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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 20:00 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 (secretaris@sv-spijkenisse.nl). 

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. Voor meer 

informatie kunt u contact opnemen met onze penningmeester 

(penningmeester@sv-spijkenisse.nl). 

 

 

Colofon   

Redactie:  

Ricardo Klepke, Joey Brokaar, 

Karel van den Burg, Bart de 

Glopper, Werner Hübner, Richard 

Koopman, Rick Lahaye, Eric de 

Lange, Kostas Sideras, Kees 

Verstraate 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 

door Ricardo Klepke 

 

Voor u ligt de tweede editie 

van de Schaakbrug van het 

seizoen 2016-2017 en de 

vierde editie sinds ik het 

redacteurschap op mij nam. In 

deze editie wordt onder andere 

aandacht besteed aan het 

schoolschaken, het Tata Steel Chess Tournament, 

de eindstand van de interne competitie en de 

voorlopige tussenstand in de externe competitie. 

Vooral Erik Both en Bart de Glopper hebben 

prachtig werk geleverd, dus het is zeker aan te raden 

om hun verslagen en partijanalyses te lezen. 

Daarnaast ben ik ook veel dank verschuldigd aan 

Erik, Joey Brokaar en Kees Verstraate voor alle 

correcties. 

 

In december en januari zijn alle redacteuren aan de 

slag gegaan met het verzamelen van gegevens en 

het samenstellen van hun artikelen. Jammer genoeg 

ontbreken er een aantal artikelen van 

correspondenten die ik graag had willen toevoegen 

aan deze editie. 

 

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. 
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Bericht van de jeugdleider 

door Kees Verstraate 

 

Hallo allemaal. Vanaf 

september dit jaar heb ik de rol 

van jeugdleider op me 

genomen. Er was de vraag om 

meer structuur en duidelijkheid 

op de clubavonden en dat heb 

ik als eerste speerpunt 

beetgepakt. Er zijn naar aanleiding van een eerste 

verkenning met alle begeleiders van de jeugd de 

nodige veranderingen doorgevoerd. Zo spelen we 

momenteel in nog maar vier groepen. Per groep is 

er een programma: 

 De hoofdgroep speelt nu lange partijen met 

een increment en er kan er met ervaren 

schakers worden geanalyseerd. Dit kunnen 

de senioren wel eens zien, omdat de jeugd 

dan nog driftig bezig is met een partij-

analyse en soms met de partij. 

 Groep 1 draait een programma waarbij 

afwisselend onderdelen van het schaken 

aan de orde komen. Zo worden er 

verschillende openingen besproken, 

eindspelen geoefend of problemen 

opgelost. 

 Bij de groepen 2 en 3 wordt om en om 

training gegeven en spelvormen gedaan. De 

resultaten zijn zichtbaar en uit de eerste 

evaluatie is naar voren gekomen dat de 

ervaringen merendeels positief zijn. 

 

Onze clubteams zijn ook dit jaar weer op nationaal 

niveau actief geweest. Qua resultaten mogen we dit 

jaar stellen dat de ingeschreven teams zeer goed 

hebben gepresteerd. Met een vijfde plaats voor het 

A-team hebben ze waargemaakt wat op basis van de 

team rating verwacht mocht worden. De topscore 

van Steven is wel een grote plus. Door deze 

resultaten heeft het A-team wederom deelname 

afgedwongen aan de Jeugdclubcompetitie 2017 in 

de Meesterklasse A. 

 

 

Het A-team (L) met Daniël, Bart, Steven en Villa. 

 

Het C-team had het met betrekking tot de bord 1 

bezetting zwaar. Door de uitstekende resultaten van 

Job en Djad werden de ietwat tegenvallende 

uitslagen van Vinh en Pascalle ruimschoots 

gecompenseerd en kon in de eindstand een vierde 

plaats worden behaald. Daar kan nog de nodige 

verbetering worden behaald begreep ik van Martin. 

De teambezetting was constant, op één afwezigheid 

in de eerste ronde na, waardoor Denny heeft 

ingevallen die ook daar een mooi punt kon pakken, 

en daarmee het eerste wedstrijdpunt van de 

competitie veiligstelde. 

 

Vermeldenswaardig is ook dat Kathleen Wiegmann 

zich meer en meer internationaal manifesteert. Ze 

begon in augustus met de interland Nederland-

België, waar ze 5 uit 5 scoorde. Dit resulteerde in 

een uitzending naar een internationaal toernooi in 

Moermansk. Daar verbaasde ze grootmeester en 
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wereldkampioen Jan Timman, Anatoli Karpov en 

meervoudig Europees kampioene Valentina 

Goenina met haar goede spel. In november is voor 

de eerste keer in België de Champions League 

georganiseerd, een schaaktoernooi voor 

jeugdspelers met een rating boven de 1200. Er 

waren in totaal acht jeugdspelers verdeeld over twee 

groepen. Kathleen deed mee in groep B en was 

vierde geplaatst. Het resultaat loog er niet om, met 

tweeënhalve punt werd ze eerste! 

 

Op vrijdag 27 januari heeft de prijsuitreiking voor 

de wintercompetitie plaatsgevonden. De resultaten 

waren als volgt: 

 

Eindstand hoofdgroep 

1 Daniel Franke   9 uit 11 

2 Pascalle Monteny  9 uit 12 

3 Djad Maes   9 uit 13 

4  Denny Keetelaar  9,5 uit 14 

5 Job Verheul   8,5 uit 12 

 

Er moest een beslissingspartij gespeeld worden om 

de derde plaats tussen Denny, Djad en Job. Hierbij 

werd Djad de winnaar. Lorena Kalkman was op 

percentage tweede, maar ze had in de 

wintercompetitie te weinig partijen gespeeld en telt 

daarom niet mee in de uitslag. 

 

Eindstand goep 1: 

1 Jona van der Geld  9 uit 10 

2 Leon Boshoven   9,5 uit 12 

3 Thomas van Zanten  8 uit 12 

 

Eindstand groep 2: 

1 Jorrit Vermeij   11 uit 13 

2 Sven Klopstra   9 uit 14  

3 Yke van Rhoon   6,5 uit 11 

4 Leonard Born   6 uit 10 

 

In deze groep moest er beslissingspartij tussen Yke 

en Leonard worden gespeeld om de derde plaats. 

Yke heeft dit gewonnen. Julian van Winkelhoff was 

tweede op basis van percentage, maar ook hij heeft 

te weinig partijen gespeeld. Trim en Arbër Behluli 

zijn op het laatst erbij gekomen. Allebei wachten ze 

nog op hun eerste puntje. 

 

Eindstand groep 3: 

1 Milan Ortgiess   10 uit 12 

2 Gianlucca Both   5 uit 7  

3 Lizzy van Anrooij  10 uit 15 

4 Veerle van der Weide  9 uit 14  

5 Jasper van Roon  7,5 uit 13 

 

De Engelenbak. Er is hier één winnaar en de rest 

tweede, dus krijgen ze allemaal een standaardje als 

blijvende herinnering aan hun eerste stapjes in de 

schaakwereld. Dominick Burger is hier heel laat 

aangeschoven en doet het verdienstelijk met 1,5 

punt uit 3 partijen. 

 

Dit voorjaar is er voor het vijfenveertigste jaar in 

Spijkenisse het jaarlijkse schoolschaaktoernooi. 

Hierover kun je verderop in dit blad meer lezen. 

 

Binnenkort zijn de Persoonlijke Jeugd 

Kampioenschappen (PJK) van de Rotterdamse 

Schaakbond (RSB) weer aan de beurt. Hieraan zit 

plaatsing voor het gesloten Nederlands 

Kampioenschap verbonden. Dit jaar wordt het 

toernooi gespeeld in onze eigen Boekenberg. De 

A/B-categorie speelt op de zaterdagen 25 februari 

en 4 maart. De C-, D-, E- en F/G/H/-categorieën 
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spelen op 28, 29 februari en 1 maart. Omdat we zelf 

de organisatie in handen hebben lijkt het mij een 

uitgelezen mogelijkheid voor al onze jeugdleden 

om mee te doen aan dit toernooi. Je hoeft er 

tenslotte niet eens je dorp voor uit! 

 

Al met al kijk ik met tevredenheid terug op de eerste 

paar maanden dat ik jeugdleider ben. Ik hoop dat het 

enthousiasme van de begeleiders zich zal uitbetalen 

in het niveau van onze jeugdspelers. Ik hoop dat 

behaalde successen voorlopig nog even zullen 

blijven aanhouden. Dan gaan we met z’n allen een 

zonnige toekomst tegemoet met onze 

jeugdafdeling. 

 

Schaaktrainingen    

door Richard Koopman 

 

Dit seizoen zijn we begonnen met een basistraining 

voor de senioren op maandagavond van 19.30 tot 

21.30 uur. De speelzaal is om 19.00 uur open voor 

koffie of thee. De trainingen zijn om de twee weken 

en de kosten zijn twintig euro per seizoen, inclusief 

een kopje koffie of thee. 

 

De trainingen zijn voor iedereen toegankelijk. Er 

kan dus het hele jaar door getraind worden. Zijn er 

mensen die je kent die schaken willen leren of hun 

spel willen verbeteren, dan kunnen zij vanaf nu ook 

op deze training terecht. Er wordt in kleine groepjes 

lesgegeven op een gezellige manier. 

 

Voor de meer gevorderde schakers hebben we 

verdiepingstrainingen met verschillende trainers. 

Voor het eerste team is al een “try-out” training 

geweest met grootmeester Loek van Wely. 

Voor ieders niveau is er training mogelijk. Heb je 

interesse? Weet je iemand die schaken wil leren? 

Neem dan contact met mij op: 

Naam: Richard Koopman 

Taak: trainingscoördinator senioren 

Emailadres: r.p.koopman@zonnet.nl 

 

Nieuwe gediplomeerden 

door Ricardo Klepke 

 

Tijdens het Tata Steel Chess Tournament werd op 

maandag 23 en dinsdag 24 januari voor de eerste 

keer de cursus Scheidsrechter 1 gehouden. Aan 

deze twee avonden durende cursus namen maar 

liefst achtentwintig cursisten deel. Er namen vijf 

leden van Schaakvereniging Spijkenisse deel aan 

deze cursus en zij zijn allen geslaagd. Gefeliciteerd! 

 

 

Van links naar rechts: Ger Schraa, Alex van der Most, 

Simone ’t Mannetje, Simon van der Beek en Fred van 

den Broeck. 
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In memoriam: Martin Dresden 

door het bestuur 

 

Op woensdag 16 november 2016 was geheel 

onverwacht Martin Dresden overleden. Hij was 

sinds 1 januari 2009 lid van Schaakvereniging 

Spijkenisse. 

 

Martin was een diepzinnige en kleurrijke man, met 

een overduidelijke voorkeur voor de kleur waaraan 

hij zijn bijnaam -Le Violet- te danken heeft. Martin 

vond, ondanks zijn lichamelijke ongemakken van 

de laatste tijd, toch altijd weer de kracht om naar 

onze vereniging te komen, wat aangeeft hoe veel hij 

van het spelletje hield. Martin kwam op onze 

clubavond om voor de gezelligheid een lekker potje 

te schaken. 

 

Wij voelen ons vereerd dat wij Martin hebben 

mogen kennen voor wie hij was. We zullen Martin 

heel erg gaan missen. Het bestuur en de leden van 

de Schaakvereniging Spijkenisse wensen zijn 

familie veel sterkte met het verwerken van dit grote 

verlies. 

 

      

Martin Dresden (1950-2016). 

 

Ratinglijst februari 

door Ricardo Klepke 

 

De KNSB publiceert vier keer per jaar een 

ratinglijst. Gelukkig hebben veel clubleden hun 

rating per 1 februari omhoog zien gaan! De sterkste 

speler van onze vereniging is Rick Lahaye (2395). 

Op gepaste afstand volgen Ricardo Klepke (2215) 

en Tony Zhang (2180). 

 

Opmerkelijk aan de ratinglijst van februari is dat de 

rating van Bart de Glopper (2005) ontzettend hard 

is gestegen. Hierdoor is hij onder anderen Rick van 

der Pluijm (1972) en Joey Brokaar (1959) 

gepasseerd op de ranglijst. Hieronder een kort 

overzicht van de grootste stijgers. 

 

1 Bart de Glopper 2005 +282 

2 Job Verheul 1476 +114 

3 Rob Kalkman  1906 +93 

4 Djad Maes 1208 +80 

5 Kostas Sideras 1927 +64 

6 Simone 't Mannetje 1443 +59 

7 Steven de Wilde 1947 +58 

8 Simon van der Beek 1536 +52 

9 Jerry Sandifort 1459 +50 

 

45e Schoolschaaktoernooi 

door Eric de Lange 

 

 Dit voorjaar is al voor het vierenvijftigste jaar in 

Spijkenisse het jaarlijkse schoolschaaktoernooi 

georganiseerd. Een competitie tussen 

basisschoolteams in de gemeente Nissewaard waar 

over een periode van vijf tot zeven weken bepaald 

http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=5973055&listid=114
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=8516695&listid=114
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7426650&listid=114
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=8444491&listid=114
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=8540180&listid=114
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=8008561&listid=114
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=8330586&listid=114
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=6578649&listid=114
http://xaa.dohd.org/knsbframe/spelers.php?lidnr=7510580&listid=114
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wordt welke school het beste team heeft. Dit is een 

uniek concept in Nederland. 

