weer gelijk. In tijdnood kon ik
een pionnetje snoepen met het snode plan de

1.
2.
3.
4.

Utrecht
Tycho Dijkhuis
IM Joost Michielsen
Jaap Houben
FM Vincent Diepeveen

-

Henk-Jan Evengroen
Met wit kwam ik gunstig uit de opening tegen
Joost Michielsen. Om mijn voordeel te behouden
ruilde ik mijn dame voor een toren, stuk en een
pion. Joost offerde een kwaliteit om mijn activiteit
te beperken en ik moest enkele zetten daarna de
kwaliteit terug offeren om remise uit de weg te
gaan. Het eindspel dat overbleef bleek uiteindelijk
alsnog remise.

Messemaker 1847
3½
Peter Ypma
1
Henk-Jan Evengroen ½
Erik Hennink
1
Jan Evengroen
1

-

½
0
½
0
0

Messemaker speelde op bord 1 met zwart

RSB Beker competitie 2012-2013
4de ronde
Geen finaleplaats RSB-beker voor Messemaker 1847
Voor het tweede achtereenvolgende jaar is het
bekerteam van Messemaker in de halve finale van
de competitie om de RSB-beker op een te sterke
tegenstander gestuit. Vorig seizoen was het
Charlois Europoort en dit jaar was het Rokado dat
ons verhinderde de finale te bereiken. Vooral de
factor tijd heeft ons deze keer parten gespeeld.
Met uitzondering van Erich, die al vrij vroeg
remise overeenkwam, hadden al onze spelers in
de slotfase van de partij veel minder tijd ter
beschikking dan hun resp. tegenstanders.
Een goed resultaat was hierdoor eigenlijk niet
meer te behalen. Interessant waren de partijen
zeker. Zie hier de fragmenten.

In deze stelling zag geen van beide combattanten
mogelijkheden om op winst te spelen. Daarom
werd na de zetten 22.Tb1 Lh8 23.Tbg1 Lf6.
24.Tb1 tot puntendeling besloten.

Erich Karstan - Frank Verkooyen ½ - ½
Stelling na 21....Kh7
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Remco Hylkema - Rick Ensering ½ - ½

voeren: 44....Td3+! 45.Kc2 (45.Kxd3 Lf5+ wint
meteen) Lf5 46.Tg5 Tf3 en zwart behoudt zowel
zijn loper als zijn c-pion. De winst is dan niet al te
moeilijk meer. Helaas had Eduard onvoldoende
tijd op de klok (ca. 3 minuten tegen ca. 25
minuten voor zijn tegenstander) om deze wending
te vinden. Als gevolg van de tijdnood ging het op
dramatische wijze mis: 44....Tc1+? 45.Kd2 Tc2+
(nu wel het juiste idee, maar helaas een zet te
laat) 46.Kd1 (op 46.Kxc2? komt weer Lf5+ met
winst) Lxc4? (met 46....Txc4 47.Txe6 Txh4 had
zwart nog remise kunnen bereiken) 47.Tf6+
(47.Kxc2 wint meteen) Kg3 48.Kxc2 en enkele
zetten later moest zwart de strijd staken.

Stelling na 38....Dxa4

Marco van der Linden - Arjan Hennink 1 - 0

De stelling is materieel gelijk. De witte koning
staat echter kwetsbaar in het centrum. Wit moet
hier daarom wel remise door eeuwig schaak
forceren: 39.De5+ Kh6 40.Df4+ Kg7 en na nog
een paar herhalingen werd remise gegeven.
Hans van der Linden - Eduard van Dijk 1 - 0

Stelling na 30.Tc1
Door de ver opgerukte vrije c-pion, ondersteund
door de centraal opgestelde paarden, heeft wit
een kansrijke stelling. In tijdnood ging zwart hier in
de fout met 30....Le5? (na 30...Lxd5 31.Dxd5 Db6
is de strijd nog helemaal open omdat ook zwart op
d4 over een kansrijke vrijpion beschikt). Er volgde
31.Pdf6+! (wit maakt gebruik van de ongedekte
positie van Le6) 31....Lxf6 32.Dxe6 met praktisch
gewonnen stelling voor wit. Zwart bood nog
hardnekkig tegenstand maar moest zich na een
zet of tien gewonnen geven.

Stelling na 44.Txg6
Zwart heeft een gewonnen eindspel bereikt. De
realisatie van de winst vereist nog wel zorgvuldig
spel. De zwarte loper staat aangevallen en als de
loper wijkt, bijvoorbeeld 44....Ld7, dan speelt wit
45.Tg5 en verovert zwarts laatste pion. Zwart kan
dan niet meer winnen. Zwart moet een
probleemzet vinden om de stelling tot winst te

1.
2.
3.
4.

Rokado
Frank Verkooyen
Hans van der Linden
Rick Ensering
Marco van der Linden

z
w
z
w

2075
2152
2061
2055
2031

-

Messemaker 1847
Erich Karstan
Eduard van Dijk
Remco Hylkema
Arjan Hennink

Messemaker speelde met wit aan bord 1
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w
z
w
z

2028
2043
2088
2010
1970

3
½
1
½
1

-

1
½
0
½
0
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De donderdagjeugd van Messemaker
Het is bij de meeste Messemaker-leden wel
bekend dat we naast de volwassenen-afdeling
ook een bloeiende jeugdafdeling hebben.
Diegenen die op de maandagavonden aan de
vroege kant zijn zullen hier ongetwijfeld
getuige van zijn. De jongste generatie
Messemakers komt namelijk elke maandag het
uur voorafgaande aan de volwassenenclubavond bij elkaar.

club inmiddels vaarwel gezegd. Het is daarom
goed nieuws dat bovengenoemde Peter Ypma
en Henk-Jan Evengroen hebben aangegeven
ook komend jaar gewoon weer bij Messemaker
te zullen blijven.
Er is een tijd geweest (in de jaren 2003-2008)
dat Messemaker in de RSBjeugdkampioenschappen steevast de lakens
uitdeelde, deels in de persoonlijke
jeugdkampioenschappen maar vooral in de
kampioenschappen voor teams. Die tijd is
helaas veranderd: het aanbod aan talentvolle
jeugdspelers is bij Messemaker gedaald, en in
plaats daarvan is de laatste jaren de Capelse
schoolschaakvereniging Klim-Op heer en
meester in de RSBjeugdclubkampioenschappen. Ook op
nationaal niveau presteren zij uitstekend.
Onder de bezielende leiding van “meester” Jan
Sijbesma komen hier veel talenten uit voort,
waardoor Klim-Op op dit moment zowel
kwantitatief als kwalitatief een van de
belangrijkste clubs van de RSB is op
jeugdschaakgebied. Daarnaast is ook
Spijkenisse al jaren op jeugdschaakgebied
zeer actief. Messemaker moet dus de laatste
jaren een toontje lager zingen, maar wie weet
dat kan over een aantal jaren zo maar weer
veranderd zijn.

