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Clubinformatie  
 

Over Schaakvereniging Spijkenisse  

 

Schaakvereniging Spijkenisse bestaat sinds 1961 en behoort tot de 

grootste schaakverenigingen van de regio. Of u nou jong of oud 

bent, er kan op elk niveau met veel plezier worden geschaakt. Van 

beginnende schaker, huis, tuin- en keukenschaker tot en met de 

gevorderde schaker. Iedereen is van harte welkom!  

Wanneer en waar is de clubavond?  De clubavond is elke vrijdag. De jeugd speelt van 18:30 tot 19:30 

uur en de senioren spelen van 19:45 tot 23:45 uur. Er wordt 

gespeeld in de bibliotheek. Het adres is: Markt 40, 3201 CZ 

Spijkenisse. 

Lidmaatschap  Lid worden is heel eenvoudig. Kom gewoon een paar keer 

vrijblijvend op de clubavond langs en kijk of het bevalt. Als dat 

het geval is, dan verwelkomen wij u graag als nieuw lid. Om u aan 

te melden of voor meer informatie kunt u ook contact opnemen 

met onze secretaris.  

Contributie  Senioren (vanaf 20 jaar): €113,00  

Junioren (vanaf 16 tot en met 19 jaar): €86,00  

Aspiranten (jonger dan 16 jaar): €63,00  

Regels omtrent contributie  Peildatum voor de leeftijdsbepaling is de datum van de start van 

het seizoen (1 juli). Zij die bij aanvang van het verenigingsjaar lid 

zijn, dienen de contributie uiterlijk 1 november te hebben voldaan. 

Zij die in de loop van een jaar lid worden, betalen alleen voor de 

maanden zolang het verenigingsjaar nog duurt.  

 

 

 

 

 

Colofon   

Redactie:  

Ricardo Klepke, Cor Bel, Eric de 

Lange, Rick van der Pluijm, Joey 

Brokaar, Nick Groeneweg, Steven 

de Wilde en Daniël Zevenhuizen.  

Druk: 

 

De Schaakbrug is een uitgave van 

Schaakvereniging Spijkenisse. 

 

De redactie is te bereiken via 

ricardoklepke@gmail.com. 
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Redactioneel 

 

Voor u ligt de eerste editie van de Schaakbrug van 

seizoen 2016-2017. 

 

Uit de jaarlijkse enquête bleek dat een ruime 

meerderheid van de leden tevreden was over het 

clubblad. Door deze positieve ontvangst, zal ik 

wederom de eindredactie op mij nemen. Uit de 

enquête bleek ook dat veel leden graag meer 

edities van het clubblad zien. Helaas is niet dit 

mogelijk, omdat er te weinig animo onder de 

leden is om artikelen te schrijven. 

 

Alle columns en artikelen zijn tot stand gekomen 

door de inspanningen en de creativiteit van de 

redacteuren. Ik hoop dat u veel plezier heeft aan 

het lezen van deze editie van de Schaakbrug. 

 

Met vriendelijke groet, 

Ricardo Klepke 

Eindredacteur 
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Wie is wie?   
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Materiaalcommissie Materiaalcommissaris Jerry Sandifort 

Barcommissie Voorzitter Kees Verstraate 

 Administrateur kasregister Simon van der Beek 

Plaatsingscommissie Voorzitter 

Vanuit het bestuur (CL) 

Vanuit het bestuur (WL) 

Vanuit het bestuur (JL) 

Vanuit de teamleiders (S1) 

Vanuit de teamleiders (S2) 
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Gijsbert Looij 
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Kascontrolecommissie Controleur 

Controleur 

Erik Both 

Rick van der Pluijm 

Trainingscommissie Trainingscoördinator jeugd 

Trainingscoördinator senioren 

Vanuit het bestuur 

Steyn de Lange 

Richard Koopman 

Ricardo Klepke 

Clubruimte beheer Beheerder Kees Hamelink 

Clubblad ‘De Schaakbrug’ Eindredacteur Ricardo Klepke 

Website Webmaster Ruud van der Beek 
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Bericht van de voorzitter        Cor Bel 

 

Voor u ligt de eerste Schaakbrug van het nieuwe seizoen. Een seizoen dat in de zomervakantie al volop 

van start is gegaan met het Persoonlijk Kampioenschap van de RSB. Rick Lahaye heeft dit toernooi 

voor de derde keer op rij gewonnen. 

 

Ook de jeugd heeft de eerste toernooien al weer gespeeld. Pascalle Monteny en Kathleen Wiegmann 

hebben meegedaan in de interlandwedstrijd België – Nederland en daarbij internationale ervaring 

opgedaan. Na het OJK in Gouda zijn ook weer verschillende Spijkenisse-schakers met ereprijzen naar 

huis gegaan. 

 

De kop is er dus al af en hopelijk is dit voor een ieder een stimulans om dit jaar veel partijen te spelen. 

  

Dit jaar zullen de trainingen weer opgepakt worden. Deze gaan vanaf 19 september starten. Wilt u hier 

nog aan meedoen, neem dan even contact op met Richard Koopman of met mij.  

 

Verder wens ik alle schakers veel succes en plezier toe in het nieuwe seizoen. 

 

     

          Rick Lahaye                                     Pascalle Monteny                          Kathleen Wiegmann 
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Nieuw bestuur Schaakvereniging Spijkenisse    Ricardo Klepke 
 

Per 26 augustus 2016 zijn er een aantal wijzigingen opgetreden binnen het bestuur. Na bijna een 

decennium werkzaam geweest te zijn als secretaris, heeft Werner Hübner besloten om zijn taken over 

te dragen aan anderen. De taken van secretaris worden verdeeld over twee leden, namelijk: Daniël 

Zevenhuizen en Simone ’t Mannetje. Simone zal zich vooral bezig houden met de ledenadministratie 

binnen haar bestuursfunctie, terwijl Daniël de rest van de secretariële taken op zich neemt 

 

Verder heeft Eric de Lange besloten om het rustiger aan te gaan doen en zijn bestuursfunctie neer te 

leggen. Hij blijft wel betrokken bij de jeugdafdeling, maar de rol van ‘jeugdleider’ is overgenomen 

door Kees Verstraate.  

 

Kees vond één bestuursfunctie ruim voldoende, dus er moest gezocht worden naar een 

verantwoordelijke voor de public relations en sponsorwerving. Steven de Wilde was bereid om deze 

taken op zich te nemen. 

 

Zodoende zijn er drie nieuwe leden in het bestuur en heeft er één afscheid genomen.  

 

   

      Kees Verstraate                      Steven de Wilde          Daniël Zevenhuizen en Simone ‘t Mannetje 
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Schaakpuzzels         Ricardo Klepke 
 

Hieronder staan zes schaakpuzzels. Lees telkens de beschrijving en probeer de goede zet(ten) te 

vinden. De antwoorden staan achterin het clubblad. 

 

1) Wit kan dit winnen. Hoe moet dit?   2) Waarom moet wit niet Pxa7 spelen? 

      

 

3) Wat is het beste plan voor zwart?    4) Wit aan zet. Geef mat in zes zetten. 

      

 

5) Hoe wint wit?       6) Hoe wint zwart? 
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Puzzels en raadsels         Ricardo Klepke 
 

Het onderstaande Einstein-raadsel is een ideaal voorbeeld van een hersenkraker. Er bestaat trouwens 

nog wel enig debat of het raadsel wel echt door Einstein is bedacht. Volgens de ene versie bedacht 

Einstein dit raadsel toen hij nog een kind was. De andere versie stelt dat de wiskundige Lewis Carroll 

met de puzzel kwam. Afijn, het maakt voor het raadsel zelf niet veel uit. Er wordt gesteld dat slechts 

twee procent van de bevolking het kan oplossen. Dus ga de uitdaging en kom erachter of jij tot die 

twee procent behoort! Het antwoord staat achterin het clubblad. 

 

Er staan vijf huizen in vijf verschillende kleuren op een rij. In elk huis woont een persoon met een 

andere nationaliteit. De vijf bewoners drinken allemaal een bepaald type drinken, roken een bepaald 

merk sigaren en hebben een bepaald huisdier. Geen van de bewoners hebben hetzelfde huisdier, roken 

hetzelfde merk sigaren of drinken hetzelfde. 

 

Daarnaast is het volgende bekend: 

1) De Brit woont in een rood huis. 

2) De Zweed heeft honden als huisdieren. 

3) De Deen drinkt thee. 

4) Het groene huis staat direct links van het witte huis. 

5) De bewoner van het groene huis drinkt koffie. 

6) De bewoner die Pall Mall rookt, heeft vogels. 

7) De bewoner van het gele huis rookt Dunhill. 

8) De bewoner van het middelste huis drinkt melk. 

9) De Noor woont in het eerste huis. 

10) De bewoner die Blends rookt, woont naast de bewoner die katten heeft. 