 

Er is nog maar weinig bekend over de beginjaren 

van het toernooi, maar een van de organisatoren van 

het begin, Gerard Niks, was kortgeleden nog in de 

Boekenberg aanwezig toen hier de opening van de 

vijfenveertigste editie werd verricht. Na enkele 

jaren werd zijn rol en die van Herbert Westland 

onder anderen overgenomen door de vorig jaar 

overleden Arnold Kilian. Arnold heeft het toernooi 

dertig jaar georganiseerd. Ook onze eigen Kees 

Hamelink heeft vele jaren een groot deel van de 

organisatie op zich genomen, de praktische zaken 

waren altijd in goede handen bij hem. De laatste 

jaren zijn er weer meer mensen betrokken geraakt 

bij de organisatie en wordt dit toernooi nog steeds 

met veel enthousiasme georganiseerd door de 

schoolschaakcommissie. De schaakvereniging is al 

vele jaren een partner van de commissie en helpt bij 

de organisatie van de opening en de finale. 
  

 

 

Een schoolschaakpartij aan het eerste bord. 

 

Waar tot een aantal jaar geleden het winnen van 

deze competitie direct een plaats bood tot de 

Rotterdamse finale om het RSB-

schoolschaakkampioenschap, kan tegenwoordig 

iedere school deelnemen aan dit regionale toernooi. 

Dat mag de pret niet drukken voor onze 

basisscholen. En ondanks dat de animo bij scholen 

minder wordt om schaaklessen te geven en een team 

af te vaardigen, is het toch gelukt om ieder jaar weer 

een mooi, gezellig en zeker een kwalitatief goed 

bezet toernooi te organiseren. Veel van onze 

jeugdleden vertegenwoordigen ook dit jaar weer 

hun basisschool. 

 

 

Opening van het schoolschaaktoernooi. 

 

Het mag bekend zijn dat het schoolschaken heel 

veel heeft bijgedragen aan het succes en het 

voortbestaan van onze vereniging. De meeste 

schakers van onze huidige en voormalige 

jeugdleden hebben ooit deelgenomen aan dit 

toernooi en hebben schaken ook op de basisschool 

geleerd. En ook geldt dat voor een aantal van onze 

bestuursleden. Ook de schrijver van dit stukje heeft 

ooit meegedaan, in de oudheid, maar geen prijzen 

gewonnen. Zeer bekende namen die in het verleden 

als beste hebben gescoord op bord 1 zijn Rick 

Lahaye, Désiree Hamelink, Michel Samson, 

Mitchell de Ruijsscher, Rick van der Pluijm, Tony 

Zhang en onze huidige secretaris Daniël 

Zevenhuizen. Van onze huidige jeugd zijn de 

toppers Vinh Nguyen Quang, Job Verheul, Tygo 

Tiemens en Kathleen Velasco de bord 1 

kampioenen geweest van de afgelopen vier jaar. 

Kathleen gaat dit jaar proberen de titel te 

prolongeren. 
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Schaakpuzzels 

door Ricardo Klepke 

 

Onderstaande zeven puzzels komen uit Stap 6. Zoek 

telkens de beste voortzetting. Let op: bij de derde 

puzzel is zwart aan zet.  

 

Puzzel 1  

 

Puzzel 2  

 

Puzzel 3  

 

Puzzel 4  

 

Puzzel 5  

 

Puzzel 6  

 

Puzzel 7  
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Schaken in Wijk aan Zee 

door Bart de Glopper 

 

Normal people have to see Naples before they die, 

but a chess grandmaster has to win Wijk aan Zee 

first. 

- Bent Larsen - 

 

Het citaat stond op de wand van het gebouw ‘De 

Moriaan’. Dit had wel iets weg van de reden dat ik 

mee wilde doen. 

 

Wijk aan Zee, de naam is heel erg toepasselijk, niet 

meer dan een wijk aan zee gelegen, achter de duinen 

en onder de rook van de hoogovens. Een beetje 

kleiner dan Oostvoorne, een wijk dus, maar wel een 

Cultural Village. Het Wimbledon van het schaken. 

Iedere schaker moet of eenmaal meedoen of 

tenminste een keer komen kijken (en dan het liefst 

niet in het weekend). Dit jaar speelden ze ook een 

keer in De Kuip, voor Spijkenissers eigenlijk een 

thuiswedstrijd. 

 

De reis naar het toernooi duurt zonder auto al gauw 

drie uur. Ik had het plan om de fiets mee te nemen 

in de trein naar Haarlem en dan verder te fietsen. 

Een prima plan, dat zonder meer goed uit te voeren 

is (zonder vertraging dan). Bij de toegang tot het 

station kreeg ik een foutmelding, waardoor de 

poortjes niet opengingen. Bij een tweede poging 

kreeg ik de melding: u bent al ingecheckt. Gewoon 

achter iemand aanlopen en als een zwartrijder 

proberen binnen te komen, dat was het advies en 

zogezegd zo gedaan. 

 

In 1971 was mijn laatste optreden hier, Victor 

Korchnoi won toen het toernooi. In 1999 kwam ik 

een keer kijken en aanschouwde ik de mooiste 

ronde ooit: Kasparov won van Shirov en alle borden 

stonden in brand. Mooie romantische tijden waren 

het, schakers die tot laat in de nacht met de Russen 

zaten te snelschaken in het hotel. Die Russen zijn er 

niet meer (Michail Tal en zo) en nu gaan ze vroeg 

naar bed en doen ze aan fitness in de ochtend. 

 

 

Een blik op de speelzaal. 

 

Ingedeeld bij acht oude mannen en een jonge dame, 

allemaal met gelijke rating. Dat moet een mooi en 

spannend toernooi worden! Voor tien dagen kleren, 

de laptop mee en paar leesboeken. Het is zwaar 

werk die dag en de eerste ronde begint de middag na 

het aanmelden om half twee. Natuurlijk slecht 

geslapen, vroeg op, want in de metro mag je alleen 

na half elf ‘s ochtends de fiets meenemen. Prima op 

tijd, geen controle, alleen een overzeese dakloze, 

die een paar euro's kwam bedelen (zonder 

treinkaartje!). Ik bood geen geld aan, maar wel eten, 

dat weigerde hij, dus kon hij fluiten naar zijn centen. 

Het pontje over bij de sluizen van IJmuiden, 

aanmelden (vijftig euro) en snel de spullen afgeven 

in het B&B in Beverwijk. Ruim op tijd om bij de 

opening te zijn. 
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Glopper,Bart de - Etten,Cor van 1 - 0 

De eerste ronde, wel een beetje nerveus, moe ook, 

veel gefietst. Mijn tegenstander pakt een pionnetje 

mee, waardoor ik de kans krijg de Konings-Indische 

loper op g7 af te ruilen tegen een paard. 

 

 

 

13...Pfxe4? Moeilijk te berekenen, de loper op g7 

gaat eraf. 

 

14.Pxe4 Pxe4 15.Pe6 c5 16.Pxg7 Kxg7 Diagram. 

 

 

17.b4! Zwarte velden! 

17.Lxe4? Txe4 18.Lh6+ Kxh6 19.Txe4 Lf5 

20.Th4+ Kg7 Met goed spel voor zwart. 

 

17...Lf5? Zorgt voor extra dekking van de stukken, 

maar hier tellen andere waarden. 

 

18.bxc5 Pc3? 19.Dd4+ 1–0 

Otten,Jan - Glopper,Bart de ½ - ½ 

De tweede ronde een saaie pot, een Trompowsky, 

na negenentwintig zetten remise. Niet om naar huis 

te schrijven (doen we dan ook niet!). 

 

Glopper,Bart de - Bruins,Ron 1 - 0 

In partij drie kwam ik serieus in de problemen en 

kreeg om een uur of vier (de Wijk aan Zee dip) een 

kwaliteit cadeau. In plaats van de stelling te 

handhaven, ging mijn tegenstander voor een 

pionnetje, waardoor ik toch nog redelijk makkelijk 

kon winnen. 

 

 

 

38...Ph4+ 39.Kh2 Pf5 40.Dg4 Beter is 40.g4. 

 

40...Pxe3 Te veel op materiaal gespeeld. 

 

41.Dxg5? 

41.Dc8+ Ld8 42.Pe6 fxe6 43.Dxe6+ Kh7 44.Dxe4+ 

Kh8 45.De8+ Kh7 46.Tf8 met winst, maar wel 

moeilijk te berekenen. 

 

41...Lxg5? 42.Te2 Pc4 43.Txe4 Pxa3 44.Te8+ 

Kh7 45.Tb8 a5 46.bxa5 Pc4 47.c6 1–0 Niet voor 

een pionnetje, maar een subtiele, eigenlijk mijn 

eerste goede zet van de partij. 
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Hoe gaat nu zo’n dag? Eigenlijk saaier dan saai, 

saaier kan het eigenlijk niet. Voor mij als werkende 

vakantieganger: vroeg naar bed, acht uur opstaan, 

dan een stevig ontbijt, boodschappen doen voor het 

middag- en het avondeten, en vervolgens langzaam 

fietsend naar de zaal. In de avond de partij in de 

laptop plaatsen en wat analyseren met een 

soortgenoot. Een pilsje drinken, wat lezen of tv 

kijken en vroeg slapengaan. Dag in dag uit. 

Mogelijk is dat ook het leven van een schaakprof. 

Een beetje de partij voorbereiden, wat in het geheel 

niet op het bord kwam. 

 

Krouwel,Robert - Glopper,Bart de 0 - 1 

In de vierde ronde speelde ik tegen iemand die zijn 

stukken raar neerzette. Ik kon al vrij snel een pion 

winnen met een combinatie die later wel op het bord 

kwam. Mijn tegenstander ging achteruit schaken 

(later vertelde hij dat zijn enige nier niet meer 

optimaal functioneerde). Ik voerde de combinatie 

uit en met een groot gat erin. Mijn tegenstander 

geloofde me op mijn mooie blauwe ogen (ikzelf dus 

niet meer). 

 

 

 

26...Txe5!? 27.dxe5 Dxe5 Hier hou ik het simpel. 

 

28.Pf4 Te8 29.Da4 Dxb2 30.Dxa7+ Kh6 31.Df7 

De5 Diagram. 

 

 

32.h4 Te7 33.Df8+ Het gaat nog net goed. 

 

33...Tg7 34.Db4 Pd7 35.Kf2 Te7 36.Pd3 De4 

37.Dd2 Pf6 38.Kg1 Pd5 39.Pf2 Dxh4 40.Pd3 Kg7 

41.Pf2 Df6 42.Pd3 g5 43.g4 Diagram. 

 

 

42…Pxe3?? Een combinatie met een gat. 

 

44.gxf5?? 

44.Txe3 Dd4 45.Db2! Wel berekend, maar niet de 

penning onderkent. 

 

44...Pxf5 45.Tf1 Dd4+ 46.Kh1 Dh4+ 47.Kg1 

Dg4+ 48.Dg2 0–1 
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Glopper,Bart de - Meruma,Arie 1 - 0 

Eindelijk weer eens een goede partij, een 

ouderwetse wurgpartij op zijn Petrosians. Pionwinst 

versmaadde ik bewust, maar ik bleef goed druk 

houden. 

 

 

 

Een lekkere stelling, hangende pionnen en een 

stevige loper op g2. 

 

15...Kh8 16.Pb5 Ph5? Tijdverlies, zwart komt 

voorlopig niet tot f4. 

 

17.Lf3! Pf6 18.Ta2 Ta6 19.a4 Pd7 20.La3 Pe5 

21.Lg2 f4 22.Tad2 fxg3 23.hxg3 Pg4 24.Lf3 De 

druk wordt nu wel heel groot. 

 

24...e5 25.c5 Lg5 26.Txd6 Txd6 27.Pxd6 Dd7 

28.Pe4 Df5 29.c6 1–0 

 

Wheat,Bob - Glopper,Bart de 0 - 1 

Woensdag 25 januari: dik aan de leiding. Vandaag 

komt mijn tegenstander uit de USA. Ik maakte nog 

een grapje tegen mijn Schotse huisgenoot: today the 

American attack (cruise missile). Binnen tien zetten 

had hij h4 en g4 gespeeld, actie vereist. Door het 

centrum aan te vallen belandden we in een 

gelijkstaand middenspel. Hij bleef echter op winst 

spelen en ik maakte de fout op een trucje te spelen. 