Minder bekend, of in ieder geval minder
zichtbaar, is dat Messemaker ook een
jeugdgroep op de donderdagavonden heeft.
Dit zijn de wat oudere en gevorderde
jeugdschakers, die door een wat serieuzere
manier aanpak getraind worden om t.z.t. bij de
volwassenen een stevig toontje mee te kunnen
blazen. Zij krijgen ongeveer tweewekelijks
training van professionele trainers, in de
tussenliggende weken spelen zij een interne
competitie. Daarnaast spelen zij mee aan
diverse jeugdclubcompetities in de regio (RSB)
en soms ook op landelijk niveau (KNSB). Het
sterteam van de Messemaker-jeugd speelt
zelfs al enkele jaren achtereen op het hoogste
landelijk niveau, de KNSB Meesterklasse A, en
weet zich daar goed te handhaven. Inmiddels
is de topjeugd van Messemaker ook bij de
volwassenen doorgebroken en zien we spelers
als Peter Ypma en Henk-Jan Evengroen aan
de topborden van Messemaker 1 spelen.
Anderen zoals Wouter Schönwetter en
Bernard Evengroen liggen op de loer om hen
t.z.t. te volgen.

Messemaker heeft al enkele jaren een
jeugdteam meedraaien inde RSB-competitie
e
voor volwassenen. Begonnen in de 4 klasse
stootte het team enkele jaren geleden door
e
e
naar de 3 en zelfs naar de 2 klasse. Dat
laatste was iets te hoog gegrepen en nu speelt
e
het team weer inde 3 klasse, waarin het goed
meekomt. Op deze manier kan ook niettopjeugd geleidelijk aan wennen aan het
spelen tegen de volwassenen en kan daardoor
gemakkelijker voor Messemaker behouden
blijven.

De uitdaging is altijd om talentvolle
jeugdspelers aan de club te binden. In het
verleden zijn diverse andere Messemakerjeugdspelers doorgedrongen tot het hoogste
niveau bij de volwassenen (denk bijv. aan
Talitha Munnik en aan de gebroeders Van der
Knijff), maar zij hebben - mede vanwege het
volgen van een studie elders in het land – de
Peter Scheeren

Mededelingen van het bestuur
In het bestand van seniorleden heeft zich sinds
de vorige verschijning van ‘Messemaker aan
Zet’ geen wijziging voorgedaan. Daarmee staat
het aantal seniorleden nog steeds op 51. Ook
het aantal juniorleden is gelijkgebleven op 3.
Bij de jeugd hebben zich sinds de vorige keer

vier nieuwe leden aangemeld: Joël van der
Hoeven (8 jaar), Matthieu Huisman (11 jaar),
Anne-Marie Bouma (9 jaar) en Nuno Scholten
(10 jaar). Helaas moest Anne-Marie zich al
spoedig na haar aanmelding weer afmelden.
Het aantal jeugdleden bedraagt thans 42.
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Plaatsing Stolpersteine
Op 27 februari was ik aanwezig bij de plaatsing
van 67 Stolpersteine bij het voormalige Joods
bejaardentehuis. Schaakclub ‘Messemaker
1847’ had een uitnodiging ontvangen om
hierbij aanwezig te zijn. Stolpersteine zijn
herinneringsstenen ter grootte van
cobblestones die geplaatst worden bij
woningen waarvan Joodse bewoners tijdens
de bezettingsjaren zijn weggevoerd. Het is een
idee van de Duitser
Gunter Demnig om de herinnering levend te
houden aan vernietiging van Joden, zigeuners,
politiek vervolgden, homoseksuelen, Jehova’s
Getuigen en de euthanasieslachtoffers door
het naziregime (zie bijgaande foto).

Zo stond ik dus op 27 februari op de
Oosthaven bij het gebouw dat al veel
bestemmingen heeft gehad. Oudere leden
onder ons weten wellicht nog dat wij in dit
gebouw onze schaakavonden hadden; het was
overigens voor mijn tijd als clublid. Van 1894
tot april 1943 was dit gebouw in gebruik als
tehuis voor Joodse bejaarden. Op 9 april 1943
werden de 67 bewoners en hun verzorgenden
opgepakt en weggevoerd. Voor ieder van de
bewoners werd een op naam gestelde
Stolperstein in het trottoir geplaatst.
Voordat de eigenlijke plaatsing begon kregen
67 van de meer dan 100 aanwezigen een witte
roos overhandigd om die bij de afsluiting van
de ceremonie als aandenken op één van de
stenen te leggen; ook ik mocht een roos in
ontvangst nemen. Terwijl Gunter Demnig de
stenen plaatste, werd een toespraak gehouden
door wethouder Daphne Bergman, werden
verhalen verteld door familieleden van de
weggevoerden en werd een gedicht
voorgelezen van Inez Meter. Nadat alle stenen
geplaatst waren, werd de kaddisj (een gebed
waarin God in zeer veel termen geprezen
wordt, en dat vraagt om de snelle komst van
de Messias) opgezegd. Daarna werd hen die
een roos hadden, verzocht om deze op een
gedenksteen te leggen tezamen met, naar
Joods gebruik, een kiezelsteen. De
gedenkstenen waren niet toegewezen aan de
schenkers en ik legde roos en kiezelsteen op
de gedenksteen voor Jacob Simon Weijl,
geboren 1870. Ik las de tekst op de stenen:
naam, leeftijd, de datum waarop de
wegvoering vanuit Westerbork plaats vond
(meestal 20 april 1943), vermoord op ..…. te
…….. Op de meeste stenen staat als datum 23
april 1943 en als plaats Sobibor soms
Auschwitz. Plaatsnamen die 70 jaar na dato
nog in onze herinnering voortleven en die
hopelijk in de herinnering van komende
geslachten zullen blijven voortleven. Opdat de
wandaden aan hen aan wie deze stenen
herinneren en vele miljoenen anderen met hen
nimmer vergeten zullen worden.

Wat is het verband tussen deze Stolpersteine
en de schaakclub? Gedurende de laatste jaren
is bij ieder bezoek van onze zusterschaakclub
uit Solingen – en natuurlijk ook wederkerig –
een gift ter beschikking gesteld voor een
overeengekomen goed doel of instelling in de
stad van de ontvangende schaakclub. Zo is bij
het bezoek van onze Solingse schaakvrienden
in 2012 een gift gegeven aan de Stichting
Metaheerhuis te Gouda voor de plaatsing van
twee Stolpersteine. De plaatsing van deze
stenen is een project dat in geheel Europa
wordt uitgevoerd en tot nu toe heeft Gunter
Demnig, die de stenen ook zelf plaatst, al
ongeveer veertigduizend ervan geplaatst.

Bert Vlot
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Samenvatting RSB-vergadering 8 mei 2013
Op 8 mei 2013 hield de RSB zijn eerste
vergadering van het jaar 2013. Ondergetekende
heeft namens de vereniging deze vergadering
bijgewoond en hier volgt een samenvatting van de
belangrijkste punten met een toelichting die voor
onze vereniging van belang kan zijn.

Er wordt nog steeds gezocht naar vervulling van
de vacatures voor wedstrijdleider en PR
functionaris.
De nieuwe opzet voor het Grand-Prix toernooi
(bijgevoegd aan de vergaderstukken) wordt
goedgekeurd. De nieuwe opzet gaat per 2014 in.