11) De bewoner die paarden heeft, woont naast de bewoner die Dunhill rookt. 

12) De bewoner die Bluemasters rookt, drinkt bier. 

13) De Duitser rookt Prince. 

14) De Noor woont naast het blauwe huis. 

15) De bewoner die Blends rookt, woont naast de bewoner die water drinkt. 

 

Nu is de vraag: Wie heeft er een vis als huisdier? 
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Boekbespreking         Eric de Lange 
 

Zo’n zes jaar geleden werd ik voor de eerste keer geconfronteerd met de aspiraties van Rick Lahaye 

in het onderzoeken naar wat topsporters goed en beter maakt dan anderen. Tijdens het Open 

Nederlands Jeugd Kampioenschap 2010 op Universiteit Enschede nam Rick meerdere interviews af 

met grootmeesters en andere topschakers. Dat dit daadwerkelijk zou leiden tot het schrijven van een 

boek, waarin een zeer groot aantal succesvolle sporters samen met wetenschappers aan het woord 

zouden komen, had ik toen niet verwacht. 

Inmiddels, bijna zes jaar later, is een boek uitgegeven, maar, nieuwsgierig als ik was, ben ik 

blij dat ik vooraf al een glimp mocht opvangen van een eerdere leesversie. Tijdens het jaarlijkse 

trainingsweekend van Schaakvereniging Spijkenisse in Overasselt zat Rick enigszins afgezonderd aan 

een tafel met zijn laptop te scrollen door een bestand met veel tekst. Regelmatig kwamen grote foto’s 

langs en enkele grappige illustraties, die, naar later bleek, ' to the point' waren. Brutaal ben ik ernaast 

gaan zitten en heb ik meegekeken. Rick heeft me een mooi beeld gegeven wat we konden verwachten 

van zijn boek en de illustraties die daarin zouden moeten komen. “Die zal nog wel veranderen denk 

ik”, gaf Rick soms aan.  Ook de structuur van het boek en de secties aan het eind van ieder hoofdstuk 

werden mij uitgelegd: “Wat kan een coach en/of een sporter daarmee?” 

 

Op dinsdag 21 juni was het dan zover: het boek werd gepresenteerd. Pieter 

van den Hoogenband (Zwemmer, red.) had die middag het eerste 

exemplaar overhandigd aan olympiër Epke Zonderland (Turner, red). 

Deze presentatie viel samen met het lanceren van een speciale olympische 

editie van Helden Magazine, waardoor in de media vooral de aandacht 

uitging naar het magazine en minder naar het boek. Rick werd wel 

uitgenodigd bij de radio om over het boek te praten. Weliswaar was dat 

laat op de avond, maar wel zeer leuk om te horen. 

En toen was het wachten op het kunnen bestellen van het boek. In 

eerste instantie gereserveerd via Bol.com, maar na een korte tijd was het boek niet meer verkrijgbaar. 

Facebook bood uitkomst en ik had snel contact gezocht met Rick. Gelukkig hij had zelf nog een aantal 

exemplaren. Rick stuurde me een exemplaar toe met een persoonlijke noot en een statement: “Het lijkt 

altijd onmogelijk, tot het gelukt is”. 

Normaal lees ik mijn boeken, en ik lees veel, heel veel zelfs, zeer snel. Enkele honderden 

bladzijden per dag kan ik verslinden. Echter dit boek had ik anders benaderd. Het voorwoord van Jacco 
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Verhaeren (Zwemcoach, red.) zette voor mij direct de juiste toon. De stijl van schrijven in het boek is 

heel prettig om te lezen.. De afwisseling van wetenschappelijke uitspraken met boekverwijzingen zijn 

niet opvallend maar passen juist heel goed in de ‘flow’ van de teksten. Geen verslag van interviews, 

maar korte alinea’s waar een aspect wordt uitgelicht in een hoofdstuk waar een groter thema aan bod 

komt. Ertussen stonden citaten van de sporters of een opmerking van de auteurs daarover. 

Ook is een heel hoofdstuk gewijd aan de rol van ouders en begeleiders van de vooral jongere sporters, 

het ‘leger’ achter de talenten. Begeleiding, opoffering, stimuleren of juist relativeren, activeren of juist 

afremmen, vervoer, school, de relatie ouders met de coach en meer komt hierin aan bod. 

Ik was zeer onder de indruk van de manier waarop gebruik gemaakt werd van de antwoorden 

van de sporters en coaches. De opmerkingen werden in het boek vaker gebruikt dan je zou verwachten, 

waardoor deze van verschillende lading werden voorzien, of juist het besproken thema extra 

verduidelijkten en versterkten. Met beroemde sporters als Ada Kok (Zwemster, red.), Jan Jansen 

(Wielrenner, red.) was de ‘oude’ garde heel duidelijk aanwezig. De anekdotes vol humor gaven het 

verschil tussen de huidige manier van topsport en hun glorie periode goed weer, terwijl juist de 

overeenkomsten dan ook weer bijzonder waren. De succesvolle generatie sporters, waaronder Jochem 

Uytdehaage (Schaatser, red.), Pieter van den Hoogenband en Marianne Vos (Wielrenster, red.), zijn 

natuurlijk bekend, maar ook de roeiers Ronald Florijn en Nico Rienks kwamen veelvuldig aan het 

woord. Ik noem nu alleen deze, omdat deze voor mij favoriet waren. Je zult de uitspraken van de 

andere vijftien sporters en een aantal coaches zelf moeten gaan lezen in dit boek. 

 

 

               Rick Lahaye (vierde van links) en Thomas Waanders (vooraan). 

 

Dit brengt me tot een conclusie; een oordeel over dit boek. Tenminste, voor zover ik dat als leek kan 

geven natuurlijk. Ik heb dit boek met veel plezier en soms verwondering gelezen. Ik heb veel nieuwe 
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inzichten gekregen in het toppresteren van onze sporters en coaches. Ook heb ik daarmee een beetje 

meer kennis gekregen over de  wetenschappelijk basis achter ‘presteren’ en wat daar voor nodig is of 

kan zijn. 

Is er nog een kritische noot? Ja natuurlijk. De auteurs hebben zich in mijn ogen iets te 

bescheiden opgesteld. Naast het nut voor sporters, coaches en ouders/begeleiders is er één doelgroep 

die niet zo duidelijk naar voren komt: de sportliefhebber. 

 

Na het uitlezen van het boek, waarbij ik ruim twee weken over 257 pagina’s had gedaan, was ik op 8 

juli aan het kijken naar de EK 2016. Churandy Martina (Atletiek, red.), Daphne Schippers (Atletiek, 

red.), maar ook de meerkampers werden heel goed besproken door de commentatoren en ik begreep 

precies waar ze het over hadden. De tempo opbouw, het verzuren, langzame starters, de 

sprinterstarters, de eindspurt specialisten, het kwam me allemaal bekend voor nu. En ik heb daardoor 

met nog meer plezier genoten van de prestaties van de atleten: Nederlanders of niet. Alleen daarvoor 

al wil ik Rick en Thomas bedanken voor het afleveren van dit boek. Ik kan iedere sportliefhebber, 

sporter, ouders van sporters en coaches dan ook aanraden dit boek te gaan lezen. 

 

 

Churandy Martina. Hij nam viermaal deel aan de Olympische Spelen. Tweemaal voor de 

Nederlandse Antillen (2004 en 2008) en tweemaal voor Nederland (2012 en 2016). 

 

 

 

https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Antillen_op_de_Olympische_Zomerspelen_2004
https://nl.wikipedia.org/wiki/Nederlandse_Antillen_op_de_Olympische_Zomerspelen_2008
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Clubkampioenschap 2016       Ricardo Klepke 
 

Op 22 juli en 19 augustus speelde ik (winnaar wintercompetitie) tegen Erik Both (winnaar 

zomercompetitie) om het clubkampioenschap 2016. Hieronder vind u een verslag en partijanalyses 

van de match. 

 

Ricardo Klepke (2256) – Erik Both (2139), 22 juli 2016. 

 

1. Pf3 d5 2. c4 e6 3. g3 f5  

 

Na 3…f5 werd duidelijk dat Erik voor een Stonewall koos. Het is een van de weinige openingen die 

niet naar een land of persoon is vernoemd, want de naam ‘Stonewall’ refereert simpelweg naar de 

pionnenstructuur. De opening staat bekend als erg solide en moeilijk te ‘breken’. Gelukkig heb ik een 

standaard plan om een gat in deze muur te krijgen. Het is echter wel een lang plan, want na ongeveer 

dertien tot vijftien zetten is het meestal voltooid. 

 

4. Lg2 Ld6 5. O-O Pf6 6. d4 c6 7. b3!?  

 

Het doel van het hele plan is om de zwartveldige loper van zwart te ruilen. Als deze weg is, dan heeft 

zwart doorgaans lastig spel omdat de ‘goede loper’ weg is en je alleen een loper overhoudt die tegen 

zijn eigen pionnenketen aankijkt. 