Hierdoor zou ik mijn beslissend voordeel kunnen 

halveren. Hij koos er echter voor in het trucje te 

trappen (1-0). Dom dom van beide zijden en een 

beetje geluk! 

 

 

 

34...Lg7? Hier speel ik op een truc! Terwijl 34. f4 

achter elkaar wint. 

 

35.Th7? Zo'n eenvoudig valletje en zwart trapt er 

helemaal in. 35.Td6 was de enige goede zet. 

 

35...Kg8! 36.Txg7+ Kxg7 37.h6+ Kg6 38.Lf4 Tf3 

0–1 

 

Donderdag 26 januari: een vrije dag. 

Tijd om de omgeving op de fiets te verkennen. Dat 

viel bar tegen, koud en winderig en het pad niet 

kunnen vinden (als een vergeetachtige schaker de 

kaart in de kamer laten liggen). De eerste griep 

symptomen komen bovendrijven: koud en rillerig. 

 

Glopper,Bart de - Strien,Bart van 1 - 0 

Bij winst was ik al bijna zeker van de zege in de 

tienkamp en met wit moet ik toch wel een poging 

wagen. Het blijkt dat die 1700+-schakers toch 

wel allemaal wel een beetje hetzelfde schaak 
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spelen, afwachten en loeren op een fout. Niemand 

neemt eigenlijk het heft in handen. Zo ook vandaag. 

Uit de opening met een plus, even een zet de regie 

uit handen en direct de druk er weer op en zwart 

bezwijkt. 

 

Vries,Emma de - Glopper,Bart de 0 - 1 

Na zeven oude mannen komt dan de jonge dame aan 

de beurt, zij met wit en ze speelt ook nog 1.e4. De 

voorbereiding komt niet op het bord, ze speelt het 

Siciliaans met 2.c3. Ik kom heerlijk uit de opening 

en krijg dan te maken met de Wijk aan Zee dip. 

Iedere dag schaken is toch wel vermoeiend. Ik geef 

een pion weg (behoudens mijn eerste partij de enige 

keer in het toernooi). Ik ga een moeilijk 

dame/toreneindspel in met allebei een witte loper. 

De mijne zonder dekking van een pion, die van haar 

achter haar witte pionnen. Tijdens de partij kreeg ik 

het vermoeden dat ze haar partijen altijd op dezelfde 

manier eindigt: afruilen en proberen af te wikkelen 

naar een gewonnen eindspel. De grote stukken 

verdwenen van het bord en er resteerde een 

toreneindspel met remise tendensen. Ik sneed haar 

koning af, waarna ze nog een geslaagde 

verliespoging deed. Met drie tegen twee pionnen 

niet erg logisch. Het was al laat en Ricardo die nog 

even vriendelijk zwaaide, zal zijn ogen niet geloofd 

hebben toen hij zag dat ik die pot nog won! Bij 

ondertekenen van het scorebordje wilde ze mijn 

aangeboden pen niet eens gebruiken! P*ssed off 

zullen we maar zeggen.  

 

 

 

61.Tg3?? g5+! 0–1 De extra pion zorgt ervoor dat 

het geen pat is! 

 

Glopper,Bart de - Walthaus,Cees 1 - 0 

Alvast kampioen met zeven en halve punt en nog 

een partij te spelen en nog wel met de witte stukken. 

Klein feestje gevierd de avond daarvoor met een 

paar flessen rode wijn (you were loaded 

yesterday!). Met hoofdpijn opgestaan, voortaan 

geen rode wijn meer voor of tijdens het schaken! 

Weer zo'n 1700+-speler, nietsdoen en blijven staan. 

Uit de opening een lekkere plus. Verandert de 

stelling, doe ik ineens een snelle zet. Boos op 

mezelf. Blijkt de a tempo zet toch oké te zijn. De 

volgende zet vergeet ik echter een pion te winnen! 

Toch weer een leermomentje. Mijn tegenstander 

krijgt een gedekt paard op f6 voor zijn koning en 

bezwijkt (onnodig) op zet 40. 

 

Met een all-time score en een TPR van boven de 

2100. Ver boven mijn ingeschatte score (7-9). 

Ingedeeld in een groep te laag? Zeker is dat schaken 

overdag, zonder haast, uitgerust en een goed ontbijt 

goed moet zijn voor je rating. Maar dat geldt toch 

voor allemaal! Ik ben niet gecontroleerd op vals 

spelen (mijn iPhone heb ik na kerst aangeschaft). En 

ik was er gewoon om een goed resultaat neer te 
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zetten, maar acht partijen winnen en eentje remise. 

Dat is toch niet normaal! 

 

Met twintig euro aan schaakboeken in de fietstassen 

en in de rugzak, toch nog een flinke test voor een 

62-jarige. In de avond om half tien thuis, geen 

publiek en al helemaal geen applaus. Alleen een 

tevreden hongerige schaker met een lege koelkast in 

een koud huis. De maandag opgestaan met de griep. 

Kan je dat uitstellen met schaken??? Nee, want Rob 

Kalkman kreeg in een groep hoger twee nullen door 

deze epidemie. 

 

Strategy requires thought. Tactics require 

observation. 

- Max Euwe - 

 

Geen theorie bestudeerd, alleen het vervolg van stap 

6, 110 bladzijden met twaalf opgave per bladzijde. 

Werkt dus beter dan valsspelen. En is relatief 

goedkoop voor uren en uren schaakplezier. Een 

aanrader voor een mooie TPR! Het volgende 

toernooi gaat in ieder geval door, misschien jullie 

laatste kans? Het is in ieder geval goedkoper dan 

acht dagen Italië! Als je tenminste een beetje zuinig 

bent en dat zijn schakers over het algemeen 

allemaal (ik ook). 

 

Eindstand Tienkampen 4H 

 

Partijfragment uit Wijk aan Zee 

door Kostas Sideras 

 

Sideras,Kostas (1863) - Dekker,Paul (1784) 

 

 

 

Wit heeft net het laatste stuk op d1 gepakt en het is 

zwart om te spelen. Eerder in de wedstrijd verloor 

ik een pion uit de opening. Ik creëerde complicaties 

zoveel als ik kon, maar mijn tegenstander 

simplificeerde op het juiste moment door de extra 

pion terug te geven. Dit pionneneindspel (zie 

diagram) leek zwart gemakkelijk te winnen. De 

beschermde vrijpion pion op e4 is te sterk en wit 

heeft geen beschermde vrijpion op de damevleugel. 

Zowel mijn tegenstander als ik gingen naar dit 

eindspel met het idee dat zwart wint. Wat denken 

jullie? 

 

30...f5 31.Kd2 b6 32.a4!? 

Een zet die ik normaal niet zou overwegen. Maar 

omdat ik aannam dat ik ging verliezen, probeerde ik 

een val te zetten. 

32.b4 is objectief gezien de beste zet. 32…Kf7 

(32…a5?? 33.c5! en wit wint). 

 

32…Kf7  
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32…a5? 33.b4! axb4 34.c5! is het idee en wit krijgt 

een vrijpion die promoveert. Echter wit wint niet in 

deze variant, zoals ik dacht, omdat zwart ook een 

dame haalt! 34…bxc5 35.a5 b3 36.a6 e3+ 37.Ke2 

b2 38.a7 b1=D 39.a8=D+ en wit heeft niet meer dan 

eeuwig schaak. 

 

33.Ke3 Ke6 34.b4 Kd6 35.Kd4 a5 36.b5 Kc7 

37.g4?? 

Wederom niet een zet die ik normaal gesproken zou 

spelen, maar ik dacht dat ik ging verliezen, dus ik 

probeerde de stelling te compliceren. 

 

 

 

37...h6?? 

Mijn idee was zoiets als 37...fxg4 38.Kxe4 Kd6 

39.f5 gxf5+ 40.Kxf5 Kc5 41.Kxg4 Kxc4 maar 

zwart is eerder aan de overkant na 42.Kh5 Kb4 

43.Kh6 Kxa4 44.Kxh7 Kxb5 45.h4 a4 46.h5 a3 

47.h6 a2. Zwart had echter niet genoeg tijd om het 

uit te rekenen. Na 37 ... h6 zwart geeft me nog een 

kans. 

 

38.gxf5 

Eerst de koningsvleugel weer stabiliseren die ik zelf 

had gedestabiliseerd 

 

38...gxf5 39.c5! 

En nu een pion geven om mijn eigen beschermde 

vrijpion te creëren. 

 

39...bxc5+ 40.Kc4! 

Het idee is nu dat de twee zwarte vrijpionnen niet 

kunnen promoveren zonder de hulp van de koning, 

want die moet een oogje op mijn b5-pion houden. 

 

40...Kd6 41.h3 h5 42.h4 Kd7 43.Kc3 Kc7 44.Kc4 

Kd6 45.Kc3 Kd5 

Dit is hoe ver zwart kan komen. Zijn pionnen 

kunnen nog ieder een rij verder, maar niet meer dan 

dat. 

 

46.Kd2 c4 

Mijn laatste beslissing: 47.Kc3 of 47.Ke3?  

 

47.Ke3 

47.Kc3?? e3 48.Kc2 Ke4 49.b6 e2 50.Kd2 Kf3 

51.b7 c3+ en zwart wint! 

 

47...c3 48.Ke2 Kc5  

En zwart kan nu niet spelen: 48...Kc4?? 49.b6 c2 

50.Kd2 Kb3 51.b7 Kb2 52.b8=D+ en wit 

promoveert met schaak en wint! 

 

49.Ke3 1/2-1/2 

Mijn koning blijft op e2 en e3 en de zwarte pionnen 

kunnen niet verder. Ik heb twee fouten in het 

eindspel gemaakt, 32 ... a4 en 37 ... g4, waarvan 

mijn tegenstander gelukkig niet geprofiteerd heeft. 

De reden voor de foutjes was wanhoop, omdat ik 

dacht dat ik ging verliezen. Maar verloor wit in de 

oorspronkelijke positie? Kan wit altijd een 

beschermde vrijpion creëren? En wat te denken van 

de zet 32... a4. Is dat een beslissende fout?  
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Theorie: open lijnen 

door Rick Lahaye 

 

Een open lijn op 

het schaakbord is 

een lijn zonder 

pionnen. De open 

lijnen zijn alleen 

belangrijk als er 

gebruik van kan 

worden gemaakt.  

 

 

 

De toren en de dame zijn de enige stukken die goed 

gebruik kunnen maken van een open lijn, want deze 

kunnen verticaal bewegen. Een paard of loper heb 

je niet veel aan als je een open lijn hebt. 

 

Geen voordeel open lijn 

 

 

 

Wel voordeel open lijn 

 

 

In de voorbeelden hierboven zie je dat je weinig kan 

doen met zowel het paard en de loper. In de stelling 

met de toren wel! Je kan namelijk 1.Td7! spelen 

met een dubbele aanval op de pionnen van b7 en e7! 

 

Er zijn twee technieken bij open lijnen en toren die 

van belang zijn: 

 

(1) Verdubbelen van de toren 

 

(2) Trippelen van de toren én de dame 
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In beide bovenstaande stellingen heb je een 

voordeel met wit. Je hebt namelijk controle over de 

d-lijn! Zwart kan niet de strijd aangaan en een zet 

als 1…Td8 spelen. Dan gaat er een toren verloren. 

Controle hebben van open lijnen is erg belangrijk 

als er torens of dames op het bord staan! Waarom? 

Omdat je bij controle van de open lijn gebruik kan 

maken van de zevende rij! 

 

 

 

De zevende rij is erg belangrijk voor een toren. Je 

toren staat namelijk veel actiever dan de toren van 

de tegenstander! Tel maar hoeveel velden beiden 

torens bestrijken. Bij de witte toren is dat veel meer 

dan bij de zwarte toren. Verder kan je zo pionnen 

gaan veroveren. 

 

Zoals we weten is activiteit erg belangrijk. Het 

kleine plan 'activiteit eigen stukken verhogen' is 

er een van! Dit zorgt er verder voor dat het andere 

kleine plan 'activiteit van de tegenstander zijn 

stukken voorkomen' wordt. Een voorbeeld: 

 

 

 

In bovenstaande stelling is het heel belangrijk wie 

er aan zet is. Als wit aan zet is, kan je de open d-lijn 

veroveren met 1.Td1! (klein plan: activiteit eigen 

stukken verhogen) Verder dreig je Td7 te spelen 

met pionwinst. Het is zelfs zo erg dat zwart na wit 

zijn eerste zet sowieso een pion verliest! Verder 

voorkomt wit zo dat zwart zelf 1...Td8 speelt (klein 

plan: activiteit stukken tegenstander voorkomen). 

De toren van de tegenstander zou zo veel actiever 

staan en naar d2 kunnen gaan! 

 

Het is alleen niet altijd zo eenvoudig om de open 

lijn te veroveren. Soms ontstaat er een strijd en staat 

er van zowel wit en zwart een toren op de open lijn. 