Aanbevolen wordt het boekje “Fondsenwerving”
aan te schaffen vanwege de tips om
sponsorgelden te verkrijgen.
Toelichting: Binnen het bestuur wordt naar
mogelijkheden gezocht om sponsoren te vinden
voor bepaalde evenementen of aspecten van
onze verenigingsdoeleinden. We zullen dit boekje
aanschaffen en zien of er voor ons bruikbare tips
in staan.

Er komt een notitie over een nieuwe opzet voor de
viertallencompetitie.
Vanuit een aangesloten vereniging is de vraag
gesteld om combiteams ook voor hogere klassen
dan de vierde mogen worden gevormd. Vanwege
het dalende ledental van veel clubs zal dit haast
onvermijdelijk worden. In september komt er een
voorstel hierover.
Toelichting: Combiteams zijn teams die
worden samengesteld uit leden van kleine
schaakverenigingen. Vaak vertoont de
speelsterkte van deze teams een snelle daling
na de eerste twee of drie borden. De
gemiddelde rating van het team rechtvaardigt
het verblijf in een bepaalde groep, maar het
krachtsverschil aan de hoge borden met de
andere verenigingen in die groep wordt als
onprettig ervaren. Bij combiteams kunnen
sterkere teams worden gevormd.

Er zal een jaarlijkse aanmoedigingsprijs van €
100,00 worden verleend aan die club die
succesvolle initiatieven ontwikkeld heeft voor
ledenwerving.
Bij een tussentijdse KNSB Bondsraadvergadering
is uitgebreid gesproken over het verschijnsel
‘zwarte leden’. Men is er nog niet uit welke
definitie gebruikt moet worden voor dit begrip en
dus ook niet hoe hiermee om te gaan.
Toelichting: Het gaat hier om het probleem
dat er verenigingen zijn die leden hebben die
niet als lid bij de KNSB zijn aangemeld.
Weliswaar kunnen deze leden geen externe
wedstrijden spelen en ontvangen geen
clubblad, maar de KNSB streeft ernaar dat
alle clubleden bij de KNSB geregistreerd
staan. Bij onze club is dit het geval, dus de
uitkomst van de discussie is thans voor ons
niet relevant.

“De Drie Torens” heeft een klacht ingediend over
de gemaakte afspraken tussen verenigingen over
de uitslag van wedstrijden in de RSB-competitie.
Het RSB bestuur keurt de handelwijze van de
betrokken verenigingen af, maar kan er thans
reglementair niets aan doen. In september kan
een voorstel voor een reglementswijziging voor dit
soort zaken tegemoet worden gezien.

Er wordt een geschikte ruimte gezocht om dit jaar
het Persoonlijk Kampioenschap van de RSB te
houden De locatie in Krimpen was niet echt
geschikt en het aantal deelnemers was wellicht
daardoor minder.

In de RSB-competitie dit jaar voelde een arbiter
zich bedreigd door een van de spelers. Er komt
een reglementswijziging betreffende verwerpelijk
gedrag, waarin de RSB sancties kan opleggen
tegen spelers in dit soort voorkomende gevallen.

De KNSB verhoogt de contributie met € 4,00 per
seniorlid. DE RSB wil deze verhoging niet volledig
doorberekenen en wil via bezuinigingen en
sponsoring de verhoging voor de eigen leden
beperken tot € 2,00. Voor juniorleden gaat de
afdracht naar de RSB wellicht omhoog met €
0,30.
Toelichting: Dit moet uiteindelijk nog worden
goedgekeurd, maar het kan consequentie
hebben voor de ledencontributie van onze
vereniging.

Er wordt over nagedacht om ook in de RSBcompetitie “Fischertijd” in te voeren.
Toelichting: Bij de zogenaamde Fischertijd
krijgt een speler per zet er een aantal
seconden bij. Hierdoor zullen minder partijen
op de klok worden verloren. Het bestuur is
nog niet van plan de Fischertijd in te voeren
bij de interne competities. Pas als dit voor de
externe wedstrijden wordt ingevoerd, zal
hierover worden besloten.
Bert Vlot

22

Messemaker Aan Zet nummer 117

juni 2013

Interne competities
Ranglijst Interne competitie 2012-2013
Nr
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46

Naam
Dijk, Eduard van (A)
Karstan, Erich (A)
Hennink, Erik (A)
Evengroen, Jan (A)
Geffen, Ben van (A)
Brinkers, Kees (A)
Royakkers, Guido (A)
Hennink, Arjan (A)
Leij, Arjan van der (A)
Ypma, Peter (A)
W?ten, Henk van der (B)
Kalkdijk, Diko (B)
Vermijn, Kees (B)
Vlot, Bert (B)
Wagensveld, Albert-Jan (B)
Huijzer, Theo (B)
Krol, Hans (B)
Kraaijeveld, Chris (C)
Kleijnen, Henk de (B)
H?chner, Pieter (B)
Hortensius, Ton (B)
Scheel, Ab (C)
Vellekoop, Kees (B)
Oosterhof, Adrie (C)
Hylkema, Remco (A)
Tjoo, Leslie (B)
Bode, Ronald (C)
Bourguignon, Wibo (B)
Wijhe, Jasper van (C)
Reibel, Edgar (B)
Beker, Bob (C)
Haerkens, Theo (C)
Bottenberg, Frans (A)
Sch?wetter, Wouter (B)
Noord, Ruud van (B)
Bruin, Max de (C)
Luiten, Bas (B)
Groot, Eelko de (C)
Huijten, Huub (C)
Kuijs, Peter (B)
Vroombout, Vincent (C)
Dame, Eduard (C)
Roering, Ed (A)
Spruit, Ruud (C)
Snel, Robin (C)
Ronden, Nico de (C)

Punten
1940
1779
1715
1672
1636
1611
1562
1520
1450
1369
1364
1318
1312
1267
1258
1242
1229
1207
1176
1168
1151
1146
1140
1122
1092
1091
1072
1060
1033
1014
912
870
816
582
527
508
490
477
456
431
418
390
376
362
320
275

23

Gsp
15
13
26
24
19
14
17
20
26
11
16
21
18
20
16
22
17
15
14
12
25
27
15
23
9
12
23
15
20
18
27
24
3
3
2
16
0
2
16
3
6
1
3
3
23
1

Gw
9
6
10
13
11
8
10
9
13
8
6
9
8
8
6
8
7
7
5
5
10
13
7
10
4
4
9
5
6
7
10
9
0
1
1
1
0
0
1
2
2
1
1
1
0
0

Rm
6
6
14
6
4
3
5
4
4
2
5
3
2
4
3
4
2
2
4
6
4
2
2
3
2
1
3
4
7
2
3
2
3
0
0
2
0
1
1
0
0
0
0
0
3
0

Vl
0
1
2
5
4
3
2
7
9
1
5
9
8
8
7
10
8
6
5
1
11
12
6
10
3
7
11
6
7
9
14
13
0
2
1
13
0
1
14
1
4
0
2
2
20
1

Perc
80
69,2
65,4
66,7
68,4
67,9
73,5
55
57,7
81,8
53,1
50
50
50
46,9
45,5
47,1
53,3
50
66,7
48
51,9
53,3
50
55,6
37,5
45,7
46,7
47,5
44,4
42,6
41,7
50
33,3
50
12,5
0
25
9,4
66,7
33,3
100
33,3
33,3
6,5
0
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Beker-competitie
Indeling 1e ronde
1. Leij, Arjan van der
2. Karstan, Erich
3. Royakkers, Guido
4. Huijzer, Theo
5. Ypma, Peter
6. Bruin, Max de
7. Scheel, Ab
8. Dijk, Eduard van