 

7…De7 8. a4 a5 9. La3 Lxa3 10. Pxa3  

 

Het eerste gedeelte van het plan is gelukkig geslaagd. Nu gaat het tweede gedeelte van start, namelijk: 

het omspelen van het witte paard naar d3.  

 

10…O-O 11. Pc2 Pbd7 12. Pce1 b6 13. Pd3 [diagram]   

 

Na dertien zetten is het plan eindelijk voltooid: zwartveldige lopers 

geruid en het veld e5 onder controle. Een ander belangrijk motief is 

om de twee paarden te ruilen tegen een loper en een paard. Dit zorgt 

ervoor dat het witte paard niet meer kan worden weggejaagd als het 
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op e5 belandt. Volgens Stockfish 7 (schaakprogramma) staat het gelijk, maar persoonlijk vind ik het 

prettiger spelen met wit.  

 

13…Lb7 14. Tc1 Tfc8 15. Pfe5 Pxe5 16. Pxe5 c5 

 

Erik is het wachten zat en gaat voor het gecompliceerde …c5. Een alternatief was 16…Pd7, waarbij 

de stelling nog eventjes gesloten blijft. Afijn, de zet c6-c5 werd gespeeld en ik nam mijn tijd om alle 

varianten te evalueren. De voornaamste kandidaatzetten waren 17.dxc5 en 17.cxd5. Gevoelsmatig ging 

ik voor de eerste genoemde zet, omdat ik hierdoor mijn loper nog eventjes kon behouden.  

 

17. dxc5 Txc5 18. Dd4 dxc4 19. Lxb7 Td8 20. De3 Dxb7 21. Pxc4 

[diagram]   

 

Objectief (lees: Stockfish 7) staat het nog gelijk, maar zwart moet zich 

wel zorgen maken om de achtergebleven pionnen op b6 en e6. Het 

veld e5 heeft wit mooi onder controle en de zwarte koning mist vast 

en zeker zijn nuttige pion op f7. 

 

21…Tc6 22. Tfd1  

 

Ik wil graag torens ruilen, want dan zijn er minder stukken over om de pionnen op b6 en e6 te 

verdedigen. Ook wordt de onderste rij van zwart kwetsbaar bij een gebrek aan een toren (bijvoorbeeld 

de combinatie van Pe5 en een witte dame op de onderste rij).  

 

22…Pd5 23. Dd4 Tdc8 24. e4  

 

Deze zet breekt de stelling enigszins open. Zwart kan op twee manieren reageren: slaan op e4 of het 

paard wegzetten. Bij de eerste manier wordt de pion op e6 nóg kwetsbaarder en kan wit een toren 

zetten op de half open e-lijn. Bij de tweede manier kan wit Pd6 spelen. Een mogelijke variant is: 

 

24…Pb4 25. Pd6 Td8  

25…Txc1? 26. Pxb7+-  

25…Dd7 26. Pxc8 Dxd4 27. Pxe7+ Kf7 28. Pxc6+/-)  

26. Txc6 Dxc6 27. De5 Dd7 28. exf5 exf5 29. De3+/-.  



Pagina | 14  

 

24…fxe4 25. Dxe4 Dc7 26. Td3 Pf6 27. De3 e5 

 

Met deze laatste zet maakte Erik een duidelijke keuze. In plaats van lijdzaam toezien hoe e6 onder 

vuur komt, verplaatst hij de pion naar voren (in de hoop dat die daar beter verdedigbaar is).  

 

28. Tcd1 [diagram]  

 

Wit controleert de open d-lijn en zwart controleert de half open c-lijn. 

Ik denk dat wit iets gelukkiger is met zijn lijn, want de dreiging is Td6! 

(waarna b6 onder vuur komt).  

 

28…e4 29. Td6 Tf8  

 

Ik sta hier beter, maar het is lastig om in te schatten hoeveel beter als je geen schaakcomputer bij je 

hebt. Hoe sterk kan de tegenaanval van zwart zijn? 

 

30. Txc6 Dxc6 31. Dxb6?!  

 

Beter was eerst 31. Td6, want na de in de partij gespeelde zet krijg je 31…Dxb6 32. Pxb6 Tb8 33.Td6 

Pg4. Wit heeft hierna moeite om een plan te verzinnen. 

 

31…Dc8?  

 

Een begrijpelijke zet (maar wel fout), want met dames op het bord blijft het gevaar dat wit mat gezet 

wordt  

 

32. Pe3 [diagram]  

 

Een onnauwkeurigheid van mijn kant. Beter was gewoon 32. Dxa5. Ik 

dacht dat 32…Pg4 wel gevaarlijk was, maar de weerlegging is 33. 

Dd5+ Kh8 34. Pd6! +- (dreigt Pf7 met schaak).  

 

32…Dc3 33. De6+ Kh8 34. De7 Tg8 35. Df7 De5 36. Dc4 Dh5 37. De6 Te8 38. Df5 De2?  
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Beter was 38…Dxf5, want nu gaat de pion op a5 wél verloren. 

 

39. Dxa5 h5 40. Td8 Txd8 41. Dxd8+ Kh7 42. Dd1 Db2 43. Dc2 De5 44. Dd1 Dg5 45. h4 Da5 46. 

Dc2 1-0  

 

De rest van de partij is helaas niet meer opgeschreven. Uiteindelijk wist ik de partij te winnen, maar 

dat was ongeveer rond zet zestig. 

 

Erik Both (2139) – Ricardo Klepke (2270), 19 augustus 2016. 

 

1. e4 c5 2.Pf3 Pc6 3. Lb5  

 

Erik gaat voor de Rossolimo variant. Het plan is om Lxc6 te spelen en op deze manier zwart met een 

dubbelpion op te zadelen. Zwart kan op veel manieren reageren, zoals 3…Db6, 3…e6 en 3…d6. 

Aangezien ik oorspronkelijk voor de Versnelde Draak wilde gaan (1. e4 c5 2. Pf3 Pc6 3. d4 xd4 4. 

Pxd4 g6), ging ik voor de thematische zet g7-g6. 

 

3…g6 4. Lxc6 bxc6 5. 0-0 Lg7 6. d3 Tb8 7. c3 d6 8. Te1 e5 [diagram]  

 

Na de partij waren we allebei van mening dat wit zelf e4-e5 had 

moeten spelen toen het nog kon. Het beste moment was op de zesde 

of zevende zet. Het voordeel is dat je de sterke loper van zwart 

blokkeert en zetten als …d6 en …e6 (…e6 verzwakt de zwarte velden) 

onprettiger maakt. Het heeft natuurlijk ook wel een nadeel, namelijk 

dat de pion op e5 een potentiele zwakte is en dat het zwarte paard via 

h6 naar f5 kan. 

 

9 h3 Pe7 

 

In mijn optiek was de opzet van Erik enigszins aan de langzame kant. Er worden natuurlijk wel normale 

zetten gespeeld, maar het leidt niet tot iets concreets. Ik concludeerde dat wit alleen via het centrum 

iets kan forceren, maar dat is voorlopig nog niet aan de orde.  
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10. Pa3 0-0 11. b3  

 

Ik zocht naar een manier om wits opzet ‘af te straffen’. Hiervoor is f7-f5 de aangewezen zet, maar het 

moet wel eerst goed uitgerekend worden. 

 

11…f5 12. Lb2 h6 

 

Deze zet heeft drie voordelen en één nadeel. De voordelen zijn dat …Le6 speelbaar is, dat er geen wit 

stuk op g6 kan belanden en dat zwart zelf g6-g5 dreigt te spelen. Een belangrijk nadeel is echter dat 

de zwarte koning kwetsbaarder wordt. 

 

13. Pc4 Le6 14. Pe3  

 

Nu moest ik kijken of …d6-d5 mogelijk was. Wit kan op veel manieren reageren en al deze manieren 

moesten eerst geëvalueerd worden. Een kort evaluatieproces leerde mij dat er geen duidelijke 

weerlegging was, dus ik besloot om het centrum aan te vallen. 

 

 14…d5 [diagram] 15. exf5 gxf5  

 

Volgens Stockfish 7 heeft wit een klein voordeel (-0.3 tot -0,5), maar 

in de praktijk is het veel makkelijker spelen met de zwarte stukken. 

Het probleem voor Erik is dat hij steeds belangrijke keuzes moet 

maken. Eén kleine onnauwkeurigheid kan gelijk het einde van de partij 

betekenen. Zwart kan daarentegen rustig een paar onnauwkeurigheden 

begaan en nog steeds een voordeel behouden. 