Een slimme strategie is dan de open lijn proberen te 

veroveren. We hebben hierboven gezien wat de 

voordelen kunnen zijn! Een voorbeeld: 
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In de bovenstaande stelling is er een open a-lijn. Er 

staan alleen bij beide kleuren een toren op de lijn 

(a1 vs. a8). Ruilen heeft geen zin met 1. Txa8, want 

dan wint zwart de open lijn door terug te slaan en 

dan gaat hij naar de 2e rij met Ta2. Wit heeft echter 

een slimme manier om de lijn te veroveren. Wit kan 

namelijk 1.La7! spelen. Het idee is de toren te 

verdubbelen met Ta6 en Daarna Tfa1. Daarna gaat 

de loper weer weg en dan wordt zwart gedwongen 

de open lijn op te geven. Een variant: 1.La7 Pf5 

2.Ta6 Tfc8 3.Tfa1 e5 4.Lc5 Txa6 5.Txa6! En wit 

heeft de a-lijn weten te veroveren. Let op dat wit 

zijn toren daarna veel actiever staat en beter dan de 

zwarte toren op c8! 

 

In sommige stellingen is er nog geen open lijn, maar 

kan je daar wel gebruik van maken op een slimme 

manier door eerst te verdubbelen met de torens. Een 

mooi voorbeeld: 

 

 

 

In de bovenstaande stelling lijkt het remise en is er 

nog geen open lijn. Toch staat wit heel goed en kan 

gebruik maken van een slim idee. Namelijk 1.a4! 

Wit dreigt zo om te slaan op b5 en daarna de toren 

op a8 te pakken. Zwart aan zet kan verdedigen met 

de zet 1…Ke7. De toren op h8 dekt de toren op a8 

in het geval wit slaat op b5 met de pion van a4. 

Gelijk slaan op b5 heeft geen zin. Zwart slaat terug 

en na slaan op a8 slaat zwart terug met de toren. 

Zwart heeft dan de open lijn. Dat wil je niet met wit! 

Wit kan echter een andere slimme strategie 

toepassen. Verdubbelen van de torens voordat de 

lijn wordt geopend!  Wit speelt 2.Ta2!! Let op dat 

zwart geen toren kan verdubbelen met Ta7, 

aangezien wit dan kan slaan op b5 en een penning 

heeft! Zwart zal 2…Thb8 spelen om de pion te 

dekken op b5. Wit gaat verder met torens 

verdubbelen en speelt 3.Tba1!! Wit dreigt nu te 

slaan op b5 en zo de open lijn te veroveren! Daarna 

met je toren naar de zevende rij toe te gaan om 

gevaarlijk te worden! 

 

Samengevat: 

Open lijnen zijn goed voor torens en dames! Je 

eigen stukken staan zo Actiever! Klein plan: 

Activiteit & Kwetsbaarheid spelen een belangrijke 

rol bij open lijnen! 

 

Twee technieken om de open lijn te veroveren: 

(1) Torens verdubbelen 

(2) Torens én dame trippelen (tripple= 3) 

 

Verder kan je ook lijnen openen met pionnenruil 

(zie laatste voorbeeld met a4). Een slimme strategie 

is eerst verdubbelen om daarna de lijn te openen! 
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Eindstand wintercompetitie 2016-2017 

door Werner Hübner 

 

Na twintig weken zit de wintercompetitie erop. De 

laatste speelavond was 20 januari. Het was tijd voor 

de prijzen en die werden als volgt verdeeld: 

  

Groep A 

Pos  Naam  Score  Opkomst 

1 Erik Both 1624,8 80% 

2 Wilmar Meijer 1210,9 70% 

3 Fabian van Buuren 1054,2 80% 

4 Rick van der Pluijm 1047,9 100% 

5 Selman Ercan 945,8 60% 

6 Joey Brokaar 720,2 45% 

7 Ricardo Klepke 691,2 45% 

8 Paul de Freytas 681,0 40% 

9 Rob Kalkman 673,0 90% 

10 Daniël Zevenhuizen 650,2 50% 

11 Kostas Sideras 599,6 55% 

12 Iwahn Apon 479,0 30% 

13 Jordy Lahaye 344,5 20% 

14 Ruud van der Beek 309,9 15% 

 

Erik Both won met overmacht en is daardoor 

winterkampioen. Hij hoefde maar één keer zijn 

meerdere te erkennen en won alle andere 

wedstrijden. Voor plek twee en drie was het 

allemaal wat spannender, maar uiteindelijk kwam 

Wilmar Meijer toch ruimschoots als tweede uit de 

bus. Opvallend is het gegeven dat er maar drie leden 

waren die duidelijk niet de 50% haalden. Hetgeen 

een grote vooruitgang is vergeleken met eerdere 

competities. 

 

 

Erik Both, winterkampioen 2016-2017. 

 

Groep B 

Pos  Naam  Score  Opkomst 

1 Steyn de Lange 1081,6 75% 

2 Bart de Glopper 1043,5 65% 

3 Karel van den Burg 966,4 85% 

4 Richard Koopman 949,6 80% 

5 Walter Vroegop 743,5 75% 

6 Nick Groeneweg 735,8 40% 

7 Steven de Wilde 682,0 45% 

8 Werner Hübner 462,6 50% 

9 Peter Leentvaar 459,7 35% 

10 Peter Zeeman 448,4 20% 

11 Patrick Meijer 401,5 35% 

12 Savoljub Reljic 393,9 90% 

13 Gijsbert Looij 270,0 15% 

14 Ron Versnel 159,0 0% 

15 Piet Hofstee 116,0 5% 

 

Groep B had vier kanshebbers gedurende de hele 

lopende competitie. Steyn, Bart, Karel en Richard 

zaten de hele competitie in elkaars vaarwater, maar 

uiteindelijk heeft Steyn de Lange aan het langste 

eind getrokken. En met maar drie verliespartijen, 

waarvan twee tegen Erik Both en één tegen Wilmar 

Meijer, is dat ook wel verdiend. Er zijn een paar 

spelers in deze groep die wij niet terug zullen zien 
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in de zomercompetitie. Patrick Meijer kan helaas 

niet spelen door zijn werk en Piet Hofstee is 

uiteindelijk geen lid geworden.  

 

Groep C 

Pos  Naam  Score  Opkomst 

1 Alex van der Most 1309,7 90% 

2 Mane Reljic 1219,0 100% 

3 Fred van den Broeck 1171,6 85% 

4 Jerry Sandifort 1118,9 100% 

5 Frank Buijck 1067,5 75% 

6 Simon Schaffeld 1016,8 90% 

7 Jan Straatman 929,5 70% 

8 Simon van der Beek 817,1 55% 

9 Klaas Mol 792,1 90% 

10 Piet Bastiaanse 727,6 55% 

11 Herman van Os 707,1 75% 

12 Evi Sijabat 461,8 35% 

13 John Dessens 439,7 30% 

14 Simone 't Mannetje 372,3 20% 

15 Dorus Andreas 187,6 70% 

 

Ook in groep C was er een lange strijd gaande. Alex, 

Mane (die zijn tweede adem gevonden lijkt te 

hebben na een slecht seizoen vorig jaar) en Fred 

vochten lange tijd om de drie topplekken van groep 

C. Ook Jerry drong lange tijd nog aan, maar kwam 

toch een paar puntjes te kort. Alex van der Most 

ging er uiteindelijk met plek één vandoor. Onderaan 

de lijst vinden we de twee werkende dames van de 

vereniging en John Dessens, die in december 

verhuisd is. Dorus is een nieuw lid dit jaar en zien 

wij voor het nieuwe seizoen terug in groep D. 

 

 

 

Groep D 

Pos  Naam  Score  Opkomst 

1 Thomas Panneman 1199,4 100% 

2 Rienk Pluim 961,9 80% 

3 Jan Majoor 934,4 85% 

4 Wim den Haan 795,4 85% 

5 Steef Peek 695,1 75% 

6 Ger Schraa 652,1 70% 

7 Cor Bel 557,7 65% 

8 Ed Bengsch 556,8 90% 

9 Piet de Jong 492,5 80% 

10 Kees Hamelink 386,9 20% 

11 Martin Dresden 321,2 30% 

12 Siem van der Kuil 306,7 65% 

13 Jimmy Smit 209,5 15% 

14 Aad Caspers 156,0 0% 

15 Lorena Kalkman 147,0 0% 

 

Thomas Panneman ging redelijk onbedreigd naar de 

top van groep D. Met winstpartijen tegen onder 

anderen Mane Reljic en Fred van den Broeck liet hij 

zien nog altijd groeiende te zijn in zijn spel. De kans 

is groot dat wij hem terug zullen zien in groep C 

(ten tijde van het schrijven is het definitieve aantal 

deelnemers en de groepsindeling van de 

zomercompetitite nog niet bekend). Voor plek twee 

was de strijd tussen Jan Majoor en Rienk Pluim een 

stuk spannender. Deze werd pas in de laatste ronde 

beslist, maar de remise van Rienk tegen Jerry 

Sandifort was voldoende om zijn tweede plek toch 

nog veilig te stellen. Ook hier zijn er onderaan een 

paar namen die wij niet terug zullen zien in de 

zomercompetitie. Kees Hamelink heeft laten weten 

niet meer intern te willen schaken en Jimmy Smit is 

uiteindelijk geen lid geworden van de vereniging.  
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Verslag jeugdclubcompetitie: het A-team  

door Daniël Zevenhuizen 

 

Met de ingang van het nieuwe jaar is daar ook de 

nieuwe Schaakbrug. Daarin staan alle 

ontwikkelingen binnen de vereniging in het 

clubschaak, externe toernooien en teamprestaties 

van volwassenen en jeugdspelers. Van nature horen 

daar dan ook de prestaties bij van de jeugdteams in 

de clubcompetitie. Ook dit jaar stond het A-team 

weer ingeschreven om zich te meten met de beste 

jeugdteams van Nederland. Het team, bestaande uit 

Villa Siu, Steven de Wilde, Bart Dubbeldam en 

Daniël Zevenhuizen, zou de eer van de vereniging 

op een viertal zaterdagen gaan verdedigen. Met een 

mooie vijfde plaats kunnen we tevreden op de 

competitie terugkijken. 

 

Viermaal gingen onze protagonisten vroeg op pad 

en viermaal werd er volop gestreden. Geen enkele 

wedstrijd verzandde in een gelijkspel, maar steeds 

vielen er beslissingen. Het resultaat: acht 

matchpunten uit acht wedstrijden: viermaal winst, 

viermaal verlies. Wie mijn eerdere verslagen online 

gevolgd heeft weet dat we in de eerste vier ronden 

van de zwakkere teams wonnen, en tegen de 

sterkeren hebben opgebokst, maar een (nipt) verlies 

steeds net niet konden voorkomen. Daar vielen nog 

veel punten te behalen; zeker als we in de prijzen 

hadden willen vallen. 

 

In de verdere ronden ging het precies op diezelfde 

voet verder: we wonnen dik waar we winnen 

moesten (3,5-0,5 tegen Leiderdorp A1 in ronde 6; 

4-0 tegen de Arnhemsche Schaakvereniging A1 in 

ronde 7), verloren jammerlijk van onze sterkere 

tegenstanders (3-1 van STB A1 in ronde 5; 2,5-1,5 

van HMC Calder A1 in de laatste ronde). En vooral 

in die verloren ronden zat steeds meer dan eruit 

kwam. Uithoudingsvermogen is een vaak vergeten 

deugd in het schaken, die aan het einde van een 

partij goed van pas komt; de partij is pas gespeeld 

wanneer ze gespeeld is en zolang de 

scoreformulieren nog niet getekend zijn, loont het 

een speler zijn kansen te blijven zoeken. 

 

 

Op bord 1: Daniël tegen IM Stefan Beukema. Op bord 

2: Bart tegen FM Max Warmerdam. 

 

 

Op bord 3: Steven tegen Jasper Beukema. Op bord 4: 

Villa tegen Erwin Kalle. 

 

Na dit seizoen moeten we dan echt afscheid gaan 

nemen van onze oudste jeugdschakers: Steven de 

Wilde en Daniël Zevenhuizen. Voor hen is het 

laatste schaakseizoen namens SV Spijkenisse A1 

ten einde gekomen. Namens Steven en mijzelf dan 

ook bedankt voor de eer het Spijkenisser jeugdteam 

te hebben mogen versterken. Wij hopen dat de 



Pagina | 23  

 

nieuwe generatie onze strijd om de titel gaat 

voortzetten en de plaats in de nationale 

kampioenschappen zal gaan verdedigen. Veel 

geluk!  

