MESSEMAKER 1847
de oudste schaakclub van Nederland

Christiaan Messemaker

MESSEMAKER AAN ZET
NUMMER 119
Gouda, maart 2014

Bestuur
Voorzitter
Secretaris
Penningmeester
Wedstrijdleider intern
Wedstrijdleider extern
Jeugdleider

Arjan van der Leij
Bert Vlot
Theo Huijzer
Arjan Hennink
Erich Karstan
Peter Scheeren

585535 / 06-34028986
530271
352100 / 06 22209430
06-42707147
511140
513724

Ab Scheel
Kees Brinkers
Albert-Jan Wagensveld
Wibo Bourguignon
Gerrit-Jan Hondelink

512943
518231
395397
521877
571774

Teamleiders
Eerste team
Tweede team
Derde team
Vierde team
Vijfde team

Redactie Messemaker aan Zet
Diko Kalkdijk
Guido Royakkers

Cortenhoeve 4
Sophiastraat 29

2411 JM Bodegraven
2805 HA Gouda

0172-610978
523886

Actuele informatie
Internet homepage
Webmaster

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

Speelavond
Maandagavond: jeugd: 18:45-19:45, senioren: 20:00-24:00, jeugd in seniorencompetitie: 20:00-22:30
Aanmelden seniorencompetitie: Maandagavond vóór 20:00 in het clubgebouw

Clubgebouw
De Hoog Biljart- en Bridgecentrum
Nieuwe Gouwe o/z 11b
2801 SB Gouda

0182-747110

Contributie
POSTBANK girorekeningnummer: NL35INGB0000775875
t.n.v. penningmeester Messemaker 1847, Gouda
Jeugd t/m 16 jaar (aspiranten)
- idem - als huisgenootlid
- idem - als dubbellid
Jeugd 17 t/m 19 jaar (junioren)
- idem - als huisgenootlid
- idem - als dubbellid

€ 70,00
€ 60,00
€ 50,00
€ 85,00
€ 75,00
€ 65,00

Senioren
- idem - als huisgenootlid
Studenten en 65+
Dubbelleden
Donateurs (met clubblad)
Donateurs (zonder clubblad)

Advertentiekosten
Kwart pagina
Halve pagina
Hele pagina

€ 45,00
€ 80,00
€ 140,00

Leden van Verdienste
Henk de Kleijnen Gert-Jan Ludden
Kees Vermijn
Wil Woudenberg

Willem-Jan van den Broek Ab Scheel
Henk van der Wösten
Peter Scheeren

€ 120,00
€ 100,00
€ 90,00
€ 80,00
€ 30,00
€ 20,00

Messemaker Aan Zet nummer 119

maart 2014

Inhoudsopgave

Van het bestuur ............................................................................................. 2
Van de redactie ............................................................................................. 2
Externe Competitie seizoen 2012-2013 ......................................................... 3
Team 1 (KNSB – klasse 3C) ....................................................................... 3
Team 2 (RSB – promotieklasse) ............................................................... 11
Team 3 (RSB – klasse 2B)........................................................................ 27
Team 4 (RSB – klasse 3C) ....................................................................... 34
Team 5 (RSB – klasse 3B)........................................................................ 40
KNSB Beker competitie 2012-2013........................................................... 43
RSB Beker competitie 2013-2014 ............................................................. 47
In Memoriam Kees Vellekoop ...................................................................... 49
Een vriendelijk mens is niet meer.............................................................. 51
Partijenblok .................................................................................................. 52
Eindspelcolumn 1: De charme van pat ........................................................ 55
Tatatsteel 2014 ............................................................................................ 59
Combinatierubriek........................................................................................ 63
Kent U de FIDE-regels? ............................................................................... 66
Antwoorden eindspelcolumn ........................................................................ 67
Combinatierubriek - Oplossingen ................................................................. 68

1

Messemaker Aan Zet nummer 119

maart 2014

Van het bestuur
We zijn alweer helemaal gesetteld in onze nieuwe
locatie. Een goed teken, dat betekent dat we niet
met weemoed terugdenken aan de vorige locatie,
en terecht. In het denksportcentrum hebben we
wel een unicum meegemaakt, namelijk dat een
schaakavond is afgelast vanwege een
stroomstoring. Een geluk bij een ongeluk is dat er
geen temwedstrijd stond gepland. Hoewel het
denksportcentrum uiteraard ook niets aan deze
stroomstoring kon doen, werd het gebaar van een
gratis consumptie voor de aanwezigen in de week
daarop gewaardeerd!
De club heeft eind 2013 helaas afscheid moeten
nemen van Kees Vellekoop, die op de te vroege
leeftijd van 61 is overleden. Dit clubblad besteedt
vanzelfsprekend aandacht aan Kees.
Daarnaast in dit clubblad onder andere een
terugblik op de resultaten van onze teams, waarbij

ik met trots kan melden dat ons KNSB bekerteam
voor het tweede opeenvolgende jaar de laatste 16
heeft weten te bereiken. Hulde! Bij het uitkomen
van dit clubblad is reeds bekend of ons bekerteam
heeft kunnen doorstoten tot de laatste 8. Hiervoor
moet dan wel zijn afgerekend met de sterke
meesterklasser LSG.
Naast dit geweld doet ons tweede team nog volop
mee voor promotie naar de KNSB. We staan
bovenaan, maar enkele teams zitten ons nog op
de hielen. Dat belooft dus spannend te worden. In
de interne competitie gaat de strijd om de
koppositie vooralsnog tussen Erik Hennink en
Arjan van der Leij, maar er zijn nog kapers op de
kust.
Veel plezier gewenst bij het lezen van dit
clubblad.

Arjan van der Leij
Voorzitter

Van de redactie
Beste Messemakerleden,
Uiteraard hebben we in dit clubblad aandacht
voor het overlijden van Kees Vellekoop. Ab
Scheel en Arjan Hennink memoreren Kees in hun
bijdragen. Arjan analyseert daarbij één van Kees
zijn laatste schaakpartijen.

opgaven aan toegevoegd. Verder behandelt
Erich Karstan het claimen van remise in zijn
artikel over schaakregels. Het Tataschaaktoernooi
2014 komt ook aan bod, alhoewel we hier wat
meer input hadden verwacht, gezien het aantal
Messemakers die aan het toernooi meededen.
Zoals gebruikelijk kunt u oefenen met de
schaakopgaven van Pieter Hörchner, waarbij nu
het thema aftrekschaak centraal staat.

De externe competitie vordert en de verslagen
kunt u hier lezen, waarbij het in de promotieklasse
(team 2) en klasse 2b (team 3) spannend is. Voor
de
het 2 team zijn er goede promotiekansen, maar
de
voor het 3 team ligt het helaas anders.
Nieuw is de eindspelrubriek van Peter Ypma,
waarin “pat” wordt behandeld. Peter heeft er zelfs

We wensen u veel leesplezier.
Guido en Diko
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Externe Competitie seizoen 2012-2013
Team 1 (KNSB – klasse 3C)
Ronde 2 : De Wijker Toren 2
zaterdag 2 november 2013

-

Messemaker 1847 1

2-6

Vlaggenschip Messemaker 1847 met winst uit Wijk aan Zee
Na een lange rit kwamen we aan in het
vertrouwde Wijk aan Zee het gebouw De Moriaan
waar al jaren het Tatasteeltoernooi gehouden
wordt, het vroegere Hoogoventoernooi. Ik was net
op tijd om een foto te nemen van de trouwe
barmedewerkster (Afra) die met een leuke bos
bloemen werd verrast. Henk-Jan wist in een
strakke partij na bijna 3 uur spelen het eerste punt
binnen te halen. Een paar minuten later kwam Ed
vertellen dat het remise was, met nog 13 minuten
voor 20 zetten en een gelijkwaardige stelling werd
remise een feit. Na een half uurtje wist Jan E. zijn
partij tot een goed einde te brengen. Jan C.
volgde direct daarna door zet herhaling, dus ook
een puntendeling. Tussenstand 3-1. Na vier uur
spelen was het Erik die uit een trikkie stelling het
volgende punt scoorde. Peter Y. leek niet lekker
te staan, maar in het verre eindspel kwam hij niet
meer in moeilijkheden en was puntendeling een
terechte uitslag. Ben volgde met een remise, zijn
tegenstander had dit al eerder aangeboden, maar
door Ben niet gehoord, nu bood Ben het aan en
werd door zijn jeugdige opponent aanvaard. Peter
S. als laatste, wist zijn partij in 60 zetten tot een
goed einde te brengen. Lees hieronder de
verslagen zoals de teamleden hun partij hebben
ervaren.

aanvalsstelling. Mijn tegenstander vertrouwde het
niet en besloot in plaats van het aannemen van
het offer naar een iets beter eindspel af te
wikkelen. Waarschijnlijk is de remisegrens daarna
niet meer overschreden en toen we allebei alleen
nog een paard hadden, werd het uiteindelijk
remise.
Henk-Jan Evengroen
Na een redelijk bekende opening voor mij kreeg ik
al snel het centrum in handen. Ik kreeg de tijd mijn
stukken goed neer te zetten. Mijn tegenstander
werd nog gevaarlijk op de koningsvleugel, maar
door een doorbraak in het centrum won ik
materiaal en de partij.
Ed Roering
Met zwart spelend kreeg ik een stelling die ik vorig
seizoen ook op het bord had gehad. Toen had het
pionoffer me veel tijd gekost, nu hoefde ik me de
zetten alleen te herinneren. Dat lukte, maar mijn
tegenstander week als eerste af, hetgeen een
verbetering was ten opzichte van het witte spel
dat ik verleden jaar tegen kreeg. Wit behield zijn
pluspion, maar kon verder niet zoveel. Het was
een paar keer de vraag of ik met ..,a5 wits
damevleugel kon verminken, maar steeds was dit
te ingewikkeld om te overzien. Na ruim 20 zetten
hadden we beide weinig tijd. Mijn tegenstander
besloot het noodlot verder niet te tarten en bood
remise aan. Met weinig tijd en geen betere stelling
nam ik het aanbod aan.

Ab Scheel
Peter Scheeren
Na een rustige Slavische opening wist ik met een
aantal "petites combinaisons" een mooie stelling
te krijgen. Mijn tegenstander probeerde in eerste
instantie door stug verdedigen stand te houden.
Direct na de eerste tijdcontrole werd hij echter
toch ongeduldig en begon een tegenactie, die de
situatie voor hem eigenlijk alleen maar
verslechterde. Vijf zetten later herhaalde dit zich:
zwart was het afwachten beu en offerde zijn dame
tegen toren plus loper in de hoop op tegenspel.
Dat viel tegen, mijn dame was veel te sterk en ik
kon de partij na 60 zetten tot een goed einde
brengen.

Jan Evengroen
Met wit kreeg ik een bekende opening op het bord
maar omdat mijn tegenstander de opening ook
kon werden de eerste zeten snel uitgevoerd. Na
afwikkeling ontstond een loper paard - loper paard
eindpel. Het zwarte paard sloeg de pion op a2
maar dit paard kwam vast te staan. Uiteindelijk
wist ik het stuk te winnen waarna het snel uit was.
Jan Cheung
Vandaag had ik met zwart een partij gespeeld met
1.b3. Hoewel deze opening niet zo vaak gespeeld
wordt, was ik bekend dat de opening rijk is met
originele plannen voor zowel wit als zwart. Ik koos
met zwart voor een opzet waarin zwart een pion
op e4 kon zetten, in ruil voor een dubbelpion op

Peter Ypma
In het middenspel onderschatte ik een breekzet
van mijn tegenstander. Bij gebrek aan beter
offerde ik een kwaliteit voor een onduidelijke
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c6 en c7. Zoals verwacht kreeg zwart actief
stukkenspel nadat beide partijen lang hadden
gerokeerd. Misschien had wit te snel het centrum
gesloten. Zwart kon in het middenspel zijn stelling
met gemakkelijke zetten versterken, terwijl de
witte stukken puur voor de verdediging staan
opgesteld. Het zwarte plan van g7-g5-g4 was een
optie, maar ik zag dat er veel voorbereidende
zetten nodig waren en koos een andere optie. Wit
kon na wat voorbereidende zetten een aantal
stukken afruilen en stond iets minder, maar nog
steeds werd de remisemarge niet overschreden.
Met een correct kwaliteitsoffer lukte het wit om de
balans te handhaven. Zwart zag dat andere opties
alleen goed was voor wit en met een zetherhaling
beeindigde de partij in remise.

Vlak voor de tijdcontrole besloot mijn
tegenstander een toren voor een paard plus een
pion te geven om zo onder de druk uit komen. Na
een voor mij gunstige afruil kon ik het initiatief
weer na mij toetrekken. Het lukte om de
overgebleven toren op de 7e lijn te krijgen en dit
leverde onontkoombare problemen op voor zwart.
Ik won nog een stuk en zodoende de partij.
Ben van Geffen
Vandaag speelde ik met zwart tegen het jonge
talent Richard Schelvis, tegen wie ik vorig seizoen
met wit remise had gespeeld. Hij heeft nu wel
ruim 100 ratingpunten meer dan toen! Het werd
een interessante partij, waarin ik zo tot zet 25 niet
veel in de melk te brokkelen had. Langzaam
kreeg ik een klein voordeeltje, maar toen ik
verzuimde de aanval te versterken wist wit zijn
stelling knap te consolideren. Hij bood remise
aan, wat ik niet aannam (ik hoorde het niet!).
Uiteindelijk ontstond er een toreneindspel met
voor zwart een miniem plusje. Helaas was dat niet
genoeg voor de winst en wit accepteerde mijn
vredesaanbod.

Erik Hennink
Met wit kwam ik goed uit de opening, maar het
was lastig door de zwarte verdediging te komen.
Ik startte een aanval op de koningsvleugel, maar
switchte de aanval naar de damevleugel nadat de
eerste aanval was afgeslagen. Ik kon een sterke
batterij met twee torens en een dame op de c-lijn
krijgen en de druk op de zwarte stelling nam toe.

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

De Wijker Toren 2
Arjan Wijnberg
Paul Spruit
Bastiaan Veltkamp
Cees Duivenvoorde
Hans Nuyen
Wim Rakhorst
Hans Wiemerink
Richard Schelvis

-

Ronde 3 : Messemaker 1847 1
zaterdag 7 december 2013

Messemaker 1847
Peter Scheeren
Peter Ypma
Henk-Jan Evengroen
Ed Roering
Jan Evengroen
Jan Cheung
Erik Hennink
Ben van Geffen
- ZSC-Saende 1

2
0
½
0
½
0
½
0
½

-

6
1
½
1
½
1
½
1
½

3½ - 4½

Vlaggenschip Messemaker thuis ten onder tegen medekoploper
Erich aan bord 1 opende de score met een
puntendeling, dit na overleg met de teamcaptain.
Jan Evengroen met een kwaliteit achter forceerde
remise en hield hiermee de stand in evenwicht.
Erik kon het niet bolwerken, de pion meer bleek
voor zijn tegenstand geen bezwaar om het af te
maken. Ed trok de stand weer gelijk, nadat hij zijn
tegenstander onder druk zette en deze daardoor
in de fout ging. Peter Ypma, met een pion meer,
kon tegen de internationaal meester, met die pion
meer, het niet tot winst klaren, remise was het
hoogst haalbare, toch een compliment waard.
Complimenten ook voor Ben, op het laatste
moment zag hij de mat combinatie na enig
aandringen was het punt binnen. 3½ - 2½ is de
stand, met nog twee partijen te gaan Spannend!!!!
Peter Scheeren had het zwaar, met een kwaliteit

achter was het knokken tot de laatste snik, helaas
een nul. Jan Cheung weigerde het remise aanbod
omdat hij beter stond, in het verre eindspel verloor
hij een loper en daarmee de partij. Jammer, we
hebben het nu niet meer in eigen hand. Lees
hieronder de verslagen zoals de teamleden hun
partij hebben ervaren.
Erich Karstan
In een rustige opening speelde mijn tegenstander
niet erg nauwkeurig, waaardoor ik met zwart geen
openingsproblemen had. Er werden veel stukken
geruild, maar toch kon ik niet profiteren van de
geisoleerde pion van mijn tegenstander omdat zijn
toren veel actiever was dan de mijne. Ik wist die
activiteit te neutraliseren, maar moest toen wel
een zettenherhaling en daarmee een remise
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toestaan.

gelijkspel opleveren".... We weten hoe het is
afgelopen. JAMMER!!

Jan Evengroen
Met zwart kreeg ik een damegambiet op het bord
en omdat ik de opening niet helemaal goed
speelde moest ik me creatief verdedigen. Om de
stelling te redden deed ik een kwaliteitsoffer
waardoor ik een sterke pionnenstructuur had.
Uiteindelijk moest ik zetten herhalen waardoor het
remise was.

Jan Cheung
Ik kreeg met wit een Boedapester gambiet op het
bord. Zwart koos voor een plan waarbij de loper
op b7 werd gezet, waarbij de rokade was
uitgesteld. Tijdens de partij kreeg ik de indruk dat
wit kon profiteren op het moment dat zwarts
koning nog in het centrum stond. Met het pionoffer
c4-c5 opende wit zowel de c-lijn als de diagonaal
a4-e8. Zwart verdedigde zich accuraat. Wit won
de pion weer terug met behoud van de aanval.
ZWart probeerde de dames van het bord te ruilen.
Om dat te voorkomen, offerde ik nog een keer
een pion. Het offer werd niet aangenomen. De
zwarte koning stond nog steeds in het midden van
het bord en wit bezette het centrum. Een aantal
zetten later kon wit niet meer voorkomen dat de
dames werden afgeruild. Zwart bood op dat
moment remise aan. Ik zag in dat als wit de
dames zou gaan afruilen, wit een goede stelling
had in het eindspel omdat de zwarte pion op de
damevleugel zwak werd. Ik weigerde daarom het
remisevoorstel en speelde door. Het
remisevoorstel was nog vroeg in de wedstrijd en
ik had geen enkel zin om te overleggen met mijn
teamleider omdat de stelling er zich niet voor
leende. We gaan weer terug naar de partij. Rond
de tijdnoodfase won wit uiteindelijk de zwakke
pion. Er ontstond een dubbele toreneindspel en
wit had een loper en zwart nog een paard. Ik zou
niet meer weten wat er daarna mis is gegaan voor
wit. Zwart kreeg tegenspel vanwege de vrijpion op
de d-lijn en het zwarte paard in kon makkelijker
pionnen aanvallen dan wits loper. In een
hectische stelling ontstond er bijna 3x hetzelfde
stelling op het bord. Zwart voorkwam dat. Op dat
moment dacht met nog 7 minuten op de klok dat
wit een toren kon afruilen. Ik had verder moeten
rekenen. Na 4 zetten ik de combinatie zag ik dat
zwart een dubbelaanval kreeg dat ofwel een
kwaliteit opleverde of stukwinst.

Erik Hennink
Vlak na de opening won ik een pion, maar mijn
tegenstander had daar echter goede compensatie
voor. Ik kon het juiste plan niet vinden en mijn
tegenstander kwam steeds beter te staan. Ik
kwam niet meer onder de druk uit en mijn
tegenstander maakte het mooi af.
Ed Roering
Met wit spelend was ik na drie zetten al op relatief
onbekend terrein. Ik wist wel ongeveer wat ik
moest doen, maar de exacte zetten had ik niet
direct paraat. Ik volgde de algemene principes
van de stelling en kreeg in mijn ogen lekker spel.
Mijn tegenstander speelde vervolgens enkele
keren net iets te passief, waarna ik zijn
damevleugel volledig lam dreigde te leggen. Hij
offerde daarom een pion, maar dat maakte het
alleen maar erger. Mijn extra pion werd een
gedekte vrijpion op a7, waarna de winst niet
moeilijk meer was.
Peter Ypma
Na een rustige opening ontstond een gelijke
stelling. Hier wist ik af te wikkelen naar een
eindspel dat iets beter voor mij was. Echter deed
ik hier op mijn beurt een onnauwkeurig zetje,
waarna een potje remise eindspel ontstond.
Ben van Geffen
Vandaag de belangrijke wedstrijd tegen ZSC
Saende. Ik had wit aan bord 4 en ik trof een
tegenstander tegen wie ik één keer verloren had
én één keer gewonnen, beide malen in Wijk aan
Zee. Een interessante partij, waarin Eric Bark mij
de kans gaf op c5 een pion te pakken en die te
verdedigen. Toen stond ik al goed, maar in het
vervolg kwam ik steeds beter te staan, gewonnen
eigenlijk (al besefte ik dat niet ten volle). Een
kleine onnauwkeurigheid mijnerzijds gaf hem
ogenschijnlijk tegenspel, maar ik zat me druk te
maken om "niets"! Op het moment dat hij (en ik!)
dachten dat zwart tegenspel had en er van mij
een stuk instond, offerde ik plotseling een paard in
zijn koningsstelling. Het vervolg was sensationeel.
Zwart ging ondekbaar MAT! Hij wachtte nog even
met opgeven, maar dat maakte niet uit. De stand
in de match was 3,5 - 2,5 voor ons met 2 partijen
bezig. Ik dacht nog: "Dat moet op zijn minst een

Peter Scheeren
"Heb nooit een slecht voorgevoel, het mocht eens
uitkomen...." zei ooit een wijs iemand. In de
aanloop naar de belangrijke wedstrijd tegen de
medekoploper speelde er al enige dagen de
volgende rare gedachte door mijn hoofd: "Het zal
toch niet gebeuren dat ik onverhoopt ga verliezen
en we daardoor de wedstrijd met minimaal
verschil verliezen." En zie, dit gebeurde, en als
het tegenzit hebben we daarmee meteen het
kampioenschap verspeeld. Tijdens de wedstrijd
maakte ik me in eerste weinig zorgen: een
dreigende aanval op mijn koningsvleugel had ik
afgeslagen en ik was in een prettig eindspel
terecht gekomen. Mijn tegenstander, wellicht
geïmponeerd door het grote ratingverschil, ruilde
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zoveel mogelijk stukken en probeerde met
zetherhalingen remise te maken. Dat wist ik te
ontwijken, maar plots lette ik even niet op en
verloor ik een kwaliteit. Omdat mijn tegenstander
niet op zijn best speelde kon ik afwikkelen naar
een eindspel van loper tegen toren dat vanwege
mijn actieve pionnen waarschijnlijk nog wel remise
te houden was, maar zie: ik was zo dom om

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

Messemaker 1847
Erich Karstan
Peter Ypma
Peter Scheeren
Ben van Geffen
Erik Hennink
Ed Roering
Jan Evengroen
Jan Cheung

Ronde 4 : ASV 3 zaterdag 4 januari 2014

-

geheel vrijwillig de h-lijn voor mijn tegenstander te
openen en toen was er al snel geen houden meer
aan. Tot overmaat van ramp hoorde ik rond die
tijd dat Jan Cheung vanuit goede stelling nog
verloren had zodat de stand 3,5-3,5 was
geworden. En zo kwam mijn profetie dus helaas
helemaal uit........

ZSC-Saende 1
3½ - 4½
Yuri Eijk
½ - ½
Hans Klarenbeek
½ - ½
Frank Tijdeman
0 - 1
Eric Bark
1 - 0
Erik Janssen
0 - 1
Jan-Bart Abcouwer
1 - 0
Pieter Baltus
½ - ½
Mark van Schaardenburg 0 - 1
Messemaker 1847 1

3½ - 4½

Vlaggenschip Messemaker 1847 kapseist niet in zwaar weer!
Goede herinneringen heb ik niet aan Arnhem, met
name de schaakvereniging. Een paar jaar
geleden verloren wij in de laatste ronde van ASV
en degradeerde naar de derde klasse. Het zal
toch niet waar zijn dat wij hier de aansluiting met
de top gaan verliezen? Ach het kan gelukkig ook
wel eens anders gaan, een minieme winst is en
was achteraf, voldoende voor de aansluiting. Een
korte samenvatting van mijn belevenissen van de
partijen: Henk-Jan opende de score met een
mooie aanval waar zijn tegenstander geen raad
mee wist 0 - 1. Na drie uur spelen verzandde de
partij van Ben in remise, na aanvankelijk
optimisme van Ben in het eindspel. Ed stond de
hele partij een pion achter, toen hij deze terug
won, bood Ed, gezien de tijd 9 minuten voor 14
zetten, remise aan wat door zijn tegenstander
(tevens teamcaptain van ASV 3) werd
aangenomen. Erik kon het niet bolwerken, nadat
hij de hele partij onder druk had gestaan. De
tussenstand 2 - 2. Peter Ypma bracht met een
partij uit een stuk de stand op 2 - 3. Jan Cheung
maakte de gedecideerd, na remise te hebben
afgeslagen, de partij af en maakte er 2 - 4 van,
verliezen was dus niet meer mogelijk, maar aan
een puntendeling hebben we in deze fase van de
competitie niets. Geen zorgen Ab werd mij
ingefluisterd, Jan Evengroen haalt zomaar remise
uit deze stelling en dat gebeurde, de twee
matchpunten zijn binnen. In het verre eindspel
stond Peter Scheeren al verloren, met voorzichtig
manoeuvreren probeerde hij er nog een eeuwig
schaak uit te halen, maar zijn tegenstander bleef
koel en haalde zijn derde overwinning op rij
binnen voor zijn team. Voorwaar een prachtige

prestatie. Lees hieronder de verslagen zoals de
teamleden ze hebben ervaren.
Ab Scheel
Henk-Jan Evengroen
Met wit kreeg ik een wat onbekende opening
tegen me, mijn tegenstander kende het ook niet
goed waardoor ik al snel goed kwam te staan.
Toen hij zijn loper niet afruilde om nog enige
tegenkansen te creëren, werd het al snel slechter.
Na een blunder voor hij een vol stuk en konden de
stukken in de doos.
Ben van Geffen
Fijn dat we deze wedstrijd gewonnen hebben!
Vandaag kon ik niet meer dan een halfje
bijdragen. Ik denk dat tegen mijn jonge
tegenstander de openingskeuze niet erg gelukkig
was, maar dat is makkelijk, achteraf. Hij kende
zijn zaakjes! En toch had ik bijna de hele partij
een licht voordeeltje, dat nooit genoeg was voor
de winst. Misschien heeft er meer ingezeten?
Ed Roering
Met zwart spelend tegen hun op papier (maar ik
was blij niet tegen hun vandaag eerste bordspeler
te hoeven aantreden) beste speler moest ik na
ongeveer 10 zetten op eigen kracht verder.
Aanvankelijk reageerde ik goed, maar al snel
deed ik een te passieve zet en verloor een pion. Ik
had daar rekening mee gehouden en hoopte op
druk tegen wits damevleugel. Mijn tegenstander
dreigde echter ook nog een sterk paard naar c6 te
spelen. Gelukkig kon ik dit met een klein
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combinatietje voorkomen, waarna het ergste
achter de rug leek. Wit speelde het vervolgens
niet op z’n sterkst, waarna ik mijn pion terug won.
Met beide nog ongeveer 9 minuten op de klok
voor 17 zetten bood ik remise aan, dat leek me
een goed moment. Mijn sympathieke
tegenstander dacht inderdaad even na en koos
toen toch maar eieren voor zijn geld, hoewel hij
nog wel iets beter stond.

dame naar een minder actief veld verplaatsen en
de koningsaanval voortzetten. Wit besloot voor
het laatste, maar na een aantal zetten bleek dat
het niet de juiste keuze was. Zwart had alle
stukken minimaal 1 keer verplaatst en had
controle over het centrum en de damevleugel.
Beide spelers hadden na 28 zetten nog 5 minuten
op de klok. Wit bood remise aan. Ik zag in dat
zwart vroeg of laat een pion kon winnen op de
damevleugel en speelde na wat onderhoud met
mijn teamleider - tijdens de tijdnoodfase - door.
Toen ik de pion na een aantal zetten later
gewonnen had, zag ik dat wit vanuit het niets een
gevaarlijke koningsaanval kreeg.

Erik Hennink
In een scherpe opening kwam ik een kwaliteit en
een pion voor, maar mijn tegenstander had hier
goede compensatie voor. Het lukte me niet om
onder de druk uit te komen waarna ik een dame
tegen een toren moest ruilen. Hier kreeg ik nog
wel wat spel voor, maar het was onvoldoende om
een nederlaag af te wenden. Mijn tegenstander
gaf me geen kans meer en maakte het sterk af.
Peter Ypma
Ik kwam met zwart vrij comfortabel uit de opening.
Mijn tegenstander had echter maar één zwakte,
een pion op e5 die hij consequent ging
überdecken. Hierdoor bereikte ik niet veel. Dat
veranderde toen ik mij nota bene zelf liet trucen.
Ik verloor hierdoor een pion, maar kon van de
nood een deugd maken. Mijn tegenstander vond
mijn actieve tegenspel eng en wikkelde af naar
een eindspel waar hij een pion meer had. Echter
was mijn activiteit minstens zo belangrijk. Mijn
tegenstander leverde daarom zijn pion maar weer
in. Even later kon ik nog een pion meepakken en
daarmee de partij.

28...c3
(met pionwinst)
29.Td3 Pxc2 30. Dh4! (dreigt Td3-h3). Met nog 4
minuten op de klok moest ik een beslissing
nemen hoe de aanval op h7 opgevangen kan
worden. Na een tijdje vond ik de oplossing.
30...Pd4 31.Th3 h6 32.gxh6 Pxf5 33.h7+ Kh8
Zwart heeft de koningsaanval afgeslagen en won
de partij later.

Jan Cheung
Tijdens de laatste training kreeg ik van mijn trainer
de opdracht om in mijn toekomstige partijen op
uiterlijk de 20e zet ieder stuk verplaatst te hebben.
Als voorbeeld werden de partijen van de huidige
wereldkampioen genoemd. Hoe meer stukken in
het spel gebracht worden, hoe succesvoller een
aanval kan kan zijn. Helaas had ik vandaag niet
aan deze taak voldaan. Het duurde zelfs tot de
26e zet voordat ik alle stukken had verplaatst...
De reden? Het was een ingewikkelde partij.