 

16. d4 

 

Dit is één onnauwkeurigheid. Zwart kan hierdoor rustig …e4 en …f4 spelen en een groot 

ruimtevoordeel pakken. Iets beter was 16. c4, omdat je na 16…d4 de zet 17. Pf1 hebt. Je valt dan de 

pion op e5 aan en je kan het paard omspelen naar g3. De computer geeft dan een klein voordeeltje voor 

wit zelfs, maar het ziet er wel onprettig uit. Objectief gezien kan zwart beter 16…Pg6 spelen na 16. 

c4. Je behoudt dan een klein voordeeltje. 
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16…f4 17. Pg4 e4 18. Pfe5 [diagram]  

 

Een directe pion- of stukwinst kon ik niet vinden, dus ik ging voor 

matdreigingen richting de witte koning. 

 

18…h5 19. Ph2 Lxe5 20. dxe5 De8 

 

De dame gaat naar g6, de koning gaat naar h7, de torens gaan verdubbelen op de g-lijn en het paard 

gaat via f5 naar h4. Vier keer de pion op g2 aanvallen leek mij voldoende voor de winst. 

 

21. La3 Dg6 22.Kh1 Tf7 

 

De dubbelpion wil ik graag offeren voor iets meer tijd om een aanval op te zetten. Ik had de pion wel 

kunnen verdedigen met 22…Tb5, maar ik wilde deze toren graag bij de aanval op de g-lijn betrekken. 

Ook al zou de aanval mislukken, dan had ik er vertrouwen in dat ik voldoende compensatie had door 

het ruimteoverwicht en mijn betere centrum. 

 

23. Lxc5 Tg7 24. Tg1 Pf5 25. b4 Kh7 26. De1 Tbg8 27. a4 Ph4 [diagram]  

 

Voor mijn gevoel had ik de partij al zo goed als gewonnen. Zeker als 

wit kiest voor zetten als b2-b4 en a2-a4. Eerlijk is eerlijk, het is lastig 

om een plan te verzinnen met wit. Je speelt je pionnen op de 

koningsvleugel liever niet naar voren en door het centrum gaan kan 

ook niet. Ik hoor graag suggesties van schakers die een plan weten 

voor wit. De partij ging verder met:  

 

28. g4 hxg4 29. Pxg4 Lxg4 30. Txg4 Dh5 31. f3 Pxf3 32. Txg7+ Txg7 33. Df1 Tg3 0-1 

 

Zowel de wit- als de zwartpartij werd gewonnen, dus ik mag mij het komende seizoen clubkampioen 

van Schaakvereniging Spijkenisse noemen. De tweede keer alweer! 
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Bekerkampioenschap 2016       Ricardo Klepke 
 

Begin augustus werd er gestreden om het bekerkampioenschap. Daniël Zevenhuizen had 

achtereenvolgens Rick van der Pluijm, Joey Brokaar en Fabian van Buuren uitgeschakeld, terwijl ik 

hetzelfde had gedaan met Jerry Sandifort, Selman Ercan en Erik Both. 

 

Ricardo Klepke (2270) – Daniël Zevenhuizen (2151), 5 augustus 2016. 

 

1. c4 Pf6 2. Pf3 c6 3. d4 d5 4. Pc3 e6 5. Lg7 Le7 

 

De vijfde zet van zwart wordt de zogeheten ‘Orthodox Defense’ genoemd. De alternatieven waren: 

 Cambridge Spring Defense (5…Pbd7 6. e3 Da5) 

 Botvinnik Variation (5…dxc4 6. e4 b5 7. e5 h6 8. Lh4 g5 9. Pxg5 hxg5 10. Lxg5 Pbd7) 

 Moscow Variation (5…h6 6. Lxf6 Dxf6) 

 

6. e3 

 

In principe speelde ik hier al op ervaring en intuïtie. Met de zwarte stukken heb ik een aantal jaren het 

Slavisch gespeeld, maar ik beperkte mij maar tot één variant, namelijk: 1. d4 d5 2. c4 c6 2. Pf3 Pf6 3. 

Pc3 a6 (Chebanenko variant). Voor alle veiligheid koos ik ervoor om de c-pion simpelweg te dekken 

met e2-e3. 

 

6…0-0 7. Ld3 Pdb7 8. 0-0 dxc4 9. Lxc4 b5  

 

Na …b7-b5 was het een lastige keuze waar ik mijn loper ging neerzetten. Op het veld d3 staat de loper 

op h7 gericht en wordt de opmars e3-e4 ondersteund. Op het veld e2 heeft wit de optie om na een 

eventuele …c6-c5 of …e6-e5 de witte d-pion door te schuiven (de loper staat niet meer voor de dame). 

Een ander voordeel van een loper op e2 is dat de loper wellicht naar f3 kan gaan, waarna het een mooie 

diagonaal krijgt. Mijn voorkeur ging uiteindelijk uit naar 10. Le2. 

 

10. Le2 Lb7 11. Tc1 a6 12. a3 h6 13. Lh4 Tc8 
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Ik had zelf 13…c5 verwacht, omdat zwart daardoor zijn stukken kan bevrijden. Vooral de witveldige 

loper wordt erg sterk. Na het gespeelde 13…Tc8 had ik de strategische zet 14. b4! 

 

14. b4 [diagram] a5 15. Db3 axb4 16. axb4 Pb6  

 

Na de partij gaf Daniël aan dat hij de pion op b4 eerder een zwakte 

vond dan een sterkte. Daar valt natuurlijk iets voor te zeggen. De pion 

op b4 wordt niet ondersteund door andere pionnen, dus er moet altijd 

een stuk in de buurt zijn ter verdediging. Aan de andere kant zorgen 

de pionnen op b4 en d4 ervoor dat de damevleugel van zwart niet tot 

ontwikkeling komt. De witveldige loper staat voorlopig opgesloten 

achter zijn eigen pionnen. 

 

17. Lxf6  

 

Aangezien mijn pionnen grotendeels op de zwarte velden stonden, zag ik weinig nut meer in mijn 

zwartveldige loper. Daarnaast was het zwarte paard een verdediger van het veld e4. Dit veld wilde ik 

graag gebruiken om mijn paard naar voren te maneuvreren. (c3-e4-c5)  

 

17…Lxf6 18. Pe4 Le7 19. Pc5 Lxc5  

 

Maar hoe sla je terug op c5? Alle zetten zijn in principe prima, maar je moet goed overwegen wat voor 

type stelling je wilt bereiken. Met 20. Txc5 hou je de c-lijn open en kan je druk zetten op de c6-pion. 

Met 20. bxc5 zorg je ervoor dat je van je geïsoleerde b-pion afkomt, maar daarentegen geef je je 

tegenstander wel een gedekte vrijpion. Met 20. dxc5 maak je de d-lijn open en kan je wellicht je torens 

hierop verdubbelen. Ik besloot uiteindelijk voor 20. Txc5 te gaan. 

 

20. Txc5 Pd7 21. Tcc1 De7 22. Dc3 Ta8 23. Ta1 Pf6 24. Pe5 Pd5 

25. Dc5 Dxc5 26. bxc5 [diagram] 

 

Nu de dames van het bord zijn is het tijd voor een volgende evaluatie. 

Zwart heeft een gedekte vrijpion, maar ook een zwakke loper en een 

zwakke pion op c6. Wit heeft geen zwaktes en hoeft alleen rekening 
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te houden met de vrije b-pion. De stelling is nog in balans, maar het speelt gemakkelijker met de witte 

stukken vind ik.  

 

26…Txa1 27. Txa1 Ta8 28. Txa8+ Txa8 

 

In mijn optiek was het een grote strategische fout van Daniël om de torens te ruilen. De zwarte torens 

hadden een betere taak dan de witte torens. Enerzijds is het ‘versimpelen’ van de stelling begrijpelijk, 

maar zwart heeft nu weinig kansen voor tegenspel. 

 

29. Kf1 Lb7 30. Lf3 Pb4 31. Ke2 f6 

 

Met een remiseaanbod. Het is begrijpelijk dat zwart graag remise wil in deze stelling, want er valt 

amper een plan te verzinnen. De damevleugel staat vast en op de koningsvleugel staan twee witte 

stukken. In mijn optiek is het beste remiseplan om de stelling verdedigbaar te houden (geen pionnen 

opschuiven). 

 

32. Pg6 Kf7 33. Lh5 Ke8 

 

Jammer genoeg heb ik geen sterke aftrekschaak in deze stelling. 

 

34. Kd2 Kd7 35. e4 e5 36. Kc3 Pa6 37. Lg4+ Ke8 38. f4 Kf7 39. Lh5 

exd4+ 40. Kxd4 [diagram]  

 

Het witte plan is om de witte pionnen op de koningsvleugel naar voren 

te spelen. Het is een drie-tegen-vier-strijd, dus als alle pionnen worden 

geruild, dan heeft wit een mooie vrijpion. Ook staan er twee witte 

stukken omheen, terwijl de zwarte stukken op de damevleugel staan. 