-

Hennink, Erik
Evengroen, Jan
Kleijnen, Henk de
Hennink, Arjan
Tjoo, Leslie
Vlot, Bert
Vellekoop, Kees
Geffen, Ben van

½
1
½
0
1
0
0
½

-

½
0
½
1
0
1
1
½

½
1
0
0

-

Erik door na snelschaken
Guido door na snelschaken

Ben door na snelschaken

Kwart finale
1. Hennink, Erik
2. Hennink, Arjan
3. Vlot, Bert
4. Vellekoop, Kees

-

Halve finale
1. Hennink, Erik
2. Geffen, Ben van

- Hennink, Arjan
- Ypma, Peter

0 - 1
½ - ½

Finale
1. Hennink, Arjan

- Ypma, Peter

0 - 1

Karstan, Erich
Royakkers, Guido
Ypma, Peter
Geffen, Ben van

Snelschaak
Eindstand
Naam
Hennink, Erik
Hennink, Arjan
Karstan, Erich
Leij, Arjan van der
Dijk, Eduard van
Evengroen, Jan
Hylkema, Remco

Groep # Ronden # Punten
A
4
3,5
A
4
5
A
4
7
A
3
10,5
A
4
15,5
A
2
9,5
A
1
3

Naam
Wösten, Henk van der
Hortensius, Ton
Huijzer, Theo
Tjoo, Leslie
Kalkdijk, Diko
Noord, Ruud van
Wagensveld, Albert-Jan
Reibel, Ed
Vermijn, Kees
Vlot, Bert
Kleijnen, Henk de
Schonwetter, Wouter
Bourguignon, Wibo
Vellekoop, Kees

Groep # Ronden # Punten
B
3
4,5
B
4
7,5
B
4
9
B
3
9
B
3
11,5
B
3
11,5
B
3
20,5
B
3
23,5
B
2
9,5
B
2
10
B
1
2
B
1
4
B
1
7
B
1
7

Naam
Scheel, Ab
Wijhe, Jasper van
Haerkens, Theo
Oosterhof, Adrie
Bode, Ronald
Beker, Bob
Snel, Robin
Kraaijeveld, Chris
Bruin, Max de
Dame, Eduard

Groep # Ronden # Punten
C
4
3
C
3
5,5
C
4
11
C
4
11,5
C
4
13,5
C
3
15,5
C
4
20
C
2
7,5
C
2
10
C
1
3
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½
0
1
1

Erik door na snelschaken

Peter door na snelschaken
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Combinaties
Vorige keer kreeg ik de gelegenheid om deze
rubriek met een nieuwe categorie uit te breiden.
Erich Karaten liet me een combinatie uit één van
zijn partijen zien met de vraag of die in deze
rubriek kon worden opgenomen. Dat leek me een
uitstekend idee en zo werd de rubriek in twee
delen gesplitst. Het eerste deel zou voor de
clubleden zijn om hun combinatoire bedenksels
aan hun medeleden te laten zien. Allen werden
uitgenodigd. Ter herinnering stuurde onze
secretaris nog een internetje rond.
Maar hoe ik ook wachtte, er kwam niets op mijn
adres aan. Alleen Bert Vlot liet me niet in de steek
en stuurde me een combinatie toe. Gelukkig want
zo bleef hoofdstuk A toch nog in stand.
Wordt er in Messemaker niet meer gecombineerd
en worden partijen alleen maar door blunders
beslist? Ik kan het niet geloven!
Wanneer in de herfst weer een nieuwe aflevering
van ons clubblad verschijnt, hoop ik op een

grotere oogst aan combinaties van mijn clubleden,
verzameld uit hun partijen van het afgelopen
seizoen. De komende zomervakantie kan ook zo
nuttig worden besteed.

In afdeling B vindt men weer een twaalftal
combinaties ter oplossing.
De eerste 3 zijn niet al te moeilijk en dienen ter
opwarming. Het daarop volgende negental wordt
gaandeweg moeilijker. Zij hebben één kenmerk
gemeen: Aanval op de niet gerokeerde koning.
Toen we met schaken begonnen, werd ons al
meteen geleerd zo gauw mogelijk te rokeren want
een koning in het midden bevindt zich op een
gevaarlijke plaats Dat dit geen onzin is kan men
weer eens zien aan dit negental!

Pieter Hörchner.

Combinatie A :

Zwart aan zet
1. Wit’s laatste zet was Pe2-g1; Hij stond al niet goed maar gaat het echt mis en gaat hij mat. Hoe?
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Combinaties B




Diagram 1
1.Zwart aan zet

Diagram 2
2. Wit aan zet.

Diagram 3
3. Wit aan zet.

Met een rustige zetje behaalde
Wit is de zwarte stelling
Zwart beslissend materieel voordeel. binnengedrongen en won met een
Welke zet was dat?
kleine combinatie materiaal. Hoe?

De dreiging langs de a1-h8
diagonaal is enorm. Wat was de
winnende combinatie?




Diagram 4
4. Wit aan zet.

Diagram 5
5. Wit aan zet.

Diagram 6
6. Wit aan zet.

Wit heeft een gevaarlijk initiatief met
drie stukken in de aanval. Hoe zette
Wit mat?

Zwart is blijkbaar vergeten zijn
Een wandeling van de zwarte
stukken te ontwikkelen. Hoe maakte koning heeft tot deze merkwaardige
Wit daarvan gebruik?
stelling geleid. Hoe strafte Wit deze
zwerftocht af?
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Diagram 7
7. Wit aan zet
.
Vooral dank zij het witte loperpaar
heeft de zwarte koning vrijwel geen
lucht meer. Hoe maakte Wit het
karwei vlug af?

Diagram 8
8. Wit aan zet.

Diagram 9
9. Wit aan zet.

Midden op het bord zijn er voor de
zwarte koning geen wegen meer om
te ontsnappen. Hoe maakte de
Witspeler ervan gebruik?

De witte stukken staan gereed om
de laatste klap uit te delen terwijl de
zwarte koning nog lang niet aan
rokeren toe is. Hoe maakte Wit er
een eind aan?

Diagram 10
10. Wit aan zet.

Diagram 11
11. Wit aan zet.

Diagram 12
12. Wit aan zet.

Zwart is achter gebleven in
ontwikkeling en de zwarte koning
bevindt zich ook nog eens midden
op het bord. Hoe maakte Wit
gebruik van deze factoren om
materiaal te winnen?

De zwarte stelling is een rommeltje
en bovendien staat de koning nog
op zijn oorspronkelijke plaats. Hoe
wint Wit?