 

T Spijkenisse A1  Ro N W  Rc TPR W-We 

1. Daniel Zevenhuizen  2151 8 4 2123 2123 -0.236 

2. Bart Dubbeldam 1994 8 4½ 1979 2024 +0.346 

3. Steven de Wilde  1788 8 5½ 1765 1905 +1.576 

4. Villa Siu  1688 8 4½ 1511 1556 -0.730 

 

T Spijkenisse C1  Ro N W  Rc TPR W-We 

1. Pascalle Monteny  1343 8 1½ 1488 1234 -1.513 

2. Job Verheul 1254 8 6½ 1283 1537 +2.790 

3. Djad Maes 1103 6 4½ 1025 1217 +0.611 

4. Vinh Nguyen Quang  1003 6* 3* 855 855 -1.095 

5. Denny Keetelaar  987 2 1 889 889 -0.171 

*Vinh won daarnaast nog twee keer reglementair, maar 

dit is niet bij zijn score opgeteld. 

 

Spijkenisse 1 in de middenmoot  

door Erik Both 

 

Ook dit jaar speelt Spijkenisse 1 in de tweede klasse 

van de KNSB, nadat we vorig jaar op schlemielige 

wijze het kampioenschap en promotie naar de eerste 

klasse (dat voor het oprapen lag) lieten liggen. 

Helaas reden voor kopman Rick Lahaye om zijn 

heil in de Meesterklasse bij Charlois Europoort te 

zoeken om proberen toch nog eens IM te worden. 

Een begrijpelijke stap, maar wel een aderlating. 

Rick heeft achttien seizoenen in Spijkenisse 1 

gespeeld, meestal aan het eerste bord, en 101 punten 

uit 153 partijen gescoord (66%!). Met recht een 

dragende speler te noemen! 

 

Het gat dat Rick Lahaye achterliet werd opgevuld 

door Désiree Hamelink, die dit seizoen weer 

volledig beschikbaar is. Daarnaast is Selman Ercan 

na zijn goede prestatie vorig seizoen in Spijkenisse 

2 toegetreden tot het keurkorps van 

Schaakvereniging Spijkenisse. Jammer genoeg 

ging dat ten koste van Rick van der Pluijm, maar die 

komt wel weer terug. Oude knarren als Maurits van 

der Linde en Erik Both hebben toch niet het 

eeuwige schakersleven (?) 

 

De rest van de selectie bleef gelijk. Interessant was 

hoe talenten (nog steeds) Ricardo Klepke en Daniël 

Zevenhuizen zich aan de hogere borden zouden 

manifesteren. En of de oerdegelijke Tony Zhang en 

Jordy Lahaye hun schaakkracht kunnen omzetten in 

volle punten, ondanks dat zij niet zo vaak meer 

achter het schaakbord zijn te bewonderen. De al 

eerdergenoemde routiniers Maurits van der Linde 

en Erik Both worden geacht hun puntjes van tijd tot 

tijd mee te pakken. 

 

Voor de broodnodige variatie zijn we op eigen 

verzoek weer eens ingedeeld in klasse 2B 

(overwegend Noord-Holland) zodat we diverse 

andere tegenstanders zullen ontmoeten. Leuk! 

 

Over de teamdoelstelling liepen aan het begin van 

het seizoen de meningen uiteen. Teamleider 

Gijsbert Looij ging voor een top vijf notering, maar 

sommigen oudgedienden streefden (tegen beter 

weten in?) toch naar het kampioenschap. Nu er vijf 

rondes gespeeld zijn, kunnen deze aspiraties voor 

een tijdje in de koelkast (vrieskist?). Maar nu loop 

ik te ver vooruit…… 

 

http://www.schaakbond.nl/live/JCC/uitslagen/Me-A/R8.html#Top
http://www.schaakbond.nl/live/JCC/uitslagen/Clubs/C140051.html#S8235073
http://www.schaakbond.nl/live/JCC/uitslagen/Clubs/C140051.html#S8441246
http://www.schaakbond.nl/live/JCC/uitslagen/Clubs/C140051.html#S8330586
http://www.schaakbond.nl/live/JCC/uitslagen/Clubs/C140051.html#S8328100
http://www.schaakbond.nl/live/JCC/uitslagen/Me-C/R8.html#Top
http://www.schaakbond.nl/live/JCC/uitslagen/Clubs/C140051.html#S8399292
http://www.schaakbond.nl/live/JCC/uitslagen/Clubs/C140051.html#S8516695
http://www.schaakbond.nl/live/JCC/uitslagen/Clubs/C140051.html#S8444491
http://www.schaakbond.nl/live/JCC/uitslagen/Clubs/C140051.html#S8444623
http://www.schaakbond.nl/live/JCC/uitslagen/Clubs/C140051.html#S8596038
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Om mezelf maar eens te citeren, zie Schaakbrug 

vorig jaar: “Afijn, genoeg voorbeschouwingen, 

praatjes vullen geen gaatjes, geen woorden maar 

daden en pas in de bus naar huis worden de punten 

geteld”, dus snel over naar de wedstrijden uit de 

eerste vijf rondes. 

 

Ronde 1: Spijkenisse 1 – SG Max Euwe 2 

Zaterdag 17 september speelden we de eerste 

thuiswedstrijd tegen SG Max Euwe 2 uit Enschede. 

Gelukkig geen uitwedstrijd, anders hadden we er 

een weekendje uit van kunnen maken. Een ander 

voordeel was dat de gasten met een aantal invallers 

kwamen opdagen, waarbij de sterkste spelers 

ontbraken. Het resultaat was dan ook een 

overtuigende zege! 

 

De wedstrijd begon goed met een snelle 

overwinning van Maurits van der Linde. Tegen het 

Siciliaans speelt hij tegenwoordig 2.b3 en niet veel 

tegenstanders weten dit systeempje goed te 

bestrijden, integendeel: 

 

Maurits van der Linde (2141) – Raoul van de 

Oudeweetering (2123) 

 

1.e4 c5 2.b3 b6!? 

Meestal wordt Pc6 of d6 gespeeld. 

 

3.Lb2 Lb7 4.Pc3 Pf6?! 

Dit lijkt mij iets te provocerend. Dwingt wit om 

ruimte te winnen. 4...e6 5.Pf3 d6 6.d4 

 

5.e5 Pd5?! 

En dit is niet goed. Waarschijnlijk dacht zwart dat 

Df3 niet kon vanwege dameverlies. Beter Pe4 of 

Pg8. 5...Pe4 6.Df3 Pd6 7.Df4 Pc8 8.Pf3² wel een 

bijzonder traject dat het zwarte paard heeft 

afgelegd. Dat kan toch ook niet de bedoeling zijn.  

 

6.Df3! Pxc3? 

Denkt dat slaan op b7 niet goed is, overziet echter 

een tactisch grapje. 6...e6 7.Lc4±  

 

7.Dxb7 Pc6 

Dreigt de dame in te sluiten. 

 

8.e6!?  

Direct dxc3 kan ook prima. Nu wordt als extra 

bonus de pionnenstructuur van zwart verslechterd. 

8.Lxc3 a6 9.e6 fxe6 10.Le2 Ta7 11.Lh5+ g6 

12.Dxa7 Pxa7 13.Lxg6+ hxg6 14.Lxh8 is een beetje 

onduidelijk.; 8.dxc3 a6 9.0–0–0 Ta7 (9...e6? 

10.Txd7+-) 10.Dxc6 dxc6 11.Txd8+ Kxd8 

12.Pf3+-  

 

8...fxe6 9.dxc3 

De tegenstander had alleen maar gerekend op Lxc3. 

9.Lxc3 a6 10.Le2 Ta7 11.Lh5+ g6 12.Dxa7 Pxa7 

13.Lxg6+ hxg6 14.Lxh8 en de stelling is 

onduidelijk. Wit heeft wel twee torens voor de 

dame. 

 

9...a5 Diagram. 

 

 

10.0–0–0 Ta7 Met damewinst? Niet dus. 
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11.Dxc6 dxc6 12.Txd8+ Kxd8 13.Pf3 

13.Lc4 is ook niet slecht. 

 

13...g6 14.Pe5 Lh6+?!  

14...Kc7 15.Pf7 Tg8 16.Lc4+-  

 

15.Kb1  

Wit heeft 'maar’ twee stukken voor de toren. De 

pionnen van zwart zijn zo zwak dat wit die rustig 

kaan gaan oprapen. Een witte vrijpion doet 

vervolgens de rest. 

 

15...Ke8 16.Pxc6 Td7 17.Lb5 Td6 18.Pxa5+ Kf7 

19.Pc4 Tdd8 20.Pe5+ Kf8 21.c4 Lg7 22.Pd7+ Kf7 

23.Pxb6 Td2 24.a4 Thd8 25.Lxg7 Kxg7 26.a5 

Txf2 27.a6 Tdd2 28.a7 Txc2 29.a8D  

En zwart vond het wel genoeg. Er zit geen eeuwig 

schaak in doordat de dame veld a2 dekt. 1–0 

Vervolgens liep Spijkenisse 1 snel uit naar een 4,5-

0.5 voorsprong. 

 

Tony Zhang versloeg zijn jeugdige tegenstander 

met een aantal paardoffers: 

 

Rembrandt Bruil (1892) – Tony Zhang (2200) 

 

21...Pg4 Diagram. 

 

 

22.Ph3? 

Overziet een kleinigheidje 22.Df3 b6. 

 

22...Pxh2! 23.Dg2  

23.Kxh2 Dxg3+ 24.Kh1 Dxh3+ 25.Kg1 Ph4–+ 

 

23...Pf3!  

Tony maakt het krachtig af. 

 

24.Dxf3 Pxg3+ 25.Kg2 Pe4+ 26.Lg5 Txf3 

27.Kxf3 Pxg5+ 28.Pxg5 Df5+ 

Nauwkeurig tot het eind: Dxg5 ?? is mat na Te8. Nu 

moet de witte koning naar de g- of e-lijn en kan 

zwart het paard wel slaan. 0–1 

 

In de doorschuifvariant van het Frans kreeg Erik 

Both plotseling een stukoffer voor de kiezen. Dit 

sloeg echter niet door, waarna zijn tegenstander 

zich sportief liet mat zetten: 

 

Erik Both (2139) – Anne Veltman (2041) 

 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 

Zo in het begin het seizoen, wanneer de scherpte er 

nog niet helemaal is, weer eens voor de oude 

vertrouwde doorschuifvariant gekozen. Zwart 

speelt een aparte zet volgorde, wat me aan het 

denken zette. 

 

 3...c5 4.c3 Ld7 5.Pf3 Db6 6.a3  

En nu verwachtte ik Lb5 of Pc6, maar niet dus. 

 

6...Ph6 

Weer een verrassende zet. 

 

7.b4 cxd4 8.cxd4  

Moskalenko adviseert in The even more flexible 

French om met het paard op d4 te slaan. Maar na 
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…Pc6 zag ik niet zo wat de bedoeling is: 8.Pxd4 

Pc6 9.Pxc6 Lxc6 10.Ld3= 

 

8...Pc6  

Slaan op h6 is meestal niet goed in het Frans. Niet 

echt bekeken dus. 

 

9.Lb2  

9.Lxh6 gxh6 10.Pc3 Tc8 11.Tc1. 

 

9...Tc8!?  

Weer onverwacht, ik dacht meer aan Le7, Pf5 of 

Pa5.  

 

10.Pbd2?! 

10.Pc3 is in deze zetvolgorde waarschijnlijk beter.  

 

10...Pf5 11.Pb3 Diagram. 

 

 

11...Pxb4?!  

Niet onverwacht, maar bijna altijd is dit offer niet 

correct. Door de toren op c8 is het iets kansrijker 

voor zwart. 11...a5 12.b5 Pa7 13.a4 Lb4+ 14.Pfd2 

is ongeveer gelijk, maar is wel een stelling die ik 

graag speel.  

 

12.axb4 Lxb4+  

12...Dxb4+? 13.Pfd2 La4 14.Ld3+-  

 

13.Pbd2  

13.Pfd2? Lxd2+ 14.Kxd2 Db4+ 15.Ke2 Lb5+ 

16.Kf3 La4 17.Txa4 Dxa4 18.Ld3 0–0 

 

13...0–0 14.Tb1?!  

Lang nagedacht. Ik zag allerlei donkere wolken na 

Le2 of Ld3 doordat de loper op b2 ongedekt staat. 

En ik dacht La3 te dreigen, maar daar schrok ik toch 

van terug.  

14.Ld3 Lb5 15.Lxb5 Dxb5 16.Txa7± (16.De2 

Dxe2+ 17.Kxe2 Tc2 18.Thb1±) ; 14.Le2 Lb5 

15.Lxb5 Dxb5 16.De2±  

 

14...Tc7?  

Dit is te langzaam 14...Da5 15.Ta1 (15.Ld3 La4 

16.De2 Lc2 17.Tc1 Lxd3 18.Dxd3 Txc1+ 19.Lxc1 

Tc8 20.0–0±) 15...Db6 16.Ld3+-; 14...a5 15.Ld3 

Dd8 en zwart kan vechten. Hij heeft twee 

verbonden vrijpionnen op de damevleugel en deze 

kunnen zeer gevaarlijk worden. 