 

40…Pc7 41. f5 Pa6 42. Ld1 Lc8 43. Lb3+ Ke8 44. g4 Pc7 45. e5 Pa6 46. Lg8 

 

Het idee van deze laatste zet is heel simpel, maar met een beetje geluk werkt het. Het idee is e6 – Lf7+ 

- e7+ en daarna promoveren. Helaas speelde Daniël 46…fxe5+. 
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46…fxe5+ 47. Pxe5  Lb7 48. Le6 Ke7 49. h4 Kf6 50. Pf7 Pc7 51. 

g5+ hxg5 52. hxg5+ Ke7 53. Lb3 Lc8 54. Pd6 Ld7 55. Ke5 

[diagram]  

 

Nog altijd is de stelling niet gewonnen (volgens Stockfish 7), maar het 

ziet er wel erg sterk uit voor wit. Op dit moment was Daniël ook al in 

tijdnood gekomen, terwijl ik nog ongeveer vijftien tot twintig minuten 

had om alles uit te rekenen. 

 

55…Pa6 56. f6+ gxf6+ 57. gxf6+ Kf8 58. Pe4  

 

Het idee is om Pe4-Pg5-Ph7 te spelen, waarna promotie niet meer te voorkomen is. Daniël zag het 

echter en speelde de enige verdediging. 

 

58…Le8 59. Pg5 Lg6 60. Kd6 Pb4 61. Le6 Lh5 62. Ph7+ Ke8 63. Pg5 Kf8 64. Kd7 Le8+ 65. Kd8 

Lg6 66. Kd7 Le8+ 67. Kd6 Lh5 68. Ld7 Pd5 69. Ke5 Pb4 70. Pe6+ Kf7 71. Pe8+ 1-0  

 

Op dit moment ging Daniël door zijn vlag. De pion op c6 gaat echter ook verloren, dus op basis van 

stelling was de partij ook al zo goed als verloren. Het was een lastige strijd, maar aan het einde bleken 

een paar kleine foutjes in tijdnood fataal. 

 

 

Daniël Zevenhuizen en Ricardo Klepke 
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Nederlands Kampioenschap Schaken 2016    Ricardo Klepke 
 

Het is Jorden van Foreest gelukt om voor de eerste maal in zijn carrière Nederlands Kampioen te 

worden. De pas 17-jarige grootmeester mocht na een gevecht tegen zijn stadsgenoot Jan Werle de 

felicitaties in ontvangst nemen. Het lukte hem om Werle in het verre eindspel omver te krijgen en 

daarmee bleef hij buiten bereik van Loek van Wely, die de druk op de ketel maximaal had gezet door 

zelf ook op fraaie wijze een eindspel van Erik van den Doel af te nemen. 

 

Bij de dames gelukte het Anne Haast om haar derde titel in successie te veroveren. Ze won in de laatste 

ronde op overtuigende wijze van Linda Jap Tjoen San en zag ondertussen dat Lisa Hortensius haar 

eigen kansen op een eventuele titel verspeelde door niet door de defensie van haar clubgenoot Martine 

Middelveld heen te komen. De enige die nog gelijk kon komen met Anne was Iozefina Paulet die 

uiteindelijk Smaranda Padurariu wist te verslaan. Daarmee waren Anne en Iozefina op de gedeeld 

eerste plaats geëindigd en moest een tiebreak bepalen naar wie de titel zou gaan. Dat werd een paar 

zenuwslopende vluggertjes waarin geen enkele remise viel. Eerst won Haast, toen Paulet. Daarna won 

Haast weer, maar Paulet maakte opnieuw gelijk. De ‘Sudden Death’ bracht toen de beslissing want 

weer was het Anne die won en nu was er geen antwoord meer mogelijk. Anne Haast voor de derde 

maal in haar carrière Kampioen van Nederland. 

 

Eindstand na zeven ronden: 

Algemeen                                                               Dames 

    

 

Bron: Schaaksite.nl 

 

 

 

http://www.nkschaken.nl/
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Belevenissen in Dieren        Meerdere auteurs 
 

In de laatste dagen van juli gingen Joey Brokaar, Nick Groeneweg, Steven de Wilde, Daniël 

Zevenhuizen, Lennard den Boer (SC Dordrecht) en ik meedoen aan het zomertoernooi in Dieren. 

Hieronder kunt u een aantal partijanalyses lezen. Deze zijn geanalyseerd door de spelers zelf. 

 

Kevin Tan (2199) - Joey Brokaar (1999),  ronde 3, 28 juli 2016 

 

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.Le3 

 

Eén van de scherpste varianten van het Siciliaans, maar ik was goed voorbereid op mijn tegenstander. 

 

6...e5 7.Pb3 Le6 8.f3 h5 

 

Een nieuwe variant in een verder oude en platgespeelde variant van de Najdorf. Hier is tenminste nog 

wat meer ruimte voor creativiteit in de partij.  

 

9.Dd2 Pbd7 10.0–0–0 Tc8 11.h3 Le7 12.Tg1 h4! [diagram]  

 

Tot hier hebben beide spelers volgens de logische plannen ontwikkeld. 

Hier blijkt echter het punt van h5, zwart wil het vaste witte plan van 

g4 en g5 uit de stelling halen. Wit moet op zoek naar een alternatief 

plan en dat is nog niet zo makkelijk. 

 

13.g3  

 

13.Ld3 Dc7 14.f4 is het beste plan dat wit kan proberen uit te voeren. 

Veel spelers die deze variant spelen met wit zijn hier alleen niet goed 

mee bekend en vinden dit dus niet achter het bord. 

 

13...hxg3 14.Txg3 g6 15.Pd5?! [diagram] 

 

Wit weet niet goed meer wat hij moet doen en opent dus maar de 

stelling.  
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15...Pxd5   

 

15...Lxd5! Deze ruil keurde ik af, omdat het mijn loperpaar kost, maar het blijkt dat wit d5 niet handig 

meer kan dekken. 16.exd5 Pb6 17.Da5 Pc4 18.Lxc4 Txc4 19.Dxd8+ Lxd8 h3 en d5 zijn zwak, één van 

de twee valt. 

 

16.exd5 Lf5 17.Ld3 Lxd3 18.Dxd3 Th4 19.Kb1  

 

19.Txg6! Een sterk offer. De toren kan niet geslagen worden, omdat mat volgt. 19...fxg6 20.Dxg6+ 

Kf8 21.Tg1+– 

 

[diagram] 19...Lf6?! 

 

Een belangrijk moment. Ik wilde mijn loper verbeteren door hem (op 

de lange termijn) op b2 te richten. Ik had echter beter mijn 

damevleugel verder kunnen ontwikkelen. Wit kan niet veel doen, 

doordat het centrum en de koningsvleugel muurvast zitten. 19...Dc7 

20.c3 b5 21.Pd2 Pc5 22.Df1 Pa4. 

 

20.Pd2  

 

Wit dreigt Pe4, waarna de loper eigenlijk niets beters heeft dan terug te gaan naar e7. Hier dacht ik het 

tactisch op te lossen met …e5-e4, maar de witte dame heeft een goed veld op b3, wat alle zwarte 

dreigingen eruit haalt. 

 

20...e4  

 

Hier realiseerde ik me dat 19…Lf6 geen goede zet was, maar in tijdnood besloot ik toch voor …e5-e4 

te gaan. Hier had ik natuurlijk gewoon mijn verlies moeten nemen en verder moeten gaan met mijn 

natuurlijke plan. 

 

Spelen op de sterke vleugel is net als vorige zet het beste plan! 20...b5 21.Pe4 Dc7 22.c3 Le7 23.De2 

Pf6 24.Dg2 b4 Met gelijke kansen. 
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21.fxe4 Pe5 22.Db3 b5 23.Tf1 Pc4  [diagram]  

 

Vanaf hier gaat het snel bergafwaarts, wit heeft het in tijdnoodfase 

tactisch goed voor elkaar.  

 

24.Pxc4 Txc4 25.Tgf3 Be7 26.Txf7 Tcxe4 27.Dc3 Txh3 28.Dc6+  

1–0 

 

 

Harry Wubs (1760) – Nick Groeneweg (1828),  ronde 5, 29 juli 2016. 

 

In ronde 5 in Dieren moest ik tegen Harry Wubs (1760). De opening ging gelijk op en ook een groot 

deel van het middenspel. Toen ik druk begon te zetten koos mijn tegenstander niet helemaal 

nauwkeurige verdedigingszetten, waardoor ik een pion won. Toen ik een pion voor stond kwam er een 

interessant toreneindspel op het bord. 

 

1. d4 d5 2. c4 c6 3. Pc3 Pf6 4. Pf3 Lf5 5. e3 e6 6. Db3 Db6 7. Le2 Pbd7 8. O-O Le7 9. Ld2 Pe4 10. 