Jan Evengroen
Met wit kreeg ik het Spaans op het bord. De
stukken werden snel geruild en er ontstond een
eindspel loper plus toren en 6 pionnen voor beide
spelers. Na lang manoeuvreren besloten we tot
remise.

Ik had zwart en besloot vroeg in de opening om
een asymmetrische pionnenstructuur te
verkrijgen, om zodoende meer aanvalskansen te
verkrijgen. Mijn aanpak had het effect dat ik en
misschien mijn tegenstander ook, op onbekend
terrein terecht waren gekomen. De stelling was
bijna gesloten en wit kreeg op de koningsvleugel
een pionnenstorm. Als tegenreactie opende ik de
d- en de e-lijn en bood ik dameruil aan. Wit stond
voor een moeilijke keuze. Ofwel de dames ruilen
en voor een iets minder eindspel gaan, ofwel de

Peter Scheeren
Net als vorige ronde moet ik opnieuw het
onderspit delven tegen een speler met een
ratingverschil van ruim 500 punten! Ook deze
keer stond ik na een zet of 20 goed tot zeer goed
maar deed ik daarna mezelf de das om. Ook deze
keer heb ik er geen enkele andere verklaring voor
dan dat ik te weinig wedstrijdroutine heb. Gelukkig
ging dit deze keer niet ten koste van de
teamoverwinning!
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ASV 3
- Messemaker 1847
3½ - 4½
Murat Duman
- Peter Scheeren
1 - 0
Wouter Abrahamse
- Peter Ypma
0 - 1
Fred Reulink
- Henk-Jan Evengroen 0 - 1
Daan Holtackers
- Ed Roering
½ - ½
Koen Maassen van den Brink - Jan Evengroen
½ - ½
Ruud Wille
- Jan Cheung
0 - 1
Theo Jurrius
- Erik Hennink
1 - 0
Pieter Verhoef
- Ben van Geffen
½ - ½

Ronde 5 : Messemaker 1847 1
zaterdag 8 februari 2014

-

Accres Apeldoorn 3

6½ - 1½

Messemaker Vlaggenschip teamcaptain best tevreden met uitslag
Erik Hennink
Ik kwam met wit vanuit de opening goed te staan
doordat mijn tegenstander veel tempo's verloor in
het begin van de partij. Ik ontwikkelde verder en
doordat mijn tegenstander moeilijk kon rokeren
kon ik een sterke aanval dwars door het centrum
plegen. Tegen deze aanval bleek uiteindelijk geen
verdediging mogelijk waardoor ik de partij
winnend kon afsluiten.

Jan Evengroen opende de score na een half uur
spelen met winst. Jan Cheung wist met een
matdreiging op de 22e zet het volgende punt
binnen te halen. Erich kreeg remise aangeboden
en na overleg met de teamcaptain werd dit gezien
de stand aangenomen. Erik had een
doorgebroken d-pion de lichaamstaal van zijn
tegenstander sprak boekdelen, opgeven..... hij
speelde nog even door, maar het was niet te
houden tussenstand 3½ - ½. Ed was zeker van
zijn stelling en dat resulteerde in het volgende
winstpunt 4½ - ½. De twee matchpunten zijn
binnen. Nog drie partijen te gaan. Henk-Jan
offerde een pion voor beter spel, het sloeg niet
door en toen was het keepen, in het verre
eindspel promoveerde zijn h-pion en konden de
stukken in de doos. Peter Ypma sloeg twee keer
remise af, redelijk met een pion voor, na veel
manoeuvreer werk was in het eindspel de
pluspion niet voldoende. tussenstand 6 - 1. Gaat
Peter Scheeren het redden? Wat een
manoeuvreer partij, met wisselende kansen, in de
eindfase was herhaling van zetten de enige
mogelijkheid. Met een eindstand van 6½ - 1½ was
de teamcaptain best tevreden. Lees hieronder de
verslagen zoals de teamleden hun partij hebben
ervaren.
Ab Scheel

Ed Roering
Met wit spelend kwam ik terecht in een voor mij
goed bekende opening. Mijn tegenstander had
jarenlang niet geschaakt en bij hem moesten de
zetten van ver komen. Rond de 12e zet deed hij
een wat mindere zet, waarna ik kon afwikkelen
naar een zeer goed eindspel. Mijn tegenstander
hield een verbrokkelde pionnenstelling over en
een slechte loper tegen mijn sterke paard. Dat er
nog torens op het bord waren hielp hem ook al
niet. Nadat één paar torens geruild was ging hij
uiteindelijk ten onder aan zijn zwakke pion op h7.
Zwart kon het verlies van deze pion niet
voorkomen, waarna mijn pion op h6 snel zou
promoveren. Derhalve volgde opgave, 1-0.
Erich Karstan
Mijn tegenstander speelde met wit de opening erg
voorzichtig, waardoor ik met zwart al vij snel gelijk
spel wist te krijgen. Ik wist hem ook nog een
dubbelpion te bezorgen, maar hiervoor moest ik
veel materiaal ruilen. Het resterende eindspel zag
er even kansrijk uit, maar met nauwkeurig spel
werden al mijn dreigingen geneutraliseerd en
accepteerde ik het remiseaanbod van mijn
tegenstander.

Jan Evengroen
Met zwart kreeg ik de zwarte panovvariant van het
frans op het bord. Wit deed in de opening enkele
onnauwkeurige zetten achter elkaar waardoor er
een beslissende dubbelschaak inkwam. De partij
duurde slechts 9 zetten. 0-1
Jan Cheung
Een korte partij vandaag. Zwart verzuimde direct
na de opening naar actief stukkenspel te zoeken
en werd vervolgens op beide vleugels vastgezet.
Kort daarna leverde wits koningsaanval een stuk
op. Doorspelen was zinloos en de zwartspeler gaf
de partij even later op.

Henk-Jan Evengroen
Met zwart speelde in een konings-indische partij.
Doordat ik wat onvoorzichtig en te vroeg b5
speelde verloor ik een pion en door nog wat
slechte zetten kwam ik een stuk tegen een pion
achter. Wel had ik wat gevaarlijke pionnen, waar
mijn tegenstander een stuk voor terugofferde.
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Peter Scheeren
Ik was weer het langste bezig van het hele team.
Het was deze keer een rommelige partij. Na een
originele opening speelde mijn tegenstander te
origineel verder waardoor ik na een zet of twintig
met zwart overwegend stond. Zoals wel vaker de
laatste tijd wist ik daar geen profijt van te trekken
en in de tijdnoodfase kreeg wit gevaarlijke
aanvalskansen. Nadat beide partijen nog een
paar goede kansen misten eindigde de partij in
remise door zetherhaling.

Hierdoor kwamen we in een gelijk eindspel, die ik
uiteindelijk toch wist te winnen.
Peter Ypma
Mijn gevoel over hoe de stelling was, was een
soort Jojo. Er waren een stuk of vier momenten in
de partij dat ik dacht dat ik duidelijk beter stond.
Echter, ik kon dit in alle vier de gevallen achter het
bord niet bewijzen. Ik moest dus genoegen
nemen met een remise.

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

Messemaker 1847
Peter Scheeren
Peter Ypma
Henk-Jan Evengroen
Ed Roering
Erich Karstan
Erik Hennink
Jan Evengroen
Jan Cheung

Ronde 6 : ASC
zaterdag 8 maart 2014

-

Accres Apeldoorn 3
Nikolai Kabanof
Dick van der Klis
Anton Weenink
Cees Beekhuis
Hans Bouwer
Erik Buitenhuis
Henk Scholten
Sebastiaan Jongen

Messemaker 1847 1

6½
½
½
1
1
½
1
1
1

–

1½
½
½
0
0
½
0
0
0

3½ - 4½

Vlaggenschip Messemaker houdt kop boven water in streekderby
Peter Scheeren
Een ongebruikelijke 3e zet van mijn tegenstander
(1.d4 d5 2.c4 dxc4 3.Pf3 Pd7?!) bracht een
interessante stelling op het bord. Mijn
tegenstander speelde echter niet zo nauwkeurig
waardoor ik de overhand kreeg en een pion won.
Daarna was het nog zeker niet gewonnen, maar
zwart overzag in opkomende tijdnood een leuk
paardoffer van mij waarmee zwart geforceerd mat
ging. Eindelijk weer eens een overwinning voor
mij!

Voor deze derby was er van het Algemeen
Dagblad een fotografe en verslaggever aanwezig,
maandag zal het verslag met foto in de Goudse
en Alphense bijlage staan. Precies om 1 uur
opende wedstrijdleider Pieter de Paus de zesde
ronde. Na 12 zetten offerde Henk-Jan een
kwaliteit voor een betere stelling, zijn
tegenstander verbruikte veel tijd, en Henk-Jan liep
ontspannen rond. In het verre eindspel wist hij het
punt veilig te stellen. Peter Ypma kon na 3 uur
spelen, stukverlies, zijn koning omleggen. 10
minuten later maakte onze kopman de stand weer
gelijk. De stelling van Ed verzandde in remise. De
volgende remise was voor Erik, gevolgd door
verlies voor Ben op Sander de Groot, oud
competitieleider van de RSB, maakte het Ben in
het eindspel erg moeilijk. Jan Cheung wist er na
veel manoeuvreren remise uit te slepen. Tenslotte
wist de andere Jan zijn partij, met twee pionnen
meer tot een goed einde te brengen, wat
resulteerde in een minimale, maar o zo
belangrijke overwinning. Lees hieronder de
verslagen zoals de teamleden hun partij hebben
ervaren.
Ab Scheel

Peter Ypma
Ik wist dat mijn tegenstander koningsgambiet
speelde en besloot hem te trucen met 1.e4 Pc6
met het idee om na 2.Pf3 e5 te spelen. Daarom
speelde mijn tegenstander 2.d4 waarop ik ook iets
voorbereid had. Echter, het bleek dat hij dat altijd
met zwart speelde. Daardoor wist hij mij met een
pionoffer het vuur aan de schenen te leggen. Na
een tactische, spannende partij slaagde hij erin
om erdoorheen te komen en verloor ik een stuk
en daarmee de partij.
Henk-Jan Evengroen
Met wit kreeg ik een grunfeld tegen me. Ik deed
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een bekend kwaliteitsoffer, deze won ik enkele
zetten later terug waarna ik een iets betere
stelling overhield. Ik zag niet hoe ik er gebruik van
kon maken. Uiteindelijk kwam er een ongelijk
lopereindspel op het bord, met een pluspion voor
mij. Dit was remise te houden, maar mijn
tegenstander overzag dat, waardoor ik de punt
toch binnen kon halen.

zwarts tijdelijk voordeel langzaam maar wegebde.
Wit speelde in deze fase echter niet nauwkeurig.
Zwart, nog steeds een pion minder, kwam weer
terug in het spel door wits zwakke 1e rij. De
zwarte druk op de centrale velden werd wit teveel
in de tijdnoodfase en zwart wist een stuk te
winnen voor 2 pionnen. Er ontstond een dame en
loper tegen een dame eindspel. In deze fase van
de partij had zwart de dames op het bord moeten
houden, om tenminste nog een koningsaanval te
creeren. Toen zwart onterecht de dames afruilde,
was het materiaalverschil te klein voor de winst.
Gezien de gemiste kansen van beide zijden, was
remise misschien de terechte uitslag van deze
partij geweest.

Ed Roering
Mijn tegenstander koos met wit voor een
ruilvariant, waana het moeilijk voor mij was om
voordeel te krijgen. Er werd nog meer geruild,
waarna de stelling in evenwicht leek. Ik probeerde
nog op trucs te spelen, onder andere door een
pionoffer, maar mijn tegenstander ging er niet op
in. In lichte tijdnood voor beide sloeg ik
aanvankelijk nog remise af, maar toen wit
nauwkeurig bleef spelen, werd de vrede op de
38e zet toch getekend.

Erik Hennink
Ik kwam met wit goed uit de opening. In het
vroege middenspel kon ik mijn tegenstander een
triple pion bezorgen op de c-lijn. In het vervolg
vond ik echter niet de goede voortzetting en hield
na een sterke verdediging van mijn tegenstander
een ongeveer gelijkstaand eindspel over. In de
spannende tijdnoodfase werden laatst de stukken
geruild en bleef een pionnneneindspel over dat
remise werd.

Jan Evengroen
Met wit mocht ik tegen Wouter Hennink en hij
speelde Pirc. In de tijdnoodfase was het zeer
onoverzichtelijk met voor zowel zwart en wit een
koningsaanval. Na de 40e zet hadden we een
toreneindspel, maar door promoveren van een
zwarte en witte pion ontstond er een dame
eindspel waarin ik 2 pluspionnen had. Toch
dreigde er steeds remise uiteindelijk na 94 zetten
wist ik de winst binnen te halen. Hiermee was ook
de teamwinst binnen 1 - 0

Ben van Geffen
Voor mij vandaag een grote teleurstelling. Ik
kwam met zwart goed uit de opening. Het stond
gelijk en ik ging op zoek naar de winst, die er
misschien met 19...... De5!? had ingezeten. Ik
ging echter het eindspel in, daarmee de witte
kansen vergrotend. Hij had de meerderheid op de
damevleugel en ik slaagde er maar niet in mijn
pionnen in het centrum en de koningsvleugel naar
grotere activiteit te voeren. Tijdnood kwam er nog
bij en na zet 40 ging ik roemloos ten onder. Een
zwakke beurt!

Jan Cheung
Direct na de opening offerde ik een pion om actief
tegenspel te verkrijgen. Wit had moeite om zijn
stukken van de damevleugel in het spel te
brengen. Misschien had ik in het middenspel naar
andere mogelijkheden moeten zoeken, omdat

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

ASC
Clement van de Laar
Dinard van der Laan
Norbert Jansen
Eric Fraikin
Wouter Hennink
Wouter Dambrink
Paul de Vries
Sander de Groot

-

Messemaker 1847
3½ - 4½
Peter Scheeren
0 - 1
Peter Ypma
1 - 0
Henk-Jan Evengroen 0 - 1
Ed Roering
½ - ½
Jan Evengroen
0 - 1
Jan Cheung
½ - ½
Erik Hennink
½ - ½
Ben van Geffen
1 - 0

Klasse 3C
Mp
ZSC-Saende 1
12
Messemaker 1847
10
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9
ASV 3
8
Zukertort Amstelveen 3 7
De Wijker Toren 2
5
ASC
3
Caissa 6
3
VAS 3
3
Accres Apeldoorn 3
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Team 2 (RSB – promotieklasse)
Ronde 3 De Willige Dame 1
maandag 11 november
2013

-

Messemaker 1847 2

5-3

Willige Dame is Messemaker 2 te machtig
In de uitwedstrijd tegen De Willige Dame 1
moest onze eerstebordspeler Eduard van Dijk
helaas wegens ziekte op het laatste moment
verstek laten gaan. Henk de Kleijnen was bereid
de koppositie over te nemen en Kees Vermijn
nam als invaller achter het achtste bord plaats.
Wellicht mede als gevolg van het ontbreken van
onze kopman verliep de wedstrijd niet zoals we
gewenst hadden. Aan het eind van de avond
stond er een score van 5-3 voor De Willige
Dame op het bord.

tegen twee pionnen. Het begin van een
onontkoombaar einde....
Arjon Severijnen - Arjan van der Leij 0 - 1

Hieronder een aantal cruciale momenten uit de
partijen.
Henk de Kleijnen - Freek Schouten 0 - 1

Met zwart spelend kwam ik zonder problemen
uit de opening, hoewel omstanders het er tricky
uit vonden zien. Het zojuist gespeelde 26....h6
27.Pe4 lijkt op het eerste gezicht een blunder
vanwege de dubbele dreiging Pxc5 en Pd6 met
kwaliteitswinst, maar ik had een sterk antwoord
klaarliggen: 27....Tc1 en nu komt op 28.Pd6
Db6! waarna 29.Pxc8 niet kan vanwege Dxd4+.
Wit koos voor 28.Kh1? maar nu ging wit ten
onder aan onderste rij problemen. Er volgde
28....Db6 (dreigt Dxd4) 29.Dd3 (relatief het
beste was nog 29.Txc1 maar wit staat al
verloren) Pxf4 30.Dd2 Txd1(Pe2! is nog
krachtiger, maar dit is meer dan voldoende voor
de winst) 31.Dxd1 Dxd4! 32.Dxd4 Tc1+ 33.Dg1
Txg1+ 34.Kxg1 Pd3 en zwart wint nog een pion.
Het paardeindspel werd verder probleemloos in
winst omgezet.

Na op het laatste moment te zijn gevraagd om
aan het eerste bord de plaats van de onze zieke
kopman Eduard in te nemen, stelde ik me in op
Remco van Vaalen als tegenstander. Dat bleek
onjuist, want Freek Schouten nam tegenover me
plaats. Geen onbekende voor me. Enkele
seizoenen geleden, toen ik in de KNSBcompetitie uitkwam voor Erasmus, speelde ik
eerder tegen hem (toen nog meedraaiend voor
Bergen op Zoom). Bij die gelegenheid liet ik de
winst glippen. Een revanche was niet
ondenkbaar, want ditmaal kwam ik opnieuw (ook
volgens Fritz) beter uit de opening. In een
poging om te forceren verspeelde ik het
voordeeltje, maar in de diagramstelling sta ik
(wit) zeker niet minder. Hier speelde ik het
onzalige 16.Pf3-h4? Direct na het spelen ervan
realiseerde ik me dat dit een blunder was.
Schietgebedjes waren vervolgens tevergeefs,
want na lang nadenken (!) speelde zwart de
voor de hand liggende zet b5-b4 met stukwinst

Remco Hylkema - Naomi Snikkers 0 - 1

Stelling na 22.g2xh3
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22....Lxh3?! (!?) Objectief zeker niet de beste
zet, subjectief een interessante omdat wit toch
flink moet gaan rekenen. 23.Pb6? Beter was
23.Txh3! Dd7 24.Txh5 Dxb5 25.Lb6 Dxb4
26.Kf2 waarna zwart hopeloos verloren staat
omdat de zwarte dame gevangen dreigt te
worden en alleen terug kan via veld b5 waarna
het paard op c4 verwoestend toeslaat. Ik had dit
niet gezien en dacht mijn mooie extra pion op de
damevleugel kwijt te zijn en met Pb6 laat ik
zwart dus nog een beetje tegenspartelen.
23....Lg2 24.Pxa8 Lxh1 25.Pac7 Pxc7 26.Pxc7
Dc8 27.0-0-0 Dh3 Zwart probeert de dame te
activeren maar deze staat op h3 nauwelijks
beter dan op c8. Deze stelling had ik op de 23e
zet voor ogen: een pion op h5 die niks kan
omdat er een loper op h1 en een dame op h3 in
de weg staan. 28.Pe6 Tg6 29.Dd3 Lg2 30.Lf2
Dh2 31.b5 Lh3 32.Pxf8 Kxf8 33.Lb6 Pc8 34.Lc7
Tg7 35.b6 Df2 36.Kd2 Dc5?! Ik had hier toch
echt Txc7!? verwacht, simpelweg omdat zwart
dan kan hopen schaakjes te kunnen gaan geven
mocht wit de winst niet zo gemakkelijk vinden.
En eigenlijk is het -met opkomende tijdnoodnog niet eens zo heel simpel voor wit om het
juiste plan dan te vinden. 37.Dc3 Dxc3? Dan nu
toch echt een vraagteken want met 37....Df2 had
zwart nog een sprankje hoop kunnen houden.
38.Kxc3 en zwart ging hopeloos ten onder.

c5 tegen die op d4 ruilen. De dame komt dan
mooi te staan op d4. Vandaar dat ik dit aanbod
na overleg met de teamleider geaccepteerd heb.
Arjan Hennink - Hans Nunninkhoven ½ - ½

Stelling na 36....Dg7
In de 3e wedstrijd van het seizoen speelde ik op
bord 5 met wit tegen Hans Nunnikhoven. Vlak
na de opening kwam ik wel lekker te staan,
maar door een slordigheidje kon zwart mijn
dame insluiten. Om de dame te redden moest ik
een stuk tegen een pion geven. Ook had deze
keuze me veel tijd gekost. Na een flink aantal
zetten snel te hebben gespeeld, kwam
bovenstaande stelling op het bord. Zwart heeft
een kwaliteit teruggegeven en staat een paar
pionnen achter, maar heeft desondanks toch
een mooie stelling. In deze stelling speelde ik
het onnauwkeurige 37.Ta1, waarop zwart
antwoordde met de sterke zet 37....Pf4. Met nog
een paar minuten op de klok, vond ik gelukkig
nog 38.Te3 wat de enige, niet direct verliezende,
zet is. De partij verder met 38....Txa1 39.Dxa1
waarna zwart remise aanbood. Dit aanbod nam
ik aan en gegeven het partijverloop mag ik
daarmee tevreden zijn. Helaas werd hiermee de
eindstand 5-3 in het voordeel van De Willige
Dame.

Jacques Hennekes - Wim Hennink ½ - ½

Marcel Pluymert - Frans Bottenberg 1 - 0
Stelling na 11.f2-f4
Na 11.f4 speelde ik 11....f6. Volgens Jacques is
de theoretische zet 11....Pe4 (ik was na
ongeveer zet 6 reeds uit de theorie…). Ik vond
dat wit dan met zijn pionnen op f4 en e5
gemakkelijk spel heeft en tot koningsaanval kan
komen. Na 16.fxg5 volgde 16....fxe5 17.Le3
exd4 18.Lxd4. Op mijn logische 18....La6
speelde wit 19.Pc3 met een remise-aanbod. Ik
vond de stelling wat lastig te taxeren. De pion op
g5: zwak of misschien wel sterk? Ik heb een
pionnenmeerderheid op de damevleugel, maar
pion a7 kan op termijn zwak worden. Bovendien
moet ik waarschijnlijk wel een keer mijn loper op

Stelling na 23.Pd7xf6
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waarschijnlijk zal reageren met Le4. Wat erg
vervelend is voor wit. Daarom dacht ik in mijn
enthousiasme om meteen het paard weg te
jagen van g4 met 17.h3. Na de zet gespeeld te
hebben zag ik meteen dat het een hele slechte
zet was, want ik was helemaal vergeten dat e4
in stond. Er kwam dus ook 17....dxe4. 18.hxg4
exf3 19.gxf3 Dxf3. Ik dacht nog dat ik misschien
maar 1 pion kon verliezen door 20.Le2 te
spelen, maar zwart slaat natuurlijk op g4 met
schaak. Dus speelde ik maar 20.Tad1. Na een
eindspel waarin het nog erg spannend werd,
omdat mijn tegenstander het eindspel niet
optimaal speelde en hij nog maar weinig tijd
had, verloor ik uiteindelijk toch de partij.

Wit heeft zojuist 23.Pxf6 gespeeld en zwart
moet nu natuurlijk met het paard terugslaan, met
als vervolg 24.Lf2 Pxb3 25.axb3 The8 met
voordeel voor zwart. Ik speelde echter 23...Kxf6
en het ging verder met 24.Lc2 Dxb2 (beter
24...Pc4) 25.Lxe4 dxe4 26.d5 exd5 27.Ld4. Hier
blunderde ik met 27...Kf7 en na 28.Dh4! kon ik
opgeven (na 27...Ke6 zou wit maar een beetje
beter staan).
Wouter Schönwetter - Arno Slagboom 0 - 1

Joop de Jong - Kees Vermijn 1 - 0

Ik speelde met wit tegen Arno Slagboom. Vorig
jaar moest ik ook al tegen hem spelen, maar
toen verloor ik helaas de partij. Ik was er dus op
gebrand om dit keer te winnen. Ik kwam goed uit
de opening en had een
ontwikkelingsvoorsprong. Helaas kon ik dit
voordeel niet uitbuiten, omdat mijn tegenstander
erg afwachtend speelde. Nadat mijn
tegenstander, net zo als ik kort gerokeerd had,
begon hij steeds actiever te spelen. Na de 16e
zet van zwart ontstond de diagramstelling. In
deze stelling was ik aan het kijken naar e5 en
daarna h3 erachteraan. Toen ik e5 net wilde
gaan spelen zag ik gelukkig net op tijd dat zwart

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

De Willige Dame 1
Freek Schouten
Arjon Severijnen
Naomi Snikkers
Jacques Hennekes
Hans Nunninkhoven
Marcel Pluymert
Arno Slagboom
Joop de Jong

-

Stelling na 19....Dd8-d7
In deze stelling wist wit met een krachtzet van
de zwaktes in de zwarte positie te profiteren:
20.Lb5! Na het gedwongen 20....Dxb5 volgde
21.Pxe6 Txc1 22.Txc1 Tf7 23.Tc8 en de
beheersing van de open c-lijn bracht wit
beslissend voordeel.

Messemaker 1847 2
Henk de Kleijnen
Arjan van der Leij
Remco Hylkema
Wim Hennink
Arjan Hennink
Frans Bottenberg
Wouter Schönwetter
Kees Vermijn
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5
1
0
0
½
½
1
1
1

-

3
0
1
1
½
½
0
0
0
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Sliedrecht 2

5-3

Messemaker 2 houdt het spannend tot het slot
Jan Sulman - Henk de Kleijnen ½ - ½
(tussenstand 1 - 1)

De wedstrijd van Messemaker 2 tegen het
tweede team van Sliedrecht begon rustig met
drie remises van Arjan (Hennink), Henk en
Remco, hoewel die laatste puntendeling bepaald
niet op een rustige wijze tot stand kwam. Nadat
Kees de eerst winst voor Messemaker had
gescoord, kwam de stand weer in evenwicht
doordat Wim moest capituleren. Wouter bracht
ons weer op voorsprong met een degelijke
overwinning. De tussenstand kwam daarmee op
3½ - 2½. De beslissing viel uiteindelijk in de
laatste minuten van de speeltijd aan de twee
hoogste borden. Eduard haalde het volle pond
binnen en stelde daarmee de overwinning veilig.
Met een remise bepaalde Arjan (van der Leij) de
eindstand op 5 - 3.
Wout Boer - Arjan Hennink ½ - ½

Stelling na de 19de zet van wit
Wit had voor een tamme opzet gekozen en om
de stelling niet helemaal te laten verzanden, heb
ik (met zwart) zojuist wat leven in de brouwerij
proberen te brengen. Ik speelde hier 19.....b4 en
op het antwoord 20.Lb2 (Lxb4 verdiende de
voorkeur) volgde het schijnoffer 20.....Pxd4!?
(achteraf bekeken zou 20....Da7 direct voordeel
hebben opgeleverd). Na de voor de hand
liggende afwikkeling 21.cxd4 c3 22.Lc1 cxd2
23.Lxd2 had ik minder bereikt dan verwacht.
Nog steeds is Da7 hier de beste zet, maar na
het werkelijk gespeelde 23.....a5 is de stand
volkomen in evenwicht. Na wederzijdse
slordigheden bood wit - in een wat betere
stelling - op de 35ste zet remise aan. Na
instemmend geknik van buurman-teamleider
Kees ging ik met dat aanbod akkoord.

Stelling na 16.h3-h4
In mijn partij op bord 3, met de zwarte stukken,
kwam dezelfde opening op het bord als 2
ronden geleden. Mijn tegenstander week echter
al snel af en na 16 zetten kwam de
diagramstelling op het bord. Wit heeft net h4
gespeeld om zodoende de torens te kunnen
verdubbelen. Ik speelde hier 16....Pd5, waarna
er 17.Pxd5 Txd5 18.Lc4 Td7 19.Tad1 volgde.
Na deze zet bood mijn tegenstander remise aan,
wat ik accepteerde. Echter een interessante
optie in de diagramstelling is 16.... a6 om de
witveldige loper tot een verklaring te dwingen. Er
zou bijvoorbeeld kunnen volgen: 17.Lc4 b5
18.Lxf7 Ld3+ 19.Ke1 Thf8 20.Lb3. Na deze
zettenreeks heeft zwart een pion verloren, maar
zeker compensatie, omdat de witte koning nog
in het midden staat.

Peter Vis - Remco Hylkema ½ - ½ (1½ - 1½)

Stelling na 35.Tf1xf5
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Wim Hennink - Joost Stoker 0 - 1

Mijn tegenstander offerde op de 18e zet een
paard voor twee pionnen waarop ik verkeerd
anticipeerde. Ik kwam glad verloren te staan en
wit kreeg diverse keren de kans om de partij uit
te maken met vrij eenvoudige combinaties. Juist
op het moment dat ik me teruggeknokt had in de
partij maakte ik een blunder en kwam opnieuw
verloren te staan. Uiteindelijk wist ik remise te
forceren omdat wit weer niet wist toe te slaan:
Zwart staat in de diagramstelling verloren, vooral
omdat het zwarte paard op h7 gepend staat en
praktisch gezien niet meer waard is dan een
pion. Met nog maar enkele minuten op de klok
zat ik hier te loeren op 35.....Lxe3+ 36.Txe3
Txg2+ 37.Kf1 Tg1+ 38.Ke2 maar zag ik dat ik
hiermee eigenlijk niet verder kwam. Daarna
overwoog ik de gewone zet 35.....Dd8, maar ook
dan blijft de stelling nagenoeg hopeloos. Na de
uiteindelijk gespeelde zet 35.....Dc8 hapte wit te
gretig toe: 36.T3xg5?? Dc1+ 37.Kf2 Dd2+ en er
werd tot remise besloten. 38.Kg3?? verliest
namelijk en na 38.De2? komt zwart beter te
staan. Zelden ben ik zo door het oog van de
naald gekropen.

In deze stelling werd ik verrast door de zet
31....Pxd4. Er volgde 32.Pxd4 Dxe5. Het paard
kan niet spelen vanwege mat op b2, maar met
mijn 33.Thd1 dacht ik alle gevaren afgewend te
hebben. Er volgde sterk 33....Th4! Daarna
speelde ik 34.Pxc6+ (het enige denk ik) en er
volgde 34....bxc6 35.Db3+ Kc7. Nu had ik
volgens Fritz met 36.Lb5 nog kansen kunnen
krijgen. Ik speelde echter 36.Txc6+ (een
wanhoopsoffer) maar zwart won na 36....Kxc6
37.Db5+ Kd6 38.Lf3 Td4 en na een paar zetten
opgegeven (0-1).