  

15.Ld3  

Nu heeft wit het lek wel boven 15.La3 Lxa3 

16.Txb6 axb6 17.Db3 Tc1+ 18.Ke2 Ta8 19.Dxb6+-  

 

15...Da5 16.0–0 La4 17.De2 

17.Pb3 vertrouwde ik niet zo, maar kan wel 

17...Db6 18.Ta1+-  

 

17...Tfc8 18.Ta1 Tc2?!  

Zwart gooit er nog een kwaliteit tegen aan  
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19.Lxc2 Txc2 Diagram. 

 

 

20.Dd1!  

Na enig nadenken deze leuke zet gevonden. 

 

20...Db5  

20...Txd2 21.Pxd2 Lxd1 22.Txa5 Lxa5 23.Txd1 

met toren tegen twee pionnen; 

20...Lxd2 21.Dxc2 Lxc2 22.Txa5 Lxa5 23.Tc1 Le4 

24.Tc8+;  

20...b5 21.Dxc2 Lxc2 22.Txa5 Lxa5 23.Tc1+-; 

20...h6 21.Dxc2 Lxc2 22.Txa5 Lxa5 23.Ta1 Lb6+- 

 

21.Txa4 Dxa4 22.Pe1 Txb2  

22...Lxd2 23.Dxc2+-  

 

23.Dxa4 Lxd2 24.De8# 1–0 

 

In een spannende partij voegde Daniël Zevenhuizen 

daar een remise aan toe, waarna debutant Selman 

Ercan de twee matchpunten over de streep trok. De 

overige drie uitslagen lieten een tijdje op zich 

wachten, maar leverden drie volle punten op. 

 

Jarige en nieuwe kopman Ricardo Klepke wachtte 

tot vlak voor de tijdcontrole met het uitdelen van de 

dodelijke klap (Pxf3!) maar toen de 40 zetten 

gehaald waren was het snel voorbij: 

 

Laurens Snuverink (1952) – Ricardo Klepke 

(2270) 

 

39.Pc3 Diagram. 

 

 

39...Ld8?! 

Pxf3 was nog beter. 39...Pxf3 40.Dxf3 Pg5 41.Dg2 

f3 42.Df1 Pxe4 43.Pxe4 Dxe4–+  

 

40.Td7 Lf6?! 

Weer was Pxf3 winnend 40...Pxf3 41.Dxf3 Lh4! 

42.Lb6 (42.Lxh4? Dg1#; 42.Lg3 Pg5 43.Dg2 Ta8–

+) 42...Pg5 43.Df1 Pxe4–+ 

 

 41.De2 

 41.Tc7 Pxf3 42.Dxf3 Pg5 

 

41...Pxf3! nu wel!  

 

42.Dxf3 Pg5  

Direct Lh4 was ook goed. 42...Lh4 43.Txf7 Lxf2 

44.Dxf2 Dxf7–+ 

 

43.Dd3 f3 44.Lg3  

44.Df1 Pxe4 45.Pxe4 Dxe4–+  

 

44...h4! 45.Lxh4 Pxh3  

En wit gaat mat 

45...Pxh3 46.Lg3 Pf2+ 47.Lxf2 Dg2#  0–1 
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Ricardo aan bord 1. Karel en Richard kijken toe. 

 

Désiree Hamelink won door een tactiekje op zet 22 

een dame tegen een toren en paard en kon op zet 62 

het volle punt bijschrijven. Toen was de koek nog 

niet op want Jordy Lahaye wist een remise 

(waarschijnlijk) toreneindspel ook nog te winnen: 

 

Ton Ellenbroek (2002) – Jordy Lahaye (2066) 

 

34...fxg3 Diagram. 

 

 

35.Tb1 

Een interessant en leerzaam toreneindspel. Mijn 

gevoel zegt dat het remise is, maar uiteindelijk trekt 

zwart aan het langste eind. 

 

35...gxh2 36.Tb7+ Ke6 37.Kxh2 Tc8 38.Tb6 a5 

39.Kg3 f5 40.Kh4 fxe4 41.fxe4 Tc7 42.Ta6 d5 

43.exd5+ Kxd5 44.Txa5+ Kd4 45.Ta8  

45.Ta6 lijkt passief 45...e4 46.Kg3 e3 47.Tb6 Kd3 

48.Tb3+ Kd2 49.Tb2+ Kd1 50.Tb1+ Kc2 51.Tb6 

Tf7 52.c7 Txc7 53.Txh6 Te7–+  

 

45...Txc6 46.Kg3?! 

46.a5  

 

46...Ke3 47.Kg2 

47.a5  

 

47...e4 48.Tb8 Tc2+ 49.Kf1 Ta2 50.Tb3+ 

Diagram. 

 

 

50...Kf4  

50...Kd2 leek mij het meest direct 51.Kf2 h5 52.Th3 

Ta1 53.Tb3 Txa4 54.Tb2+ Kd3 55.Tb3+ Kd4 

56.Th3 Ta5–+ 57.Th4 Kd3 58.Th3+ Kd2 59.Tb3 

Tf5+ 60.Kg2 e3 61.Tb2+ Kd3 62.Tb3+ Ke2 

63.Tb2+ Kd1 64.Tb1+ Kc2 65.Ta1 Tf2+ 66.Kg1 

Td2  

 

51.Th3 Txa4 52.Txh6 Ke3 53.Th3+ Kd2 54.Th2+ 

Kd3 55.Tb2 Ta3 

Nu is een theoretische remisestelling ontstaan  

 

56.Tb1 

56.Kf2 is ook remise 

  

56...Ke3 Diagram. 



Pagina | 29  

 

 

 

57.Ke1??  

De verliezende zet, wit kruipt vrijwillig in een 

matnet. Toren op de b-lijn spelen houdt remise 

m.u.v. Tb3 natuurlijk 57.Tb2 Ta1+ 58.Kg2 de 

koning aan de korte kant, de toren aan de lange kant 

net ver genoeg weg van de zwarte koning 58...Kd3 

59.Tb3+ Kd4 60.Tb4+ Ke5 61.Tb2  

 

57...Kf3 58.Tc1 e3  

58...e3 59.Kf1 Ta7 60.Kg1 Tg7+ 61.Kh1 (61.Kf1 

e2+ 62.Ke1 Tg1+) 61...Kf2–+ 0–1 

 

Eindstand: 7,5 -0,5 voor Spijkenisse 

 

Ronde 2: Oegstgeest 1 - Spijkenisse 1 

 

Op zaterdag 8 oktober was onze eerste uitwedstrijd 

tegen het geroutineerde Oegstgeest. Een team met 

twee IM’s en een aantal spelers met heel veel 

ervaring op de vierenzestig velden. Uiteindelijk 

wonnen we met grote cijfers, maar een gelijkspel 

heeft zeker tot de mogelijkheden behoord. 

De wedstrijd begon rustig door remises van Tony 

(tegen IM Nikolic) en Désiree (na een foutje in de 

opening moest haar koning aan de wandel en dit 

eindigde in eeuwig schaak). Toen volgende drie 

overwinningen op rij van Daniël, Selman en Jordy: 

 

 

Tony en Selman na afloop van hun partijen. 

 

Jordy Lahaye (2066) – Ed Wagemans(1874)  

 

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.f3!? Geen 

Pc3. Wit wil een overgang naar de Maroczy-

structuur. 

 

5...Pc6 6.c4 Ld7?! 

Niet de beste zet denk ik, beter lijkt 6...Db6. 

 

7.Le3 g6 8.Pc3 Lg7 9.Dd2 0–0 10.Le2 Tc8?! 

10...Pxd4 11.Lxd4 a5 12.0–0 Lc6 13.Tab1 Pd7 

14.Le3 Pc5 15.Tfc1 Db6 16.b3 Tfc8 17.Ld1 Dd8 

18.a3 b6 19.b4 axb4 20.axb4 Pd7 21.Le2 Ta3 

22.Ld4 Lxd4+ 23.Dxd4 Tca8 24.f4 Df8  

 

11.0–0 Pe8 12.Pxc6! bxc6 Diagram. 

 

 

13.c5! 

Wit krijgt nu meer ruimte en een mooie 

pionnenstructuur. 
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13.Lxa7 c5 14.Pb5 Ta8 15.a4 ziet er gevaarlijk uit, 

maar kan wel (?)  

 

13...Dc7 14.Tfd1 Le6 15.Tac1 Td8 16.b4 d5 

17.exd5 Lxd5 18.b5 e6 19.b6 Db7  

19...axb6 20.cxb6 Db7 21.a4±  

 

20.a4 a6 21.Pxd5 exd5 22.Da5?! 22.Dd3± 

22...Ta8? 

 22...De7 23.Kf2 d4 24.Lf4 g5 25.Ld2 d3= 

  

23.Lf4 Pf6 24.Te1 Tfe8 25.Lf1 Txe1 26.Txe1 Pd7 

27.Ld6 Lf8 28.Lxf8 Pxf8 29.Dc3 Pe6 30.Df6 Tf8 

31.a5 Dc8  

31...Pxc5 32.Te7 Dc8 33.Ta7± 

 

32.Tc1 Te8 33.h4 Pg7 34.Tb1 Db7 35.Dd6 Pe6 

Diagram. 

 

 

36.Lxa6!? 

Wit offert een stuk en krijgt twee verbonden 

vrijpionnen die ook nog eens ver zijn opgerukt. 

 

36...Dxa6 37.b7 Dxa5 38.b8D Txb8 39.Dxb8+± 

Beter dan Txb8. 39.Txb8+ Kg7 40.De5+ Kh6 

(40...f6? 41.Dxe6+-) 41.De3+ Kg7 42.Tb6²  

 

39...Kg7 40.De5+ Kh6 41.Tc1 Da3 

41...Pxc5? 42.De3++-  

42.Dc3 Da2?! 

Zwart had beter kunnen vluchten in een toren-paard 

eindspel. De zwarte koning staat onveilig met 

dames op het bord.  

42...Dxc3 43.Txc3 g5 44.hxg5+ Kxg5 45.Tb3 Pxc5 

(45...f5 46.Tb6 Pd4 is iets lastiger voor wit om te 

winnen) 46.Tc3 Pe6 47.Txc6 Kf5 48.Kf2 h5 en het 

is een zware dobber om dit te winnen. Het paard 

staat ijzersterk. 49.Td6 d4 

 

43.De3+ Kg7 44.h5 Diagram. 

 

 

44...g5?  

Niet zo best 44...Kg8 45.h6 Db2 46.Dc3±  

 

45.De5+ Kg8 46.Ta1 Dd2 47.Ta8+ Pf8 48.h6 

En na dameruil is het eindspel eenvoudig gewonnen 

48.h6 Dc1+ 49.Kh2 Df4+ 50.Dxf4 gxf4 51.Tc8+-  

1–0 

 

Ondanks hevig verweer kon Ricardo niet het 

beslissende halfje binnenhalen. IM Slingerland 

speelde het eindspel met ongelijke lopers en een 

pion meer foutloos uit. Gelukkig had Erik na een 

matige opening een kansrijk eindspel op het bord 

gekregen van paard tegen loper. Toen zijn 

tegenstander hem een vrijpion “gaf” wist hij het 

eindspel te winnen en de stand op 5-1 te brengen: 
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Jordy, Tony en Patrick kijken toe bij Erik en Maurits. 

 

Erik Both (2139) – Ed Noordijk (1813) 

 

41.Ke3 Diagram. 

 

 

41...h4  

Zwart wil verdere vereenvoudiging, maar nu krijg 

ik een verre vrijpion. 

 

42.gxh4 exf4+ 43.Kf3  

43.Pxf4? Ke5–+  

 

43...Ke5 44.Pf2 Kd4  

Maar gek genoeg speelt ie geen f5. Of had hij de 

volgende variant gezien?  

44...f5 45.Pd3+ (45.exf5 Kxf5 46.Pd3 Lg7 47.Pxc5 

Lxb2 48.Pb7 a4 49.bxa4 Lf6 50.Pa5 Lxh4 51.Pc6 

Le1 52.a5 Lc3 53.a6 b3 54.a7 b2 55.a8D b1D 

56.Dc8+=) 45...Kd4 46.e5 Kxd3 47.e6 Lf8 48.h5 

Kc2 49.h6 Lxh6 50.e7 Kxb2 51.e8D Kxb3 52.Dg6 

Lf8 53.Df6 Kxc4 54.Dxf8+-  

 

45.h5 Lg5 Diagram. 

 

 

46.Ph3  

Even plagen. Kijken of hij op g5 laat ruilen. 

 

46...Lh6  

46...Ke5 47.Pxg5 fxg5 48.h6 Kf6 49.e5+ en wit 

wint. 

 

47.Pf2 Lg5 48.Ph3 Lh6 49.Pxf4 Ke5  

49...a4 50.Pe2+ Kd3 51.bxa4 Kxc4 52.Pg3 Kb3 

53.a5 c4 54.a6 c3 55.bxc3 bxc3 56.a7 c2 57.Pe2+-  

 

50.Pd3+ Kd4 51.Pf2 Diagram. 