Pxe4 Lxe4 11. Lc3 O-O 12. Pe1 Lf6 13. f3 Lg6 14. Pd3 Tfe8 15. f4 dxc4 16. Dxc4 Tac8 17. b4 Dc7 

18. Db3 Le4 19. Tad1 b6 20. Pe5 [diagram]  

 

Normale zet maar wit creëert wel een dubbelpion in het centrum. 

Handiger was misschien een zet als: 20. Pf2 Lg6 21. Tc1 Le7 22. Lb2. 

Met het idee om druk te gaan zetten tegen de zwakte c6.  

 

20...Pxe5 21. fxe5  

 

21. dxe5 met een open lijn voor de toren 

 

21...Lg5  

Met wit zijn laatste zet heeft zwart een mooi punt om te gaan aanvallen op e3. 

 

22. Ld2 c5 
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Pionnenstructuur verder kapot te maken. 

 

 23. Tc1 Db7 24. Lf3 [diagram]  

 

24. bxc5 Lxg2 25. Tf2 Le4 26. Da4 Lc6 27. Lb5 Ted8 zou geen pion 

weggeven. 

 

24... cxd4 Hier is duidelijk te zien dat e3 gepend staat en dus de pion op d4 niet kan terug slaan. 

 

25. Tce1 dxe3 26. Lxe3 Lxf3 27. Txf3 Lxe3+ 28. Dxe3 Dd5 29. a3 

Tc2 30. Dd3 Dxd3 31. Txd3 Tec8 32. Ted1 Kf8 33. Td8+ Txd8 34. 

Txd8+ Ke7 [diagram] 

 

Toreneindspelen met een pion meer zijn zeker niet de makkelijkste 

eindspelen.  

 

35. Ta8 Tc7 36. Kf2 f6 

 

Vrijpion creëren. 

 

37. exf6+ gxf6 38. Ke2 Kd6 39. Kd2 e5 

 

39...Ke5 was misschien iets nauwkeuriger. 

 

40. Kd3 f5 41. Tf8 Ke6 42. Te8+ Te7 43. Tc8 Td7+ 44. Ke3 f4+ 45. Ke2 Kf6 

 

45... e4 

 

46. g3 Kf5 47. Tf8+ Kg4 48. gxf4 exf4 49. Tg8+ Kf5 [diagram] 

 

Idee hierachter is de koning om te gaan spelen naar de damevleugel. 

49...Kh3 50. Kf3 met hele goede remisekansen voor wit. 
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50. Tf8+ Ke4 51. Te8+ Kd4 52. Tf8 Kc3 53. Txf4 Td2+ 54. Ke3 

 

54. Kf3 iets nauwkeuriger. 

 

54...Txh2 55. Tf7 a5 56. Tf6 axb4 57. axb4 b5 58. Tf4 Tg2 59. Th4 

Tg7 60. Ke2 Td7 61. Ke3 Td3+ 62. Ke2 Td4 63. Txh7 Kxb4 

[diagram] 64. Tb7 Ka4 65. Ke3 Td6 66. Ke2 b4 67. Ta7+ Kb3 68. 

Th7 Ka2 69. Ta7+ Kb2 70. Ke3 b3 71. Tc7 Kb1 72. Ke2 b2 73. Ke1 

Td4 74. Tc8 Ka2 0-1 

 

Daniël Zevenhuizen (2176) - Ben Bloemsma (1821), ronde 4, 28 juli 2016. 

 

1. Pf3 b6 2. c4 Lb7 3. g3 Pf6 4. Lg2 e6 5. 0–0 g6?! [diagram]  

 

Deze zet wordt wel vaker gespeeld, maar is op zijn zachtst gezegd 

frappant. Zwart maakt wat gaten op de zwarte velden en lijkt eerder 

zichzelf te verwarren met de mogelijkheden van de zwartveldige loper 

dan de tegenstander. 

 

6. Pc3 Lg7 7. d4 d6  

 

Merk op dat zwart nog steeds niet voorbij de zesde rij is, terwijl wit zich actief opstelt. Het actievere 

alternatief was d7–d5. Ook ...Pf6–e4 wordt vaak gespeeld om controle over het centrum te krijgen. 

 

7...Pe4 8. Pxe4 Lxe4 9. Lg5 Dc8 10. Dd2 h6 11. Le3 Werd onder andere gespeeld door grote namen 

als Kramnik met zowel wit als zwart, Carlsen met zwart en onze eigen Van Wely en L'Ami met wit. 

 

8. Dc2  

 

Voorkomt ...Pf6–e4 en bereidt e2–e4 voor, waarna wit het hele centrum onder controle heeft. 

 

8...Dc8  
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Zwart verspeelt te veel tijd met kleine verbeteringen, waardoor wit snel genoeg het hele bord onder 

controle krijgt. 

 

9. e4 Pc6  

 

Zwart heeft goed werk gedaan om zichzelf in te bouwen. Hij hoopt zich nu met e6–e5 los te kunnen 

werken, maar blokkeert intussen zijn eigen c-pion. Merk overigens wel op dat ...c7–c5? geen goed 

alternatief was, vanwege de achtergebleven d-pion. 

 

9...c5? 10. Pb5 Dd7 11. e5 Zwart wordt volkomen onder de voet gelopen. 11...Pe4 12. Pg5+– 

 

10. d5! [diagram]  

 

Laat zwart geen kans: wit poogt het centrum kapot te maken terwijl de 

zwarte koning nog in het midden staat. Merk tevens op dat de loper op 

b7 nu tegen een pionnenblokkade aan kijkt, welke zwart niet kan 

oplossen zonder ...c7–c6 te spelen. Dat heeft echter weer tot gevolg 

dat de d-pion zwak wordt. 

 

10...Pd8  

 

10...Pa5?! 11. Lh3! Voert de druk op het centrum stevig op. 

11...0–0 12. Pg5 h6 13. dxe6+–. 

11...Pxc4? dit kost zwart het stuk: 12. dxe6 (gelijk Dc2–a4+ is ook mogelijk) 12...fxe6 13.Da4+ 

met een dubbele aanval. 

 

11. Lh3! 

 

Voert de druk op. Merk op dat, nu de pionnenketen zich heeft uitgestrekt tot e4-d5, de loper beter staat 

op h3 dan op g2. 

 

11… Pd7 12. dxe6  
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12. Pg5! Deze zet speelde ik niet omdat zwart de druk van de ketel zou kunnen halen met ...e6–e5. 

Dan ontstaat er echter een soort eeuwige penning op het paard op d7, dat ook niet anders gedekt kan 

worden. Wit kan langzaam uitbouwen. 12...e5 13. Le3 0–0 14. b4+–. 

 

12...Pxe6 13. Pd5 [diagram]  

 

Deze zet voorkomt de verlossende rokade, vanwege Pe7+! met 

damewinst. 

 

13...Pe5??  

 

De druk van wit op het centrum is al zo groot dat deze tegentruc niet mag baten. Door steeds met 

hetzelfde stuk te spelen verliest zwart een hoop tijd, die hij beter zou kunnen gebruiken om zijn koning 

in veiligheid te brengen. 

 

13...Dd8! deze terugzet is psychologisch moeilijk te vinden, maar creëert wel weer de mogelijkheid 

om te rokeren. Wit behoudt het initiatief, maar mag niet meer hopen op een snelle winst 14. Le3 0–0 

15. Tad1+= 

 

14. Pg5  

 

Valt het gepende stuk aan. 

 

14...Dd8?  

 

Dit kan de zwarte partij zeker niet redden, nu valt e6 zonder slag of stoot. De dreiging was: 14...h6? 

15. Pxe6 fxe6 16. Lxe6! Waarna zwart niet mag slaan op straffe van Pxc7+, wederom met damewinst. 

 

15. Lxe6 h6  

 

De tussenzet kon natuurlijk niet werken, wit heeft een zet extra en voor het moment een stuk meer om 

schade aan te richten in het zwarte kamp. 

 

16. Lxf7+!  
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Zet de deur open naar e6. Merk ook op dat g6 nu zwak wordt, en de koningsstelling in zijn geheel uit 

elkaar valt. 

 

16...Pxf7 17. Pe6 Dc8 [diagram]  

 

18. Pxg7+  

 

Ruimt weer een verdediger op: die pak ik liever dan dat stuk schroot 

van een toren op a8. 

 

18...Kf8 19. Ld2 Pg5  

 

Het is altijd belangrijk om niet de kansen van de tegenstander te onderschatten. De laatste troef bestaat 

uit de redelijk zwakke witte velden rond de witte koning. Maar zolang de zwarte witveldige loper er 

niet bijkomt, is er niets aan de hand. 

 

20. Dc3! [diagram]  

 

Gebruikt tactiek om de problemen op te lossen en gelijktijdig nieuwe 

problemen voor zwart te creëren. Merk op dat ...Pxe4 bijvoorbeeld 

faalt op Df3+. Tevens is het belangrijk te begrijpen dat wit gebruikt 

maakt van de zwarte velden. 