Kees Brinkers - Henk Prins 1 - 0

Wouter Schönwetter - Joop de Jong 1 - 0

Stelling na 27.Td1-e1
Zwart heeft 3 verbonden vrijpionnen op de
koningsvleugel, maar de witte
pionnenmeerderheid op de damevleugel is
gevaarlijker omdat een verdere opmars de
zwarte koning in het nauw brengt. In de
diagramstelling speelde zwart 27....h4? (Hierna
is het bijna geforceerd uit, maar ook na het
betere 27...Ph2 28.Lh1 f4 krijgt wit beslissend
voordeel met de torenmanoeuvre 29.Te8
gevolgd door 30.Ta8) 28.Te8 h3 29.b5 (zwart
kan de promotie van deze pion niet stoppen)
29...h2 30.b6+ axb6 31.cxb6+ Kd7 32.b7 en
zwart gaf op.

Stelling na de 14e zet van zwart
Na een rustige opening van beide spelers
stonden mijn stukken actiever dan die van mijn
tegenstander en begon ik een aanval op de
damevleugel. Mijn witte loper stond erg goed op
g2 en hield de diagonaal van a8 - h1 goed in de
gaten. Mijn tegenstander probeerde in de
tussentijd een aanval op de koningsvleugel op te
zetten, maar speelde daar te voorzichtig. In de
diagramstelling speel ik 15.Pa5. Zwart heeft
problemen om de pion op b7 te verdedigen en
zou eigenlijk de aanval op de koningsvleugel
moeten staken om de pion te dekken, alhoewel
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Arjan van der Leij - Wim Hokken ½ - ½

het dekken van de pion nog niet erg makkelijk is.
Zwart koos echter voor de aanval op de
koningsvleugel met 15....Pg5. Mijn tegenstander
zei later dat hij dacht dat de pion op b7 niet zo
belangrijk was. Echter die pion is heel erg
belangrijk, want zwarts stelling valt, na het vallen
van die pion op de damevleugel helemaal in
elkaar. 16.Pxb7 Ta7 17.Pa5 axb5. 18.axb5 Lb4.
Zwart heeft de aanval op de koningsvleugel
gestaakt, maar mijn paard heeft een erg mooi
veld gekregen op c6. Dus 19.Pc6 Txa1 20.Lxa1
(want Dxa1 kan niet, want er staat nog een
paard op d2 in) Lxd2 21.Dxd2 De8 (om de pion
op e5 te dekken). Zwarts stelling op de
damevleugel is helemaal in elkaar gestort. Ik
speelde daarom ook Da5 en snel daarna was
het afgelopen, want zwart kan de pion op c7 niet
meer dekken. Zwart probeerde nog wel wat op
de koningsvleugel, maar die aanval kwam veel
te laat en leverde niets op.

In een onorthodoxe Franse opening wist ik zwart
op te zadelen met een dubbele randpion en
dacht daarmee licht voordeel te hebben. In de
praktijk was ik echter zelf degene die op moest
passen. In de diagramstelling werd ik verrast
door 31....Pe3! Op weg naar het mooie veld d5
en het was evident dat ik niet op e3 mocht
nemen. Ik miste hier het niet al te moeilijke
32.Pc4 met een gelijke stelling na 32....Pxc4
33.Lxc4. In plaats daarvan volgde 32.Tfc1 Pd5
33.Dh4 Le7 34.Dg4 Pc3 35.Txc3 Txc3 36.Pe4

Robert van Rekom - Eduard van Dijk 0 - 1

Stelling na de 27ste zet van wit
Mijn tegenstander speelde het middengambiet
(e4, e5, d4, ed4:, c3). Ik pakte de pion en
offerde hem op de 10de zet weer terug voor
ontwikkelingsvoorsprong. Ik kwam lekker te
staan en mijn stukken werkten goed samen, in
tegenstelling tot de zijne. Zwart speelt hier 27....
Td1+! 28.Kh2 (28.Pxd1 Df1+ 29.Kh2 Dg2 mat)
28....Pe2 (nog beter is 28....Dg5 29.Tb2 Txc1
30.Dxc1 Pd3 enz.) 29.Pxe2 (29.Dc2 De5+ 30.g3
Dxg3 mat of 29.Db2 Te1 30.Pd3 Txb1 31.Dxb1
Dg5) 29.... Txb1 30.Pd4 De5+ 31.g3 c5 enz.

Ik heb hier een kwaliteit moeten geven, maar het
oogt wel gevaarlijk voor zwart. De computer
vindt het niets voor wit, maar Wim Hokken
besloot zekerheidshalve de witte dreigingen te
neutraliseren door met 36....Txf3 de kwaliteit
terug te offeren. Toen even later de zware
stukken van het bord gingen stond het gelijk en
dat werd het dan ook.
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1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Messemaker 1847 2
Eduard van Dijk
Arjan van der Leij
Arjan Hennink
Kees Brinkers
Henk de Kleijnen
Wim Hennink
Remco Hylkema
Wouter Schönwetter

Ronde 5 Dordrecht 2
dinsdag 7 januari 2014

-

maart 2014

Sliedrecht 2
Robert van Rekom
Wim Hokken
Wout Boer
Henk Prins
Jan Sulman
Joost Stoker
Peter Vis
Willem Kuiper

-

5
1
½
½
1
½
0
½
1

Messemaker 1847 2

–

3
0
½
½
0
½
1
½
0
1–7

Messemaker 2 haalt flink uit in Dordrecht
Tweede team koploper na 5 ronden
De eerste wedstrijd van Messemaker 2 in het
jaar 2014 is buitengewoon succesvol verlopen.
Het tweede team van Dordrecht werd met maar
liefst 7-1 verslagen. Na 5 ronden staat
Messemaker 2 nu trots aan de kop van de
ranglijst in de Promotieklasse. De avond begon
rustig met een remise van Kees. Frans zag in
zijn partij remise ook als het hoogst haalbare,
maar speelde toch nog door omdat de situatie in
de wedstrijd nog bepaald niet duidelijk was.
Weliswaar had Arjan Hennink spoedig na de
opening een zeer veelbelovende stelling op het
bord verkregen, maar daar tegenover stond dat
Eduard zich in een uiterst passieve stelling als
het ware met de rug tegen de muur moest
verdedigen. Wouter had zijn tegenstander een
stuk afhandig weten te maken, maar moest zich
nu in hoge tijdnood verdedigen tegen een zeer
gevaarlijk uitziende aanval op zijn koning die
niet had kunnen rokeren. De veelbelovend
uitziende koningsaanval van Wim leek te zijn
verzand in een min of meer gelijkstaand
eindspel. Aan de borden van Henk en Arjan van
der Leij leken de stellingen min of meer in
evenwicht. Het puntenfeest werd even later in
gang gezet door Wouter die als een soort judoka
de koningsaanval van zijn tegenstander wist
over te nemen en op zijn beurt de zwarte koning
onder vuur nam met dame, toren en paard. Met
nog luttele seconden bedenktijd resterend wist
hij de partij door mat te beslissen. Dat was voor
Frans het sein om met zijn tegenstander remise
overeen te komen. Kort daarna kon Arjan
Hennink het tweede winstpunt noteren. Met een
tussenstand van 3-1 werden de vooruitzichten
voor de onzen steeds rooskleuriger. Wim wist
zijn eindspelvoordeel gestaag uit te bouwen en
uiteindelijk het volle pond binnen te halen. Henk
had een pion weten buit te maken en wist dit
voordeel na langdurig en zorgvuldig
manoeuvreren in winst om te zetten. Eduard

wist zich in de slotfase verrassend als een
Houdini te ontworstelen aan de insnoering van
zijn stelling. Zwart raakte hierdoor de draad
geheel kwijt en binnen de kortste keren kon
Eduard de partij in zijn voordeel beslissen.
Resteerde nog de partij van Arjan van der Leij.
Die had een klein voordeeltje in het eindspel.
Voor de overwinning in de wedstrijd was het niet
meer van belang en met een remise was
iedereen tevreden geweest. Zo niet Arjan, die in
een staaltje van voorbeeldige
wedstrijdmentaliteit in min of meer gelijke
stelling op winst bleef spelen tot zijn
tegenstander onder de druk bezweek en de
beslissende fout maakte. Met de vlag op vallen
zette Arjan zijn tegenstander mat. Dankzij het
binnengebrachte punt staat Messemaker 2 nu
aan de leiding in de Promotieklasse. Chapeau!
Een overzicht van de belangrijke momenten uit
de partijen.
Ben Sitton - Kees Brinkers ½ - ½

Stelling na 24.f2xe3
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Frans Bottenberg - Ton Slagboom ½ - ½

In een partij met weinig opwinding stelde wit in
deze stelling remise voor. Omdat er nauwelijks
mogelijkheden zijn nog iets te ondernemen ging
zwart hiermee akkoord.
Wouter Schönwetter - Victor van
Blommestein 1 – 0

Stelling na de 22e zet van zwart
Ik trof dezelfde tegenstander als vorig jaar toen
we ook op 7-1(!) tegen Dordrecht speelden (en
nipt verloren). Net als toen kon ik niet door de
verdediging van mijn (bij herhaling remise
aanbiedende) tegenstander komen. Ik kreeg wel
wat kansen, zoals in de diagramstelling waarin
ik met 23.a5 de damevleugel had kunnen
openen en wellicht van mijn ruimtevoordeel had
kunnen profiteren. Maar 7-1 is wel genoeg toch?

Stelling na de 36e zet van zwart
Ik kwam niet goed uit de opening en had nog
niet al mijn stukken goed neergezet. De witte
velden van mijn tegenstander waren zwak, dus
besloot ik om een aanval op die velden te doen.
Ik had echter de tegenzetten van mijn
tegenstander onderschat, waardoor ik mijn
stukken helemaal moest terugtrekken en nog
slechter (dan ik al stond) kwam te staan. Op het
moment dat ik dacht dat ik overlopen zou
worden, speelde hij een erg slechte zet,
waardoor ik een stuk won tegen een pion. Ik had
nog steeds een erge slechte stelling en geen
controle over de stelling. Ook kwam ik in
tijdnood terecht. Ik moest het stuk weer
terugofferen en kwam opeens met een
koningsaanval, maar nog maar met 3 minuten
op de klok.
Zie diagramstelling, wit aan zet. Ik speelde
37.Ph6+ Kg7 38.De7+ Kg6. Hier had ik nog
maar ongeveer 1 minuut en 30 seconden over.
Mijn gevoel zei Pf5, maar ik durfde het niet te
spelen en had te weinig tijd om rustig na te
denken. Achteraf was 39.Pf5 goed geweest,
want de matdreiging Dh7+ (Kf6; Th6) en De6 zit
er in. Op 39....Txf5 komt Dh7 en mat op de
volgende zet. Op 39....Kxf5 komt 40.Dh7+ Kg4
(want op 40....Kf6 komt 41.Th6 mat) en dan Dh3
of Tg1 mat. Helaas ging ik niet op mijn gevoel
af, maar speelde 39.De6+ Tf6 (na 39....Lf6 komt
40.Df7 mat). 40.Dxe5. Zwart heeft nog een
schaakje (Da4), maar wit speelt b3. Uiteindelijk
kreeg ik de zwarte koning toch nog op
onverklaarbare wijze mat met nog 12 seconden
op de klok.

Jan Willem Versloot - Arjan Hennink 0 - 1

Stelling na 17.Le3-c5
In de opening besloot wit de pion op b7 met zijn
dame te slaan. Hierdoor kon ik een paar actieve
zetten spelen en de pion vrij snel terugwinnen,
met behoud van een mooie stelling. In
bovenstaande stelling heeft wit 17.Le3-c5
gespeeld. Deze zet geeft wit een heleboel
mogelijkheden, beter was geweest om 17.Lg5 te
spelen. Na Lc5 kan zwart groot voordeel halen,
bijvoorbeeld door 17....Lxe4 18.Pxe4 Txe2+
19.Kxe2 Dd3+ 20.Ke1 Pc4. In bovenstaande
stelling speelde ik echter vrij snel 17....Te8,
omdat ik deze zet toch al van plan was en om
de druk op de koning in het centrum nog meer
op te voeren. Dit is ook een sterke zet en een
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aantal zetten later kon ik de partij naar me toe
trekken.

Pf6 37.Pf4 Lxf4 38.gxf4 Pxh5 is een gunstig maar wel lastig, ook gezien de geslonken tijd eindspel bereikt. Ik vond de weg die ook Fritz
zou hebben bewandeld en offerde een pion om
een andere pion naar promotie te laten
marcheren. Mijn tegenstandster, die eerder al
had geprobeerd om tijd te winnen door niet meer
te noteren terwijl ze nog meer dan vijf minuten
op de klok had, probeerde in wederzijdse felle
tijdnood een truc uit die uit de koker van Hans
Böhm (vermaard om zijn 'grappen') had kunnen
komen: Pc7-a5?!? Een onreglementaire
manoeuvre, die ik gelukkig onderkende. Toen
was het spelletje uit en de teamwinst binnen (15).

Wim Hennink - Johan van de Griend 1 – 0

Laurens Jiskoot - Arjan van der Leij 0 - 1
Stelling na 34.Tb5-f5
In het middenspel had ik een mooie positie die
uitmondde in de diagramstelling: Een dubbel
toren eindspel met een pion meer. Daarnaast
zijn de zwarte pionnen zwakker dan de witte. Of
dit eindspel gewonnen is, is echter de vraag.
Mijn laatste zet was 34.Tbf5. De partij ging
verder met 34….Ta7 waarna wit na 35.Tf6 Tae7
36.Txe6 Txe6 kon afwikkelen naar een
toreneindspel met enkele torens. Dit eindspel is
eenvoudig te winnen omdat de zwarte koning
via de e-lijn van de damevleugel is afgesneden;
de pion voorsprong kon uiteindelijk dan ook
worden omgezet in het volle punt. Zwart had
beter 34….Ta2 kunnen spelen om zo actief spel
te houden. Bijvoorbeeld: 35.Txf7+ Kg8 36.g4
Txb2 37.Kg3. Wit blijft beter staan, maar heeft
nog wel het een en ander te bewijzen.

Stelling na 13.b2-b4
Al vroeg in de partij kreeg ik enig voordeel. In de
diagramstelling heeft wit zojuist 13.b4 gespeeld
in de veronderstelling daarmee c5 te
verhinderen waarna hij vanwege de 'begraven'
loper op b7 duidelijk beter zou staan. Er volgde
echter 13....c5! 14.bxc5 Lxc5. Na 15.dxc5 Pc5
wint zwart het stuk altijd terug bij goed spel. Het
ging verder met 15.Db2 (niet de beste) 15....Lb6
(hier overwoog ik ook e5 wat achteraf gezien
sterk was) 16.0-0 La5 17.Tac1 Lxc3 18.Txc3
Txc3 19.Dxc3 Pd5 20.Dc2 Pxf4 21.gxf4 Pf6 met
een duidelijke plus voor zwart. Er volgden
enkele mindere zetten van mijn kant waardoor ik
mijn voordeel volledig kwijtraakte en zelfs blij
mocht zijn dat ik niet gewoon een pion achter
kwam. Er ontstond een eindspel waarin ik toch
nog iets beter stond vanwege de geïsoleerde
pion op d4, melken dus bij een 3-1 voorsprong.
Even later hoorde ik opeens dat het al 6-1 stond
en toen wilde ik natuurlijk niet achterblijven. De
partij bleef lang binnen de remisemarge, maar
met slinkende tijd kon wit het toch niet
bolwerken. Toen ik eenmaal gewonnen stond
maakte ik het mezelf weer onnodig moeilijk
waardoor het uiteindelijk nog een race tegen de
klok werd. Met nog twee seconden op de klok

Conchita Dwars - Henk de Kleijnen 0 - 1

Stelling na de 35e zet van wit
Zwart heeft na veel laveren een witte aanval
afgeslagen en de dames geruild. Wit heeft twee
zwaktes: de hangende pion op h5 en het bezit
van de slechte(re) loper. Na 35....Txc1+ 36.Lxc1
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was het met koning en dame tegen koning mat.
Een zwaarbevochten maar verdiende
overwinning!

Stelling na 29.... Lb4-a3
Na een mislukte opening en pogingen om de
schade te beperken was de diagramstelling
ontstaan. Wit heeft echt helemaal niets, behalve
een aanzienlijk tijdsvoordeel. Mijn tegenstander
had nog 10 minuten en ik nog 19. Hij ging hier
echter in de denktank en kwam daar pas na 5
minuten uit en verspeelde vervolgens de stelling
en de partij:
30.f5 gxf5 31.exf5 Lc8 32.Le4 Lxc1 33.Lxa8 Le3
34.Le4 h4+ 35.Kxh4 Tg8? 36.Ld5+ Kf8 37.Lxg8
Kxg8 38.g4 Lf2+ 39.Kh5 Ld7 40.g5 Lc6 41.Kg4
fxg5 42.f6 Kf7 43. Kf5 e4? 44.Pxd4 Lxd4
45.Txd4 e3 46.Td1 Ld7+ 47.Kxg5 Lxh3 48.Te1
1-0

Eduard van Dijk - Piet Pluymert 1 – 0

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

Dordrecht 2
Piet Pluymert
Jan Willem Versloot
Ton Slagboom
Ben Sitton
Victor van Blommestein
Laurens Jiskoot
Johan van de Griend
Conchita Dwars

1896
2031
1984
1900
1827
1805
1886
1918
1814

Ronde 6 Messemaker 1847 2
maandag 27 januari 2014

-

Messemaker 1847 2
Eduard van Dijk
Arjan Hennink
Frans Bottenberg
Kees Brinkers
Wouter Schonwetter
Arjan van der Leij
Wim Hennink
Henk de Kleijnen

-

1952
2078
1993
2042
1944
1843
1974
1919
1826

1
0
0
½
½
0
0
0
0

-

7
1
1
½
½
1
1
1
1

Moerkapelle 1 4 - 4

Streekderby eindigt onbeslist
De strijd in de Promotieklasse is dit jaar
buitengewoon spannend. Na 6 ronden staan
drie teams, waaronder Messemaker 2, met 9
matchpunten bovenaan, direct gevolgd door drie
teams met 8 punten. In de 'streekderby' tussen
Messemaker 2 en Moerkapelle 1 werd de strijd
om het kampioenschap in ieder geval nog niest
beslist. Aanvankelijk wist het tweede team,
mede dankzij overwinningen van Eduard en
Arjan Hennink, tot een 3½-1½ voorsprong te
komen, maar de gasten uit Moerkapelle wisten
met enig geluk de stand gelijk te trekken tot 3½3½. In de laatste partiju wist Wim - tot opluchting
van zijn teamgenoten - een volkomen verloren
toreneindspel alsnog remise te maken. Het
resultaat, 4-4, was een terechte uitslag.

Kees Brinkers - Kevin Bakker ½ - ½

Een overzicht van de belangrijke momenten uit
de partijen.

Stelling na 34....Kf7-e7
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In deze stelling kan geen van beide partijen nog
iets zinvols ondernemen. Remise dus.

geen winstkansen en met nog weinig tijd op de
klok werd daarom de vrede getekend.

Wouter Vroegindeweij - Eduard van Dijk 0 - 1

Frans Bottenberg - Gerard van Ommeren ½ ½

Stelling na 23.Te1
Na enig omslachtig gemanoeuvreer van beide
zijden kon ik op zet 20 een kwaliteit winnen.
Even later stond de diagramstelling op het bord.
Zwart speelt 23....Pa4 en wit stort nu volledig in:
24.Pxa4 Dxa4 25.Dxa4? Lxb2+ 26.Kb1 Lxa4 0-1

Stelling na de 34e zet van zwart
Ik had de gehele partij enig voordeel, maar
uiteindelijk ontstond een pionneneindspel dat na
zetherhaling remise werd gegeven. Mijn beste
kans op groter voordeel had ik in de
diagramstelling. Hier verzuimde ik 35.e5 te
spelen met als mogelijk vervolg: 35....fxe5
36.fxe5 Ke7 37.Kc5 Pa6 38.Kb6 Pb8 39.Kxa5
Pd7 40.Kb5 Pxe5 41.a5 en de vrije a-pion is
lastig voor zwart.

Maarten Vroegindeweij - Wouter Schönwetter
½-½

Arjan Hennink - Jesse van Elteren 1 – 0

Stelling na 20.Pc3-e4
Ik kwam niet goed uit de opening, maar
naarmate de partij vorderde nam ik het initiatief
over en kwam steeds beter te staan. Beide
spelers gebruikten echter veel tijd. De
diagramstelling kwam op het bord met zwart aan
zet. Ik wilde het witte paard niet op c5 laten
komen, dus speelde ik 20....De7 21.Tfc1 Pd7.
Hier had ik nog ongeveer 10 minuten en wit had
ongeveer 16 minuten. Dus besloot ik om remise
aan te bieden. Mijn tegenstander dacht daarover
ongeveer 5 minuten na, de teamleider van
Moerkapelle adviseerde om in het teambelang
door te spelen, maar mijn tegenstander zag

Stelling na 18....Lxf6
Deze ronde speelde ik op bord 2 met wit tegen
Jesse van Elteren. In de jeugd en ook daarna
hebben we vaak genoeg tegen elkaar mogen
spelen. Maar voor zover ik me kan herinneren,
hebben we nog nooit een lange partij tegen
elkaar gespeeld. Deze partij begon rustig, na 16
zetten was er nog niks geslagen. Daar kwam
snel verandering in, met een paar zetten later de
bovenstaande stelling tot gevolg. Eigenlijk de
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enige zet om niet direct materiaal te verliezen is
19.Lg5. Dit geeft wit ook weer een heleboel
mogelijkheden, de loper kan op 2 manieren
teruggeslagen worden, maar ook 1 van de
torens slaan is zeker een optie om te
overwegen. Echter heeft elk van deze zetten
zowel voors als tegens. Jesse koos 19....hxg5
gevolgd door 20.Txh8+ Pxh8 21.Dxf3. Deze
stelling is ongeveer in evenwicht, met een klein
voordeeltje voor wit. Inmiddels hadden we
allebei nog minder dan 20 minuten op de klok.
Daarnaast is de zwarte koning kwetsbaar. Dit in
combinatie met een paar onnauwkeurige zetten
van zwart leverde mij een sterke mataanval op,
waarna zwart opgaf.

32.Kb1 en komt de computer met een aantal
bizarre varianten welke allemaal tot gelijk spel
leiden. Hij speelde echter 32.Df7?? en na
32....Dxc3+ ??? (jawel, drie vraagtekens omdat
Da1+ wel heel simpel wint) herinner ik me niet
meer wat er verder gebeurde, wel dat ik de weg
helemaal kwijtraakte en verloor. Een partij
waarin wit meerdere keren door het oog van een
wel heel kleine naald kroop en zelfs nog wist te
winnen. Waarmee gezegd moet worden dat
Moerkapelle als team uiteraard ook door het oog
van die naald ging en een hiermee een
gelijkspel wegsleepte voor de poorten van de
hel. Ik denk dat niemand, ook de
Moerkapellenaren niet, hier vlak voor tijd nog op
gerekend had.

Hugo van Elteren - Remco Hylkema 1 - 0
Arjan van der Leij - Dick Bac 0 - 1

Stelling na 23....Lc8-d7

Nadat ik vanaf het begin voor de aanval had
gekozen, twee pionnen geofferd en even later
een stuk bereikten we de diagramstelling. Hier
had ik groot voordeel kunnen krijgen met
31.Th5! Df6 32.Lxe4 Dxh6 33.Txh6.
Ik hou pion h7 (voorlopig) op het bord en zwart
kampt met zwakke pionnen. Het gespeelde
31.Lxe4 Dxe4 32.Tg3 Pe6 33.Tg6 was ook niet
slecht, echter had ik dan na 33....De3 niet
34.Txe6 Dxh6 35.Txh6 moeten spelen, maar
33....Dxe3 dxe3 34.Txe6 waarna de vervelende
e-pion van bord verdwijnt en ik een iets beter
eindspel had overgehouden, wat ook met een
grote tijdsachterstand toch in elk geval een
halfje had moeten opleveren. In de partij had
zwart het iets betere eindspel. In het eindspel
van toren en een pion tegen toren en twee
pionnen dat uiteindelijk ontstond kon ik helaas
slechts 'blijven staan' en had ik geen enkele
mogelijkheid om de boel te forceren, waardoor
vanwege de grote tijdsachterstand verlies op
vlag onvermijdelijk was. Zonde! De rest van het
seizoen werken aan time management…

Met mijn 10e zet lokte ik een stukoffer uit, waar
mijn opponent op in ging. Hoewel het offer
kansrijker was dan ik aanvankelijk dacht, lukte
het me groot voordeel te krijgen. Na de gezonde
zet 23....Ld7 staat zwart gewonnen, maar na
24.Le7 !? begon ik helaas spoken te zien. De
bedoeling van wits laatste zet is duidelijk: zijn
witte dame via h6 naar h7 dirigeren om de toren
op g8 aan te vallen.
Ik zag dat ik dus iets met mijn koning (naar d7)
moest doen, helemaal geen verkeerd idee, maar
vergat mijn kansen tegenover de witte koning te
benutten: 24.....Pxb3 25.Txb3 Da5 26.g4 Da2+
27.Tb2 La4+ 28.Kc1 Da1+ 29.Tb1 Da3+ 30.Tb2
Kd7 31.Df3. Hier moest ik lang nadenken en
kwam tot de conclusie dat ik niet mocht toestaan
dat wit op b7 slaat met de dame, dus deed ik:
31....Tab8?? Tja, wat anders? Na 31....Lc6
32.Df7 Tg7 (wel naar gekeken) 33.Dxg7 zag ik
niet dat 33....Le4+ !! helemaal fout loopt voor wit.
Na bijvoorbeeld 35.Ka2 Ld5+ 36.Kb1 De1+
37.Kc2 Tc8+ gaat wit mat. Dat ik 33....Le4+ niet
zag, heb ik mezelf vergeven, maar dat ik het
beste alternatief 33.....Pd5 miste, begrijp ik niet
nu ik de partij achteraf bekijk. Na de gespeelde
zet 31.....Tab8 is wits enige (en reddende) zet
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Arno Luinenburg - Wim Hennink ½ - ½

minuten tegen zwart 20 minuten bedenktijd had.
Zwart speelde 42… Kc6. Zwart biedt torenruil
aan, maar het pionneneindspel hoeft hij zeker
niet te verliezen omdat hij na torenruil en Kd6 of
Kd5 altijd met f6 en e5 in het centrum de
pionnen kan ruilen, maar misschien zie ik het
verkeerd… Er volgde 43.Ta8 Tb7 44.Th8 Tb1
45.Txh5 Kd5 46.Th8 Td1+ 57.Ke2 Ta1 48.h4
Ta2+ 49.Kf3 Ta3+ 50.Kg2 Ke4 (beter natuurlijk
50....Kxd4, maar wit had inmiddels ook nog een
paar minuten op de klok en ik was van plan hem
te matten op de h-lijn; een illusie.) 51.h5 Ta2+
52.Kh3 Kf3 53.h6 Ta1 54.Kh4 Tg1 55.Tg8 Th1+
56.Kg5 Kxg3 57.Kf6+ Kxf4 58.Th8 Ke4 59.kg7
Kxd4 60. h7 Th7+ 61. Txh7

Stelling na de 42e zet van wit
Hier hadden we beiden nog minder dan 1
minuut op de klok en Arjan die vanaf zet 50 de
notatie bijhield kon de zetten niet meer volgen.
Hier hadden we beiden nog minder dan 1
minuut op de klok en Arjan die vanaf zet 50 de
notatie bijhield kon de zetten niet meer volgen.
Twee zwarte pionnen gingen van het bord maar
de laatste wist met steun van de koning veld f2
te bereiken en wit moest zijn toren geven. Zeer
waarschijnlijk heeft zwart een of meerdere
winsten gemist. Ik vraag me ook af of het
pionnen-toreneindspel na zet 64 niet voor wit
gewonnen is. Maar de remise betekende de 4-4
eindstand. Een enerverend eindspel!

De witspeler was in deze partij duidelijk uit op
remise en ruilde o.a. op zet 8 reeds de dames.
Er ontstond een gelijke stelling met voor beide
spelers weinig aanknopingspunten. Ik bood
omstreeks de 30e zet dan ook remise aan dat
wit weigerde vanwege de op dat moment
ongunstige stellingen van Moerkapelle op de
andere borden. Door wat onzorgvuldig spel van
mijn kant gecombineerd met sterk spel van wit
ontstond op zet 42 de diagramstelling. Zwart
heeft de mindere stelling met twee zwakken
pionnen op f7 en h5 die door de witte toren
onder vuur kunnen worden genomen. Een
bijkomend probleem was dat ik nog slecht 5

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

Messemaker 1847 2
Eduard van Dijk
Arjan Hennink
Remco Hylkema
Arjan van der Leij
Wim Hennink
Frans Bottenberg
Wouter Schönwetter
Kees Brinkers

-

Moerkapelle 1
Wouter Vroegindeweij
Jesse van Elteren
Hugo van Elteren
Dick Bac
Arno Luinenburg
Gerard van Ommeren
Maarten Vroegindeweij
Kevin Bakker
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3-5

Messemaker 2 boekt belangrijke overwinning
Messemaker 2 heeft goede zaken gedaan in de
zevende ronde van de competitie in de
Promotieklasse RSB door een 5-3 overwinning
op Fianchetto 1, een van de concurrenten voor
de topposities. Dankzij puntverlies van twee
andere mededingers, Spijkenisse 2 en
Moerkapelle 1, voert het tweede team nu de
ranglijst aan, op de voet gevolgd door De Willige
Dame 1, met een zelfde aantal matchpunten en
slechts een bordpunt minder.