De zwarte stelling mist elke
samenhang. Hoe maakte Wit
hiervan gebruik om er snel een
einde aan te maken?
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Partijenblok
Peter Scheeren - Harrie de Bie
KNSB-competitie, april 2013
Deze partij is met name interessant omdat zwart
op zet 44, midden in het middenspel, in een soort
tempodwangstelling terechtkomt.
1. d4 d6 2.Pf3 Pf6 3. g3 g6 4. Lg2 Lg7
5. O-O O-O 6. b3 c5 7. c4 Pbd7
Een betere manier om gelijkspel te krijgen is
7...Pc6 8.Lb2 cxd4 9.Pxd4 Ld7.
8. Lb2 cxd4 9. Pxd4 a6 10. Pc3 Tb8
11. Dd2 Pc5 12. Tfd1 Db6 13. h3 Ld7
14. Tac1 Lc6 15. Pd5 Lxd5
16. cxd5 Tfe8
Gespeeld na lang nadenken, omdat zwart nu pion
b3 kan winnen met 23... Lxd4!? Tijdens de partij
rekende ik als volgt (speelt U even uit het hoofd
mee?): 24.exd4!? Pxb3 25.Lc3!? Tbc8! (de juiste
toren zoals spoedig zal blijken) 26.Lb4 en nu
verliest zwart na 26...Txc4 27.Dxc4 Pa5 28.Dc3
het paard, maar zwart heeft in plaats daarvan de
fantastische zet 26...Pxd4!! met winst voor zwart
in alle varianten. Wit kan dus beter 25.Lc3
achterwege laten en hopen dat hij met zijn
loperpaar genoeg compensatie heeft voor de
pion. Nog beter is dan wellicht om niet met de
pion maar met een stuk op d4 terug te slaan, bijv.
24.Tcxd4 Pxb3 25.Td3 Pbc5 26.Ld4 met
compensatie voor de pion. Mijn tegenstander had
dit alles echter niet of nauwelijks overwogen en
speelde vrij snel:
23... Ta8
Nu krijgt wil wat hij wil: meer ruimte-overwicht.
24. b4 Pa6 25. Dc3 Dd8 26. Db3 Pb6
27. Tcc1 Tc8 28. Lf1 Txc1 29. Txc1 Db8
30. Lxa6 bxa6 31. Pc6 Db7
32. Lxg7 Kxg7 33. Dc3+ Kg8 34. Dd4

Na een rustige opening ben ik met wit met een
klein ruimte-overwicht uit de opening gekomen. Ik
probeer nu dat voordeeltje als volgt verder uit te
bouwen:
17. Tc4!?
Met de dubbele dreiging om enerzijds met b3-b4
nog meer ruimte-overwicht te verkrijgen en
anderzijds om op de c-lijn te verdubbelen. Nadeel
van deze zet is dat de toren op c4 enigszins
kwetsbaar staat.
17... a5 18. Dc2 Pfd7 19. e3 ?!
Het paard kon van e5 afgehouden worden met
19.f4!? Weliswaar heeft wit dan na 19...f5 een gat
op e4, maar het gat dat dan in de zwarte stelling
op e6 ontstaat is minstens zo erg.
19... Pe5 20. Tc3 a4 21. f4 axb3
22. axb3 Ped7 23. Tc4
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Met de voorpost op c6 staat wit nu duidelijk beter.
34... Pc8
Hier verdedigt het zwarte paard goed, maar het
staat hier wel erg passief. Overigens blijven de
paarden op c6 en c8 vanaf nu tot het einde van de
partij op hun plaatsen staan!
35. e4 Db5 36. Kf2 e6 37. dxe6 fxe6
Zwart was hier eigenlijk 37...Txe6 van plan, maar
zag nog juist op tijd dat dan 38.Pd8! meteen wint.
38. e5 dxe5?

De witte dame heeft even een ommetje gemaakt
om beide e-pionnen te winnen en staat nu weer
op hetzelfde veld als 4 zetten geleden. In deze
stelling heeft zwart geen enkele nuttige zet en is
in feite in tempodwang! Vandaar wits volgende
zet:
45. Kg2!
Onder het motto: verzin maar eens een zet. Zwart
kan eigenlijk alleen maar met de koning tussen h8
en g8 heen en weer spelen, waarna wit in alle rust
kan winnen, bijv. met de opmars h3-h4-h5. Zetten
met de zwarte koningsvleugelpionnen verzwakken
de zwarte stelling alleen maar. Zwart besluit om
een tweede pion te geven.
45... a5 46. De6+ Kg7 47. De5+ Kg8
48. bxa5 Db7 49. h4 Tf7 50. h5 Dd7
51. Dd5 gxh5
Vooral niet 51...Dg4? wegens 52.Dxf7+.
Na de gespeelde zet is 52.Pe7+ een leuke
combinatie, maar na 52...Dxe7 53.Txc8+ Kg7
heeft wit alleen maar zijn actieve paard geruild
tegen het zwarte passieve paard. In plaats
daarvan wikkel ik af naar een eenvoudig
gewonnen eindspel.
52. Dxd7 Txd7 53. Txh5 Td2+
54. Kh3 Ta2?

Ziet volledig wits volgende zet over het hoofd.
Beslist nodig was de stelling gesloten houden met
38...d5. Wit gaat dan verder met 39.Dc3, gevolgd
door 40.Pd4.
39. Dd7! Rf8 40. Tc5!
Nog even een nuttige tussenzet, omdat de zwarte
dame nu niet naar a4 kan gaan.
40... Db6 41. Dxe6+ Kg7 42. Dxe5+ Kg8
43. De6+ Kg7 44. Dd7+ Kg8