 

20...Lxd5 21. exd5 Pe4  

 

Hoopt met een laatste poging twee stukken uit te kunnen schakelen, maar wit heeft alle troeven in 

handen. 

 

22. Pe6+!  

 

Een tussenzet, waardoor zwart niet de kans krijgt om zijn tactiek te laten werken en tegelijkertijd een 

aftrekschaak dat gebruikt maakt van de batterij Dc3–g7–h8 én het idee dat de witte dame binnenkomt 

via g7, ondersteund door het paard op e6. 
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22...Kg8  

 

"Goed, dan mag je me mat zetten," zei tegenstander Ben hier. 

 

23. Dg7# 1–0 

 

Weliswaar niet de meeste relevante partij met de mooiste combinaties en stevige verdediging, maar 

wel leerzaam. De punten die wel uit deze match kunnen destilleren hebben betrekking tot activiteit en 

initiatief. Activiteit is heel belangrijk, zeker in de opening. Mijn tegenstander heeft op geen enkel 

moment een pion voorbij de zesde rij gekregen. Daarmee legde hij zichzelf de eeuwige passiviteit op. 

Doordat de witte pionnen stevig konden doordrukken, werd het centrum kapot gemaakt vóórdat de 

zwarte koning überhaupt had kunnen rokeren. Vaak is het zo dat de actievere partij en dús degene met 

het strategisch voordeel ook veel meer tactische mogelijkheden krijgt. Wie actief speelt kan zich 

verheugen op de trukendoos die zich als vanzelf opent. Verder is het belangrijk om altijd een 

inschatting te maken van de mogelijkheden van de tegenstander. Hij mag halfdood op de grond liggen, 

maar in de laatste stuiptrekking kan hij zo’n knal uitdelen, dat het opeens de eigen koning is die tegen 

de vlakte van de vierenzestig velden gaat. Tezamen met die waakzaamheid is het van belang altijd het 

eenvoudigste winstplan te zoeken. Natuurlijk hebben we tactische mogelijkheden, maar als we 

gevaarlijke stukken kunnen afruilen terwijl we materiaal voorstaan, dan is dat misschien de verstandige 

keuze. Anderzijds is het hebben en behouden van initiatief, zelfs als de tegenstander dreigingen maakt, 

belangrijk. De aanval blijft de beste verdediging, zeker als we een aantal vervelende schaakjes op het 

bord kunnen brengen. Een loper kan soms sterker zijn dan een toren, die in de hoek van het bord reeds 

tekenen van verstoffing begint te vertonen, zeker als deze belangrijke velden controleert. In verband 

met de partij: de loper op g7 was de bewaker van de zwarte velden, die uiteindelijk aan de witpartij de 

toegang hebben verschaft om het mat te kunnen geven. 
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Rudy Bloemhard (2045) - Steven de Wilde (1796), ronde 2, 26 juli 2016. 

 

De partij die ik wil laten zien is de partij uit de vijfde ronde tegen Rudy Bloemhard. Deze man heb ik 

vorig jaar alle hoeken van het bord laten zien, dus ik was optimistisch ondanks het ratingverschil. 

 

1. Pf3 d5 2. b3 Pf6 3. Lb2 e6 

 

Dit vond hij 'zonde' zei hij in de analyse (blokkeert de witveldige loper). Ik vind het persoonlijk wel 

prima, want ik speel toch altijd hetzelfde tegen Pf3/d4-achtige openingen :) 

 

4. e3 Pbd7 5. d4 Le7 6. Ld3 0–0 7. Pbd2 b6 8. Pe5 Lb7 9. f4 Pe4  

 

De stelling is in evenwicht. Als zwartspeler missie geslaagd. 

 

10. a3 Lh4+ 

 

Om g3 uit te lokken, een zwakte op f3/h3. 

 

11. g3 Lf6 12. Lb5 Lxe5 13. dxe5 Pxd2 14. Dxd2 Pc5 15. 0–0–0 De7 

16. Db4? [diagram]  

 

Onbegrijpelijk dat een 2000-speler dit speelt eerlijk gezegd. Na …a5 

heeft wit een zet verloren voor geen enkele reden. 

 

16...a5 17. De1 Pxb3+ 

 

De trukendoos gaat open! 

 

18. Kb1 Pc5 19. g4 

 

Maakt het beste van z'n mindere stelling. Wit moet wel op de koningsvleugel spelen naar mijn idee 

anders kan wit niet veel. 

 

19...Pe4 20. h4 c5 21. f5 c4 22. f6 Dc5 23. a4 c3 24. Lc1  
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Het is eigenlijk schandalig dat ik deze stelling niet heb weten te winnen. 

 

24...Lc6 25. Lxc6 Dxc6 26. Td4 b5 27. Ka2 b4 28. Df1 Dxa4+ 29. 

Kb1 Dc6 30. Df4 gxf6? 31. Txe4 dxe4 32. Dh6 [diagram]  

 

En hier is de vraag: durf ik het aan om …b3 te spelen? Met weinig tijd 

op de klok besloot ik van niet. 

 

32...fxe5= ½–½ 

 

Met remiseaanbod dat meteen werd aangenomen. Als wit niet voor eeuwig schaak gaat met Dg5+ blijft 

…b3 een gevaarlijke dreiging. Overigens, Fritz geeft aan dat 32...b3 # in 14 is. Toch maar meer tactiek 

oefenen! 

 

 

Een aantal foto’s tijdens het zomertoernooi in Dieren: 
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Schaakkamp in Hengelo        Eric de Lange 
 

In augustus werd alweer voor de zevende keer het Schaakkamp Hengelo 

georganiseerd. Een tentenkamp rondom het Open Nederlands Jeugd 

Kampioenschap, dit jaar wederom in Borne. 

 

Zoals ieder jaar gaat een aantal van de schakers van SV Spijkenisse naar dit 

kamp, en wordt het tentenkamp verder aangevuld met schakers van andere 

verenigingen. Dit jaar waren er meer deelnemers van de omliggende regio 

dan van SV Spijkenisse zelf. Zelfs ook uit Amsterdam. 

Wat wel ieder jaar weer mooi is om te zien, is dat de trainers die deze kampen een succes maken vooral 

SV Spijkenisse trainers zijn (resp. Nick Groeneweg, Steyn de Lange, Rick van der Pluijm en Ricardo Klepke). 

Ook georganiseerd rondom het ONJK toen. Daarnaast sloot Jasper Zwirs aan om ook als trainer zijn energie te 

leveren. Dit jaar extra bijzonder dat alle trainers ook eens schakend deelnemer zijn geweest van het Schaakkamp 

Hengelo. 

Naast de trainers is het ook heel belangrijk dat er mensen zijn die ervoor zorgen dat er gegeten wordt, 

schoongemaakt wordt, de boodschappen gedaan worden, en alles wat niet met schaken heeft een beetje te 

regelen. Dit jaar werd ik daarbij geholpen door veteraan Kees Verstraate en ouders Jan-Dirk Westerhof en 

Sharma Jakari. En de gezelligheid daarvan nam ik maar op de koop toe. 

Als kamporganisator probeer ik ieder jaar via Facebook een beetje een kijkje te geven in wat we doen 

rondom het toernooi, op het kamp en hoe het kamp reilt en zeilt. Mocht je ons gevolgd hebben, dan zal veel 

hiervan bekend zijn, maar misschien toch wel weer leuk om te lezen. 

 

Traditioneel wordt op dag 0, de zaterdag vóór het kamp begint, al een begin gemaakt met het inrichten van het 

scouting gebouw, wat tenten opgezet, en natuurlijk ook geschaakt. 

Op zondag komt de rest van de schakers en de overige trainers en begeleiders. Dat betekent dus nog 

meer tenten opbouwen, veel drukte en gezelligheid en de eerste gezamenlijke maaltijd. Ook hier een traditie: 

pasta. Belangrijk is vooral dat we hier een goede start 

maken en iedereen te weten komt wat ze te wachten staat 

en wat er verwacht wordt. Voor sommigen is dat corvee. 

De groep kon na het eten voor de eerste keer gaan 

genieten van een gezellig samenzijn bij het kampvuur. 

Weerwolven van Wakkerdam is ook zo’n traditie die 

blijft. Ik heb dit jaar één keer meegedaan. Hoppa direct 

eruit. Maar het blijft toch wel een heel leuk spel......om 
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naar te kijken  Bij het kamp op het terras ook een traditie: lange gesprekken met wat te drinken. Met als gevolg 

te laat gaan slapen, maar wel weer vroeg op. 

 

    

  Het avondeten       Corvee 

 

    

  Het kampvuur                                                                             Groepsfoto 

 

De maandag was niet iedereen even vrolijk, maar dat kwam doordat het ontbijt al om 8 uur gepland stond. Maar 

daarna weer vrij besteedbare tijd. Pas in de middag begint het toernooi. Rond 12 uur gingen we richting Borne. 