Na een wat passieve opening van mijn
tegenstander, kwam een wat matte partij op het
bord. Ik kon helaas niet profiteren van de
opening en mijn tegenstander ruilde wat hij
ruilen kon. Na zet 22 bood mijn tegenstander
remise aan. Op dat moment stond ik iets beter,
maar het is lastig om daar gebruik van te
maken. Als ik iets zou gaan forceren,
bijvoorbeeld een keer met g5, dan zou de witte
loper weer sterk worden en dat zou mijn eigen
ondergang kunnen worden. Op de rest van de
borden stonden evenwichtige stellingen. Ik stond
ongeveer 35 minuten achter, dus besloot ik om
geen risico te nemen en het remiseaanbod te
accepteren.

De wedstrijd tegen Fianchetto 1 kwam wat
moeizaam op gang. Na drie vrij snelle remises
van Wouter, Arjan Hennink en Frans kwamen
we op achterstand door een nederlaag van Kees
die onnodig zijn koningsstelling verzwakte.
Daarna werd er echter flink door de onzen
gescoord. Allereerst door Arjan van de Leij, die door zijn tegenstander in flinke tijdnood gebracht
- mocht demonstreren dat hij ruim binnen een
minuut kan mat zetten met koning en toren
tegen koning. Henk bracht het volgende punt
binnen door met een fraaie tactische wending de
beslissing in zijn partij te forceren. Vervolgens
stelde Remco de overwinning veilig door in een
langdurige laveerpartij langzaam zijn voordeel te
vergroten. Toen zijn tegenstander onder druk
mistastte wist Remco met een krachtige slotzet
de partij te beslissen. Ook Eduard had in zijn
partij beslissend voordeel, maar door een
onnauwkeurigheid in het eindspel moest hij
alsnog met remise genoegen nemen.

Bart Voogt - Arjan Hennink ½ - ½

Stelling na 14.Ld3

Een overzicht van de belangrijke momenten uit
de partijen.

Deze ronde speelde ik weer op bord 2, met
zwart deze keer. In de opening kwam wit een
klein beetje beter te staan, met bovenstaande
stelling tot gevolg. De belangrijke vraag in deze
stelling is natuurlijk of wit de pion op e6 kan
behouden of anders gezegd hoe zwart gaat
proberen deze pion te winnen. Een interessante
voortzetting zou bijvoorbeeld 14....0-0 kunnen
zijn, gevolgd door 15.Lxf5 Pxd5 16.cxd5 Txf5
17.dxc6. Of een andere mogelijkheid is 15.g4.
Echter bij het spelen van deze zet bood wit ook
remise aan. En na nog een minuut of 10 te
hebben nagedacht en met de teamleider
overlegd te hebben, besloot ik het aan te
nemen.

Ben Riksen - Wouter Schönwetter ½ - ½

Stelling na 22.Ta1-d1
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Frans Bottenberg - Jos Kruidenier ½ - ½

Stelling na de 21e zet van zwart

Het ging verder met 21.b3 Pa3+ (achteraf werd
duidelijk dat zwart de volgende verwikkelingen
totaal niet aan had zien komen) 22.Kb2 Tfc8 en
nu begint het: 23.Pxd5 Pxc2 24.Pxc7 Pxe1
25.Pdxe6 Pxg2 26.Pxg7 Pxf4 27.Pf5 (deze en
andere varianten zou je eigenlijk bij het spelen
van 21....Pa3+ al moeten zien. Zelf had ik
26.Pxg7 gezien toen ik 21.b3 speelde) 27....Te8
28.Pxh6+ Kg7 29.Pg4 Pg6 30.Td7 b5 31.Td6
Pxe5 32.Pxe5 Txe5 33.Txa6 Te4 34.h5 Th4
35.h6+ en de tweede diagramstelling is bereikt.

Een weinig opwindende partij, die na 22.Dxe7
Pxe7 23.Kf2 op aanbod van wit in remise
eindigde. De stelling is volkomen in evenwicht,
zeker na bijvoorbeeld: 23....Th8 24.h3 Pg6
25.Pxg6 Kxg6 26.a5 b5 27.h4 a6 28.Tb4.
Arie Verschoor - Kees Brinkers 1 - 0

Stelling na 20.Dd2xe2
Zwart had tot hier meerdere mogelijkheden om
het beter te doen, maar bleef gelukkig snel
spelen. Het uur tijdsachterstand deerde me niet
en vanaf dit moment wist ik eigenlijk wel dat de
winst binnen was. Pion h6 is onkwetsbaar omdat
de zwarte koning na torenruil niet meer bij de apion kan. Op het eind mocht ik nog bewijzen dat
ik met een volle minuut op de klok mat kan
zetten met koning en toren tegen koning.

Zwart heeft zichzelf in de nesten gewerkt, maar
met 20....De8 was nog een verdediging
mogelijk, bijvoorbeeld 21.fxe5 Pxe5 22.Lxe5
dxe5 en nu faalt 23.Dxe5?? op 23....Lc5+ met
damewinst. In de partij ging zwart in de fout met
20....e4? en na 21.Lh3 was het spoedig uit.
Arjan van der Leij - Martijn van der Vaart 1 - 0
Het goede voornemen, na de ervaring in de
laatste wedstrijd, om mijn tijd beter in te delen
kwam er maar ten dele uit. Mijn tegenstander
speelde snel en toen ik werd verrast door de
dreiging van een schijnoffer op b2, kwam ik
zomaar drie kwartier in tijd achter. De dames
werden geruild en we bereikten de
diagramstelling.
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Henk de Kleijnen - Ton der Kinderen 1 – 0

Eduard van Dijk - Ron Burgerhout ½ - ½

Stelling na de 28ste zet (zwart heeft zijn koning
naar f7 gespeeld)

Stelling na 52....Tc5-h5
Met wit kwam ik erg goed uit de opening. Mijn
tegenstander wist zich niet goed raad met de
stelling en offerde op zet 15 een kwal om wat
tegenspel te krijgen. Hij kreeg zijn kwal terug
maar moest twee pionnen inleveren. Het leek
me makkelijk gewonnen maar op zet 52 ging ik
toch de mist in. Daarna was het toch minder
duidelijk en zag ik het ook niet meer zo.
Waarschijnlijk heb ik nog wel ergens een
winstweg gemist... Maar ja inmiddels was het al
4½ voor ons... Na 53.f5 gaat de f-pion wel hard
lopen. Zwarts koning moet b7 dekken. Wits
koning loopt naar e7 of g7 en maakt een
bruggetje met Te6 of Tg6..... Hoe eenvoudig kan
het zijn... In plaats van 53.f5! speelde wit
53.Tf6?? en verspeelde zijn mooie stelling....

Dat was weer eens voluit genieten. Mijn
tegenstander wist met mijn openingsopzet geen
raad en kwam al snel met de rug tegen de muur
te staan. Dat kostte hem zeeën bedenktijd. Het
geduldig opvoeren van de druk op de
damevleugel leverde uiteindelijk een pion op.
Winst was daarna een kwestie van tijd. Het slot
was vermakelijk (zie diagramstelling). Wit maakt
nu korte metten: 29.e4! fxe4 30.Pxe4 Kg7
31.Pd6 Db3. Hier was 32.De2 het allersterkste,
maar de volgende afwikkeling is wel zo simpel:
32.Dxb3 Txb3 33.Txc6 Txd3 34.Tc7 en zwart
geeft op.

Remco Hylkema - Martin van der Hidde 1 - 0
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Team 3 (RSB – klasse 2B)
Ronde 2 Messemaker 1847 3 - Spijkenisse
maandag 18 oktober 2013

4½ - 3½

Belangrijke overwinning voor Messemaker 3 op sterk team van Spijkenisse 3
Spijkenisse 3 begon in de eerste ronde goed
tegen De Willige Dame 2 (6 - 2), zeker niet de
minste in deze poule. Vooraf zou het team
tekenen voor een puntendeling, maar soms zit het
mee... Hans Krol beet de spits af met een
overwinning op Simon van der Beek, die een
tussen zet overzag en een stuk achter kwam.
Theo Huijzer kwam niet lekker te staan en
volgens eigen zeggen lukte het allemaal niet. De
tegenstander van Ton Hortensius invaller Richard
Koopman verspeelde hij zijn dame en gaf even
daarna op. Kees Vermijn met een paardoffer op
naar de overwinning. Henk van der Wösten
knokte tot het eind, maar moest in Joey Brokaar
zijn meerdere erkennen. Datzelfde overkwam Bert
Vlot. Bas Luiten stond lekker, maar liet zijn
tegenstander het initiatief nemen en moest met
remise genoegen nemen. Leslie Tjoo speelde een
lekkere partij en wist zijn jeugdige opponent het
puntje afhandig te maken. Lees hieronder de
verslagen zoals de teamleden hun partij hebben
ervaren.
Ab Scheel
Bert Vlot
In een opening die begon als het Fiancetto del Re
en eindigde in een soort Konings-Indisch werd
tegengesteld gerocheerd. Het lukte me niet een
open lijn op de koningsvleugel te bemachtigen en
hield er zelfs een onderontwikkelde loper aan
over. Op de 16e zet speelde ik te snel deze loper
weg, waardoor ik een pion verloor. Op de 19e zet
waren alle lichte stukken van het bord, en ik kon
niet verhinderen dat mijn tegenstander met de
zware stukken mijn stelling binnendrong. Afruil
van dames en een toren was noodzakelijk en om
tegenkansen te scheppen offerde ik nog een pion.
Er ontspon zich een wedloop om de pionpromotie.
Toen beiden een pion hadden laten promoveren
ging ik het eindspel in met dame plus pion tegen
dame plus drie pionnen. Het was zaak om de
dames op het bord te houden, maar ik had veel
tijd nodig om dit te verwezenlijken. Helaas ...., te
veel tijd en op de 49e zet ging ik door de vlag. De
stelling was toen toch al verloren.
Hans Krol
Met wit tegen Simon van der Beek kon ik d5
spelen bij de 10- zet. Dit leverde uiteindelijk
stukwinst tegen een pion en een betere stelling

op. Hierna werden de dames geruild bij de 19-e
zet, wel had wit nu twee dubbelpionnen, maar nog
steeds het stuk tegen een pion voor. Op de 22-e
zet kon wit de torens verdubbelen en bij zet 24
kon ik 1 dubbelpion afruilen. Bij zet 28 kon ook
zwart de torens verdubbelen maar ten koste van
een pion. Zo stond ik dus een vol stuk voor en
besloot zwart de strijd te staken
Kees Vermijn
Een stormachtige partij op de eerste herfst-stormdag. Ik speelde met wit tegen Gijsbert Looij en
kreeg een leuke stelling na een Scandinavische
opening. Toen Gijs op de 10e zet - na zo'n 30
min. peinzen - verzuimde om mijn krachtige paard
op e5 eraf te slaan, kon ik een mooi paardoffer op
f7 brengen. Dit leverde uiteindelijk een kwal + pion
op. Ik moest toen nog wel even nauwkeurig
verdedigen. Op de 20e zet kon ik zijn pion op c4
met schaak slaan. Daarna ging hij in de fout en na
23 zetten konden de stukken weer in de doos (10).
Ton Hortensius
Na de opening kon ik een stuk winnen maar dacht
even een slim tussenzetje te doen wat niet echt
zo slim was en verspeelde daarmee stukwinst.
Hierna kon ik het hem wel moeilijk maken en kon
ik met f4 zijn stelling openbreken. In een
beslissende aanval verspeelde hij zijn dame en
gaf even daarna op.
Henk van der Wösten
Op e4 speelde ik de Najdorf Variant van het
Siciliaans ( op de 5e zet a6). Wit rokeerde lang en
ik liet mijn koning in het midden staan. Op de 17e
zet won ik een centrumpion, maar dit leverde een
achtergebleven pion op d6 op en dit gaf wit
kansen op de aanval met een tweetal torens op
de d-lijn. De partij bleef nog enige tijd in evenwicht
met o.a. lopers van verschillende kleur. De witte
loper bleek evenwel sterker dan de zwarte en via
een venijnige zet, die ik over het hoofd had gezien
veroverde wit een belangrijke pion op f7. Toen
mijn tegenstander ook nog eens zijn beide torens
tegen mijn dame plus een pion ruilde stortte mijn
stelling volledig in en was het een kwestie van tijd
om te capituleren. Gelukkig won ons team wel.
Leslie Tjoo
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Met zwart speelde ik de opening niet zo sterk.
Mijn stelling bevatte weliswaar geen echte zwakke
punten, maar ik kwam vrij gedrukt te staan en wit
had zeker meer spel. Na enig manoeuvreren van
beide kanten gaf mijn tegenstander mij echter de
gelegenheid om mijn paard tegen zijn zwarte
loper te ruilen. Daardoor kreeg ik het loperpaar en
met mijn lopers op f6 en f5 kon ik de witte stukken
terugdringen. Ik won een pion en kwam duidelijk
beter tot gewonnen te staan. Ik had wel meer tijd
verbruikt en raakte enigszins in tijdnood. Mijn
stelling speelde echter veel makkelijker, terwijl
mijn tegenstaander langer moest nadenken om
zijn zetten te vinden. Daardoor had ik op een
bepaald moment zelfs een voorsprong op de klok.
Wij waren toen beide echter al in ernstige tijdnood
geraakt. Ik won nog een pion en een stuk,
overzag vervolgens dat ik mat in 1 kon geven,
maar zag een paar zetten later wel dat mijn
tegenstander door zijn klok was gegaan. Hiermee
werd het 4,5-3,5 in ons voordeel.

pionnen. Op zich is dit een prima uitgangspositie,
ware het niet dat mijn stukken wat veel naar de
rand waren verplaatst en daardoor slecht in het
spel waren betrokken. Daarnaast kon mijn
tegenstander zijn extra pionnen goed actief
uitspelen, waardoor mijn voordeel nagenoeg
verdwenen was. Vervolgens vond er een afruil
plaats, waarbij mijn tegenstander, door
onzorgvuldig verdedigwerk van mijn kant, als
tussenzetje een stuk kon pennen. Dit zag hij
gelukkig niet, anders had hij de partij zeker
gewonnen. In het eindspel kon mijn tegenstander
zijn a-pion tot aan a2 opspelen. Door tijdgebrek
kon hij echter niet goed de combinatie vinden om
dit uit te spelen, maar ook ik zag niet goed de
mogelijkheid om mij uit deze benarde positie te
redden en dit naar een overwinning om te zetten .
Dus restte ons niets anders dan een remise
overeen te komen. Achteraf bleek thuis dat de
stelling ook echt remise was en dat we beide een
goede beslissing hebben genomen om dit niet te
forceren. Al met al heb ik zelf in aanvallend
opzicht niet veel kunnen creëren, maar gezien de
kansen van mijn tegenstander, ben ik toch wel
tevreden met een half punt.

Bas Luiten
Met wit speelde ik de Ponziani opening die mijn
tegenstander goed kende. Toch maakte hij hierin
een fout, waardoor ik een stuk voorkwam tegen 2

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

Messemaker 1847 3
Henk van der Wösten
Kees Vermijn
Leslie Tjoo
Bert Vlot
Theo Huijzer
Bas Luiten
Ton Hortensius
Hans Krol

-

Spijkenisse 3
4½
Joey Brokaar
0
Gijsbert Looij
1
Steven de Wilde
1
Steyn de Lange
0
Nick Groeneweg
0
Werner Hubner
½
Richard Koopman
1
Simon van der Beek 1

-

3½
1
0
0
1
1
½
0
0


Ronde 3 Sliedrecht 3
donderdag 21 november

-

Messemaker 1847 3

5-3

Nederlaag voor Messemaker 3 tegen sterk Sliedrecht 3
Henk van der Wösten

dame verdedigen. Door een onnauwkeurige zet
mijnerzijds kon zwart echter de f-pion veroveren
tegen de d5-pion. Na afruil van de dame en een
toren werd toen tot remise besloten.

Een Siciliaanse partij met 1. e4 - c5 2. Pf3 - e6 Ik
besloot af te wijken van de theorie en speelde 3.
c4 Er ontstond een gesloten stelling waarin mijn
tegenstander - de jonge 13-jarige Andrew - mijn
witte loper tegen zijn paard ruilde. Het loperpaar
van zwart leverde in de gesloten stelling weinig
voordeel op. Wit verkreeg enig ruimte voordeel en
zwart moest zich toeleggen op de verdediging,
zonder dat dit voor beide partijen echt voordeel
bracht. Wel kreeg ik in het middenspel een voor
zwart vervelende pion op f6 en moest zwart zijn
geïsoleerde pion op d5 met beide torens en de

Kees Vermijn
Ik speelde met zwart tegen het 14-jarige talentje
Adrian Mensing. Een Ponziani-opening waarin ik
op de 9e zet wat onnauwkeurig Pg8-e7 speelde
waardoor wit met zijn Dame een pion kon winnen
op a7. Van de nood een deugt makende, dreigde
ik zijn Dame in te sluiten en kon ik met Df7-h5 een
dubbele aanval inzetten op h2 en zijn toren op d1.
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Hij was zodoende gedwongen de toren tegen mijn
loper + pion te ruilen. Ik dacht toen gewonnen te
staan door o.a. dreigingen op de onderste lijn.
Maar…. dat is de grootste fout die je kan maken,
want zijn 3 pionnen op de damevleugel bleken na
gedwongen dameruil veel te sterk en ik kon
promotie van zijn sterke b-pion niet voorkomen.
Een nul derhalve en een slechte nachtrust…..

druk en gevaar: mijn dame stond steeds midden
op het bord. Het doordenken van alle varianten en
tegenspel kostte veel tijd én energie. Gelukkig
maakte mijn tegenstander een paar
schoonheidsfoutjes waardoor ik een winnende
stelling kreeg. Maar helaas ben ik niet zo goed als
Fritz: de stelling na de 20e zet had ik 6 zetten
doorgerekend, maar dat was net een zet te
weinig. Anders had ik gezien dat ik hem
geforceerd mat had kunnen zetten. Mijn
tegenstander wist weer tegenspel te verkrijgen en
de dans te ontspringen. Dat was ook het beeld
van de rest van de partij. Hij leek wel een kat met
7 levens. Ook na mijn 32e zet stond ik glad
gewonnen, maar door tijdsdruk en vermoeidheid
speelde ik steeds onnauwkeuriger. Uiteindelijk
was de stelling op de 57e zet weer geheel in
evenwicht. Remise dus. Mijn tegenstander
maakte terecht de opmerking dat we met deze
boeiende partij weer een leuke avond hadden
gehad, maar ik moest toch wel even slikken bij
deze remise.

Bas Luiten
Ik speelde met zwart en er kwam een
damegambiet op het bord wat resulteerde in een
tactisch schaakspel. Vanaf zet 11 kreeg mijn
tegenstander echter ook de drang om op te
ruimen, want binnen de kortste keren waren de
meeste grote stukken er af en hielden beide
spelers een toren, loper en 6 pionnen over. Mijn
voordeel kreeg ik doordat mijn tegenstander te
weinig had ontwikkeld en daardoor nog zijn toren
en loper op a1 en c1 had staan. Daarbij kreeg ik
mijn toren op d1 en doordat mijn pionnen op de a,
b en c-lijnen ver waren opgeschoven stonden alle
stukken geblokkeerd en zijn loper op c1 gepend.
Uiteindelijk kon ik de druk zo ver opvoeren, dat
mijn tegenstander 2 pionnen moest prijsgeven om
zijn stukken te ontwikkelen. Waarbij ik dacht een
gemakkelijk eindspel over te houden met 2
pionnen meer, maakte mijn tegenstander het me
toch nog knap moeilijk. Om mijn vrije c lijn te
kunnen benutten, gaf ik één pion terug. Door mijn
gulzigheid pakte ik vervolgens weer een pion van
mijn tegenstander op g6, waardoor hij echter vrij
spel kreeg met zijn toren. Later bleek thuis dat als
ik met mijn koning achter zijn pion op g7 was
gaan schuilen, ik binnen een zet of 5 de
overwinning had kunnen pakken. Doordat ik de
pion wel pakte, moest ik toch nog uitkijken dat
mijn tegenstander geen remise kon afdwingen.
Maar met twee pionnen meer kon ik uiteindelijk
toch af maken, en heb ik in ieder geval weer een
persoonlijk succesje geboekt.

Bert Vlot
Dit seizoen ben ik niet op dreef. Soms lijkt mijn
spel nog ergens op, soms ben ik ronduit aan het
klungelen. Ook de winstpartijen die er in de
interne competitie waren, kwamen moeizaam tot
stand. Ik slaag er nog steeds niet in om in mijn
eigen speelstijl te komen. Ik besloot daar in mijn
partij tegen Kees van der Does van Sliedrecht
verandering in te brengen. Agressiever spel en
complicaties scheppen, nam ik mij voor. Dat lukte
wonderwel. Alleen, de complicaties lagen op mijn
bordje en niet op dat van mijn tegenstander. En
dat was niet de bedoeling, zodat ook In deze partij
de bijbelse uitdrukking gold dat wie wind zaait,
storm oogst. Zwarts 15e zet toonde de
kwetsbaarheid van mijn stelling in volle omvang
aan. Door slechte samenwerking van mijn stukken
kon ik de verdediging niet meer voldoende
organiseren en moest ik op de 24e zet
capituleren, daarmee ten tweede male bijdragend
aan een verlies van het team.

Wibo Bourguignon
Ik kwam goed uit de opening en speelde met veel

1.
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4.
5.
6.
7.
8.

Sliedrecht 3
Andrew Mensing
Adrian Mensing
Henk Prins
Joost Stoker
Kees van der Does
Martijn Stoker
Peter Vis
Jorik Klein

-

Messemaker 1847 3
Henk van der Wösten
Kees Vermijn
Diko Kalkdijk
Ton Hortensius
Bert Vlot
Bas Luiten
Wibo Bourguignon
Hans Krol
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3
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Remise tegen gedoodverfde kampioen hoogst haalbare
Albert-Jan Wagensveld
De opening werd een siciliaan. Het werd een
weinig spectaculaire partij, waar bij geen van
tweeën doorbrak in de stelling. Er werd afgeruild
totdat er op het laatst nog bij ieder 5 pionnen en
een dame was. Wit stond beter en zwart had een
dubbelpion en tijdnood, en mikte op remise. Toen
zwart nog maar twee minuten bedenktijd over
had, gebeurde het dat wit een pion nam, en
daarmee zwart de gelegenheid gaf om schaakjes
te geven. De witte dame stond achter de pionnen
en kon geen redding meer brengen. Wit kon niet
aan eeuwig schaak ontkomen, dat was intussen
wel duidelijk. Alleen de tijd begon erg te dringen.
Zwart zei dat het remise was, maar wit ging door.
Zo eindigde de partij toch nog spannend. Met nog
9 seconden op de klok, stopte ik de klok en
claimde de remise en die werd toegewezen. Met
deze remise werd het tevens 4 - 4 voor
Messemaker 3 tegen Overschie 2.

Hans Krol
Nadat ik de opening niet optimaal gespeeld had
verraste zwart mij met 15…Lb4 in onderstaande
stelling.

Henk van der Wösten
Mijn tegenstander Han Smit had de pech dat hij
ons speellokaal pas een half uur na aanvang van
de wedstrijd kon vinden. Dat betekende dus een
half uur minder bedenktijd. Ik vermoed dat dit toch
wel enige invloed heeft gehad op het spel van
mijn tegenstander. Na 1.e4 - c5 2. Pc3 - e6
speelde Han Smit 3.f4. Ik speelde 4. ---, d5. Een
opening die ik op de club wel eens vaker had
gespeeld. Op de 14e zet had wit op d5 een paard
kunnen offeren met een zeer gevaarlijke aanval
op mijn koningsstelling. Uit analyse bleek dat de
wedstrijd dan alle kanten op had kunnen gaan.
Heel moeilijk te analyseren. Han maakte van deze
mogelijkheid echter geen gebruik en ik kwam
langzaam maar zeker iets beter te staan. Op de
22e zet won ik in een duidelijk betere stelling een
pion. Mijn tegenstander moest zich verdedigen en
dit kostte hem ook nog de pion op h2. Kort daarna
zag mijn tegenstander het niet meer zitten en gaf
hij op.
Bert Vlot
Het werd de Najdorf-variant met ongelijke
rochades. De strijd speelde af in het centrum. Een
doorstoot op e5, gedaan op de 14e zet leverde mij
op de 21e zet een pion op. Tevens verdwenen de
dames en alle lichte stukken van het bord. In het
navolgende toreneidspel kon ik mijn pluspion niet
behouden. Het overblijvende pionneneindspel
nadat ook de torens afgeruild waren, was voor mij
theoretisch gewonnen (verst doorgeschoven
pion). Uiteindelijk kon ik, ondanks de dubbelpion,
op één tempo meer de winst veilig stellen.

30

Gelukkig was er een fraaie oplossing en na 16.
Td1 van mijn kant werden geforceerd de dames
en de torens op de d-lijn geruild. Na de 26-e zet
van wit was een stelling ontstaan waarin wit L+P
en 6 pionnen en zwart T en 7 pionnen bezaten.
Bij de 37-e zet verzuimde ik de kans op
beslissend voordeel en waarschijnlijke winst.

Ik had met mijn loper zwarts gevaarlijke e-pion
kunnen slaan. Als zwart deze loper zou slaan,
volgde een eenvoudige vork op de zwarte koning
en toren. Nu ging ik roemloos ten onder. Mijn
psychiater ziet echter nog lichtpunten en daar
houd ik mij maar aan.
Bas Luiten
Doordat ik ditmaal op bord 4 speelde en we tegen
de koploper moesten, wist ik van tevoren dat ik
tegen een sterkere tegenstander moest spelen.
Maar met frisse moed startte ik de partij met wit
en na e4 kreeg ik e6 tegen. Aangezien ik niet zo
van het Frans houd, ruilde ik na d4 en d5 de pion
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op d5 af. Vervolgens kon ik mijn stukken goed
ontwikkelen, waarbij mijn tegenstander zijn
stukken iets passiever speelde. Dit leidde echter
niet tot kansen en de stelling bleef de gehele partij
totaal in evenwicht. Na 20 zetten waren er van
beide spelers een loper, paard en toren af en was
er een totaal gelijkwaardige stelling. Aangezien op
dat moment Bert, Diko en Hans er beter voor
stonden en de overige borden nog gelijkwaardig
waren, heb ik na kort overleg met Albert Jan
remise aangeboden, wat na enig beraad werd
aanvaard. Wellicht heb ik iets te veilig gespeeld
uit respect voor de tegenstander, maar uiteindelijk
wel weer een verdienstelijke remise behaald.

te krijgen. Dat bleek schone schijn. Ik bleef in de
houdgreep. Een moment van onoplettendheid en
een paardevorkje kostte me ook nog de kwaliteit.
Een slechte stelling met zo'n materiele
achterstand was rijp om op te geven. Gelukkig
hebben anderen beter gespeeld en kwamen we
uiteindelijk met een gelijkspel weg.
Kees Vermijn
Met wit speelde ik een Siciliaanse partij tegen
Daan Smit. Het was een lastige partij waarin ik
geen vat kon krijgen op de stevige stelling van
zwart. Toen hij d5 doorzette en ik vervolgens - na
zijn e4 - mijn loper van f3 naar d1 moest spelen,
om mijn paard op c3 te bevrijden van de druk op
c2, stond ik in hogere zin eigenlijk al verloren. Na
dame- en torenruil kon hij op de 24e zet met zijn
overgebleven toren op d2 binnenvallen en was de
partij zo ongeveer beslist. Ik spartelde nog tot de
40e zet wat tegen, maar kon tenslotte promotie
van zijn e-pion niet meer verhinderen (0-1).

Pieter Hörchner
Soms speel je een partij waar in het gestaag
bergafwaarts gaat. Dit was er zo een. Ik kwam
niet goed uit de opening en heel langzaam kreeg
mijn tegenstander steeds meer vat op de stelling.
Ik verloor een pion maar dacht nog wat tegenspel
1.
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3.
4.
5.
6.
7.
8.

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

-

Overschie 2
Han Smit
Daan Smit
Arnout van Kempen
Hans Doornheim
Ruud-Jan Kloek
Aad Everwijn
Rob de Wilt
Serge Erdtsieck

4
1
0
1
½
0
1
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½
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Ronde 5 De Willige Dame 2
maandag 3 februari 2014

- Messemaker 1847 3

6½ - 1½

Het was een ervaring om snel te vergeten
Kees Vermijn
Het was een ervaring om snel weer te vergeten. Ik
speelde met zwart tegen de WITTE LEEUW van
Johan Went. Het is een gedegen systeem met
zwart, en zeker ook met wit is mij gebleken. Na de
zetten 1. e4 - e5, 2. Pf3 - Pc6, 3. d3 was ik al uit
mijn openingsreperetoire. Wit kreeg de d-lijn in
handen en aanval over de koningsvleugel. Hier
kon ik niets tegenoverstellen en het werd dus
verdedigen en hopen dat ik zijn aanval op kon
vangen. Dat lukte toch niet helemaal. Mijn paard
op d7 en mijn Dame op d8 werden vastgehouden
door een toren op d1 waardoor Johan vrolijk ten
aanval kon trekken. De witte velden werden
uiteindelijk mijn ondergang.
Bas Luiten
Vol goede moed gingen we naar De Willige Dame
in Dordrecht met maar een doel en dat was
winnen. Bij introductie van mijn tegenstander,

31

Tabitha Snikkers, bleek dat zij als enige van ons
twee een opleiding bij de jeugdopleiding van
Gouda heeft genoten, waarmee ik meteen op een
psychologische achterstand kwam. Toch begon ik
voortvarend met zwart aan de partij met een
damegambiet. Doordat ik kort rokeerde en
Tabitha lang rokeerde ontstond er een open
stelling met veel aanvalslijnen, temeer omdat
zowel wit als zwart veel met de pionnen gingen
lopen om spel te krijgen op de koningsstelling.
Toen we beide nog 4 stukken en 6 pionnen
hadden, heeft Tabitha een aantal mogelijkheden
gehad om de stelling verder open te breken en
een pion te winnen. Deze mogelijkheden zag ik
pas achteraf thuis bij de analyse, dit hebben we
tijdens de partij beide gemist. Tenslotte ontstond
er een eindspel waarbij ik, zoals gebruikelijk, in
tijdnood kwam. Waar ik, na afloop van de partij,
dacht geanalyseerd te hebben dat ik de partij had
moeten winnen, bleek thuis op de computer dat
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die kansen er niet waren en mijn tegenstandster
altijd een goed antwoord had. Uiteindelijk liet ik in
tijdnood mijn dame in een penning zetten,
waardoor ik met mijn dame van een dame bij De
Willige Dame verloor. Al met al overheerst een
ontevreden gevoel.