Een blunder in verloren stelling. Nu gaat het
ongelukkige paard op c8 ook nog zo'n beetje
verloren.
55. Td5!
Opgegeven. Om zijn paard niet te verliezen moet
zwart nog een derde pion geven: 55... Kf7 56.Td8
Pe7 57.Td7 Ke6 (57...Te2 is uiteraard eveneens
kansloos) 58. Txe7+ Kd6 59.Txh7 enz.
Peter Scheeren
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De Weense Wals
Soms moet je een beetje afwisselen in je
repertoire. Ik speel de laatste jaren steevast als
eerste zet e2-e4 wat me nog steeds goed bevalt.
Wel wat geëxperimenteerd met d2-d4 en vroeger
vooral Van Geet (1. Pc3) gespeeld. Met 1. Pc3
kwam je soms met zetverwisseling in het Weens
terecht. Daar speelde ik dan altijd de variant met
3. g3 op een systeem dat o.a. Smyslov veel
gespeeld heeft. Een rustige variant waarbij wit
speelt op controle van het centrum. Dit geeft
interessante mogelijkheden vooral als beide
partijen kort rokeren. Wit kan er dan een soort
KoningsIndisch in de voorhand van maken en een
pionnenwals op de koningsvleugel lanceren.
Afgelopen seizoen heb ik een tweetal partijen
mogen spelen die vanuit een Weense opening op
het bord kwamen. In de twee partijen kwam er
steeds een pionnenwals op gang die uiteindelijk
beslissend was.
E. van Dijk – K. Vermijn
Gouda 24-9-2012 interne competitie '12-'13
1. e2-e4
e7-e5
2. Pb1-c3
Pb8-c6
3. g2-g3
Na g2-g3 komt er meestal een gesloten structuur
op het bord. Het heeft wel overeenkomsten met
KoningsIndisch in de voorhand.
3...
Pg8-f6
4. Lf1-g2
Lf8-c5
5. h2-h3
a7-a6
a6 is altijd wel een nuttige zet in dergelijke
stellingen
6. Pg1-e2
0-0
7. 0-0
d7-d6
8. Kg1-h2?!
Kh2 bereid f4 voor Le6 lokt dit nog verder uit
8... Lc8-e6
9. f2-f4
Pc6-d4
10. f4-f5
Le6-d7
11. g3-g4
h7-h6
12. Pe2-g3
c7-c6
13. d2-d3
Pf6-h7
14. Pc3-b1?!
Na Pb1 dreigde wit met a2-a4 en c2-c3 een stuk
te winnen. Op deze manier kan wit zijn paard
omspelen naar d2 en f3 met tempowinst.
14...
Pd4-b5
15. a2-a4
Pb5-c7
16. Dd1-e2
Pc7-e8
17. Pb1-d2
Pe8-f6
18. c2-c3
Tf8-e8
19. Pd2-f3
Dd8-b6?
20. a4-a5?
20. b2-b4 was wel zo eenvoudig geweest ..
20...
Db6-c7
21. b2-b4
Lc5-a7
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22. c3-c4
d6-d5
23. c4-c5
Ta8-d8
structureel heeft wit groot voordeel. Zwart wordt
verder ingesnoerd en kan alleen maar afwachten
24. Lc1-b2
La7-b8
25. Tf1-e1
Na Te1 moet zwart rekening houden met een keer
slaan op d5 waarna e5 eraf kan gaan. Na d5-d4 is
echter alle kans op tegenspel verkeken voor
zwart. Hij kan van nu af aan alleen nog maar
lijdzaam toekijken hoe wit zijn aanval verder
opbouwt.
25...
d5-d4?!
26. Lb2-c1
Lc1 weer op de actieve diagonaal. Zwart kan niks
doen verder...
26...
Ld7-c8
27. Te1-h1
Dc7-e7
28. Kh2-g1
De7-f8
29. Pf3-d2
g7-g6
30. h3-h4
Pf6-d7
31. Pd2-c4
Df8-g7
32. g4-g5
h6-h5
Wit laat de structuur verder vastzetten op de
koningsvleugel om zo een offer op h5 voor te
kunnen bereiden. Zwart is machteloos en kan dit
niet verhinderen.
33. Lg2-f3
Kg8-h8
34. Lc1-d2
Pd7-f8
35. Pc4-b6
Pf8-d7
36. Pb6xc8
Zo de eerste slag van de partij! Wit ruilt de
witveldige loper van zwart. Nu wordt het veld f5
nog kwetsbaarder...
36...
Td8xc8
37. Kg1-g2
Lb8-c7
38. Lf3xh5!?
Tsja dit moest er natuurlijk een keer van komen.
Na het offer gaat wit verder met de pionnenwals
en hoopt zo de zwarte koning onder de voeten te
lopen.
38... g6xh5
39. De2xh5
Te8-g8
Wit dreigde al g5-g6 te spelen.
40. Dh5-g4
Dg4 was minder handig maar er is geen man
overboord. Wit heeft tijd om weer te
hergroeperen.
40.... Pd7-f6
41. Dg4-f3
Pf6-d7
42. Ta1-g1
Tc8-f8?
43. Kg2-f2
43. Ph5 was wel zo eenvoudig geweest
43....
Tf8-e8
44. Pg3-f1
Pd7-f8
45. h4-h5
Pf8-d7
46. g5-g6
Ph7-f6
47. h5-h6
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zwart geeft op

Zwarts laatste zet haalt weer een verdediger erbij.
Hij dreigt nu evt. te slaan op g5
18. h3-h4
d5xe4
Als zwart twee keer op g5 slaat komt hij in de
problemen na Dg4
19. Dd1-g4
Wit dreigde nu ook Pxg7
19....
f6xg5
20. h4xg5
Dd8-d7
Wit dreigde f5-f6 te spelen. Zwart heeft dat nu
tijdelijk verhinderd...
21. Lg2xe4
Lb7xe4
22. Dg4xe4
Wit dreigde f5-f6 gevolgd door f6-f7
22....
Le7-d6
23. Lc1-e3?!
In plaats van Le3 had wit ook f5-f6 kunnen spelen
om dan na Df7 Pxg7 te spelen. Wit dacht het
eerst nog verder op te kunnen bouwen.
23....
Dd7-f7
24. Ph5-g3
Pf8-d7
Zwart probeert zijn verdediging weer op orde te
krijgen
25. Kh2-g2
Ld6-c5
26. g5-g6!
Df7-e7??

E. van Dijk – E. Karstan
Gouda 8-4-2013 interne competitie '12-'13
1. e2-e4
Pg8-f6
2. Pb1-c3
e7-e5
Wit gaat niet in op de Aljechin en zo zitten we
weer in het Weens
3. g2-g3
Pb8-c6
4. Lf1-g2
Lf8-c5
5. h2-h3
0-0
6. Pg1-e2
a7-a6
7. 0-0
d7-d6
8. Kg1-h2
b7-b5
Erich pakt het iets actiever aan en is van plan het
witte centrum aan te tasten met Lb7 en d6-d5.
9. f2-f4
Lc8-b7
10. a2-a3
Pc6-d4
Wits 10e zet is onnodig voorzichtig. Beter was d2d3 geweest.
Aan de andere kant bederft a3 niets dus tsja....
11. d2-d3
Pf6-d7
12. f4-f5
f7-f6
En weer is er een gesloten structuur op het bord
gekomen. Wits plan kennen we nu: hij gaat een
pionnenwals op de koningsvleugel te lanceren.
Zwart gaat op zoek naar tegenspel door het
centrum aan te gaan tasten met d6-d5.
13. g3-g4
Pd4xe2
Zwart ruilt een potentiële aanvaller en haalt zo
ook een stuk van d5 af.
14. Pc3xe2
Tf8-e8
Zwart gaat eerst wat verdedigers bij zijn koning
brengen alvorens tot actie over te gaan. Wit gaat
verder met zijn plan.
15. Pe2-g3
Pd7-f8
16. Pg3-h5
Het witte paard valt f6 aan. Nu het paard naar f8
gespeeld is is dit een zwak punt geworden in de
zwarte stelling waar wit zich op kan richten. Zwart
probeert tegenspel te krijgen en heeft nu d6-d5
doorgezet.
16...
d6-d5
17. g4-g5
Lc5-e7

27. f5-f6?!
In plaats van f6 wint wit achter elkaar met 27.
Dd5+ Kh8 28. Th1 Pf6 (h6 Lxh6 enz.) 29. Txh7+!
Pxh7 30. Th1
27....
Pd7xf6
28. Tf1xf6!?
Lc5xe3
Zwart zag het niet zitten om een kleine kwaliteit te
moeten inleveren na Dxf6 Lxc5
29. g6xh7+
Kg8-h8
30. Tf6-g6
De7-f7
31. Ta1-f1
Le3-f4
32. Pg3-h5
Ta8-d8
33. Ph5xg7
Td8-d4
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36. Pe8-f6
Dd7xh7
37. Pf6xh7
Te4xf4
38. Ph7-g5?
38. Pf6 is nog meer uit...Ach ja wit staat natuurlijk
glad gewonnen
38...
Tf4-f5
39. Pg5-e4
Een belangrijk punt zo bleek later in de
competitie.
Twee punten dankzij de Weense Wals!
Eduard van Dijk