 

Alle schakers hebben een trainer toegewezen gekregen, zodat er altijd na de geschaakte partij in de analysezaal 

geanalyseerd kon worden en in het kamp de voorbereiding werd gedaan op de nieuwe dag en tegenstander. 

Iedere ochtend ging vroeg de wekker (lees: toeter) af, werd er snel ontbeten en werd iedereen op tijd naar de 

schaakzaal gebracht. In een voor ons gereserveerde kleedruimte werd de lunch genuttigd die elke dag vers 

ingekocht en gebracht werd. 

Qua weer is het deze week nogal wisselvallig geweest: regen en zonneschijn. De regen zorgde vooral 

bij Denny en Tygo voor overlast in de tent, daarom werd de lekkende tent vervangen door een nieuw exemplaar 

zodat ze, ietwat knusser dan daarvoor, droog de rest van de week konden doorbrengen. De temperatuur is ook 

wisselvallig geweest. De ene dag zweten in je slaapzak, de andere dag vriest het en lig je met lange broek, T-

shirt en jas aan te bibberen. 
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Op woensdag kregen we aanvulling op het kamp. Ansh en Sharmsingh Jakhari zijn op het kamp aangekomen. 

Dat maakte de kamppopulatie 22 deelnemers groot. 

De toernooiorganisatie had dit jaar besloten om op woensdagavond een snelschaak-teamtoernooi te 

organiseren, waar we als kamp met drie teams aan mee hebben gedaan. En met succes! Team KlepCo (Ricardo, 

Jasper, Sjoerd van Roon, Diego Kaersenhout en Daniel Franke) werd overtuigend eerste. 

 

Op de donderdag mocht iedereen een uurtje later starten, dus ook later het bed uit. Die middag zou er een 

voetbaltoernooi zijn, maar het weer noopte mij te beslissen hieraan niet deel te gaan nemen. Als het buiten dan 

te nat is om deel te nemen aan het voetbaltoernooi, dan ga je maar binnen het water in. Lekker ontspannen en 

spelen. 

 

    

          Het winnende team bij het snelschaken                                           Het (dagelijkse) zwemmen 

 

Aansluitend aan deze zeer gezellige middag togen we gezamenlijk naar de Hengelose Mac. Na het bezoek aan 

de Mac terug op het kamp een toernooitje. Doorgeefschaak volgens de Bughouse rules. De oude garde kijkt toe. 

De vrijdag brak aan en die dag zorgde Sharma voor het avondeten. Een heerlijke rijstmaaltijd in 

Surinaamse stijl. 

 

    

                        De kampbegeleiders                                                         Het avondeten op vrijdag 
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Wat hebben we eigenlijk deze week gegeten? Achtereenvolgens: pasta, stamppot, shoarma, pannenkoeken, 

McDonalds, Surinaams en barbecue. Een gevarieerd menu, waar de leuke uitdagingen zaten in de vegetarische 

en veganistische componenten, de dieetvoorschriften en dat het allemaal lekker moet zijn. Volgens mij redelijk 

goed gelukt. Geen zieken gehad. 

 

Op de laatste dag zijn er nog kansen om je positie te verbeteren op de ranglijst. Voor sommigen een prijs te 

verdienen. Onze Dani kreeg de twijfelachtige eer om als hunk (mister ONJK-verkiezing) gekozen te worden 

van het toernooi. 

 

   

      De prijs voor ‘knapste begeleider’ voor Nick                                          De barbecue 

 

Kampgenoot Sjoerd van Roon eindigde als derde in de A-groep.  Op deze zaterdag heeft Marianne 

Verstraate zich bij haar man gevoegd op het kamp. Na de prijsuitreiking en terugkomst op het kamp zijn de 

schakers en trainers naar de Mac gegaan voor een McFlurry en konden wij alles voorbereiden. Na terugkomst 

van de schakers en de trainers, kon de barbecue starten. Het is bijna de gewoonte dat de ‘debutant’ 

kampbegeleiders het vlees verbranden, maar dit jaar was het perfect geregeld door Jan-Dirk en Sharma. Tijdens 

het eten werden de trainers en kampbegeleiders in het zonnetje gezet door de schakers Ook vanuit de 

kamporganisatie werden de trainers bedankt met een passend presentje voor hun energieke inzet. 

 

    

       De cadeautjes voor de begeleiders en trainers                                De Ice Bucket Challenge 

 

https://www.facebook.com/sjoerd.vanroon.7
https://www.facebook.com/marianne.verstraatemustert
https://www.facebook.com/marianne.verstraatemustert
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Een eerdere weddenschap zorgde voor veel hilariteit toen Steyn, Lorena en Giselle zich aan een echte Ice-bucket 

challenge moesten wagen. Koud he. Na de barbecue, het kampvuur, en de spelletjes ging iedereen redelijk op 

tijd naar bed........niet echt. Sommigen(trainers) keken nog een film en crashten daarna.  Een ander gaat slapen 

maar komt eruit om teleurgesteld te kijken naar Kromo en Daphne. Weer anderen hebben een afspraak: sterren 

kijken.  Dat viel tegen door de bewolking. Dan maar gaan kletsen tot je samen in één tent in slaap valt. Daarna 

toch maar eruit en binnen nog maar verder kletsen. Voordeel? Drinken en snacks. En ik? Ik zie, hoor en ben dik 

tevreden. 

 

    

                   Aan de tafel tijdens de barbecue                                          Een deel van de tenten 

 

Op de laatste dag verbaast iedereen me toch weer. Vol energie starten ze met het afbreken van het kamp. De 

barbecue wordt vakkundig gereinigd, maar de slager kwam al snel, dus niet alles hoefde af. Albert kwam 

gelukkig ook al snel met de aanhangwagen en de andere ouders die hun kroost kwamen ophalen ook. Dus dit 

jaar al redelijk snel alles afgehandeld. 

Wat begon op donderdag 4 augustus met het brengen van alle kampspullen naar Hengelo, eindigde op 

zondag 14 augustus met het terugbrengen daarvan naar Spijkenisse. Een kamp van acht dagen, veertien 

schakers, vijf trainers en vier kampbegeleiders, die er met z'n allen voor hebben gezorgd dat ook deze zevende 

editie weer succesvol is verlopen. 

De aankondiging gaf aan ' serieus met schaken bezig zijn' en  'een gezellig kamp zijn'. Allemaal gelukt. 

Voor mij was dit jaar ook bijzonder doordat naast de hulp van Kees twee debutanten op het kamp geholpen 

hebben: Jan-Dirk en Sharma. Ik hoop dat de schakers dit ook zo vonden. De cadeautjes gaven daar wel blijk 

van. Mijn dank gaat uit naar de deelnemers, trainers en begeleiders: William, Lorena, Giselle, Dani, Diego, 

Sjoerd, Denny, Tygo, Kim, David, Jack, Jannes, Joep, Ansh, Rick, Ricardo, Nick, Steyn, Jasper, Kees en 

Marianne, Jan-Dirk en Sharma. Voor nu dus het slot van deze zevende keer van Schaakkamp Hengelo. Een zeer 

succesvolle editie. Op naar Schaakkamp Hengelo 2017. Van 6 t/m 13 augustus 2017. 
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Antwoorden schaakpuzzels       Ricardo Klepke 
 

1) 1. Kd2! 

 1…f2 2. Td1! 

 1…g2 2. Ke3 

 1…Kd5 2. Ke3 

 

2) 1. Td2+ 2. Kf1 Td7! en de dreiging Txa7 en Pd2+ kunnen niet allebei voorkomen worden. 

 

3) 1…Te6! en de dreiging Tf6 (met torenwinst) kan niet worden voorkomen. 

 

4) 1. Dd8+! Kf7 2. Dd7+ Kf8 (2…Kg8 3. De8#) 3. La3+ Te7 (3…Kg8 4. De8+ Kg7 5. Df8#) 4. Dxe7+ Kg8 5. 

Lb2 en op de volgende zet komt Dg7#. 

 

5) 1. Txh7! en mat op h8 kan niet worden voorkomen. 

 

6) 1. Dxh6! xh6 2. Txf1+ Kxf1 3. d3! en de promotie van de zwarte d-pion kan niet worden voorkomen. Als 

wit de dame offert voor de d-pion en de toren, dan heeft zwart alsnog één pion meer en een betere stelling. 

 

Antwoorden puzzels en raadsels      Ricardo Klepke 
 

Je kan het beste beginnen met het maken van een tabel en hier invullen wat je weet. De aanwijzing die hier bij 

hoort streep je door. Soms kan je een aanwijzing in 1 keer gebruiken, maar soms moet je ook beredeneren dat 

er nog maar één mogelijkheid overblijft omdat de rest afvalt. 

 

Land      

Drankje      

Kleur      

Sigaret      

Huisdier      

 

Antwoord: de Duitser houdt vissen. 
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