Na 1. e4 - e6 2. d4 speelde Hans 2. ....., b6 en
daarna de loper naar b7. Het werd een vrij rustige
opening en de strijd ging gelijk op. Wit wist de
open c-lijn in bezit te nemen en verkreeg daardoor
een heel licht voordeel. Na afruil van de dames en
van de torens was de wedstrijd in evenwicht.
Beide spelers hadden nog twee paarden en 7
pionnen. Nadat wit een pion sloeg in plaats van te
laten slaan kreeg hij een zwakke pion op h4. Na
enige tijd wist zwart handig te laveren met het
enig overgebleven paard en de pion op h4 ging
mede door tijdnood van wit verloren. Dit was het
begin van het einde.

Bert Vlot
Han van Gorkom - Bert Vlot (bord 6)
De opening verliep rustig. Vanaf de 10e zet begon
ik complicaties te scheppen, maar speelde daarbij
niet erg nauwkeurig. Mijn tegenstander reageerde
adequaat en won een pion. Ik moest overgaan tot
nauwkeurig verdedigen en probeerde met het
maken van een egelstelling het binnendringen van
de vijandelijke paard en toren te verhinderen. In
een stelling waarin nog van alles kon gebeuren,
bood mijn tegenstander remise aan omdat ons
team al verloren had. Mij restte niets anders dan
dit te accepteren.

Albert-Jan Wagensveld
Ik speelde met wit tegen Wim de Graaf. Het werd
een Siciliaan. Al vrij snel verspeelde ik een stuk,
toen ik via loper h6 de loper op g7 wilde gaan
ruilen.Het was gewoon een blunder. Mijn enige
compensatie was een ontwikkelings voorsprong,
die echter na drie zetten ook niets meer
voorstelde. Zwart speelde (terecht) op afruilen en
toen alle kansen verkeken waren gaf ik op.

Henk van der Wösten

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

De Willige Dame 2
Hans Berrevoets
Johan Went
Pieter Sandijck
Tabitha Snikkers
Cor Paans
Han van Gorkom
Wim de Graaf
Willem Weerdensteijn

1663
1902
1732
1752
1546
1493
1647
1703
1530

-

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

1729
1807
1786
1773
1698
1818
1761
1633
1554

6½
1
1
1
1
0
½
1
1

-

1½
0
0
0
0
1
½
0
0


Ronde 6 Hoeksche Waard 1
donderdag 6 maart 2014

- Messemaker 1847 3

44 - 4

Messemaker 3 heeft degradatiezorgen in klasse 2B
Eelko de Groot
Op bord 5 mocht ik invallen bij een uitwedstrijd
van het derde team. We begonnen met de
Siciliaanse opening waarin ik aanstuurde op de
Keres variant, 5.Lb5+, Ld7 6.Lxd7, Pbxd7. De
bedoeling was nu om mijn paard naar f5 te spelen
maar ik moest eerst de pion op e4 dekken wat
zwart de gelegenheid gaf om pion g6 te spelen.
Wellicht ook een variant die de grootmeester had
uitgezocht, maar ik kon daar niet direct een
voordeel uithalen. Sterker nog, nadat we beiden
gerokeerd hadden vond ik dat zwart met zijn loper
op g7 en toren op c8 er beter voor stond. Zwart
kon rustig een aanval via de c-lijn opzetten. Mijn
kansen lagen meer op de koningsvleugel. Ik
speelde daarom ook de f-pion op, iets waarvan
mijn tegenstander het gevaar enigszins had
onderschat. Zwart ruilde zijn koningspaard tegen
wits laatste loper en wit kon met f5-f6 zwarts

koningsstelling vastzetten. Na nog een pion-offer
en een paard-offer kon zwart het mat niet meer
ontlopen. 1-0
Rob Bedeaux - Bert Vlot
Via een onregelmatige openning kwam ik naar
mijn gevoel wat beter uit de opening, maar na een
paar minder sterke zetten zag ik geen
onmiddellijke winstgang meer. Na wat wederzijds
gemanoeuvreer kon ik een pion winnen, maar ik
kreeg wel een koningsaanval te verduren. Omdat
mijn dame wat overbelast was, moest ik
zorgvuldig spelen en dit kostte bedenktijd.
Uiteindelijk nog één minuut op de klok tegen twee
voor mijn tegenstander en ik was daarmee de
laatste partij die nog bezig was bij een stand van
4-3 in ons voordeel. Ik slaagde erin een paard te
winnen en er ontstond een stelling van K +P
+pionnen (voor mij) tegen K + pionnen. Om
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remise te maken moest ik dus alle pionnen van
mijn tegenstander opeten en daar slaagde ik in
...... op één na toen mijn vlag viel. Weer een
nederlaag-op-het-nippertje voor mij en weer geen
winst voor het derde team. Teleurstellend, maar
dat is nu eenmaal inherent aan het spel.
Wibo Bourguignon
Was het schaken of een loterij? Beide! De avond
begon mooi …… Ik kwam met wit goed uit de
opening. Mijn actieve stelling bezorgde mijn
tegenstander kopzorgen en na een zwakkere zet
van hem, wist ik met een mooie combinatie op de
15e zet een pion te veroveren. Op de 21e zet
kwamen we in een lastig eindspel terecht met
ieder twee torens en een paard. Behoedzaam
manoeuvreren, veel rekenwerk én veel denktijd.
Na 36 zetten hadden we elk nog een toren, hij 3
en ik 4 pionnen. Tja, en toen werd het
snelschaken. En dat voelt meer aan als een
loterij. Het ene moment had ik ruim voordeel, het
andere moment een klein voordeel. Maar wel
altijd in het voordeel. Twee zetten voor het einde
gaf Fritz nog +7 aan. Maar ik miste de beste zet.
Plotseling was de stelling remise. En het werd nog
erger. Na mijn laatste (58e) zet werd ik pardoes
mat gezet. Heel erg jammer van zo'n mooie partij.
Het was leuk geweest om van deze veel sterkere
tegenstander te winnen.
Wim van Dijk - Albert-Jan Wagensveld
Wit opende met koningsgambiet, wat ik wel graag
speel maar niet met zwart. Ik antwoordde met het
Albins tegengambiet, en kwam er redelijk uit,
maar stond niet echt lekker want ik had een
eenzame centrum pion die bescherming eiste. Wit
kwam met een muurtje pionnen langzaam maar
zeker oprukken op de dame vleugel. Hij schaakte
erg nauwkeurig en pareerde al mijn pogingen om
de boel open te breken of af te ruilen. Even leek
het te lukken maar toch bleef het tobben voor
zwart. De pionnenmuur kwam onoverwinnelijk
doorzetten. Toen ik met zwart daarna vergat om
via h7-h6 een vluchtveld te creëren voor mijn
loper op de koningsvleugel gebeurde het: de
pionnen vraten de loper. En waar ik dacht twee
pionnen op te eisen in ruil voor de loper, bleek
ook dat een vergissing; de tweede pion was giftig
en zou tot mat of dameverlies leiden. Hierna heb
ik nog lang nagedacht over een kans op enig spel
met een remisekans, maar nee het was niets
meer. Helaas 1 - 0. Gelukkig hield het team als
geheel nog net remise met 4 - 4, wat mij troost
bood.
Bas Luiten
Nadat ik met wit mijn geliefde e4-Pf3-c3 kon
spelen in de opening, verzuimde ik het voordeel
en het initiatief te benutten, waardoor er een
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ingewikkelde stelling ontstond met behalve de
dames alle stukken bij het spel betrokken, en
waarbij dus juist mijn tegenstander het voordeel
had. Dit leek hij goed te benutten met druk op mijn
koningsvleugel en mijn slechte pionnenstelling,
totdat hij in de 19de zet een simpel pionzetje
deed. Juist dit simpele zetje gaf mij het voordeel
terug en kon ik een pion winnen. Na wat
afwikkelingen hield ik een pion meer over met een
loper tegen een paard. Vervolgens was ik het die
een cruciale fout maakte, want ik speelde mijn
pionnen onzorgvuldig, waardoor ik mijn loper en 2
pionnen tegen zijn paard moest inleveren. Dit gaf
mij zoveel hoofdbrekens, dat ik nog maar 1
minuten op de klok overhield tegenover nog zo'n 5
minuten van mijn tegenstander. Vervolgens was
het weer mijn tegenstander die een fout maakte
bij het afruilen en de loper en het paard op het
bord hield. Dit gaf mij in het verre eindspel het
voordeel van de lange lijnen. Door het
opengebroken spel kon ik met een pion
promoveren wat niet meer te weerhouden was en
waarbij ik genoeg had aan de inmiddels nog maar
resterende tijd. Uiteindelijk dus, ondanks alle
fouten, de overwinning binnengehaald. Niet een
om heel trots op te zijn, waar wel een die nog wel
eens heel belangrijk kan zijn voor lijfsbehoud.
Henk van der Wösten
Met wit kreeg ik te maken met een Siciliaan met
op de zevende zet a6. Het lukte mij al snel om de
zwarte loper op e7 tegen mijn paard te ruilen. Ik
kreeg enig initiatief en na een "offer" van mijn
loper op b5, dat terecht niet werd aangenomen
door mijn tegenstander veroverde ik een pion.
Bovendien bleef de zwarte koning gevaarlijk in het
midden staan. Ik kon een paard op d5 posteren,
dat zwart met zijn loper wel moest afruilen. Toen
ik met mijn toren terugsloeg werd de dame van
zwart, die op c5 stond direct aangevallen.
Bovendien stond de zwarte koning op e6 en mijn
dame op b3. Er dreigde aftrekschaak met
dodelijke consequenties. Nadat zwart zijn dame
naar a7 had teruggetrokken ( beter zou Td8 - b8
zijn geweest, wat echter tot verlies van een
tweede pion zou hebben geleid), speelde ik Tb5
met schaak en op de volgende zet zou Tb7
volgen met dameverlies. Mijn tegenstander gaf
derhalve op.
Hans Krol
Na een siciliaanse opening liet ik in een vroeg
stadium na mijn loper op f6 af te ruilen tegen de
loper op b2 van mijn tegenstander.. Hiervan kreeg
ik spijt, deze loper drukte gevaarlijk op mijn
stelling nadat ik kort had gerocheerd. Langzaam
maar zeker kon wit de druk opvoeren en
uiteindelijk moest ik de strijd staken.
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2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Hoeksche Waard 1
Cees van der Velden
Jarek Kocuba
Johan de Moor
Walter van Dijk
Bas van Dijk
Rob Bedeaux
Gert van Driel
Frans Op de Beek

maart 2014
1646
1611
1401
1505
1813
1685
1731
1806
1615

-

Messemaker 1847 3
Henk van der Wösten
Diko Kalkdijk
Bas Luiten
Albert-Jan Wagensveld
Eelko de Groot
Bert Vlot
Wibo Bourguignon
Hans Krol

1680
1807
1773
1698
1633
1620
1761
1593
1554

4
0
0
0
1
0
1
1
1

-

4
1
1
1
0
1
0
0
0

Stand

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

Klasse 2B
Overschie 2
Sliedrecht 3
Spijkenisse 3
Shah Mata 2
Hoeksche Waard 1
De Willige Dame 2
Messemaker 1847 3
IJsselmonde 1

N
6
6
6
6
6
6
6
6

Mp
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10
9
5
5
4
4
1

Bp
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30
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20
19½
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20½
17

1
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3½
1
2½
4
2

2
4
x
4
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3
3
3

3
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4
x
2
1
2
4½
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4
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7
6
x
3
.
3½
4

5
7
.
7
5
x
2
4
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6
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5
6
.
6
x
1½
3

7
4
5
3½
4½
4
6½
x
.

8
6
5
6½
4
4½
5
.
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Team 4 (RSB – klasse 3C)
Ronde 2
Messemaker 1847 4 - De Penning 1
maandag 4 november 2013

4½ - 3½

Minimale overwinning op De Penning 1 een sportieve en gezellige tegenstander
Gisteren speelden we een zeer spannende
wedstrijd tegen het veel sterkere De Penning 1.
Een sportieve en gezellige tegenstander waarmee
menig partij gemeenschappelijk nagespeeld en
becommentarieerd werd. Dat kon door de zeer
lange partij van Eelko. Uiteindelijk stelde hij na
een bloedstollende partij met een remise de
overwinning in de laatste minuten veilig. Een
onverwacht resultaat! Lees hieronder de
verslagen zoals de teamleden hun partij hebben
ervaren.
Wibo Bourguignon
Adrie Oosterhof
Na een voorzichtige opening, en het afruilen van
de lopers en paarden, verscheen een gesloten
pionnenstelling op het bord. De strijd vond alleen
plaats op de A, B en C lijnen met de beide torens
en dame. Nadat ook de dames van het bord
waren verdwenen, onstond een spannende
eindstrijd waarbij zeer nauwkeurig en landurig de
torens en pionnen over de bovengenoemde lijnen
werden geschoven. Mijn tegenstander bood
remise aan, dat ik, kijkend naar de positieve
stellingen van mijn teamgenoten en de
wetenschap dat mijn tegenstander een beduidend
hoger rating had, aanvaardde. Later bleek uit
analyse dat zwart kijkend naar de stelling op het

bord betere winstkansen had maar dat geen
enkele foutje gemaakt mocht worden. Na afloop
bleek dat mijn tegenstander bijna 350 elopunten
meer had. Team winst binnen en een klein
persoonlijk succesje.
Ruud van Noord
Engelse partij met in beginfase een overwegender
stand voor wit. Zwart wist de juiste combinaties te
vinden voor een gelijkwaardige stand. Vervolgens
ontstond een strijd om de open e-lijn Dit leidde tot
afruil van de torens. Een paard van zwart zorgde
voor een overwegende stelling voor zwart. Dit
leidde tot afruil van paard en dame. De
overgebleven stelling van ongelijke lopers en
pionnen was voor geen van beiden te winnen.
Remise
Chris Kraaijeveld
Bord 6 - wit. In de opening maakte mijn
tegenstander een fout, waardoor hij een pion
achter kwam te staan. Hij wist echter het
evenwicht te herstellen en er ontstonden
stellingen die zomaar op mat konden uitlopen. We
leken op een remise af te koersen, maar in het
vuur van de strijd gaf zwart de dame weg. Beetje
jammer voor de partij, maar na zo'n 35 zetten was
het dus afgelopen.

34

Messemaker Aan Zet nummer 119

maart 2014
Eduard Dame
Even niet geconcentreerd spelen kan fataal zijn.
Op de 8e zet raakte ik en stuk kwijt en speelde
tegen beter weten in toch maar door. Anders
hadden we om kwart over acht al met 1-0 achter
gestaan. Pijnlijk daarbij is wel dat loslopende
schakers je stelling gaan staan bestuderen en dat
je niet kan zegen: "Loop even door, hier is niks te
zien". Ik hoopte nog op eeuwig schaak of een
ander wonder, maar dat gebeurde allemaal niet.
Gelukkig speelden de meeste teamgenoten
stukken (!) beter dan ik.

Wibo Bourguignon
Ik had mij voorgenomen offensief te spelen. Mijn
tegenstander speelde de 'Leeuw' en gaf mij
daarmee alle ruimte. Na de 9e zet had ik licht
voordeel en moest mijn tegenstander nauwkeurig
spelen om het evenwicht te bewaren. Hij vergat
echter van welke vereniging hij lid is. Hij miste een
cruciale Penning van mijn loper, waarna hij vier
zetten later zijn belangrijke d-pion verloor. Dat gaf
mij veel ruimte en initiatief. Op de 17e zet maakte
hij een fout met stukverlies tot gevolg. 1-0.

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

Messemaker 1847 4
Eelko de Groot
Wibo Bourguignon
Hans van Offeren
Rudolf van Noord
Eduard Dame
Chris Kraaijeveld
Adrie Oosterhof
Ronald Bode

1518
1620
1593
1535
1612
1488
1530
1321
1444

-

De Penning 1
Arie van Kooten
Luuk Gloudemans
Michiel Jansen
Coen Schuurbiers
Jan Visser
Marcel Bavelaar
Ruud Pereira
Ron van Bendegom

1606
1544
1728
1670
1658
1557
1516
1664
1508

4½
½
1
0
½
0
1
½
1

-

3½
½
0
1
½
1
0
½
0


Ronde 3
Fianchetto 3 - Messemaker 1847 4 - De Penning 1
donderdag 28 november 2013

5½ - 2½

Messemaker 4 kansloos verloren van Fianchetto 3
Wibo Bourguignon
Bijzondere gambieten lijken in de mode te zijn.
Mijn tegenstander toverde het Lettisch Gambiet
op het bord. Fritz heeft het zelfs over 'Lettische en
Olifantengambieten'. Ik denk dan gelijk aan de
porseleinkast ;-), opletten dus. Over mijn 3e zet
heb ik gelijk 10 minuten nagedacht …. De
eerstvolgende zetten deed ik goed, maar 7.De2
was niet goed. Ik had direct met 7.f3 de zwarte
pion op e4 moeten aanpakken. Bovendien kreeg
zwart een zeer sterke half-open f-lijn. Mijn stelling
voelde verkrampt aan en bood weinig
aanvalsmogelijkheden. Met goed kunst en
vliegwerk wist ik de kansen van zwart te
neutraliseren en af te wikkelen naar een eindspel
dat totaal remise was.

met de toren op a8 en kon even later met de
dame mijn tweede paard pakken. Met een stuk en
twee verbonden vrijpionnen achter zag het er naar
uit dat ik gigantisch van het bord geveegd zou
worden. Aangezien wit nog ruim 50 minuten op de
klok had, gaf ik dan ook maar op.

Eelko de Groot
Mijn partij begon rustig. Mijn paarden werden
actief in het centrum maar ik gunde mij geen tijd
voor de rokade. En dat heb ik geweten. Wit ging
vol voor de e-lijn. Met tevens een open a-lijn en
een aanval op het paard dat mijn e- pion dekte,
kwam wit in het voordeel. In een onachtzaam
moment gebruikte ik mijn toren om het paard te
dekken. Dit was een verkeerde keus. Wit kwam

Leslie Tjoo
Met wit kwam ik in een mij onbekende opening
terecht. Mijn tegenstander speelde namelijk a6,
b5 en Lb7 als eerste 3 zetten (Achteraf natuurlijk
niet zo vreemd als je tegenstander iemand van de
S.v. Fianchetto is). Ik behandelde de opening
vervolgens wat matig en dreigde weinig spel te
krijgen. Daarom besloot ik op de 10e zet met e5
tot een doorstoot in het centrum. Zwart ruilde

Chris Kraaijeveld
Na een siciliaanse opening had zwart een
geïsoleerde damepion. Daar was dus een groot
deel van de partij op gericht. Op een gegeven
moment stond deze pion 5 keer aangevallen en
slechts 2 maal verdedigd. Toch sloeg wit niet en
bleef de pion heel lang staan. Uiteindelijk kan ik er
met zettenherhaling een moeizame remise uit
slepen.
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vervolgens zijn mooie loper op b7 voor mijn paard
op f3 om de pion op e5 te kunnen winnen, waar ik
niet ongelukkig mee was. Toen zwart een paar
zetten later zijn pluspion krampachtig verdedigde
kon ik zijn paard op f6 met mijn loper in een
vervelende penning nemen. Mijn tegenstander
probeerde vervolgens mijn loper met h6, en g5 te
verjagen. Na vrij lang rekenwerk besloot ik mijn
loper op g5 te offeren om daarna mijn dame op f5
te zetten. Samen met de loper op d3 dreig ik
hiermee een mat op h7 te geven als zwart zijn
paard van f6 weg zou spelen. Ik kon daarbij met
Dxg5 en Dh6 eeuwig schaak geven, maar hoopte
mijn toren op e1 naar de 3e rij te brengen en een
mataanval te krijgen. Enkele zetten later (op de
19e zet) dacht ik inderdaad de beslissende
mataanval met Te5 te hebben ingezet. Na lang en
diep gepeins wist mijn tegenstander echter de
enige uitweg te vinden die ik over het hoofd had
gezien. Door zijn koning naar g7 te spelen kon hij
namelijk via f6 ontsnappen. Ook na lang
rekenwerk zag ik geen geforceerd mat of directe
winst en stond ik intussen 2 stukken achter. Ik kon
weliswaar een stuk terugwinnen, maar omdat ik
nog slechts 3 minuten tijd had (mijn tegenstander
9) besloot ik tot eeuwig schaak en werd het
remise. Achteraf liet Fritz zien (die natuurlijk net
die varianten beter weet door te te rekenen die je
gemist hebt) dat er wel degelijk op de 19e zet een
geforceerde matvariant mogelijk was. Een troost

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

Fianchetto 3
Hans Dopper
Ad de Veld
Leo Koster
Gilles Deegeling
Jan Verbiest
Bart van der Sloot
Youri Verlinde
Frans van Stijn

1636
1682
1676
1678
1611
1622
1591

1593 -

was dat ook wanneer ik gewonnen had, dit ons
verlies niet had afgewend.
Adrie Oosterhof
Vol goede moed, nam ik, kijkend naar de externe
resultaten van de afgelopen partijen,plaats achter
het bord. Na een voorzichtige opening en in
opperste concentratie achter het bord zittend,
moest ik een sanitaire houden. Hierna was de
concentratie minder en liet ik mijn verrassen met
een paardvorkje. Dit kostte mij een toren. De rest
van de partij was het verdedigen en loeren op een
kansje om de tegenstander mat te zetten. Hierbij
kreeg ik hulp van de klok. Mijn tegenstander had
nog slechts een kwartier. Hij speelde het echter
bekwaam uit.
Edgar Reibel
Ik speelde aan het 5de bord als invaller in de
hoop een positieve bijdrage te kunne leveren voor
het team, helaas lukte dat niet. Na een opening
met Pf3 ging het tot zet 25 gelijk op. Plotseling
zag ik dat er voor mij pionverlies dreigde, omdat
dit te verhinderen dacht ik heel lang na, maar kon
er toch niets aan doen, en de klok tikte maar door.
Doordat mijn stukken niet meer goed samen
werkten raakte ik nog 2 pionnen achter, en was
de partij verloren. Na nog een blunder gaf ik dan
ook op.

Messemaker 1847 4
Leslie Tjoo
Bernard Evengroen
Wibo Bourguignon
Eelko de Groot
Edgar Reibel
Chris Kraaijeveld
Ronald Bode
Adrie Oosterhof

Ronde 4
Messemaker 1847 4 - Spijkenisse 4
Maandag 6 januari 2014

1556
1734
1713
1593
1620
1490
1530
1444
1321

5½
½
0
½
1
1
½
1
1

-

2½
½
1
½
0
0
½
0
0

3½ - 4½

Minimaal verlies voor het vierde team!
Wibo dacht dat ze als team al verloren hadden en
vergat naar de stand te vragen. Die was dus 3-4.
Zijn remiseaanbod betekende dus duur
puntverlies. Zijn ontgoocheling was groot. Lees
hieronder de verslagen zoals de teamleden de
partij hebben ervaren.
Adrie Oosterhof
Na een valse start( het bord lag verkeerd) werd
voorzichtig geopend met e4 en paard f 6. Ik kon in
de opening goed mijn pionnen naar
vorenschuiven en mijn tegenstander al het verder
oprukken beletten. Mijn tegenstander wachtte
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heel lang met rokeren en ik zat te wachten tot hij
dit zou doen waarna ik met een paard een sprong
kon maken met stukwinst en schaak met dame
winst tot gevolg. Mijn tegenstander had dat
kennelijk in de gaten en hij verplaatste de dame.
Hierna sloeg ik zijn paard. Om geen stukverlies op
te lopen, werd door de koning teruggeslagen
waarna rokeren niet meer mogelijk was. Ik lokte
mijn tegenstander op de dame vleugel door 2
pionnen te offeren waarna ik met mijn dame een
pion kon slaan op g7 met schaak. Mijn
tegenstander kon de koning wel verplaatsen maar
dat zou met veel stukverlies gepaard gaan met als
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uiteindelijk toch mat tot gevolg. Dat had mijn
tegenstander ook gezien en hij gaf op.
Ronald Bode
Mijn tegenspeler opende met een damegambiet:
d4 d5, c4. Eigenlijk heb ik hier al een hekel aan.
Mijn d5 pion verdedigen loopt vaak verkeerd af en
c4 slaan ging hier dus ook niet goed. Al snel zat ik
met mijn zwarte loper te rommelen en verloor
daardoor iets van drie zetten aan tempo. Toen
raakte ik nog eens mijn zwarte loper door een
domme zet kwijt en was partij eigenlijk al
beklonken. Ik heb het nog even geprobeerd maar
kon de boel niet meer op orde krijgen en heb al bij
de 19de zet moeten opgegeven. Een schrale
troost van mijn tegenstander; die zei dat hij
normaal gesproken aan bord 3 zat…
Ruud van Noord
Engelse partij met in het begin wederzijds
mogelijke kwetsbare punte beschermen. Zwart
ging als eerste in de aanval op de witte
koningsvleugel. Door een verkeerde manoeuvre
raakte de zwarte toren geisoleerd terwijl de
aanvalsmogelijkheden zeer beperkt waren
doordat er te weinig ondersteuning was. Een
aanval van wit op de damevleugel leverde een
penning op:stukverlies dan wel mat. Na drie
kwartier denken en ongeveer 10 zetten tevergeefs
verderspelen streek de zwarte koning het vaantje.
Chris Kraaijeveld
Met zwart op bord 5 werd het een siciliaanse
partij. Na een aantal zetten kwam ik met een
dubbelpion in het centrum te staan, die me
eigenlijk de hele partij parten heeft gespeeld. Een
groot aantal zetten draaide om de verdediging, ik
kwam wat bekneld te staan met een dame die wat
stapjes heen en weer deed. De partij duurde wat
langer dan ik had verwacht, je ziet wel de beste
zet die de tegenstander zou moeten doen, waarna
ik zou opgeven; maar wit was een soort trage,
maar wel zekere boa constrictor die uiteindelijk
met 2 pionnen meer het punt in de wacht sleepte.
Eduard Dame
Het verkeer richting Den Haag zat een beetje
tegen, maar op de valreep kon ik tijdens het
praatje van Eric toch nog aanschuiven achter de
witte stukken op bord 6. Er kwam een oude liefde
op het bord: Italiaans en daar heb ik wel
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Messemaker 1847 4
Eelko de Groot
Ruud van Noord
Wibo Bourguignon
Hans van Offeren
Chris Kraaijeveld
Eduard Dame
Ronald Bode
Adrie Oosterhof

-

mozzarella van gegeten! Ik kreeg en behield
initiatief. Dit werd een heuse aanval toen ik mijn
toren voor een loper + pion kon ruilen, met schaak
met de dame. Het was nog wel even listig om de
juiste voortzetting te vinden, maar op tijd zag ik
het licht. Het eindspel was op zich een kwestie
van techniek waarbij het in de schaakpraktijk althans die van mij - ook nog wel eens mis kan
gaan, maar deze maandagavond niet. Na 3 uur
en een kwartier schaken had ik verdiend
gewonnen.
Wibo Bourguignon
Bij het zien van de Griekse naam van mijn
tegenstander kreeg ik prompt mooie
herinneringen aan Griekse vakanties. Gezellig
ontspannen en eten in de haven van een Grieks
vissersdorpje, Griekse salade, verse vis, olijfolie,
lekker brood, enz, enz. Maar al snel werd bleek
dat het geen soepele avond zou worden.
Gesloten stellingen, traag manoeuvreren, naarstig
op zoek naar aanvalskansen en een taaie
tegenstander. De stelling bleef dus in evenwicht,
mààr aan het einde had ik ruim tijdsvoordeel. Dat
pakte anders uit dan verwacht. Hij ging beter
spelen en ik liet me opjagen. Met een iets mindere
stelling maar met tijdsvoordeel bood ik remise
aan. Dat was dus een stommiteit. Ik dacht dat we
als team al verloren hadden en vergat naar de
stand te vragen. Die was dus 3-4. Mijn
remiseaanbod betekende dus duur puntverlies.
Mijn ontgoocheling was groot.
Eelko de Groot
Bord één was een spannende strijd welke zit
voornamelijk op de dame vleugel afspeelde. N de
opening stond is positioneel sterk met een
kanttekening dat mijn paard op b4 door de witte
dame gepend was. Ik kon dit makkelijk oplossen
door mijn dame die achter dit paard stond te
dekken met de koning. Echter ik dacht dat ik
makkelijk mijn paard vaker kon verdedigen bijv
door middel van de gespeelde zet Pf6-d5, maar
dit bleek later niet helemaal in mijn voordeel uit te
pakken. Wit kreeg de open c-lijn en ik verloor een
pion. Dit was niet erg schokkend. Wat mij echter
de das om deed was een vergissing later in de
partij waardoor ik een kwaliteit verloor. Dit werd
door wit goed benut en wit won daarna
gemakkelijk.

Spijkenisse 4
3½ - 4½
Patrick Meijer
0 - 1
Richard Koopman
1 - 0
Kostas Sideras
½ - ½
Piet Taale
0 - 1
Simon van der Beek 0 - 1
Peter Leentvaar
1 - 0
Jacques van Oijen
0 - 1
Richard Meijer
1 - 0
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Ronde 5 Dordrecht 4 - Messemaker 1847 4
Maandag 11 februari 2014

5½ - 2½

Messemaker 4 heeft degradatie zorgen na verlies op Dordrecht 4
Wibo Bourguignon
Geen vuurwerk deze keer op het bord. Mijn
tegenstander opende met d4 en c4 en vaak
betekent dat behoedzaam en moeizaam
manoeuvreren. Ook nu was dat weer het geval.
Helaas mistte ik op de 7e zet de juiste voortgang,
maar dat gold ook zeker voor mijn tegenstander
op zijn 12e zet. Zodoende ontstond een stelling
met ruimtevoordeel voor wit en
ontwikkelingsvoorsprong voor zwart. Beiden
wisten we geen doorslaggevend voordeel te
behalen. Na 30 zetten was de stelling nog steeds
geheel in evenwicht en remise het resultaat.