34. Tf1xf4!
Df7-d7?
Zwart had hier Dxg7 moeten spelen
35. Pg7xe8
Td4xe4

Fourmies 2013
In het Pinksterweekend speelde ik in gezelschap
van een grote delegatie uit Sliedrecht een
toernooi In Noord-Frankrijk, Fourmies. Een mooie
gelegenheid om het geschonden blazoen een
beetje op te poetsen, maar niets van dat alles. Er
was door de Sliedrechtse organisatie in de
voorbereiding alles aan gedaan om er een
gezellig en geslaagd toernooi van te maken. Dit
conflicteerde wel enigszins met de
schaakprestaties…
Op vrijdag waren we naar de bestemming
afgereisd en na die avond en nacht een
substantieel deel van de meegenomen voorraad
te hebben geconsumeerd moest er om 9.30
worden aangetreden.
De toon werd dan ook al direct gezet in de eerste
partij met zwart tegen iemand met een rating van
1754.

Na de gespeelde zet Pf5 speelde ik a tempo Dd7?
om me direct daarna te realiseren dat wit cxb5
kan spelen waarna de loper op c5 ongedekt staat
en ik dus niet terug kan nemen. Er volgde cxb5
Lb6 Dxc6? axb5 waarna het allemaal weer oké is.
Een hele tijd later hebben we de volgende stelling
bereikt.
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een sterk paard op e4 wel compensatie zou
hebben en het allemaal niet zo duidelijk was dus
ging ik maar voor het ‘duidelijke’ Lxe4 dxe4 Dxe4
Na e5! bleek dat echter door mijn verzwakte
koningsstelling ook niet zo duidelijk te zijn. Het
vervolg was dramatisch, miste enkele zetten
waaronder een trucje dat zwart een stuk
opleverde (zie diagram)

Achteraf gezien staat het ongeveer gelijk, maar
tijdens de partij dacht ik wel beter te staan. Dat in
combinatie met het feit dat mijn tegenstander nog
1 minuut had (met seconden per zet erbij), ik nog
10 minuten en het ratingverschil had ik alle
vertrouwen in een gunstige afloop.
Er volgde Ta7 g6 Kf4 (dreigt mat)Td4+ Kg3 Tg4+
Kf3 Hier kan Txh4 niet vanwege Th7+ en na
torenruil wint de witte pion. Dat had ik wel gezien
en ik had dan ook Kxh4 gepland, maar zag
opeens dat dan Ta4 mogelijk is met eveneens
gedwongen torenruil! Een bizarre stelling, gezien
de matdreiging moest ik wel Kxh4 spelen. Ik had
in de tussentijd wel gezien dat ik na Ta4 gelukkig
nog net remise kon maken. Het vervolg Kxh4 Ta4
f5 Txg4 fxg4+ Kg2 Kg5 b4 Kf5 b5 Ke5 b6 Kd6 b7
Kc7 Kg3 Kxb7 Kxg4 en remise kwam dan ook a
tempo op het bord.
Gezien de toevalligheid waardoor het remise werd
zou je dit nog een ‘bedrijfsongevalletje’ kunnen
noemen, maar de tweede partij tegen een
tegenstander met 1709 rating werd hem ook niet.

Na het vervolg Pxd7 (op c6 komt Db6+) Dxd7 kon
ik met Lb5 een kwaliteit winnen. Nu zat mijn
laatste externe nog vers in het geheugen, waarin
ik alles had, voor het winnen van de kwaliteit ging
en de tegenstander opeens veel compensatie
bleek te hebben. Ook hier dacht ik dat zwart met
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Txc1! Txc1 Dd2+Te1 Dxc1 waarna het uiteindelijk
nog remise werd doordat ik alle pionnen af wist te
ruilen en er toren en paard tegen toren overbleef.
‘s avonds ging de jeugd op stap en aangezien er
toch iemand op de ‘jeugd’ moest passen, ging ik
maar mee op stap. Teruggekomen bleken alle
‘oudjes’ nog niet te slapen en wat ik daarna
meemaakte… het begon met wat gooien met
water en het eindigde met iets wat de meeste
mensen alleen kennen van tv, zo’n film waarbij in
een schoolkantine een voedselgevecht uitbreekt.
Zelden zo gelachen, de hoofdrolspelers (met
meer dan 40 jaar leeftijdsverschil) van wie we de
namen maar met de mantel der liefde bedekken
waren daarna nog twee uur bezig om alles
schoon te maken… Al met al was de derde ronde
helemaal erg vroeg (begon 8.30) en we moesten
er die dag drie spelen. Positief was nog wel dat ik
de Slivovice (Tsjechische brandewijn) deze keer
had laten staan.
Maar goed, de derde ronde tegen 1671 rating zou
het dan toch wel een keer moeten lukken. Wel
een jeugdspeler, dus je weet het nooit. Het ging
echter al snel mis met hem.
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Ik heb zojuist De7 gespeeld waarna wit niet op f5
kan slaan. Dat deed hij echter toch: exf5? e4!
Lxe4 gxf5 met stukwinst en na 19 zetten geloofde
wit het verder wel.
Elke ronde werd op rating ingedeeld (alleen in de
eerste ronde werd het veld in vieren gedeeld, wat
betekende dat ik als nummer 48 van de 212 tegen
iets van nummer 100 op rating speelde). Ook de
vierde ronde weer omlaag, tegen iemand met
1768 rating. Voor het eerst in mijn leven speelde
ik in een echte partij 3.f3 tegen de Caro Kann en
ik heb hier blijkbaar nog wat te leren want ik vond
dat ik na e6 Lf4 Db6 al minder stond. Later stond
het zo.

Na de achter het bord bedachte variant Lxa1 Lxf8
Ld4 Lb4 Db6 Ld2 Tf8 Le3 Dh5 leek me dat zwart
vanwege de zwakte van d5 zeker niet beter staat,
dus maar weer eens remise geaccepteerd.
Dan de zesde ronde eindelijk weer eens een
overwinning, tegen 1829. Een dit keer relatief
goede nachtrust had moeten helpen, maar het
ging weer niet vanzelf, al leek dat eerst wel zo.