 

 

51...a4  

51...Lg5 52.Kg4 Ke5 (52...Ke3 53.e5 Kxf2 54.e6+-

) 53.Pd3+ Kxe4 54.Pxc5+ Ke5 55.Pd3+ Ke6 
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56.Pf4+ Ke5 57.Pe2 Ke4 58.Pg3+ Kd4 59.h6 Lxh6 

60.Pf5+ Kd3 61.Pxh6 a4 62.bxa4 Kxc4 63.Pf5 b3 

64.a5 Kb5 65.Pd4+ Kxa5 66.Pxb3+ Kb4 67.Pc1+-  

 

52.bxa4 Kxc4 53.a5  

53.Pg4 kon ik niet zo goed overzien. Wint wel. 

53...Kb3 54.Pxh6 Kxb2 55.Pf5 b3 56.Pe3 Kc3 

57.h6 Kb4 (57...Kd3 58.Pd1 Kc2 59.Ke2+-)   

 

53...Kb5 54.Pg4 c4  

54...Lc1 55.h6 Lxb2 56.h7 f5 57.e5 (57.exf5 Lh8 

58.f6 b3 59.f7 wint ook) 57...fxg4+ 58.Ke4 was nog 

een leuke variant die ik had gezien  

 

55.Ke2 c3 

55...b3 56.Kd1 Lg7 57.h6 Lh8 58.Pe3 f5 59.exf5 

Lxb2 60.a6 Ld4 61.Pxc4 Kxc4 62.h7 Kd3 63.Kc1+-  

 

56.bxc3 b3 57.Kd1 Lg5 58.a6 

Om de zwarte koning op afstand te houden58.a6 

Kxa6 59.h6 Lxh6 60.Pxh6 Kb5 61.Kc1 Kc4 62.Kb2 

Kd3 63.Pg4 Kxe4 64.Pxf6+ Kf4 65.Kxb3+-  1–0 

 

De vreugde kon helemaal niet op toen Maurits in 

een lange partij aan het langste eind trok tegen Joop 

Piket, de vader van de vroegere topgrootmeester 

Jeroen Piket (zou die nog weleens een schaakbord 

aanraken?). Hierbij kreeg hij wel ‘enige’ 

medewerking van zijn tegenstander, want 

halverwege de partij zag de stelling van Maurits er 

tamelijk dubieus uit. 

Eindstand: 6-2 voor Spijkenisse 

 

Gezamenlijk diner na de wedstrijd. 

Ronde 3: SOPSWEPS - Spijkenisse 1 

Op zaterdag 5 november speelde Spijkenisse 1 in 

Amsterdam de topper tegen “Samen Op Pad Spelen 

Wij Een Potje Schaak” (SOPSWEPS). Het samen 

op pad gold dit keer niet voor Spijkenisse. 

Teamleider Gijsbert en Désiree kwamen met de 

trein uit Utrecht, Maurits en Erik met de IC Direct 

uit Rotterdam, Tony met de trein uit Den Haag en 

het Spijkenisser/Hoogvliet smaldeel (met trouwe 

supporter Patrick Meijer) met de auto en lokaal 

openbaar vervoer van het GVB. Wonder boven 

wonder was eenieder ruim op tijd aanwezig in het 

gezellige café Batavia in het centrum van 

Amsterdam. Wellicht was de speellocatie iets té 

gezellig want wat een spannende topper had moeten 

zijn werd een eenzijdige vertoning. En helaas niet 

ten gunste van Spijkenisse…… 

 

Selman kreeg een gevaarlijke aanval over zich 

heen, maar hij verdedigde zich koelbloedig en wist 

eenvoudig remise te maken. Tegen haar natuur in 

offerde Désiree een stuk maar verloor na een paar 

nauwkeurige zetten van haar tegenstander de partij. 

Daniël kreeg tegen een sterke tegenstander een 

drukstelling. Helaas werd dit remise, mede door 

gebrek aan bedenktijd: 
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Daniël Zevenhuizen (2120) – Emile Wüstefeld 

(2197) 

 

1.Pf3 Pf6 2.c4 e6 3.g3 b6 4.Lg2 Lb7 5.0–0 Le7 

6.Pc3 c5 7.d4 cxd4 8.Dxd4 d6 9.Lg5 a6 10.Lxf6 

Lxf6 11.Df4 

Allemaal nog theorie. Ook Dd3 is mogelijk. Wit 

heeft druk op pion d6 en de damevleugel, zwart 

heeft het loperpaar. 11.Dd3 Ta7 12.Tad1 Le7 

13.Pd4 Lxg2 14.Kxg2 Dc8 15.f4= 

 

11...0–0 12.Tfd1 Le7 13.Pe4 Lxe4 14.Dxe4 Ta7 

15.Pd4 Tc7 16.Tac1!?  

Iets beter is 16.b3. Dekt ook de pion en de toren kan 

vrijer bewegen. 

16.b3 Tc5 17.a4 Dc7 18.Db1 Tc8 19.Ta2 Lf8 

20.Tad2  

 

16...Dc8 17.Tc2 Diagram.  

 

 

17...Te8 

Pion c4 is vergiftigd 17...Txc4? 18.Pf5!+- leuke 

truc 18...Txe4 19.Pxe7+ Kh8 20.Pxc8.  

 

18.b3 Tc5 19.Tdc1 Lf6 20.b4 Tc7 21.b5  

21.a3 houdt de spanning er wat in 

 

21...Tc5 22.Pc6?! 

Actief gespeeld, maar lost wel de spanning op. 

22.Pb3 Tc7 23.Dd3 Td8= 

 

22...axb5  

22...Pxc6 23.bxc6 Dc7 24.Dd3=  

 

23.cxb5 Pd7?! 24.Txc5 

De stelling is min of meer gelijk. Het valt niet mee 

om er nog iets van te maken. Df4 is nog een poging. 

 24.Df4² Dc7 (24...d5 25.e4 dxe4 26.Lxe4 Txc2 

27.Lxc2 Pc5 28.a4²) 25.Txc5 Pxc5 26.Td1 Pb7 

27.Pb4 

 

24...Pxc5 25.Df4 d5 26.Db4 Da8 27.a3 Tc8 28.Tc2 

Kh8 29.h3 h6 met remiseaanbod ½–½ 

 

Toen was de Spijkenisse koek bijna op. Maurits 

verloor van IM Peek en Erik “offerde” (gaf hem 

zomaar weg) in een gelijke stelling een pion zonder 

enige compensatie. Jordy won een pion, verloor zijn 

dame tegen een paar stukken maar kon het niet 

drooghouden. Tony speelde de langste partij van de 

dag. Een goede stelling in het middenspel leidde 

echter niet tot winst en in het eindspel ging het 

langzaam maar zeker de verkeerde kant op, met een 

nul als gevolg. 

 

Gelukkig wist Ricardo nog wel een zege te boeken: 

 

Ricardo Klepke (2210) – Johan Booij (2239) 

 

31...Txe6 Diagram.  
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32.c5 

En nu staat wit weer beter. Het paard is sterker dan 

de loper. En de torens van zwart werken slecht 

samen.  

 

32...Te7 33.Pd4 

Het paard staat prima op b3. Td1 activeert de witte 

toren. 

33.Td1 Kg7 34.Td8 Tc7 35.f4 Kf6 36.Ta8 en de 

zwarte stukken kunnen niet echt bewegen. 

 

33...Tc7 34.Td1 Ta5 35.Pb3 Tb5?! 

Dit kost de a-pion! 35...Ta3 36.Td8+ Kg7 37.f4±  

 

36.Td4!  

Op weg naar de a-pion. 

 

36...a5 37.Ta4 Lb8 38.Txa5  

Houdt de zwarte toren ingeperkt al was Pd4 ook 

prima. 38.Pd4 Tb1 39.Txa5 Tc8 40.Ta6+-  

 

38...Ta7  

38...Txa5 39.Pxa5 Kf8 40.Tb2 La7 41.Tb7 Txb7 

42.Pxb7 Ke7 43.a4 Kd7 44.a5+-  

 

39.Txb5 cxb5 40.Pd4 b4 41.c6 

De witte vrijpion kost zwart een stuk.41.c6 Ta5 

(41...Lc7 42.Pb5+-) 42.c7 Lxc7 43.Txc7 Txa2+ 

44.Kg1+-  1–0 

 

Eindstand 2- 6 voor SOPSWEPS 

Ronde 4: Spijkenisse 1 - Caissa 2 

Gelukkig kon in ronde 4 thuis in de Boekenberg een 

klein beetje revanche worden genomen voor het 

slechte resultaat in de derde ronde. 

Het tweede team van Caissa (Godin van het 

Schaakspel) uit Amsterdam bleek een maatje te 

klein. 

 

Aan bord 1 neutraliseerde Ricardo moeiteloos het 

Morragambiet. Herhaling van zetten leverde een 

remise op. Maurits wist met zijn 2.b3 tegen het 

Siciliaans weer een snelle overwinning te boeken: 

Maurits van der Linde (2161) – Abe Willemsma 

(2083) 

 

1.e4 c5 2.b3 e5?! 

Probeert de loper op b2 in te perken maar pion e5 is 

een aanknopingspunt voor wit, die nog f2-f4 kan 

spelen. 

 

3.Lb2 Pc6 4.Lb5 d6 

4...Pd4 houdt de zwarte pionnenstructuur intact.  

 

5.Lxc6+ bxc6 6.Pe2 f5? 

Dit is wel erg optimistisch. Zwart opent de stelling 

terwijl hij slecht ontwikkeld is. 

 

7.exf5 Lxf5 8.0–0 Pf6 9.f4 e4 10.Pg3 Dd7 11.Lxf6 

gxf6 
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Zwart heeft het loperpaar, maar een slechte 

pionnenstructuur en is niet goed ontwikkeld. 

 

12.De2 Diagram.  

 

 

12...Lg7?!  

12...d5 13.d3 Lg4 14.De3 d4 15.Dxe4+ Kf7 

16.De1±  

 

13.d3  

Wit gaat op pionnenjacht, terwijl de zwarte koning 

op zoek moet naar een veilige plek. 13.Pxf5 ook een 

goed idee 13...Dxf5 14.Pc3 d5 15.d3 De6 16.dxe4 

0–0 17.Tae1± 

 

13...d5?!  

13...Lg4 14.Dxe4+ Kd8 15.f5±  

 

14.dxe4 dxe4?! 

14...Lg4 15.Df2 d4 16.Pd2±  

 

15.Pc3?! 

15.Pxf5 Dxf5 16.Pc3+-  

 

15...0–0?! 

Eindelijk gerokeerd, maar de zwarte pionnen liggen 

nu voor het oprapen. 

15...Lg4 16.Dxe4+ Kf8 17.f5+-  

16.Tad1 De6 17.Pxf5 Dxf5 18.Dc4+ Kh8 19.Pxe4 

Dh5 20.Pxc5 Tfe8 21.Pe6 Te7 22.f5 Tg8 23.Dxc6 

Lh6 24.Df3  

En zwart heeft totaal geen compensatie voor de drie 

pionnen minder. 1–0 

 

Hier werden drie remises aan toegevoegd door 

Jordy, Tony en Daniël (waarvan twee door 

herhaling van zetten). Gelukkig wist Désiree deze 

remisetrend te doorbreken: 

 

Paul Janse (2131) – Désiree Hamelink (2181) 

 

1.Pf3 c5  

Met de uitnodiging om met e2-e4 naar het Siciliaans 

over te gaan.  

 

2.c4 niet dus, Engels. 

  

2...g6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Lg7 5.g3 Pc6 6.Pxc6  

Dit spelen ze ook wel eens tegen me, begrijp ik niet 

zo. Zwart krijgt de b-lijn en wit verliest tijd. Beter 

Pc2.  

 

6...bxc6 7.Lg2 Db6!? 

7...Tb8 is de andere manier om pion b2 onder druk 

te zetten.  

 

8.0–0?! 

Maakt er een pionoffer van 8.Dc2=  

 

8...Lxb2 9.Lxb2 Dxb2 

Sla nooit op b2, ook niet als het goed is. Maar 

dogma's zijn er om gebroken te worden. Een pion is 

een pion....  
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10.Pd2 Pf6 11.Pb3 0–0 12.Dd3 Da3 13.c5 a5 

14.Dd4 La6 15.De5 Tfe8 16.Tfd1 Tab8 17.Td2 a4 

17...Lc4 18.Pd4 Pd5  

 

18.Pd4 Dc3 19.Tad1 Tb2  

Stukken ruilen als je voorstaat. 

 

20.Txb2 Dxb2 21.Lf3 Dxa2  

En pion nummer twee in de pocket. 

 

 22.h4 Lc4 Diagram . 

 

 

23.Pxc6?! 

Wit denkt een truc te hebben?  