Adrie Oosterhof
Een uitwedstrijd tegen de koploper en dat terwijl
de punten hard nodig zijn. Dat zou een moeilijke
avond worden. Helaas raakte ik in de begin fase
door onnauwkeurigheid een paard kwijt met als
compensatie een pion. Dat leek een kort
schaakwedstrijdje te worden. Toch de rug gerecht
en met gedegen verdedigen heel lang stand
gehouden. Ik kwam zelfs onder de zware druk uit
en kon mij tegenstander enigszins onder druk
houden. Nadat de resterende stukken waren
afgeruild, waarbij mijn tegenstander een witte
loper overhield, wist ik de overgebleven pionnen
in een gesloten stelling op de zwarte velden te
brengen. Mijn tegenstander gebruikte veel tijd om
de winst te ontdekken en had nog zo'n 4 minuten
terwijl ik nog ruim een half uur had.Mijn remise
aanbod werd afgewezen. Wat mij bezielde weet ik
niet maar i.p.v. mijn zwarte koning heen en weer
te schuiven over de zwarte velden achter de
gesloten pionnen stelling en zodoende via de klok
te winnen of alsnog een remise aanbod af te
dwingen, probeerde ik de witte pionnen van mijn
tegenstander te pakken en zodoende winst te
forceren. Helaas ging dat niet goed en moest ik
alsnog de winst aan de tegenstander laten. Bleek
dat het verwachte korte wedstrijdje toch wat
langer duurde en dat alle teamleden, op Ruud na,
al klaar waren.

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

Dordrecht 4
Adrie v.d. Willigen
Arend van Grootheest
Gert Zwartjes
Dick Groot
Ton Hobe
Thijs van Hoek
Otto van Haren
Martijn Rijneveen

1599
1678
1739
1644
1579
1497
1617
1686
1353

-

Ruud van Noord
Bord 4 speelde ik met zwart een engelse partij.
Mijn tegenstander verkreeg gedurend het
middenspel een tactisch voordeliger stelling. Het
eindspel met een toren en een loper tegen toren
en paard en wederzijds 5 pionnen leverde
voordeel voor mij op door een vrijpion. Mijn
stukken stonden aanvallender hetgeen tot de
verovering van het paard leidde. Toch nog een
lastig eindspel. Mijn tegenstander zag over het
hoofd dat door afruil van hem de niet te winnen
stelling ontstond met randpion en verkeerde loper.
Ruil van loper tegen 2 verbonden pionnen gaf mij
winst. Wit toch nog doorspelen op de klok: 3 min
mijnerzijds (ja Henk de KLeijnen lang nadenken
jouw advies!!!!) Als snelschaker ruim voldoende
tijd 0-1

Messemaker 1847 4
Eelko de Groot
Wibo Bourguignon
Hans van Offeren
Rudolf van Noord
Chris Kraaijeveld
Eduard Dame
Ronald Bode
Adrie Oosterhof
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1518
1620
1593
1535
1612
1530
1488
1444
1321

5½
0
½
1
0
1
1
1
1

-

2½
1
½
0
1
0
0
0
0
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Ronde 6
Mssemaker 1847 4
maandag 10 maart 2014
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-

Ontspanning 1 5 –3

Ruime overwinning voor Messemaker 4
Ruud van Noord
Engelse partij. Tegenstander speelde
pionnendriehoekje met d5 in de punt. Na mijn
afruil van de c-pion tegen zijn d-pion sloeg hij
terug met zijn e-pion. Nogal beslissend verderop
door mijn sterkere pionnencentrum.
Tegenstander ruilde de dames en twee lichte
stukken. In de loop van het spel ontstond voor
mij de open b-lijn met aanval op de zwarte bpion. De verdediging van deze pion leidde tot
een kwaliteitsvoordeel mijnerzijds: loper -toren.
Mijn centrumpionnen gaven beide zwarte
paarden weinig ruimte. Om onder deze druk uit
te komen deed zwart enkele mindere pionzetten
met verlies van deze pionnen. 1-0

koffie wezen halen en had de wiebeltafel weer
waterpas gemaakt, toen ik op zet 2 van het
Siciliaans f3 speelde. Ja zonder 'P'. Ik had de
pion in de hand en dacht, "wat doe ik eigenlijk
met deze pion? Ik moet toch het paard spelen!"
Maar goed heel erg was dat nog niet. Later ging
ik echt de mist in. Mijn tegenstander had heel
kundig veel van mijn stukken ingezet. Ik dacht
ergens toch nog een pion te kunnen pakken,
maar dat bleek een misrekening. Zwart kon twee
van mijn stukken dubbel aanvallen! Oei,
hopeloos dus. En ik kwam een stuk achter te
staan. In het verdere verloop van de partij
probeerde ik om er nog iets van te maken maar
moest uiteindelijk toch opgeven. Hiermee kwam
de tussenstand op 3-3 en kon ik naar de
spannende twee laatste partijen kijken.

Chris Kraaijeveld
Na een siciliaanse opening was mijn
tegenstander was zo vriendelijk de lijn te openen
waar mijn toren en dame stonden opgesteld.
Zodoende kon ik een pion pakken met schaak
en vervolgens een stuk. Het was nog even
opletten, maar na een zet of 25 was het met
behulp van een oprukkende vrijpion afgelopen
en konden we het eerste winstpunt noteren.

Eduard Dame
De droom van iedere teamschaker: als laatste
nog aan het spelen, je bepaalt het eindresultaat
van het team, je tafeltje waarop de strijd zich
afspeelt is omringd met zwijgende mannen met
lichaamstaal waar toch het een en ander aan af
te lezen valt, en dan overtuigend winnen. Dat
overkwam mij. De druk op mij was sowieso al
groot want ik was deze keer aan het bord 8
gezet met als enige doel om met wit te winnen.
Gelukkig ging mijn tegenstander gretig in op het
Italiaans, altijd goed voor spektakel.
Voortdurend was zwart verdedigend bezig, maar
pas op de 38e zet ging wit echt in de fout.
Daarna maakte ik het onder veel belangstelling
af, zoals Fritz dat ook zou hebben gedaan. De
punten voor Messemaker waren in de pocket!

Wibo Bourguignon
Nadat het lot mij 4 dagen eerder niet goed
gezind was, pakte het dit keer beter uit. Ik begon
stroef en had nog wat last van de vorige partij. Ik
behandelde de opening niet goed en kwam op
de 10e zet een pion achter. Mijn kansen lagen in
actief tegenspel en dat deed ik. Ik ruilde de
dames waarmee het vergif uit zijn spel was.
Daarna ontwikkelde ik actief mijn stukken
waardoor mijn tegenstander niet aan verder
ontwikkelen toe kwam. Tot de 16e zet had mijn
tegenstander nog geen van de stukken en
pionnen op zijn koningsvleugel verplaatst! Het
ontwikkelingsvoordeel wist ik lang vast te
houden. Op het moment dat mijn tegenstander
eindelijk zijn stukken van de koningsvleugel had
ontwikkeld, wist ik hem op de 30e zet te
verschalken met een paardvork gecombineerd
met een penning. Hij was zo verrast dat hij direct
op gaf. Feitelijk had hij zeker nog kansen, Fritz
gaf slechts +1,5 aan. Dit keer had ik het geluk
meer aan mijn zijde.

Adrie Oosterhof
Ik ging er goed voorzitten en wilde de huid zo
duur mogelijk verkopen. Dat ging het eerste uur
prima. Na een ongebruikelijk begin en nadat
beiden 2 pionnen en een paard naast het bord
waren beland, wist ik wederom een pion te
winnen en zag plotseling winst kansen. Ik trok
ten aanval en via de loper zette ik de
tegenstander schaak die hierdoor zijn koning in
de hoek parkeerde. Helaas vergat ik de loper
weer terug waardoor ik mijn eigen verdediging
ernstig verzwakte. Mijn tegenstander liet zich dit
buitenkansje niet ontnemen en mat was het
gevolg. Zelf een nul maar in dit geval was de
teamprestatie belangrijker. Dat lukte!

Eelko de Groot
Mijn partij begon een beetje vreemd. Ik was net
Messemaker 1847 4 - Ontspanning 1
1. Ronald Bode
- Jaap Santifort

5 - 3
0 - 1
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Adrie Oosterhof
Wibo Bourguignon
Eelko de Groot
Chris Kraaijeveld
Ruud van Noord
Hans van Offeren
Eduard Dame

-
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Reinier van de Wende
Frans Troost
Willem-Jan Tanis
Andre Kastelein
Arie Baas
Peter Derrez
Jan Verzijden

0
1
0
1
1
1
1

-

1
0
1
0
0
0
0

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

Klasse 3C
N
Dordrecht 4
6
De Penning 1
6
Ontspanning 1
6
Ashtapada 1
5
Messemaker 1847 4 6
Spijkenisse 4
5
SOF/DZP 2
5
Fianchetto 3
5



Mp
10
6
6
6
5
5
4
2

Bp
32
26
22
20½
22
19½
16½
17½

1
x
2
½
3½
2½
3
4½
.

2
6
x
.
4½
4½
3
2½
1½



3
7½
.
x
4
5
4
2
3½

4
4½
3½
4
x
4
.
.
3½

5
5½
3½
3
4
x
4½
.
5½

6
5
5
4
.
3½
x
3
.

7
3½
5½
6
.
.
5
x
3½

8
.
6½
4½
4½
2½
.
4½
x





Team 5 (RSB – klasse 3B)
Ronde 2 Messemaker 1847 5
vrijdag 1 november 2013

-

3-Torens 3

4-4

Puntendeling hoogst haalbare voor jeugdteam Messemaker 1847
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Messemaker 1847 5
Bernard Evengroen
Liam Vrolijk
Mohammed Moussane
Jasper van Wijhe
Jelle Hondelink
Matthijs Borst
Steven Fleuren
Ida Hondelink

-

Ronde 3 Moerkapelle 2 vrijdag 22 november 2013

3-Torens 3
Erik Smits
Tony Tang
Jan Breugem
Hans Kunnen
Patrick Smaal
Martijn Vroegindeweij
Ron Vollebregt
Bart Zwinkels

Messemaker 1847 5

4
1
1
½
½
0
1
0
0

-

4
0
0
½
½
1
0
1
1

6½ - 1½

Driehonderd ratingpunten verschil is teveel voor het jeugdteam!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Moerkapelle 2
Boudewijn Weijermars
Christiaan Noorland
Marcel de Haan
Kevin Bakker
Hans Geerling
Dirk Molenaar
Jojanneke Weijermars
Jan Blok

1668
1947
1703
1740
1634

1652 1455 1545 -

Messemaker 1847 5
Liam Vrolijk
Bernard Evengroen
Mohammed Moussane
Matthijs Borst
Jasper van Wijhe
Jelle Hondelink
Steven Fleuren
Ida Hondelink

40

1364
1430
1713
1413
1175
1420
1356
1268
1140

6½
1
0
½
1
1
1
1
1

-

1½
0
1
½
0
0
0
0
0
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Ronde 4 Messemaker 1847 5
vrijdag 20 december 2013

-
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De IJssel 2

5½ - 2½

Onvolledig Messemaker 5 behaalt ruime overwinning
Teamleider Gerrit Jan Hondelink kreeg op het
laatste moment drie(!) afzeggingen en wist
daardoor het team niet meer compleet te
krijgen. Twee open plekken konden worden
gevuld: één door de teamleider zelf en één
door de zeer jonge (10 jaar!) David Avedissian.
Hierdoor begon het team met een achterstand,
maar in het vervolg van de wedstrijd kwam het
met drie overwinningen gestarte team van De
IJssel 2 er niet echt meer aan te pas en wist
het team van Messemaker 5 zeer overtuigend
te winnen.

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

Messemaker 1847 5
N.O.
Liam Vrolijk
Mohammed Moussane
Gerrit Jan Hondelink
Jasper van Wijhe
Jelle Hondelink
Ida Hondelink
David Avedissian

Ronde 5 Het Houten Paard 1
vrijdag 7 februari 2014

-

Invaller David speelde positioneel zeer sterk,
wist een kwaliteit te winnen en maakte het
karwei netjes af. Liam zette zijn tegenstander
onder grote druk met behulp van
kruispenningen. Toen zijn tegenstander zich
aan de druk leek te ontworstelen, maakt hij
echter een grote fout. Liam profiteerde direct
en wist binnen enkele zetten te winnen.
Overwinningen van Jelle, Mohammed (in het
verre eindspel) en van teamleider Gerrit Jan
(na een blunder van zijn tegenstander in
tijdnood) zorgden voor een ruime overwinning.

De IJssel 2
5½ - 2½
Gerard van der Wouden 0 - 1(Reg.)
Leon Jacobse
1 - 0
Leen Boonstra
1 - 0
Rien Duine
1 - 0
Sjaak in 't Veld
½ - ½
Menno van Dijk
1 - 0
Aad van den Berg
0 - 1
Arie Macdaniël Sr.
1 - 0

-

Messemaker 1847 5

3–5

Opnieuw overwinning voor Messemaker 5
Nog meer goed nieuws, afgelopen vrijdag heeft het jeugdteam knap met 5-3 gewonnen van het Het
Houten Paard 1. Proficiat KANJERS

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

Het Houten Paard 1
Ruud Bosch
Joop Knipscheer
Arie Langendoen
Kees Schrijvers
Marco Beije
Bram Nederlof
Dick Kegge
Jan van Es

Ronde 6 Messemaker 1847 5
vrijdag 7 maart 2014

1638
1874
1746
1615
1554
1480
1657
1697
1480

-

-

Messemaker 1847 5
Liam Vrolijk
Bernard Evengroen
Mohammed Moussane
Gerrit-Jan Hondelink
Jasper van Wijhe
Jelle Hondelink
Steven Fleuren
Ida Hondelink

1401
1430
1713
1413
1468
1420
1356
1268
1140

3
0
0
0
1
0
1
0
1

-

5
1
1
1
0
1
0
1
0

WSV 3 6½ - 1½

Derde overwinning op rij voor het jeugdteam
Het jeugdteam van Messemaker 1847 speelt de
laatste maanden uitstekend. Na een zeer matige
seizoensstart (twee nederlagen en een gelijkspel)

volgden drie overwinningen op rij. De laatste,
tegen WSV 3 is tot dusver de grootste
overwinning van het team.
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De wedstrijd begon rustig met een remise van
Jelle, maar al snel liep de score flink op door
overwinningen van Bernard, Steven en
Mohammed. Twee remises van Ida en Matthijs
stelden de overwinning al veilig, maar ook de
laatste twee partijen werden in ons voordeel
beslist. Overwinningen van Liam en Jasper
brachten de eindstand op een geweldige 6½-1½.

Het contrast tussen de twee teams was groot,
zeer groot. Jeugd tegenover ervaring, maar het
zal niet vaak voorkomen dat het verschil in leeftijd
tussen onze jongste speler Liam (11 jaar) en de
oudste speler van onze tegenstanders Arie (92
jaar!) zo groot is. Ondanks alle ervaring kwam het
team uit Waddinxveen er niet aan te pas en wist
het slechts drie remises bij elkaar te sprokkelen.

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

Messemaker 1847 5
Liam Vrolijk
Bernard Evengroen
Mohammed Moussane
Jasper van Wijhe
Matthijs Borst
Jelle Hondelink
Steven Fleuren
Ida Hondelink

-

WSV 3
6½ - 1½
Arjan Zuurmond
1 - 0
Arie Versluis
1 - 0
Menno v.d. Haven
1 - 0
Herman van Offeren 1 - 0
Jan Muit
½ - ½
Gerard Torenbeek
½ - ½
Henk van Erk
1 - 0
Theo Goor
½ - ½

Stand

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

Klasse 3B
HZP Schiedam 2
Moerkapelle 2
De IJssel 2
Messemaker 1847 5
Het Houten Paard 1
RSR Ivoren Toren 5
3-Torens 3
WSV 3

N
6
6
6
6
6
6
6
6

Mp
11
11
8
7
5
2
2
2

Bp
31½
31
30½
25½
23½
17
17
16

1
x
4
.
3
2½
3
1
3

2
4
x
3½
1½
.
3
3
2

3
.
4½
x
5½
3
½
2
2

4
5
6½
2½
x
3
.
4
1½
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5
5½
.
5
5
x
3½
4
1½

6
5
5
7½
.
4½
x
3
6

7
7
5
6
4
4
5
x
.

8
5
6
6
6½
6½
2
.
x
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KNSB Beker competitie 2012-2013
de

Poule C, 2 ronde
Leiden, maandag 2 december 2013

Messemaker op karakter door in de KNSB-bekercompetitie
Het KNSB-bekerteam van Messemaker heeft de
uitwedstrijd tegen Philidor Leiden duidelijk op
karakter gewonnen. Halverwege de avond
stonden we aan alle borden wat minder, maar
juist in deze mindere stellingen werd flinke
vechtlust getoond. Het team kwam zelfs op
voorsprong door een fraaie winst van Peter,
waarna Jan en Erik remises wisten binnen te
halen. Erich was in een verloren eindspel beland,
maar wist er met een laatste truc nog een remise
uit te slepen. Hiermee werd de eindstand 2½-1½
in ons voordeel en zijn we door naar de volgende
ronde.

bijna gelijke stelling kreeg ik remise aangeboden.
Omdat ik voldoende tijdvoordeel had besloot ik te
wachten op ontwikkelingen op de andere borden.
In later stadium bleek doorspelen het
verstandigste maar uiteindelijk hadden we een
potremise stelling. De andere borden vielen mee
waardoor we zonder snelschaken de matchwinst
pakten.
Bord 3: Erik Hennink
Ik kwam met wit op bord 3 zonder voordeel uit de
opening. In het middenspel gaf ik onnodig een
pion weg waarna mij niets anders restte dan op
de verdediging te spelen. Mijn tegenstander kwam
gewonnen te staan, maar speelde hierna enkele
onnauwkeurige zetten en liet me terugkomen in
de partij. In een spannend dame-eindspel kon ik
mijn materiële achterstand uiteindelijk ongedaan
maken waarna de vrede werd getekend

Bord 1: Peter Ypma
Op mijn vraag of hij wilde analyseren, antwoordde
mijn tegenstander: 'Er valt niets te analyseren: jij
begreep niets van de opening, ik stond straal
gewonnen en laat mij mat in één zetten...'. De
zaken lagen uiteraard iets subtieler, maar wat
betreft de opening had hij gelijk. Er kwam via een
ongebruikelijke zetvolgorde een variant van de
Scheveninger op het bord, waarvan ik niets wist.
Ik bedacht een creatief plan, maar het pakte niet
uit zoals gehoopt. Daarop besloot ik om twee
positionele concessies te doen voor wat activiteit.
Hoewel mijn compensatie waarschijnlijk niet
genoeg was, gaf de activiteit wel praktische
kansen en was het verre van eenvoudig om van
de positionele zwaktes van mijn stelling gebruik te
maken. In de partij werd mijn actieve spel
beloond, omdat hij een wonderschoon dameoffer
miste dat tot mat in vier (en niet mat in één)
leidde.

Bord 4: Erich Karstan
Ik kreeg exact dezelfde opening op het bord als
de week ervoor tegen Arjan van der Leij. Mijn
tegenstander speelde het echter veel agressiever,
waardoor ik min of meer gedwongen werd om al
op de 15e zet een stuk te offeren voor drie
pionnen. Er ontstonden grote verwikkelingen,
maar de stelling bleef redelijk in evenwicht. Vanaf
de 30e zet speelden we beiden minder
nauwkeurig en wisselden de kansen sterk. Helaas
maakte ik de laatste fout en belandde daardoor in
een verloren eindspel. Op karakter ging ik door en
werd beloond doordat mijn tegenstander een truc
overzag. Hierdoor kon ik afwikkelen naar een
eindspel van toren tegen pion, waarbij de koning
van mijn tegenstander te ver weg stond om mijn
pion te stoppen en gedwongen was om zijn toren
voor mijn pion te geven, waarmee de remise en
de matchwinst een feit was.

Bord 2: Jan Evengroen
Vanuit een voor mij bekende aangenomen
damegambiet stond ik iets minder. Mijn
tegenstander had al veel tijd verbruikt en in een
1.
2.
3.
4.

Philidor Leiden
Nico Kuyf
Guido Bakker
Herman van Halderen
Stef van der Zon

-

Messemaker 1847
Peter Ypma
Jan Evengroen
Erik Hennink
Erich Karstan

Messemaker had wit aan de oneven borden.
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3 ronde
Hilversum, donderdag 6 februari 2014

Messemaker bekerteam weer door naar vierde ronde beker
Toen ik hoorde dat wij in ronde 3 van de beker
tegen HSG mochten, was ik laaiend enthousiast.
Het was ons weer gegeven - na En Passant en
Utrecht vorig seizoen - om tegen een topclub te
spelen. Echter, ik werd hardhandig uit deze droom
geholpen toen ik een blik op de ledenlijst van
HSG wierp. Deze telde slechts acht spelers met
een rating van boven de 2000. Ter vergelijking,
HSG had in 2011 evenveel spelers met een rating
van boven de 2600 op de loonlijst staan. De reden
is dat sinds Joop van Oosterom geen envelopjes
meer uitdeelt, de volledige top 20 een `leukere'
club gevonden heeft…
Voordat de wedstrijd begon, was er een
aardigheidje bij de loting. De wedstrijdleider
besloot het eens op een andere manier aan te
pakken. Hij gooide een witte pion in de linkerkant
van een schaakdoosje en een zwarte pion aan de
rechterkant van de scheidingswand en deed de
deksel erop. Vervolgens ging hij heel hard
schudden en vroeg vervolgens aan mij of ik een
pion uit de doos wou pakken. Na een korte uitleg
van mijn kant dat ik wist welke pion waar zat,
deed hij beide pionnen aan dezelfde kant van de
scheidingswand en na opnieuw geschud te
hebben, trok ik de zwarte pion.
Ons team kwam geweldig uit de startblokken. Na
een dik uur stonden al mijn teamgenoten namelijk
al beter: Erik had een zeer gevaarlijke aanval
opgebouwd, Jan had de trukendoos
opengetrokken en stond in een variant van het
Frans waar zwart meestal een pion achter staat er
nu eentje voor en Henk-Jan had ook een pion
meegepakt, al had zijn tegenstander daar
misschien enige doch niet voldoende
compensatie voor. Gezien de verrichtingen op de
andere borden besloot ik mijn stelling te loodsen
naar een remise-achtige gesloten stelling.
In het uur daarop bleek bij Jan dat zijn voordeel
minder groot was dan gehoopt. Echter, hij kreeg
wel een uur tijdsvoorsprong en zijn stelling was
nog steeds comfortabel. Ook in de stelling van
Henk-Jan had ik nog steeds vertrouwen, al was
zijn tijdsgebruik iets minder goed voor mijn
gemoedsrust. Gelukkig voltooide Erik zijn aanval
met een paar rake klappen (kijk voor het
slotfragment beneden).

Bord 2: Henk-Jan Evengroen

Hennink, Erik - Henseler, Jorgen
29.Qg6!
De dreiging is Df7+ gevolgd door Th1 mat.
29...Qc7 30.Nf5 Rc8
Zwart moet direct wat dreigen, want anders komt
ofwel Th1 ofwel e6-e7-e8=D.
30...Qe5 kan nog steeds niet wegens Df7+.
31.Nd6?!
31.Nh6+!! was nog sterker, want dan kon de
verdediging in de volgende note niet. Bijv:
31...Kf8 (31...Kh8 32.Ng4 en zwart kan zich niet
fatsoenlijk verdedigen tegen Th1+
32...Qf4+ (32...Bg5+ 33.Kb1 Kg8 34.Rh1) 33.Kb1
Qe4 34.Qxe4 dxe4 35.Nxf6 gxf6 36.e7)
32.Rf1 Ke7 33.Ng4 en zwart heeft een probleem
op f6.
31...Rd8?
31...Bg5+! was zwart's laatste strohalm: 32.Kb1
Qxd6 33.Rh1! Qc7 34.Qxg5 Qxc2+ 35.Ka1 en wit
staat erg goed, maar moet nog even zoeken naar
een winst.
32.Rh1!
wit dreigt weer Pf5 te spelen en met Dh7-h8 mat
te zetten. Zwart kan daar niet zoveel tegen doen,
want het paard is taboe.
32...Kf8
32...Qxd6 33.Qf7#
32...Bg5+ 33.Kb1 schiet zwart ook weinig mee op.
32...Rxd6 33.Qe8#
33.Nf5
en hier gooide de zwartspeler de handdoek in de
ring.
1-0
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Bord 1: Peter Ypma
Ondertussen had mijn tegenstander besloten om
iets te ondernemen. Vaak komt dat als een
boemerang terug. Dat was nu niet anders en ik
kon met handig spel afwikkelen naar een beter
toren en paard eindspel. Hier was de vraag
wanneer ik naar een toreneindspel moest
afwikkelen. Waarschijnlijk koos ik niet het
handigste moment, maar desondanks kwam ik
heel goed te staan en greep ik alsnog mijn kans
(zie voor fragmentje hieronder).
Nagtegaal, Kees - Ypma, Peter

maart 2014
De kritieke zet is natuurlijk 37.Rg1 Rxh4 38.Ke3
Rh3+ 39.Ke4 Kc6 40.Rd1 Rxh5 en zwart staat
waarschijnlijk gewonnen, maar hij moet nog een
lastige technische klus klaren.
37...axb4 38.axb4 Rxc4
dit is goed genoeg, maar de computer vindt eerst
d2 of Te2+ nauwkeuriger. 38...Re2+ 39.Kf1 e4
40.h6 e3 41.h7 Rf2+ 42.Kg1 d2
39.b5
39.Ke3 is de reden dat d2 nauwkeuriger was. Wit
kan nu nog proberen actief te gaan spelen, al leidt
het natuurlijk tot niets:
39...Rxh4 40.Kxd3 Rxh5 41.Kc4 Rh1 42.Kb5 e4
43.Rg7+ Kd8]
39...Rxh4 40.h6 Rh2+ 41.Ke1 e4 42.Re6 d5
43.Re7+ Kd6 44.Rxb7
een laatste grapje. Na Txh6 wint wit zelfs nog na
Tb6+.
44...e3
0-1
De stand was nu dus 2-0. Ondertussen waren
beide Evengroenen in tijdnood gekomen. Dat was
de reden dat Jan met twee pionnen meer pardoes
zijn dame kwijt raakte met een aftrekschaakje.
Gelukkig ging de tegenstander van Henk-Jan op
dat moment de zetherhaling niet uit de weg. De
overwinning was daarmee veilig gesteld.

32...Kc7!
Zwart moet de d6-pion dekken. Niet omdat het
een pion is, maar omdat de d4-pion veel meer
waard is als vrijpion als de witte toren niet achter
de vrijpion kan komen.
33.Rxg6 Rxd3 34.g4
Wit had nog een andere verdedigingspoging die
we in de partij allebei gemist hadden:
34.Rh6 Re3 35.c5!! de dreiging is Txd6 om achter
de vrijpion te komen en na
(De enige zet waar wij allebei in de partij naar
hadden gekeken was:
35.Rxh5 d3 36.Rf5 d2 37.Rf1 Re1 en zwart wint)
35...dxc5 36.Rxh5 Rxe4 (36...d3 37.Rxe5 komt de
toren achter de vrijpion) 37.Rf5 d3 38.Rf2 al heeft
zwart hier ook prima winstkansen.
34...Re3 35.gxh5 d3 36.Kf2 Rxe4 37.b4?!

1.
2.
3.
4.

HSG
Kees Nagtegaal
Wim van der Wijk
Daan Bes
Jorgen Henseler

-

Overigens kwam na afloop nog een voorzitter met
geld aanzetten. Het was echter niet de voorzitter
van HSG, maar onze meegereisde voorzitter en
fan Arjan van der Leij die zijn portemonnee trok
en een niet gering bedrag voor mij aftelde. Even
later kwam één van de spelers van HSG
informeren hoeveel ik kreeg voor zo'n
bekerwedstrijdje. Na even getwijfeld te hebben
om iets te antwoorden in de trend van `dat is iets
tussen mij en de club', want dat was het antwoord
dat ik te horen kreeg toen ik die vraag eens aan
Anish Giri stelde, besloot ik om toch maar te
zeggen dat het geld niets te maken had met de
bekerwedstrijd.

Messemaker 1847
1½
Peter Ypma
0
Henk-Jan Evengroen ½
Jan Evengroen
1
Erik Hennink
0

Messemaker had zwart aan de oneven borden
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4 ronde
Gouda, maandag 10 maart 2014

Messemaker bekerteam verliest van sterk opererend LSG
Jan speelde optimistisch, maar moest in Arthur
Pijpers, die veel tijd verbruikte, toch zijn meerdere
erkennen. Peter, tactisch spelend, bracht de stand
in evenwicht. Henk-Jan offerde en pion voor de
aanval, het sloeg niet door, en dan is het een
ongelijke strijd. Erik probeerde het tegen Jan
Willem de Jong, maar het was in het verre
eindspel een ongelijke strijd. lees hieronder de
verslagen zoals de teamleden hun partij hebben
ervaren

vrijpion op c3!). Het was echter op dezelfde
damevleugel dat ik zijn dame wist te vangen.
Daarna maakte ik het mijzelf nog wat lastiger dan
nodig was geweest, al was mijn slotcombinatie
fraai (zie bord):

Jan Evengroen
Met zwart speelde ik de Winawer variant van de
Franse opening. Omdat ik een ongebruikelijke zet
deed investeerde Arthur veel tijd in de opening.
Maar door deze tijdsinvestering werd mijn opzet
vakkundig weerlegd. Waarschijnlijk had ik met
Pc6 i.p.v. Pf5 meer weerstand kunnen bieden. Na
de blunder Dd5 was het direct afgelopen.
Henk-Jan Evengroen
In een konings-indische partij maakte ik al vroeg
een foutje. Hierdoor besloot ik maar een pion te
offeren om nog tegenspel te krijgen. Ik kreeg een
gevaarlijke aanval, maar mijn tegenstander kon
na nauwkeurig verdedigen de pion voorsprong
behouden. Dit bleek in het eindspel voldoende
voor de winst.
Peter Ypma
In een moderne Benoni liet ik toe dat mijn
tegenstander een paard voor mijn zwartveldige
loper ruilde. Dit is een ruil die wit normaal
gesproken niet toelaat, maar als compensatie had
ik een dubbelpion op de f-lijn die zorgde voor veel
controle over de belangrijke velden op de e-lijn.
Zoals het ging, controleerde ik de stelling en kon
ik kiezen of ik met b4 zou gaan breken of de
breekzet e4-e5 in de stelling zou gaan brengen. Ik
koos voor het tweede wat als nadeel had dat
daardoor mijn tegenstander op de damevleugel
tegenspel kreeg. Er ontstond een spannende
stelling waar ik op de koningsvleugel sterker was,
terwijl mijn tegenstander de baas was op de
damevleugel (met onder andere een zwarte
1.
2.
3.
4.