Ik snap hier helemaal niets van! Voor mijn gevoel
moet wit toch erg goed staan, aangezien zwart op
de koningsvleugel zo’n beetje pat staat. Het
probleem is alleen dat wit zijn stelling niet echt
verder kan versterken en het eigenlijk alleen van
h6 kan hebben waarna het met g6 wordt
dichtgeschoven. De computer vindt het ongeveer
gelijk staan. Na wat geschuif dan toch maar een
keer h6 want ik wil niet voor de vijfde keer
remise…

Ik dacht hier met goed paard tegen slechte loper
(al staat hij dan wel perfect gepositioneerd) wel
wat te kunnen bereiken, maar vergat weer eens
een kleinigheid. Er volgde a3? Txf4! Dxd4 Dxd4+
Df2 (want op Kh1 komt Lxg2+ met damewinst)
Dxe5 en zwart heeft twee verbonden vrijpionnen
voor de kwaliteit. Dat werd dan uiteindelijk wel
weer remise. De vijfde ronde natuurlijk weer
omlaag ingedeeld al lag de rating met 1883 iets
hoger dan voorgaand. Dit werd een
niemendalletje, zie de slotstelling na 18 zetten.
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diagramstelling na een zet of 80 (geen idee
hoeveel precies want we zaten al ver in de
uitvluggerfase)

Zie diagram. De wens om geen remise te spelen
lijkt verhoord te worden want inmiddels dreig ik h6
te verliezen en daarmee vermoedelijk de partij. Ik
vond echter in wederzijdse tijdnood Lc5! En er
volgde Dd7 (De8 was waarschijnlijk beter) Lf8
Dd1+ Tf1 Dxg4. Hier dacht ik heel even een stuk
te winnen, maar gelukkig was ik bijtijds bij zinnen:
na tussendoor Txf7+ Kg8 moet ik eerst op g4
terug slaan en verlies ik de toren op f7. Tenminste
dat dacht ik, maar zie: h7+! Kxf7 Lxg4 en promotie
is niet te verhinderen, je moet het maar zien!)
Lxg4 Le8 Lh5 wint een kwaliteit, maar is nog
absoluut niet makkelijk te winnen na Lg3. Zwart
speelde echter Lc6 en kon na Tf7 direct opgeven.
In de laatste ronde bleek ik met 4 uit 6 de hoogst
gerate speler te zijn die omlaag werd ingedeeld,
net pech dus als het je alleen om de score gaat.
Dan was 5 uit 7 mogelijk geweest met
waarschijnlijk veruit de laagste gemiddelde
tegenstand van iedereen in die groep. Nu werd de
tegenstander Roemeense IM met een voor een
IM dan wel vrij lage rating van 2351. Een remise
met zwart zou het toernooi nog enigszins
goedmaken, waarna ik in ieder geval kan zeggen
dat ik ongeslagen ben gebleven, dat zijn er niet
veel. Het werd een schuifpartij. Zie de
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Na wat nutteloos geschuif deed wit hier dan toch
maar een echte winstpoging met Kd4 (echt scherp
was de IM blijkbaar ook niet meer, want f4 is wat
eenvoudiger). Maar goed er volgde Txf2 Kc5
Tg2? a7 Ta2 en pas enkele zetten later kwam ik
op het idee f4. Achteraf dacht ik dat in plaats van
Tg2 direct g4 gxf3 Kf5 remise had opgeleverd.
Dat blijkt echter niet zo: a7 Ta1 Kb6 Kxf4 Txf6+
Kg4 Tg6+ Kxh4 Kb7 Txa7 (anders gaat de witte
toren ertussen) Kxa6 Kxh4 Tg6 Kh3 Kb6 h4 Kc5
Kh2 Kd5 h3 Ke4 Kh1 Kf3 h2 en zwart gaat mat op
de onderste rij.
Kortom alles bij elkaar een aardige partij waarin
de IM er hard voor moest werken, maar het
leverde mij niets op. Blijkbaar konden de anderen
goed met de omstandigheden omgaan of ze
hadden hun rating net tactisch onder een
bepaalde grens laten vallen, want de Nederlandse
delegatie wist in totaal circa 500,- aan prijzengeld
op te halen.
Arjan van der Leij
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Combinatierubriek - oplossingen
Oplossingen
A
1. Diko Kalkdijk - Bert Vlot
Wit staat niet best maar na 1.Pg1 was het onmiddellijk uit want er volgde 1.....Tf1+; 2.Ke2 T8f2+; 3.Kd3
Txd1+; 4.Pxd1 Td2+; 5.Kc3 Pxe4 en mat.
B
1. Yusupov - Kasparov, Riga1995.
1.....Ta8 en de witte dame zit in de val. Wit’s enige verdediging is 2.e5 maar daarop volgt
2.....Dxf3+; 3.Kxf3 Txe8 en Zwart staat een stuk voor; dat is natuurlijk voldoende voor de winst.
2. Chernin - Milov, Biel 1994.
1.Pe7+ Dxe7; 2.Txc8 en Wit wint.
3. Mabbs - Alexander, Londen 1961.
1.Lg7+ Kxg7; 2.Pe8+ Kh6; (2....Kg8; 3.Dg7 mat) 3.Df4+ g5; 4.Df6+ Kh5; 5.Pg7+ Kh4;
6.Df2 mat.
4. Korchnoi - Petersons, Kiev 1964.
1.De7+ en Zwart gaf op want er volgt 1.....Kxe7; 2.Tg7+ Ke8; 3.Pf6 mat.
5. Suba - Sax, Hastings 1983.
1.Lf7+ en zwart gaf op want het is mat in twee zetten: 1.....Pxf7; 2.Dxc6+ Ld7; (2.....Kd8; 3.Pxf7 mat) 3.Dxd7
mat.
6. Zaitsev - Storoshenko, corr.1971.
1.Db5+ Pxb5; 2.Pb4+ Kb6; 3.Pa4 mat.
7. Short - Seirawan, Luzern 1989.
1.Te6+ Kf7; (1.....Pxe6; 2.Lg6 mat) 2.Te7+ Kg8; 3.Tg3 en Zwart gaf op want mat is onafwendbaar.
8. Liogky - Efimov, Asti 1994.
1.Pxd5 Da5; (andere mogelijkheden: a. 1.....Dxb3; 2.Pc7 mat. b.1.....Dc6 De beste verdediging maar na
2.Pxe7 Kxe7; 3.De3+ Pe6; 4.Lxe6 Dxe6; 5.Dxe6+ fxe6; 6.Txd8 Kxd8 staat Wit glad gewonnen.

9. Ljiljak - Godddard, corr. 1963.
1.Pxe6 fxe6; 2.Txe6+ Kf7; 3.Dc4! en Zwart gaf op vanwege het komende dubbelschaak. Bijvoorbeeld
3.....Dxa2; 4.Tf6++ Ke8 ( 4.....Ke7; 5.Ta6++) 5.Pc7+ Kd8;6.Txf8 mat.
10. Folling - Lindblom, Gausdal 1971.
1.Pxe6 hxg4; 2.Lxb5+ Ke7; (2.....axb5?; 3.Pc7 mat) 3.Pxf8+ De6; (3.....Kxf8?; 4.Te8 mat)
4.Pxe6 fxe6; 4.Lc4. Wit heeft een pion meer en staat ook beter.
11. Bogda - Ferreira, Paraguay 1976.
1.Pf6+ en Zwart gaf het op want hij gaat mat. Men zie: 1.....gxf6 (of 1.....Pxf6; 2.Td8 mat)
2.Dxe6+ fxe6; 3.Lh5 mat.
12. Vogel - Barlov, Bondsrepubliek 1981.
1.Lb5 (met de dreiging Lxf6) 1.....Txc6; 2.dxc6 en zwart hield het voor gezien.
Terecht: a. 2.....Dc7; 3.cxd7+ Pxd7 (3.....Kd8; 4.Pxf7 mat) 4.Lxd7+ Kd8; 5.Lf4 en het is uit.
b. 2......Pxe5; 3.c7+ Pfd7; 4.cxd8D+ Kxd8; 5.0-0-0 en ook dan duurt het niet lang meer.
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