Messemaker 1847
Henk-Jan Evengroen
Peter Ypma
Jan Evengroen
Erik Hennink

-

42.Nh6+!! Bxh6 43.Bxf5 gxf5 44.Rg1+ en de
zwarte koning gaat in alle varianten vroeg of laat
mat. In de partij gebeurde dat na 44…Bg7 45.Qd4
Ne5 46.Nxd6 Ng4 47.Qa7 c2 48.Nxf5 Bb2
49.Rxg4+ Kh8 50.Rh4+ Kg8 51.Qh7+ Kf8
52.Qe7+ Kg8 53.Rg4+ Kh8 54.Qh4#
Erik Hennink
Met wit kwam ik tegen Jan Willem de Jong
ongeveer gelijkwaardig uit de opening. In het
vroege middenspel speelde ik enkele
onnauwkeurigheden waarna Jan Willem het
initiatief naar zich toe kon trekken. Om tegenspel
te blijven houden koos ik er op een gegeven
moment voor een pion te offeren en te speculeren
op de kracht van mijn loperpaar tegen het
paardenpaar van zwart. Dit kwam echter niet uit
de verf. Ik kwam nog een pion achter en de
dames werden geruild. Ondanks dat Jan Willem
nog weinig tijd had was een nederlaag niet te
vermijden. Het eindspel werd vakkundig
afgemaakt waarna de 3-1 teamnederlaag op het
scorebord kwam.

LSG
Rudy van Wessel
Edwin van Haastert
Arthur Pijpers
Jan Willem de Jong

Messemaker had zwart aan de oneven borden.
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RSB Beker competitie 2013-2014
Messemaker al na 1 ronde uitgebekerd
In de eerste ronde van de RSB-beker was
Messemaker ingedeeld tegen HZP Schiedam.
Omdat het eerste team van de tegenstander
uitkomt in de 2e klasse RSB, leek dat in eerste
instantie een voor ons gunstige loting. Uit een
nadere bestudering van de teamopstelling bleek
echter dat het team - zeker aan de eerste vier
borden - veel sterker is dan het gemiddelde
niveau van de 2e klasse. HZP bleek dan ook een
bijzonder lastige tegenstander voor ons
bekerteam. De stelling van Remco zag er al
spoedig veelbelovend uit. Aan de borden van de
beide Arjans ging de strijd volkomen gelijk op.
Eduard werd echter aan het eerste bord het vuur
aan de schenen gelegd door routinier John van
Baarle. Hij verloor een pion en de lastige stelling
kostte hem veel bedenktijd.

Remco Hylkema - Aad Juijn 1 - 0

De eerste beslissing viel aan bord 4, waar de
tegenstander van Remco al in een vroeg stadium
het hoofd in de schoot legde. Er volgden twee
logische remises aan de borden van Arjan van der
Leij en Arjan Hennink. De beslissing van de match
moest vallen aan bord 1, waar Eduard inmiddels
in hoge tijdnood was geraakt. In mindere stelling
probeerde Eduard door complicaties te scheppen
de kansen te keren, maar zijn tegenstander hield
het hoofd koel, ontweek de valstrikken en wist
uiteindelijk de partij met een mataanval te
beslissen. Dat bepaalde de eindstand op 2-2,
waarna er moest worden gesnelschaakt. Ook dat
eindigde gelijk: Winst voor de beide Arjans en
verlies voor Eduard en Remco.

De openingsopzet van zwart is volledig mislukt.
Zwart heeft een achterstand in ontwikkeling en
bovendien kent zijn stelling een flink aantal
zwakke velden. Met zijn laatste krachtzet 17.Lf3!
verovert wit een cruciale pion. In deze stelling gaf
zwart dan ook maar op. Misschien wat vroeg,
maar wel terecht.

Er ontstond vervolgens enige verwarring omdat
wij van mening waren dat er geloot diende te
worden, terwijl een van de mensen van HZP
dacht dat het resultaat aan de hoogste borden de
doorslag zou moeten geven. Omdat de
wedstrijdleider het niet zeker wist en er geen
actueel RSB-reglement voorhanden was, is er
onder voorbehoud geloot. Wij wonnen de tos en
meenden alsnog met de hakken over de sloot de
tweede ronde te hebben bereikt. De volgende
ochtend volgde de kater toen duidelijk werd dat op
de RSB-vergadering van september het
reglement is gewijzigd. Bij gelijke stand na de
gewone partijen en het snelschaken beslist nu de
uitslag aan de hoogste borden. We liggen er dus
uit.
Hieronder een aantal cruciale momenten uit de
partijen.

Stelling na 17.Le2-f3

Arjan van der Leij - Daan van Loenen ½ - ½
(tussenstand 1½ - ½)

Stelling na 10....b7-b6
Zwart dreigt met 11....La6 veld c4 te blokkeren,
waarna wits c-pion langdurig zwak blijft. Wit lost
dit probleem rigoureus op met 11.c4! Er volgde
11....Dxd1+ 12.Kxd1 dxc4 13.Lxc4 La6 14.Tc1
met een gelijkstaand eindspel. Op de 27e zet
werd op voorstel van zwart tot remise besloten.
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David van der Mast - Arjan Hennink ½ - ½
(tussenstand 2 - 1)

Stelling na 27.Pe5-d3
Stelling na 24.Ta1-d1

Na een interessante opening is een stelling
ontstaan die volledig in evenwicht is. Wit bood na
zijn laatste zet (24.Tad1) remise aan en zwart had
geen reden dit aanbod te weigeren.

Wit heeft 2 pionnen buit gemaakt. Zwart dacht
hier na 27...Lc4? van de penning van het paard
op d3 te kunnen profiteren, maar na 28.Td1 Td7
29.Pc1 Lxe2 30.Txd7 Dxd7 31.Pxe2 Pxc5 wist wit
zijn voordeel in de tijdnoodfase tot winst te
voeren. In de diagramstelling had zwart echter
27....Pxe4! moeten spelen. Bijvoorbeeld: 28.fxe4
Lxa1 29.Dxa1 Txe2 en in deze voor beide partijen
kansrijke stelling staat zwart zeker niet minder

John van Baarle - Eduard van Dijk 1 - 0
(eindstand 2 - 2)
.

1.
2.
3.
4.

HZP Schiedam
John van Baarle
Daan van Loenen
David van der Mast
Aad Juijn

-

Messemaker 184
Eduard van Dijk
Arjan van der Leij
Arjan Hennink
Remco Hylkema

2
1
½
½
0

-

2
0
½
½
1

Snelschaak
2 - 2
1 - 0
0 - 1
0 - 1
1 - 0

Messemaker speelde met zwart aan bord 1
Snelschaak eindigde ook in 2-2. HZP Schiedam gaat door vanwege afvallen 4e bord reguliere wedstrijd.
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In Memoriam Kees Vellekoop

Op 4 december 2013 overleed ons clublid Kees
Vellekoop op 61-jarige leeftijd. Hij was lid van
onze vereniging vanaf september 1991. Velen
zullen hem zich herinneren als een karakteristiek
figuur met zijn lange witte haren. Hij was een
landelijke bekendheid door zijn weigering zijn
militaire dienstplicht te vervullen om politieke
redenen. Maar daar zullen we het niet over
hebben.
Wij herinneren ons Kees als schaker en clublid.
Als clublid trouw in het aanwezig zijn op de
clubavonden, stil en bescheiden. In een gesprek
dat wij eens met elkaar voerden bleek dat wij
wellicht in dezelfde tijd lid van dezelfde
schaakclub in Delft geweest zijn – maar we
konden elkaar niet meer herinneren….
Als schaker was Kees een onbevangen speler;
dat maakte hem een gevreesd tegenstander. Als
je tegen hem speelde, had je ‘never a dull
moment’. Hij offerde er graag op los; of het

verantwoord was of niet bleek volgens hem wel
achteraf. Zijn schaakstijl bracht de meest
bloedstollende stellingen op het bord en daarin
lag zijn kracht. Won hij een partij, dan kon hij
kijken alsof het hem speet voor zijn tegenstander.
Bij het voortschrijden der jaren ging Kees fouten
maken in het spel, gewoon blunders. Hij werd er
niet kwaad over, maar verbaasde zich ‘dat er zo’n
slechte zet uit mijn vingers kwam’. Altijd bleef hij
gemoedelijk, de rust zelve. We zullen hem
missen; een markant figuur is van ons
heengegaan.
Het bestuur heeft namens de vereniging de
familie een condoleancebrief gestuurd. Onze
voorzitter vertegenwoordigde de vereniging bij de
crematie.
Hieronder volgt een van de laatste partijen die
Kees bij ons heeft gespeeld.

Wit: Kees Vellekoop
Zwart: Arjan Hennink
Datum: 9-9-2013
Interne competitie

In mijn eerste partij van dit seizoen, mocht ik
tegen Kees spelen. Voor deze partij ging ik eens
goed zitten, want tegen hem spelen resulteert
vaak ik een scherpe en lange partij.
1. e4
2. Pc3
3. g3
4. Lg2
5. d3
6. Le3
7. Dd2
8. Pd1
9. c3
10. Pf3
11. Lh6
12. h4

c5
Pc6
g6
Lg7
d6
e6
Pd4
Pe7
Pdc6
b6
0–0

Kees laat met deze zet zijn aanvallende intenties
blijken.
12…
13. Lxg7 Kxg7
14. h5

d5
Th8

Een goed alternatief om er verdedigers bij te
halen is Pg8.
15. Df4
Kees haalt nog een stuk bij de aanval, ook om de
dame niet buitenspel te zetten na Pe3.
15…
h6
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La6

Iets beter is om eerst het paard erbij te halen via
e3. Al ziet de gespeelde zet er ook aantrekkelijk
uit, zeker omdat de toren buitenspel gezet wordt.
17…
18. Pe3

Kg8
Lxd3

In deze stelling was het beter voor zwart geweest
om Pg6 te spelen. De loper op d3 kan dan niet
geslagen worden vanwege 2x met een paard
slaan op e5 en waarna het paard op f6 valt.
24…La6
25. g5
26. Tae1
27. Lh3
28. Pxg5+
29. f4
30. Lxf5
31. Kxc3
32. Pd5+
33. Txh8

Pf5
Tad8
hxg5
Ke7
d4
dxc3+
exf5
Txd5
Pb4

Interessant alternatief in deze stelling is lange
rokade. Zet de koning veilig en valt meteen de
loper aan.
19. Pg4
Pf5
20. hxg6
Deze zet lijkt goed te zijn, maar zal uiteindelijk tot
dameruil leiden, waarbij wit nog een klein
voordeeltje overhoudt.
20…
Dxf6
21. Pxf6+
Beter was geweest om de dame met de e-pion
terug te slaan.
21…
22. gxf7
23. g4
24. Kd2

In deze stelling staat wit duidelijk beter. Een
kwaliteit voor en ook een gedekte vrijpion. Goed
alternatief is om Te3 te spelen.
De zet die Kees speelde is ook een nuttig, omdat
de koning naar de onderste rij wordt gedreven.
34.Th7+
35.Th3

Ke8

Kg7
Kxf7
Pfe7

Na deze zet bood Kees, tot mijn verbazing,
remise aan, wat ik direct aannam. Hiermee heeft
Kees zichzelf te kort gedaan na een mooie en
scherpe partij te hebben gespeeld.
½-½

Arjan Hennink
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Een vriendelijk mens is niet meer.

In memoriam Kees Vellekoop † 1952 - 2013

De vele jaren dat ik Kees heb mogen meemaken,
ik denk vanaf 1991, heb ik vele goede
herinneringen aan hem. Op de clubavonden bij
Messemaker was Kees altijd in voor een potje
schaken voor aanvang van de officiële partij, nee,
niet snelschaken, dat was niets voor Kees. Wel
lekker een lange partij spelen en na afloop – met
een glaasje rode wijn erbij – analyseren. Kees
was sterker dan ik, maar dat kon de pret niet
drukken.
In de tijd dat het Hoogoven toernooi, ik weet niet
meer precies welk jaar Kees voor het eerst
meespeelde, kwam hij iedere dag met de trein uit
Gouda. Later nam hij intrek in hotel Het Hoge
Duin. Op de rust dag nam ik Kees dan mee met

de auto en bracht hem thuis. De etentjes in Wijk
aan Zee samen met de Messemaker leden waren
een genot, wat kon hij genieten van deze etentje,
natuurlijk met een glaasje rode wijn.
Vele keren heb ik Kees mogen fotograferen,
meestal zat Kees over zijn stelling op het bord
gebogen, vorig jaar tijdens het Tatasteel toernooi
was een van de laatste, ik overviel hem een
beetje, riep ha Kees en toen keek hij mij met die
vriendelijke pretogen aan en kon ik knippen, deze
foto staat boven dit in memoriam.
Ik en vele met mij in schaakwereld gaan hem
missen. Ik wens An, kinderen en kleinkinderen
heel veel sterkte in deze moeilijk tijd.

Ab Scheel
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Partijenblok
Frank Tijdeman – Peter Scheeren
Deze partij werd gespeeld op het derde bord in de
KNSB-wedstrijd Messemaker - ZSC Saende.
Opmerkelijk, omdat ik bij Messemaker als hoogste
ratinghouder meestal op bord 1 speel, terwijl mijn
tegenstander juist de laagste ratinghouder van
ZSC Saende is. Beide teamcaptains hadden zo
hun redenen voor de gekozen bordvolgorde. Nog
veel opmerkelijker was natuulijk de uitslag (1-0),
waarmee Messemaker de wedstrijd verloor met
3,5-4,5 en sindsdien niet meer op eigen kracht
kampioen kan worden. Hoe kon dat nu gebeuren?
Was dit soms op de een of andere manier
voorbestemd?
Zoals altijd kunnen er allerlei excuses (c.q.
smoesjes) aangevoerd worden als iemand een
schaakpartij verliest. Uiteindelijk komt het er toch
op neer dat de verliezer gewoon slechter
gespeeld heeft. Oordeel zelf.
1. d4 Pf6 2. Pc3 g6 3. e4 d6 4. f4 Lg7
5. Pf3 c5 6. dxc5 Da5 7. Ld3 Dxc5
8. De2 0-0 9. a3
Via een kleine zetverwisseling zijn we in een
bekende variant van de Pirc-verdediging (1.e4 d6)
terecht gekomen die Siciliaanse trekken vertoont.
Wits laatste zet is erg voorzichtig: de hoofdvariant
gaat verder met 9.Le3 Da5, maar wit niet lastig
gevallen worden door een eventueel 9…Db4.
Voor het stellingsbeeld maakt het niet veel
verschil.
9… Pbd7 10. Le3 Dc7 11. 0-0 a6
12. De1 b5 13. Dh4 Lb7

Een typerende stelling voor deze opening: wit
heeft kansen op koningsaanval, zwart heeft druk
op e4 en kansen op de half-open c-lijn.
14. Tad1
Een neutrale zet, wellicht gespeeld omdat wit nog
niet goed weet hoe hij de koningsaanval moet
opzetten. Alternatieven waren 14.Tae1 of 14.Kh1,

of meteen ten strijde trekken met het scherpe
14…g4!?
14…. e5
Een principiële zet: wit moet nu kiezen tussen het
doorschuiven van de f-pion, ruilen op e5 of zelf
laten ruilen op f4. Het eerste geeft tweesnijdend
spel na 15.f5 gxf5 16.exf5 d5 hetgeen wit niet
aandurft (in lijn met zijn eerdere voorzichtige
spel). Hij kiest uiteindelijk voor duidelijkheid in het
centrum:
15. fxe5 dxe5
Dit mag als een klein succesje voor zwart gezien
worden. De logische vervolgzet 16.Lh6 gaat nl.
(nog) niet wegens 16…Lxh6 17.Dxh6 Pg4
gevolgd door 18…Dc5+. Op de voorbereidende
zet 16.Kh1 kan zwart 16…Ph5!? spelen. Mede
daarom wits volgende zet:
16. Le2 Ph5!?

Toch! Zeer uitdagend gespeeld, niet alleen omdat
wit nu met de dame kan binnenkomen op e7,
maar ook omdat wit nu met een stukoffer scherp
op aanval kan spelen, men zie: 17.Pg5 h6
18.Pxf7!?, waarna het verder kan gaan met
19…Txf7 19.Txf7 Kxf7 20.Lxh5 gxh5 21.Dxh5+
Kg8. Ik had nog gezien dat 22.Lxh6 dan
beantwoord kan worden met 22…Db6+, hetgeen
na 23.Kh1 Dxh6 24.Dxh6 Lxh6 2.Txd7 Tb8 tot een
eindspel leidt waarin alleen zwart winstkansen
heeft. Maar i.p.v. 22.Lxh6 heeft wit diverse andere
mogelijkheden om zijn aanval voort te zetten. In
plaats van dit alles kiest wit opnieuw voor de
voorzichtige aanpak:
17. De7 Phf6!
Nu is de witte dame van de koningsvleugel
afgesneden en is een witte koningsaanval
definitief van de baan.
18. Dd6 Tac8 19. Dxc7 Txc7 20. Pd2
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De laatste zetten van wit zijn niet erg sterk
geweest. Zo had wit bijvoorbeeld wel even op
…Tfe8 kunnen wachten voordat hij de dame naar
d6 speelde en ook de ruil op c7 had nog geen
haast.
Zwart heeft nu een ideale “Siciliaanse” stelling
gekregen die na de thematische zetten 20…Tfc8!
21.Lf3 Lf8 wit voor grote problemen plaatst: het
omspelen van de loper van d3 naar f3 heeft alleen
maar pion c2 verzwakt en wit kan zich nauwelijks
weren tegen de zwarte dreigingen …Lxa3 of …b4
Waarom speelde ik dit niet??? Ik zou het niet
weten……..
20…Pc5?
Ziet er op het eerste gezicht logisch uit: verhoging
van de druk op e4.
21. Lf3 Te8
Om na een eventuele paardsprong naar d5 nog
onaantrekkelijker te maken omdat na ruil op d5
meteen e5-e4 kan volgen.
22. Lxc5!
De enige manier om de druk op de witte stelling te
verlichten. Deze ruil van de goede loper tegen
een paard lijkt een grote positionele concessie,
maar wit krijgt er andere positionele voordelen
voor terug die zwart duidelijk onderschat heeft.
22…Txc5 23. Pb3 Tc7 24. Pa5 Lc8
De loper kan niet naar a8 omdat dan na 25.Td6
pion a6 valt.
25.Td6
De witte stukken komen plotseling de zwarte
stelling binnenvallen. Om orde op zaken te stellen
moet zwart …Pd7 en …Lf8 spelen maar dat heeft
als nadeel dat wit veld d5 tot zijn beschikking
krijgt.
25…Pd7
Ik had nog overwogen om eerst 25…h5 te spelen
om de witte loper van g4 af te houden, maar dat
leek me toch echt te langzaam. Wit aarzelde nu
geen moment en speelde meteen de loper naar
g4 om zodoende weer wat stukken te kunnen
ruilen (waar overigens geen haast bij was).
26. Lg4 Lf8 27. Lxd7!? Txd7 28.Txd7 Lxd7
29. Pd5
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Een belangrijk moment. De twee paarden zijn
minstens zo sterk als de twee lopers omdat zij
over goede steunpunten beschikken. Desgewenst
kan wit al een van de lopers afruilen. In de
komende fase speelt wit diverse malen op
zetherhaling, wellicht ingegeven door zijn
opkomende tijdnood of door (misplaatst) ontzag
voor het grote ratingverschil. Wellicht had ik die
zetherhalingen gewoon moeten toelaten en dus
genoegen moeten nemen met remise. In plaats
daarvan zocht ik naar wegen om de strijd gaande
te houden.
29… Kg7 30. Pf6 Te7 31. Pd5 Te6
Gaat de eerste zetherhaling uit de weg.
32. b4 Lc8?
e
Geeft veld c6 weg voor het 2 witte paard. Ook
32…Td6 had bezwaren wegens 33.c4! Het beste
was nog het bescheiden 32…f6 waarmee de strijd
in ieder geval nog gaande wordt gehouden.
33. Pc7 Te7 34. Pd5 Td7?
Gaat de tweede zetherhaling uit de weg. Deze
winstpoging komt zwart echter duur te staan.
35. Pc6 Ld6 36. Pf6!
Nu gaat er materiaal verloren.
36…Tc7 37. Pe8+ Kf8 38. Pxc7 Lxc7
39. Pa5 Ke7 40. Td1 Lxa5 41.bxa5 Lb7
42. Te1
Tijdnoodfase voorbij en tijd om de balans op te
maken. De laatste paar zetten van wit voor de
tijdcontrole (zet 39 en 40) waren weer enigszins
aarzelend, waardoor ik ondanks de kwaliteit
achterstand nog reddingskansen zag in dit
eindspel. Zwart laat immers spoedig f7-f5 volgen
en krijgt dan twee sterke centrumpionnen.
Bovendien kan de witte toren niet eenvoudig de
zwarte stelling binnendringen, hetgeen van groot
belang is omdat na binnendringen van de toren de
zwarte a-pion dodelijk zwak is. In mijn beste doen
zou ik het wit nog knap moeilijk hebben kunnen
maken, maar deze dag wilde mij kennelijk niets
lukken en dus ook dit niet.
42…h5
Als zwart meteen 42…Ke6 doet (met de
bedoeling 43…f5), kan wit de vorming van de
twee centrumpionnen voorkomen door 43.g4.
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43. g3 Ke6 44. Kf2 f5
45. exf5+ gxf5 46. Ke3 h4!?
Met het idee om de h-pion, die in de toekomst
zwak zou kunnen worden, te ruilen, ervan
uitgaande dat wit niet mag nemen omdat dan de
centrumpionnen na 47…f4+ te sterk worden. Of
dit echt zo is, is overigens niet helemaal duidelijk.
47.Tb1 hxg3?!
Opent vrijwillig de h-lijn voor de witte toren. Vroeg
of laat moet zwart wel besluiten wat hij met de hpion gaat doen. Op dit moment had dit nog geen
haast en had zwart beter de spanning op de
koningsvleugel kunnen handhaven om t.z.t.
wellicht de pion naar h3 door te schuiven.
48. hxg3 Le4 49. Tc1 Ld5
Ik wilde de breekzetten a4 of c4 niet zomaar
toelaten, maar misschien had ik dat juist wel
moeten doen. Weliswaar komt dan de witte toren
binnen, maar zwart kan dan de a-pion gemakkelijk
dekken met de loper op c4 of b5, waarna de winst
voor wit nog niet duidelijk is. Een enkele variant
als voorbeeld: 49…Lc6 50.c4 bxc4 51.Txc4 Kd5
52.Tb4 Lb5 53.a4 Lc4 54.Tb6 Kc5 55.Tf6 f4+!
(elimineert alle koningsvleugelpionnen) 56.gxf4
exf4+ 57.Txf4 Kb4 58.Kd2! (58.Kd4 Lb3) Kb3! en
er is een studieachtig eindspel ontstaan (zie
analysediagram).
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vinden. Ik nodig bij deze de lezers uit om aan te
tonen dat wit kan winnen. Dezelfde vraag ook
voor dezelfde stelling zonder de pion op a4.
Reacties graag per email aan ondergetekende
(p.m.j.scheeren@hetnet.nl). Indien de reacties
daar aanleiding toe geven kom ik in een volgende
MaZ op deze twee eindspelen terug!
50. Tf1 Lc6
51. Tf2!
Het juiste plan: de toren neemt de vrijgekomen hlijn in bezit.
51… Lb7
52. Th2 Kd5
Om eventueel nog iets met de koning op de
damevleugel terug te kunnen doen, maar nu
switcht wit met de toren naar de d-lijn. Veel
verschil maakt het overigens niet.
53. Td2+ Kc6 54. Td8 Kc7
55. Tf8 Lc8 56. Te8!
Dit is de winnende manoeuvre: de witte e-pion
wordt tot een verklaring gedwongen. Na 56…e4
komt de witte koning over de zwarte velden
binnenlopen. Uitgerekend op dit moment kreeg ik
te horen dat Jan Cheung op bord 10 vanuit zijn
goede stelling nog verloren had en dat de stand
dus 3,5-3,5 was geworden! Brhhhhh!
56…f4+
Om althans nog een extra stel pionnen te ruilen,
maar duidelijk is dat dit geen oplossing is: ook nu
zijn de zwarte velden dodelijk zwak.
57. gxf4 exf4+ 58. Kxf4 Ld7
59. Ta8 Kb7
59…Lc8 sluit weliswaar de witte toren in maar het
pionneneindspel na 60.Ke5 Kb7 61.Txc8 Kxc8
62.Kd6 is kansloos.
60. Th8 Lc6 61. Ke5 Lf3 62. Th7+ Kb8
63. Kd4 Ld1 64. c3 Le2 65. Kc5 Ld3
66. Te7 Kc8 67. Ta7 Kb8 68. Txa6 Kb7
69. Td6 Le2 70. a6+ Ka7 71. Kb4
Opgegeven, gevolgd door luid applaus van de
teamgenoten van de witspeler.
Peter Scheeren

Ik heb de nodige tijd aan deze stelling besteed
maar geen dwingende winstvoering kunnen
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Eindspelcolumn 1: De charme van pat
Een paar maanden terug was ik op een
jeugdtoernooi met een jeugdleider aan het
praten. Ineens werd het gesprek onderbroken
door een jongetje bij wie het huilen nader stond
dan het lachen: hij had zijn tegenstander pat
gezet! De jeugdleider troostte de jongen door te
zeggen `het is ook een gekke regel, ik zou het
logischer vinden als je wint als de koning geen
kant meer op kan.’ Later op de dag vertrouwde
hij mij toe `Van mij mag pat ook gewonnen zijn.
Het is enkel frustrerend voor kinderen en voegt
verder weinig toe…’
Tot een paar jaar geleden zag ook ik pat als iets
dat alleen per ongeluk in kinderpartijen
voorkomt. Echter, ik werd op een bijzonder
pijnlijke manier uit mijn droom geholpen. In
onderstaande stelling had ik het punt al geteld.

Wotawa, 1961
De oplossing is te vinden met in het achterhoofd
bovenstaande partij 1.Kf3 Kh4 2.Kf4 Kh5 3.Kf5
Kh6 6.Kf6 Kh7 7.Te5! a5 8.Th5+ Kg8 9.Tg5+
Kf8 10.Txa5 Txa5 pat.
Vanaf dat moment begon pat mij steeds meer te
interesseren en het begon mij op te vallen dat
pat in veel eindspelen een belangrijke rol speelt.
Het is een bekend fenomeen dat als je iets
bestudeerd hebt, je het even later ook op het
bord krijgt en ik was dan ook blij dat ik
onderstaande stelling op het bord kreeg:

Daan in ’t Veld – Peter Ypma, KNSB 2010
Mijn tegenstander besloot echter niet op te
geven en speelde in plaats daarvan 1.Ta7+ Kg8
2.Ta5 Txh5+ (2....Kh7 3.Ke6=) 3.Kg6 Txa5
PAT! Een zeer dure les (al was het maar, omdat
we met Messemaker 1 dat jaar een half
bordpunt te kort kwamen om ons te handhaven),
maar ik moet bekennen dat het heeft
bijgedragen aan het feit dat ik pat steeds meer
ben gaan waarderen.
Ik liet dit voorbeeld aan Willy Hendriks zien met
de vraag of het een bekend thema was. Voor
hem was het op dat moment nieuw, maar we
vonden al snel vele voorbeelden, waarvan een
deel in het boek `Move First, think later’
verschenen zijn. Misschien wel het grappigste
voorbeeld was de volgende compositie:

Tycho Dijkhuis – Peter Ypma, Rapid 2011
Hier dacht ik namelijk met 1…a4 2.Kf5 Kc7
3.Ke5 Kb6 4.Kd6 Ka5 remise te maken, omdat
5.Kxc5 pat is. Er volgde echter 5.b6 en wit
won…
Ook daarna was pat en mijzelf niet zo’n goede
combinatie. Zo liet ik in gewonnen stelling in een
snelschaakpartij tegen Loek van Wely een dolle
toren toe (stelling weet ik niet meer precies).
Nog erger was de pat die ik miste tegen Zyon
Kollen:
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gxf4 (blokkeert g5-pion) 4.Tb7+ Kc8 5.Tc7+ Kd8
6.Td7+ Ke8 (6…Dxd7 is ook pat, want de
paarden blokkeren alle vluchtvelden van de
koning) 7.Te7+ Kf8 8.Tf7+ Kg8 ½-½.
Natuurlijk verwachtte ik niet dat ik net zo
oplettend zou worden als computers als het om
pat-trucs ging, maar ik nam mijzelf wel voor bij
eindspelen er actiever op te letten. Bij het
Noteboomtoernooi in Leiden leek dit eindelijk
een keer te lukken. Ik kreeg de linkerstelling:

Zyon Kollen – Peter Ypma, Dieren 2013
Het antwoord 1…Df5+ zou ik toch mogen zien.
Als excuus kan ik alleen opvoeren dat ik al 40
zetten bezig was met proberen eeuwig schaak
in de stelling te krijgen en niet aan pat dacht.
Dat is bij mensen vaker het probleem.
Computers hebben daar minder last van en er
zijn dan ook een aantal ongelofelijke
combinaties van computers in partijen (tussen
computers) die resulteren in pat. Een hele
bijzondere is de volgende:

Schröder-Ypma, 2014
We wisten allebei dat de rechterstelling
theoretisch remise is. Er was echter één
verschil. Ik wist waarom. Namelijk vanwege pat:
1…Th3 2.Kg5 Ke3 3.h5 Ke4 4.h6 Ke5 5.Kg6
6.Ke6 Kg7 7.Ke7 8.h7 Th3+ 9.Kh8 Kf7 pat.
Echter gaat deze pat in de partij niet op, omdat
wit nog meer pionnen heeft (deze pionnen
worden wel schadelijk materiaal genoemd). Dit
had ik van tevoren voorzien en ik was dus
apetrots dat het mij eindelijk een keer gelukt was
met kennis over pat punten te pakken.
Echter, toen ik dit ter analyse in de computer
stopte, bleek dat de stelling met de koning op g4
remise en het probleem was dat mijn
tegenstander die ook had kunnen krijgen.
Kortom, ik heb deze overwinning niet te danken
aan mijn kennis over pat, maar over het gebrek
aan die kennis bij mijn tegenstander…
Ik moet dus nog even wachten op mijn eerste
patsucces.

Shredder – Gull, 2013
Eigenlijk begon de combinatie al een paar
zetten eerder, maar vanaf hier is het ook voor
mensen te begrijpen. Zwart dreigt mat en wit
kan dat moeilijk verdedigen (1.Te1 Pdc2).
Echter, er zit een pattruc in, iets dat op voorhand
lastig te geloven is, want wit kan nog met alle
zes stukken spelen! 1.Te7+ Kb8 (1…Ka8
2.De4+ en wit wint) 2.Lb3!! Pxb3 (blokkeert de
koning, b2-pion en natuurlijk de loper) 3.Df4+!

Ik zal iedere column afsluiten met een aantal
opgaven over het onderwerp. Natuurlijk zou het
leuk zijn om hier ook fragmenten van
Messemaker-spelers tussen te hebben. Daarom
alvast een oproep: mocht je een leuk eindspel
spelen, zie ik die graag tegemoet!
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Opgaven over pat.
Het aantal sterren onder een opgave
geef aan hoe moeilijk de opgave is:
*
**
***
****
*****

makkelijk
goed te doen
uitdagend
erg lastig
bijna onoplosbaar



Diagram 3: (**)
Wit aan zet.

Diagram 1: (*)
Zwart aan zet.

Diagram 2: (*)
Zwart aan zet.

Diagram 4: (**)
Wit aan zet.

Diagram 5: (***)
Zwart aan zet.




Diagram 6: (***)
Wit aan zet.

Diagram 7: (***)
Wit aan zet.
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Diagram 8: (***)
Zwart aan zet.
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Diagram 9: (****)
Wit aan zet.
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Diagram 10: (****)
Wit aan zet.
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Diagram 11: (****)
Wit aan zet.
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Tatatsteel 2014
Verslag Tata 2014 tienkamp door Ab Scheel

Al weer eenentwintig jaar speel ik mee met de
tienkampen, eerst Hoogovens, dan Corus en nu
Tata Steel Chess Tournament genaamd, met
wisselend succes. Sinds 2005 hou ik de gegevens
bij op internet en laat ik toen 9 uit 9 halen in groep
9B. Hans Böhm zei toen tegen mij ,,Ab
gefeliciteerd, maar je zit natuurlijk veel te laag” Ja,
ja, maar je moet het wel doen. Dus 2 klasse
promoveren naar 7F, daar werd ik negende met
drie punten en dus weer degraderen nu naar 8Z
(Z=Zwitsers ingedeeld) in een poule van 17, ik
werd daar eerste met 6,5 uit 9 partijen. Tot en met
heden heb ik alle jaren in groep 7 gespeeld, maar
na 2014 zal dat met een tiende plaats niet meer
gebeuren, zelfs met mijn goede contacten bij de
wedstrijdleiding (lees Koos Stolk en Aart Strik) zal
ik nu wel verbannen worden naar café De Zon. Dit
jaar heb twee partijen voor het clubblad gemaakt,
ik durf geen commentaar er bij te zetten, maar ik
vond ze best wel aardig.

Jeroen van Bilsen - Ab Scheel
20 januari 2014, 4

de

ronde groep 7H

1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Pc3 Da5 4.d4 Lf5 5.Pf3
e6 6.Ld2 c6 7.g3 Pf6 8.Lg2 h6 9.0-0 Le7 10.a3
0-0 11.Te1 Dd8 12.Pe2 Pbd7 13.c3 Te8 14.Pf4
Pb6 15.Pe5 Pbd5 16.Pxd5 Pxd5 17.Dh5 Tf8
18.Lxd5 cxd5 19.a4 Lf6 20.Te3 Lxe5 21.Txe5
Lg6 22.Dg4 Df6 23.Tae1 Le4 24.Te3 Lf5 25.De2
Dg6 26.Txf5 Dxf5 27.Te5 Db1+ 28.Le1 Dg6
29.g4 Tae8 30.h4 Df6 31.Ld2 g5 32.c4 dxc4
33.Lb4 Td8 34.Lxf8 Kxf8 35.Dxc4 Kg7 36.Dd3?

36… Dxe5! 37.Df3 Txd4 38.Dxb7 Td1+ 39.Kg2
Dd5+ 0-1

Ab Scheel – John Dessens
21 januari 2014, 5

de

ronde groep 7H

1.d4 c5 2.Pf3 e6 3.c4 Pc6 4.Pc3 cxd4 5.Pxd4
Pxd4 6.Dxd4 Df6 7.Dxf6 Pxf6 8.e3 Lb4 9.Ld2 00 10.Le2 Lxc3 11.Lxc3 Pe4 12.Tc1 Pxc3
13.Txc3 b6 14.Lf3 Tb8 15.0-0 Lb7 16.e4 Tfd8
17.Td1 Tbc8 18.b3 Tc7 19.Tcd3 Kf8 20.h3 Ke7
21.g4 Tf8 22.Lg2 g5 23.T1d2 h6 24.f3 La6
25.Td6 Td8 26.Lf1 Lb7 27.Kf2 Tc6 28.Txc6 Lxc6
29.e5 d6 30.exd6+ Txd6 31.Td3 Txd3 32.Lxd3
Kf6 33.b4 Ke5 34.Ke3 f5 35.Le2 f4+ 36.Kd3 Le8
½-½
Hieronder een foto van mij gemaakt door Arno
Vrins (contactpersoon Tata Steel Nederland).
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alle dagen, als toernooifotograaf en als
webmaster, duizend slagen in de rondte.
Concentratie op het schaken kon van hem dan
ook redelijkerwijs niet worden verwacht……” Ach,
dat valt allemaal wel mee, ik was echt
geconcentreerd aan het schaken, maar het ging
gewoon niet. Maar toch bedankt Henk dat je het
voor mij opneemt.

Tot zover mijn schaakdeelname, ik mag al vele
jaren, als ik me goed herinner sinds 2006 bij de
grootmeesters, in de perskamer, enz.
fotograferen. Daarvoor werd ik nog wel een naar
binnen gesmokkeld door Henk de Kleijnen, met
zijn perskaart. Henk schrijft in zijn Messemaker
verslag: ,,Overigens: voor wie zich dat niet
onmiddellijk realiseert, gelden voor Ab zéér
verzachtende omstandigheden. Hij werkte zich

Henk poseert graag voor mijn camera!

Henk schreef nog meer op de Messemakersite:

'Gestript' Tata Steel Chess Tournament weinig eervol voor tienkampers van
Messemaker 1847
WIJK AAN ZEE - De 76ste editie van het
befaamde Tata Steel Chess Tournament
(opvolger van Hoogovens- en Corustoernooi) was
sober van uitvoering. Dat gold ook voor de
sportieve prestaties van de tien Messemakerleden
die uitkwamen in de zogenaamde tienkampen.
Slechts één van hen eindigde na negen partijen
op het denkbeeldige erepodium: Guido Royakkers
moest met brons genoegen nemen, na in de
laatste speelronde zijn kansen op promotie naar
groep 1 te hebben verspeeld.
,,Nee, eigenlijk wil ik mijn groep helemaal niet
winnen," mompelde de in 2B uitkomende Guido
Royakkers na de eerste vier ronden waarin hij
even zovele remises had geboekt. De solide
krachtpatser kon zich vervolgens toch niet
inhouden. Twee aansluitende overwinningen
brachten hem bij de kanshebbers op promotie. In
de slotronde verdampte die mogelijkheid, toen hij
voor de eerste maal een nederlaag moest
incasseren.

Zijn derde plaats (5 punten) kwam overeen met
een TPR van 2134, vrijwel gelijk aan zijn actuele
rating.

Guido in zijn karakteristieke houding achter het
bord.
Laat ik afsluiten met een prachtig overzicht van de
speelzaal met zijn 600 deelnemers, nee ze staan
er niet allemaal op, maar toch…..
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Hieronder nog een fragment uit de partij van Guido Royakkers

Guido Royakkers – Jeroen Franssen
22 januari 2014, 6

de

45. c4+ Ke5

ronde, groep 2B

Mijn tegenstanden had net zijn toren van c8 naar
a8 verplaatst. Nu kon ik met een kleine
combinatie een pion winnen.
27. De4! Txa1 28. Txa1 Te8 29. Ta8 Txa8
30. Dxa8 Kg7 31. Db7!
De pion is niet meer te redden.
31… Db6 32. Dxb6 Pxb6 33. Pxb5 f6
Zwart wilt zoveel mogelijk ruilen.
34. Kg3 g5 35. fxg5 hxg5 36 exf6+ Kxf6
37. Kg4 Pd5 38. g3 Kg6 39. Kf3 Kf5
40. Pd6+ Ke5 41. Pe4 g4!?
Mijn tegenstander offert een pion en bezorgt
daarbij dat wit nu een dubbelpion heeft. 41… Kf5
heeft ook zijn nadelen. Na 42. c4 Pb4 43. g4 Kg6
staat de zwarte koning niet goed en kan wit
werken aan de opmars van de c-pion.
42. hxg4 Pe7 43. Ke3 Kd5 44. Kd3 Pg6
Nu moet zwart teruggedrongen worden.
Langzaam wordt de koning teruggedrongen.

46. Pd2!
Wit dreigt nu Pf3 en daarna met de koning naar
e4 te komen.
46… Kd6 47. Ke4 Ph8 48. Pf3 Pg6
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Het lijkt erop of wit niet verder kan. Op 49. Ph4
komt Pe5 maar misschien dat 49. Pd4 ook
voldoende is. Maar er is een gemakkelijkere weg.
49. Pe5!
Want op 49… Pxe5 50.c5+ Kxc5 51. Kxe5 valt
ook de pion op e6 en de voorste g-pion beslist de
partij.
49… Pe7 Kf4 Pg8
Nu komt de opmars van de g-pionnen. Mooi om te
zien dat zo’n dubbelpion erg sterk kan zijn.

maart 2014
51. g5 Pe7 52. g4 Kc5 53. g6 Kd4 53. g7 Kc5 54.
g5
Mijn tegenstander merkte op dat je zoiets niet
vaak ziet: g5, g4, g6, g7 en g5
54… Kd4?
Nu kan ik het partij beeindigen.
55. Pc6+!
En zwart gaf op.

Guido Royakkers
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Combinatierubriek
Ter inleiding
Vorige keer kreeg ik van mijn medeleden een ware stortvloed van combinaties toegestuurd. Helaas, dit maal
ontving ik er maar twee, ondanks de vriendelijke uitnodiging van onze secretaris.
Toeval of niet, beiden waren eindspelcombinaties; die komen niet zoveel voor.
Maar hier bleek weer eens dat interessante stellingen zich niet alleen op hoog niveau maar ook bij het
gewone clubschaak voordoen!
In afdeling B is er een verbindend thema: de aftrekaanval, een aanvalszet die tegelijker tijd de weg vrij maakt
voor een tweede dreiging, die tot dan toe slechts op de achtergrond, verborgen, aanwezig was. Vaak is het
onmogelijk beide dreigingen tegelijk te pareren.
Het aftrekschaak valt ook in deze categorie maar is haast nooit te overleven Ook hiervan zal men er enkele
aantreffen.
Voor hen die de aangeboden stellingen wat eenvoudig vinden, heb ik een laatste drietal toegevoegd. In de
eerste kan men zich zelfs met een voormalig wereldkampioen meten.
Daarom veel scherpzinnigheid toegewenst!
Pieter Hörchner.

Combinaties A





Diagram 1
Wit aan zet.

Diagram 2
Wit aan zet

Wit was aan zet en speelde 30. Kf2.
Zwart kan nu met 30.....Pd1+ een
pion winnen maar hij zag evenwel
een veel betere, winnende
voortzetting. Hoe zette Zwart voort?

Eindspelen met ongelijke lopers
hebben de naam remise te zijn maar
niet altijd. Wit speelde 50.Kg4? Lc1;
51.Kh5 Ld2; 52.g6 hxg6+; 53.Kxg6
Le3 maar bereikte niets. Toch zat er
een fraaie winnende voortzetting in;
welke was dat?
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Combinaties B





Diagram 1
Zwart aan zet.

Diagram 2
Zwart aan zet.

Diagram 3
Zwart aan zet.

Zwart, die al 2 pionnen voorstond,
nam er nog een derde bij met
1.....Dxb3. Was dat een goed idee?

De zwarte toren is aangevallen.
Moet Zwart hem wegspelen?

Hoe won Zwart met een aftrekzet?


Diagram 4
Wit aan zet.

Diagram 5
Zwart aan zet.

Diagram 6
Zwart aan zet.

Hoe bouwde Wit met een
voorbereidend offer een
aftrekaanval op?

Hoe won Zwart materiaal met een
aftrekaanval?

Hoe kan Zwart in deze nogal
ingewikkelde stelling materiaal
winnen?
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Diagram 7
Zwart aan zet.

Diagram 8
Zwart aan zet.

Diagram 9
Wit aan zet.

De zwarte loper staat aangevallen.
Wat is de beste voortzetting van
Zwart?

Hoe leverde een aftrekschaak voor
Zwart de winst op?

Wit won een belangrijke pion; hoe?

Diagram 10
Wit aan zet.

Diagram 11
Zwart aan zet.

Diagram 12
Wit aan zet.

Dit is een ingewikkelde stelling. Wit
heeft wel een minimale
materiaalvoorsprong (toren voor
loper en pion) maar zijn toren op h1
staat aangevallen en zijn paard op
g5 staat in een akelige penning.
Maar met een offer weet Wit de
situatie om te keren en Zwart tot
opgeven te nopen. Hoe deed hij
dat?

Wit heeft met de spectaculaire zet
Td5-g5 de g7 pion aangevallen.
Zwart heeft nu de keus om de pion
met 1.....Tg8 eenvoudig te dekken of
tegenofferen met 1.....Lxd4; 2.Dxd4
Dxd4; 3.Lxd4 fxg5; 4.Txg5. Na
4.....Te7 lijkt hij dan in een gelijk
eindspel te zijn aangeland. Zwart
dacht evenwel een mooiere zet te
hebben gevonden en speelde
1.....Lxe3. Was dat wel een goed
idee en wat overkwam hem toen?

Een tweesnijdende stelling. Beide
dames staan aangevallen. De
Witspeler was echter aan zet, greep
zijn kans en zette Zwart in 7 zetten
mat!

65

Messemaker Aan Zet nummer 119

maart 2014

Kent U de FIDE-regels?
Iedere schaker wordt geacht de FIDE-regels te
kennen, maar dit blijkt lang niet altijd het geval te
zijn. In mijn vorige bijdrage heb ik artikel 10
besproken. Dit artikel gaat over het versneld
beëindigen van een partij en is van toepassing in
de RSB-competitie waar met een vaste tijd van
1:45 uur voor de gehele partij wordt gespeeld.
Hierdoor kan het voorkomen dat je voor de rest
van de partij nog maar heel weinig tijd hebt en dat
je tegenstander niet meer probeert normaal te
winnen, maar alleen maar je door je vlag te jagen.
Het artikel geeft een speler dan de mogelijkheid
om in de laatste twee minuten in betere of
potremise stelling remise te claimen. Voor een
arbiter is dit een lastige claim, die vaak niet alleen
maar op grond van de stelling genomen kan
worden. Vandaar dat hij zijn beslissing ook uit kan
stellen. Hij moet dan vooral beoordelen of de
tegenstander nog winstpogingen onderneemt of
echt alleen maar op de vlag speelt.

te doen, maar anders moet hij actie ondernemen
en deze acties heb ik in mijn vorige artikel
uitgebreid besproken.
Van belang is dat je alleen remise kunt claimen
als je aan zet bent door de arbiter te
waarschuwen en de klokken stil te zetten! Een
andere situatie waarin je remise kunt claimen is
wanneer er drie keer dezelfde stelling tot stand
gaat komen. Let hierbij goed op de formulering ‘tot
stand gaat komen’! Je mag de zet namelijk niet
uitvoeren, maar je moet de zet waarmee drie keer
dezelfde stelling zal ontstaan op het
notatieformulier noteren en de arbiter op de
hoogte brengen van het voornemen om deze zet
te gaan spelen. Als je deze zet ook uitvoert, ben
je niet meer aan zet en kan je dus ook geen
remise meer claimen.
Maar er zijn een aantal extra voorwaarden waar je
rekening mee moet houden. Een voorbeeld:

Het is niet alleen goed om te weten dat deze
mogelijkheid er is als je door je vlag gejaagd
dreigt te worden, maar ook dat je er alleen gebruik
van kunt maken door op de juiste manier remise
te claimen!
In de wedstrijd van het derde team tegen
Overschie 2 kreeg Albert-Jan een dame-eindspel
op het bord dat duidelijk remise was, omdat zijn
tegenstander niet meer aan schaakjes kon
ontsnappen. Albert-Jan bood remise aan, maar
dat werd door zijn tegenstander geweigerd en er
werd doorgespeeld. Vele zetten, maar veel meer
dan wat gênant heen en weer geschuif was het
eigenlijk niet. Wel begon zijn tijd angstvallig te
slinken en begonnen mijn handen als arbiter te
jeuken. Toen ik het echt niet meer kon aanzien
heb ik tegen Albert-Jan gezegd dat hij geen
remise had moeten aanbieden, maar claimen. Dit
had gelukkig de gewenste uitwerking en de vrede
werd getekend. Maar of ik dat als arbiter had
mogen doen, is echter zeer de vraag! Volgens mij
is het namelijk de speler zelf die eerst actie zal
moeten ondernemen.

Zwart is in deze stelling aan zet en er volgt:
1.
…..
e7-e5
2.
Kg4-h5 Ld4-e3
3.
Kh5-g4 Le3-d4
4.
Kg4-h5 Ld4-e3
5.
Kh5-g4

Remise claimen
Een speler die aan zet is en minder dan twee
minuten over heeft mag remise claimen voor zijn
vlag valt als hij van mening is dat de tegenstander
geen poging doet de partij op een normale manier
te winnen. Hij moet dan de arbiter waarschuwen
en de klokken stilzetten. Een remiseclaim houdt
ook een remiseaanbod in. Als dit direct
aangenomen wordt hoeft de arbiter natuurlijk niets
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Vervolgens schrijft zwart de zet Le3-d4 op, zet de
klok stil en claimt remise op grond van drie keer
dezelfde stelling.
Zal deze claim toegewezen worden?
In het volgende nummer van het clubblad zal ik
hier uitgebreid op antwoorden.

Erich Karstan
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Antwoorden eindspelcolumn
1. Bilek – Heidenfeld (Olympiad, 1964)
István Bilek, een grootmeester, had net c4 gespeeld en werd onaangenaam verrast door 1…Dg3+.
2. Bron: onbekend
1…Tb8
3. Maroczy, G (1905)
1.Kg4 (1.gxf6? gxf6 2.Kg4 Ke4-+) 1…Ke5 2.g6! h6 (2…hxg6 3.fxg6 f5+ 4.Kg5 f4 5.h5 g3 6.h6 is ook remise)
3.Kh5 Kxf5 pat.
4. Bron: stap 6 extra
1.Dc7+ Ka8 2.Dc8+ Lxc8 3.Pc7+ Kb8 4.Pa6+ bxa6 pat (4…Ka8 5.Pc7+ =).
5. Pietsch – Fuchs (Berlijn, 1963)
1…Dc6+ 2.Kf5 Pg7+ 3.Lxg7 Dg6+ 4.Dxg6 pat.
6. Weenink, H. (Tijdschrift v.d. KNSB, 1918)
Er staan op dit werkblad een drietal studies van Henri Weenink. Hij was na Euwe de beste schaker in
Nederland in de jaren twintig. Ik hoorde voor het eerst van hem tijdens de voorbereiding van de
entertainmentavond vorig jaar. Ik vroeg aan een probleemschaker waar ik goede schaakproblemen kon
vinden. Hij verwees mij direct door naar het boek van Weenink dat bijna 100 jaar eerder was geschreven.
Dat was, zo zei hij, nog altijd de best leesbare introductie in de schaakproblemen: 1.Lh4 d3 2.Lxf2 d2 3.Le1!
d1=T (3…D1=D is pat) 4.Kd2 Ta1 5.Lh4 met remise.
7. Weenink, H. (Algemeen Handelsblad, 1918)
1.Td4 h3 2.Td8 Th7 3.Td7 Th6 4.Td6 Txd6 pat.
8. Vaisman – Marovici (Roemenië, 1975)
1…Ka5 (of 1..Kb5) 2.b7 Ka6 3.b8=P+ (na 3.b8=D De6+ 4.Kg7 heeft zwart vele manieren om gebruik te
maken van de dolle dame) 3…Kb5 en deze stelling is en werd makkelijk remise gehouden.
9. Lazdies – Zenita (Riga 1936)
1.g4+ hxg4 2.Td5+ exd5 3.Dc8+ Dxc8 pat!
10. Ivan – Chetkovic (Harkany 1986)
1.Dg4! Dxg4+ (1…Txg4 2.Th6+ met een dolle toren: Kg8 3.Th8+ Kf7 4.Tf8+ Ke7 5.Te8+ Kd6 7.Txe2=)
2.Txg4 Tf2 3.Tf4 Txf4 pat. Een verleiding is 1.Tg4. Het idee is dat 1…Txg3 pat is en na 1…Tf2 heeft zwart
2.Df4 Dc2 (2…Txf4 pat) 3.Tg2. Echter, zwart speelt 1…De8+ 2.Tg6 Tc2 en zwart gaat tegen pion f5 spelen
en staat dus gewonnen.
11. Weenink, H. (Tijdschrift v.d. KNSB, 1918)
1.Lc3+ (Op 1.Kb1 komt 1…Ke2 2.Lc3 Kd3 3.Kb2 a4 4.Le5 Lb6 5.Ld6 Kc4 6.Le7 Lc5 7.Lg5 a3 -+ en niet
1…Kd2 vanwege 2.Lf6! Lc7 3.Le5=) Kd1 2.Kb1 (2.Lxa5 Kc2-+; 2.Kb2 a4 3.Kb1 Lg5 4.Lf6 Lc1 5.Le5 a3 6.Lf6
a2+ 7.Ka1 en zwart wint door lopers te ruilen op d4) 2…a4 3.Lf6! Lc7 4.Le5 Lb6 5.Ld4 La6 6.Lc3 a3 7.Lxa5
a2+ 8.Ka1! Kc2 9.Lc3! Kxc3 pat.
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Combinatierubriek - Oplossingen
A.
1. Albert-Jan Wagensveld - Bert Vlot, interne competitie 2013/14.
Zwart zette voort met 30.....Pc2; daarop volgde 31.Ke2 a3; 32.Kd1 a2; 33.Pb3 a1D+;
34.Pxa1 Pxa1 en Zwart won want Wit kon het zwarte paard niet insluiten en bleef dus een stuk achter.

2. Erich Karstan - Arjan Hennink, interne competitie 2013/14.
Met het op het eerste gezicht paradoxale dubbele pionoffer had Wit de belangrijke pion op b6 kunnen
veroveren: 50.Ke6! Lxg5; 51.Kd7 Lxh6; (..... Ld2; 52.Kc6 La5; 53.Kb5 en de b-pion valt.) 52.Kc6 Lg5;
53.Kxb6 Ld8+; 54.Kb5 en de witte a-pion beslist de partij.
B.
1. Xie Jianjun - Landa, Peking 1997.
Dat was zeker geen goed idee. Na 1.....Dxb3 ??; 2.Pf5+ exf5; 3.Dxb3 was Zwart zijn dame kwijt en gaf hij
op.
2. Johannessen - Akesson, Asker 1997.
Nee want in plaats de toren te weg te spelen speelde Zwart 1.....d4 en viel zowel de witte dame als ook de
loper aan. Wit verliest dus een stuk en gaf het op.
3. Nikolic - Topalow, Linnares 1997.
Als het paard niet op g4 zou staan, kon Zwart 1.....Dxh3# spelen. Daarom speelde Zwart de zet 1.....Pe5 die
zowel de dame aanvalt als mat in één zet dreigt. De dame is niet te redden en dus gaf Wit op.
4. Sakajew - Schipow, St.Petersburg 1997.
De tegenoverstelling van de witte en de ongedekte zwarte dame op één diagonaal wijst op een mogelijke
aftrek. Wit speelde 1.Pxe6 waarmee het paard met tempo uit de weg wordt geruimd. Speelt Zwart 1.....fxe6
dan volgt 2.Txg7+ en verliest hij de dame. Speelt hij de dame weg dan slaat het paard op d8. In beide
gevallen met groot materiaal verlies. Zwart zag van verder spelen daarom af.
5. Kriventsov - Gulko, Seattle 2002.
In de partij volgde 1.....Txc5; 2.Te1 (de sleutelvariant is 2.Dxc5 Pc3+ en wint) Txc2; 3.Txc2 Lxc2+; 4.Ka1
Pxf4 en Zwart heeft een beslissende materiaalvoorsprong. Wit gaf na een paar zetten dan ook op.
6. Van Wely - Schirow, Ter Apel 1997.
In deze stelling is de aftrekaanval op het eerste gezicht niet duidelijk. Maar één zet is voldoende om hem op
te stellen. De ruil 1.....Lxf3; 2.Lxf3 haalt de verdediger van de toren op d4 weg en opent tevens de weg van
g4 naar d4; nu staat alles klaar voor de aftrekaanval.
In de partij volgde 2.....Ph3+; 3.Kg2 Dxd4; 4.Kxh3 Lxe5 met beslissend materiaalvoordeel voor Zwart. Na
enkele zetten hield Wit het voor gezien.
7. Burmakin - Kharlow, Kasan 2001.
Zwart won een pion met de mooie zet 1.....Lxa4 wat gebaseerd is op 2.Txa4 Pc5 met een aftrekaanval op
het paard op d4. Wit besloot daarom tot 2.Lb5 waarop volgde 2.....e5; 3.Lxa4 exd4; 4.Tee1. Zwart heeft nu
echter zowel een pluspion als een mooie stelling en dat bleek voldoende voor de winst.
8. Segundo - van den Doel, Mondariz 2000.
In de diagramstelling is nog geen aftrekschaak te ontdekken maar met enkele dwingende
voorbereidingszetten kan Zwart er een opbouwen en wel als volgt: 1.....Lh2+ (hier gaf Wit de brui er al aan
gelet op het vervolg) 2.Kh1 Txe3 (afleiding van de pion op f2) 3.fxe3 Pg3+; 4.Kh2 en nu komt het
vernietigende aftrekschaak 4.....Pxf1++ gevolgd door 5.....Pxd2 en Wit heeft de dame tegen een licht stuk
verloren.
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9. Kengis - Hertneck, Duitsland 1999.
Wit speelde 1.Pg5! waarmee de ongedekte loper op b7 wordt aangevallen en tevens mat op h7 dreigt. Er
volgde 1.....Lxg5; 2.Lxg5 Dxg5; 3.Lxb7 Tb8 en nu valt de pion op c7 na 4.Txc7. Met een extra pion en de toren
op de zevende lijn was de winst toen geen probleem meer.
10. Karpow - Leko, Tilburg 1996.
Met 1.Txh6! Dxh6 gevolgd door 2.De3 weet Wit de zaak helemaal om te draaien. De zwarte loper staat
aangevallen en er dreigt ook nog eens Pf7+ met een aftrekaanval tegen de zwarte dame. Zwart gaat tenminste
een stuk verliezen en gaf dan ook op. In de aanvangsstelling was er nog geen aftrekschaak te ontdekken maar
een korte voorbereiding bracht haar op het bord.
11. Korobov - Fedorchuk, Kharkow 2001.
Dat bleek geen gelukkige ingeving. Na 1.....Lxe3 volgde 2.Txg7! Lxf4; ( Zwart vertrouwde ten onrechte op de
penning. Ook 2.....Tf8 faalt en wel op 3.Dxf6 Texf6; 4.Lxf6 en Zwart gaat
mat ) 3.Dxf6! Txf6; 4.Lxf6 h5; ( 4.Lxg3+ Txg3# ) 5.Te7 mat.
12. Pram Minh - Tran Quoc, Vung Tau 2002.
Beide Dames staan aangevallen maar Wit is aan zet en heeft de gelegenheid zijn toren te spelen met een
aftrek- of een dubbelschaak. Hij zag echter een sterkere zet en wel 1.Tf4+!
( 1.Tg4++ Kxf6 en 1.Txd4 Txc2 zijn beiden goed voor Zwart ) 1.....Txc2; 2.Tg8+ Kh5;
( 2.....Tg7 stelt het mat één zet uit ) 3.Tf5+ Kh4; 4.g3+ Kxh3; 5.Th5+ Dh4; 6.Txh4 mat.
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