23.h5 a3–+ de vrijpion is ijzersterk. 

 

23...dxc6 24.Lxc6 Dxe2 

24...Dxe2 25.Dxe2 (25.Da1 Pg4 26.Dd4 Tb8–+) 

25...Lxe2 26.Td2 Tc8 27.Lxa4 Lf3–+ en zwart staat 

een stuk voor.; 

24...Tc8 25.Dxe7 Txc6?? (25...Dxe2 is ook hier de 

oplossing) 26.Td8+ Kg7 27.Df8#  0–1 

 

De leukste partij van de dag werd door Selman 

gespeeld tegen Roel van Duijn, in de jaren ’60 een 

van de oprichters van de provobeweging. Een 

pionoffer van Selman werd gevolgd door allerlei 

tactische wendingen die zijn tegenstander 

uiteindelijk te machtig werden. Daarmee kwam 

Selman op 3½–4, geen slechte score voor een 

debutant : 

 

Selman Ercan (2085) – Roel van Duijn (2087)  

 

1.Pf3 f5 2.d3  

2.e4 fxe4 3.Pg5 Pf6 4.d3 is de officiële zetvolgorde 

van het Stauntongambiet  

 

2...Pf6 3.e4 fxe4 4.dxe4 Pxe4 5.Ld3 Pc5? 

In feite al de beslissende fout.  

5...Pf6 6.Pg5 g6 (6...h6?? 7.Lg6# is mat) 7.Pxh7 

Txh7 8.Lxg6+ Tf7 9.Lxf7+ Kxf7 10.g4²  

 

6.Pg5  

Pe5 is nog gevaarlijker 6.Pe5! Pxd3+ 7.cxd3+- d6 

(7...g6 8.Df3+-) 8.Dh5+ g6 9.Pxg6+-  

 

6...Pxd3+ 7.Dxd3 e6 7...e5 8.Pxh7 De7 9.Pc3 Pa6 

10.Pg5 Th6 11.Pge4 Pb4 12.De2 Th8 13.Lg5 Df7 

14.a3 Pc6 Diagram. 

 

 

15.Pd5 

Nu begint het tactische vuurwerk  

 

15...d6  

15...exd5 16.Pd6#  

 

16.0–0–0 Pe5?!  
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16...a6 17.Td3±  

 

17.Pef6+! Mooi! 

 

17...gxf6 18.Pxf6+ Kd8  

18...Ke7 19.Dxe5 Lg7 (19...dxe5 20.Pg8+ Ke8 

21.Td8#) 20.Pe4+ (20.Ph5+ Kf8 21.Dxg7+ Dxg7 

22.Pxg7 Kxg7 23.h4±) 20...Kf8 21.Dg3 Df5 

22.Tde1+-  

 

19.Dxe5 Le7 20.Pe4 Th5 Diagram.  

 

 

20...Lxg5+ 21.Pxg5 Df8 22.Dxh8 Dxh8 23.Pf7+ 

Ke7 24.Pxh8+- 

 

21.Pxd6! Lxg5+  

21...cxd6 22.Dxd6+ Ke8 23.Dd8+ Lxd8 24.Txd8#  

 

22.Dxg5+ 

Nog mooier. Na Txg5 wint Pxf7 het materiaal met 

rente terug. 1–0 

 

De enige vraag die toen nog restte was of alle 

Spijkenisser schakers deze dag ongeslagen zouden 

blijven.  Erik speelde een “alles of niets” opening, 

zijn aanval sloeg evenwel niet door en hij kwam in 

een verloren eindspel terecht. Taai verdedigen en 

blijven hopen en vechten leverden uiteindelijk een 

theoretisch remise pionneneindspel op. 

Eindstand 5,5 – 2,5 voor Spijkenisse 

Ronde 5: Kennemer Combinatie 2 - Spijkenisse 1 

 

Vol goede moed togen we op 17 december naar het 

Denksportcentrum in Haarlem (een 

Schaakwalhalla, er speelden daar zo’n tweehonderd 

schakers) om daar het sterke Kennemer Combinatie 

2 te bestrijden. Met dit keer als supersub Wilmar 

voor Jordy die aan het klussen is aan zijn oude en/of 

nieuwe huis.  En supporter Patrick was ook weer 

van de partij. De dinsdag ervoor nog training gehad 

van GM Loek van Wely, dus wat kon er misgaan? 

 

Van alles, zo bleek al snel. Maurits kreeg met zwart 

een stokoude opening op het bord. Hij vergat zijn 

loper terug te zetten naar e7, wilde actief spelen en 

toen was het gauw gebeurd. Vaak wint Maurits snel, 

maar dit keer was een snelle nederlaag zijn deel: 

 

Go, Benjamin (2184) - Linde, Maurits van der 

(2161) 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.d4 exd4 5.0–0 Lc5 

Tijd geleden dat ik deze variant op het bord heb 

gezien. 

 5...Pxe4 6.Te1 d5 7.Lxd5 Dxd5 8.Pc3 Dh5 9.Pxe4 

Le6 10.Lg5 is een andere oude variant. 

 

6.e5 d5 7.exf6 dxc4 8.fxg7 

Meestal wordt eerst Te1 gespeeld, maar dat is 

zetverwisseling. 

 

8...Tg8 9.Te1+  

Een ander idee is Lg5: 9.Lg5 Le7 10.Lxe7 Kxe7 

11.Pbd2  
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(11.Te1+ Glenn Flear geeft nu de verrassende zet  

11...Kf6 12.Pbd2 Kxg7 13.Pxc4 Kh8 en zwart kan 

met vertrouwen het middenspel tegemoet zien. 

14.Pce5 Pxe5 15.Pxe5 Dd5=) 

 

11...Txg7 12.Pxc4 Le6 13.Te1 Kf8= 

 

9...Le6 10.Lg5 Dd5?! 

In mijn oude theorieboekje wordt Le7 gegeven. 

Maar ja, zo'n terugzet is wellicht niet makkelijk te 

spelen als je in de "op winst spelen mode" zit. 

10...Le7 11.Lxe7 Kxe7 12.Te4 d3 13.Pc3 Txg7 

14.cxd3 Dxd3 15.Pd5+ Kf8 16.Dxd3 cxd3 17.Pxc7 

Lh3 en zwart staat zeker niet slechter  

18.g3  

(18.Pxa8? Lxg2 19.Te3 Lxf3+ 20.Kf1 Pd4 21.Tc1 

Le2+ 22.Ke1 Pc2+ 23.Kd2 Pxe3 24.Tc8+ Ke7 

25.fxe3 Tg2–+) 

 

18...Tc8  

 

11.Pc3 Df5?!  

De beslissende fout of bestaat er al geen redding 

meer? 

11...Dd7 12.Pe4 Le7 13.Pf6+ Lxf6 14.Lxf6+- en 

zwart heeft geen goede zetten meer. 

 

12.Pe4 Le7 13.Lxe7 Kxe7 14.Pxd4 De5 Diagram.  

 

 

14...Pxd4 15.Dxd4 b6 16.Tad1+- 

  

15.Pg3!  

Nu kan zwart niet met de dame op d4 slaan vanwege 

de paardvork Pf5.  

 

15...Df6 

15...Dxd4? 16.Pf5++-  

 

16.Pgf5+ Ke8 17.Pxe6 fxe6 18.Dh5+  

18.Dh5+ Dg6  

(18...Kd8 19.Tad1+ Kc8 20.Dxh7 Df7 21.Ph6 Dxg7 

22.Dxg8+ Dxg8 23.Pxg8 b6 24.Txe6+-) 

19.Txe6++-  1–0 

 

En toen leek het wel of we aan het dominoën waren 

in plaats van aan het schaken. Eén voor één vielen 

de koningen van de Spijkenisser matadoren (m/v) 

om: Daniël, Désiree, Ricardo, Wilmar en Tony 

konden er geen enkele remise uitpeuteren ondanks 

vaak harde strijd tot ver in het eindspel. 

Een tussenstand van 0-6 was het gevolg. 

 

Gelukkig werd de spreekwoordelijke eer gered door 

Erik, die in de opening door een mijnenveld liep.  

Zijn jeugdige tegenstander speelde echter erg 

voorzichtig en liet allerlei stukoffers aan zich 

voorbijgaan. Toen de stofwolken waren 

opgetrokken, had Erik een gewonnen eindspel op 

het bord. Met behulp van vuistregel voor het 

eindspel nummer 7 (“heb geduld”) werd het punt 

binnengehaald. Gelukkig maar, want 0-8 zou wel 

heel erg zijn geweest.  Want ondanks taai verzet van 

Selman in een paardeindspel (wellicht een 

remisekans gemist), werd ook hem een remise niet 

gegund. 
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Eindstand 1 – 7 voor Kennemer Combinatie 2 

 

Bekedam,Tyro (2076) - Both,Erik (2150)  

 

1.e4 g6  

Mede gezien de toestand van mijn hoofd (griepje) 

geen ruimte voor experimenten  

 

2.d4 Lg7 3.Pc3 d6 4.Le3 a6 5.Dd2 b5 6.0–0–0 Pd7 

Handiger is om eerst Lb7 te spelen om f2-f3 af te 

"dwingen". Nu kan wit h2-h4! spelen.  

 

7.f3 Lb7 8.g4!? 

Dit plan kende ik nog niet. 

 

8...Tc8 

Wellicht tijdverlies, maar direct c7-c5 vertrouwde 

ik niet zo. 

8...c5 9.dxc5 Pxc5 (9...dxc5 10.h4) 10.Ld4 Lxd4 

11.Dxd4 Pf6 12.h4 (12.g5 Pe6 13.Dd2 Pd7 14.h4) 

12...h6 13.Pge2. 

 

9.g5 

Het valt nu niet mee om de zwarte koningsvleugel 

te ontwikkelen. Het paard en de toren staan 

voorlopig buitenspel.  

 

9...c5 10.dxc5 

Spanning opheffen is vaak niet de beste zet 10.Lh3 

e6 11.d5 e5 12.f4. 

 

10...dxc5 

Ik wil mijn loper op g7 niet kwijt. 

10...Pxc5 11.Ld4 Lxd4 12.Dxd4 e5 13.Dxd6 Dxd6 

(13...Dxg5+ 14.Kb1 De7=) 14.Txd6 

 

11.Pge2 Lc6 

Langzaam, maar nu kan wel de dame spelen.  

 

12.Lh3  

Staat de h-pion in de weg. Tenzij hij wil offeren op 

e6, maar dat doet ie niet. 

 

12...e6 13.Pf4 Da5  

Niet bang voor offers op e6 in de tegenaanval. 

 

14.Kb1 b4 Diagram.  

 

 

15.Pce2  

Wit speelt het erg voorzichtig. 

15.Pcd5 exd5 16.exd5 Lb5 17.The1 Kf8 zou 

interessant zijn geweest, wit heeft meer dan 

voldoende compensatie voor het stuk.  

 

15...Pe5?  

Wel heel erg optimistisch. Beter ontwikkelen met 

Pe7. 15...Pe7 16.Lxe6 fxe6 17.Pxe6 Tg8 18.h4 c4= 

16.Dd6? 

En hier haalde ik opgelucht adem, het eindspel is 

erg goed voor zwart. Slaan op e6 was nagenoeg 

winnend voor wit. 

16.Lxe6! fxe6 17.Pxe6 Lf8 18.P2f4 Pc4 19.Df2 

Pxb2 (19...Lb5 20.Lxc5 Lxc5 21.Pxc5 Dc7 22.Pfe6 

De5 23.c3+-) 20.Kxb2 Lb5 21.Dd2 Pe7 en de 
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zwarte koning staat niet echt prettig in het midden. 

Al is er geen geforceerde winst aan te wijzen. 

 

16...Pc4 17.Dxc5 Dxc5 18.Lxc5 Lxe4  

De verleiding weerstaan om op b2 te slaan. 

18...Pxb2 19.Ld4 Lxd4 20.Txd4 Pa4 21.Txb4 Pe7= 

 

19.fxe4 Txc5 20.Pd4  

En weer neemt wit geen enkel risico en slaat niet op 

e6. 

20.Lxe6 fxe6 

(20...Pxb2 21.Td7 Pc4 22.Txf7 Pa3+ 23.Kc1 Txc2+ 

24.Kd1 Lc3 25.Pxc3 bxc3 26.Pd5 Td2+ 27.Ke1 

Pc2+ 28.Kf1 Pd4 29.Pc7+ Kd8 30.Td7+ Kc8 

31.Txd4+ Kxc7 32.Txd2 cxd2 33.Ke2 h6 34.Lxg8 

Txg8 35.gxh6 Th8 36.Kxd2 Txh6 37.h4± 

) 21.Pxe6 Te5 22.Pxg7+ Kf7 23.Td7+ Pe7 24.Pd4 

Kxg7 25.Pc6 Te8 26.Pxe5 Pxe5 27.Tb7±  

 

20...Le5  

Nu is Pxe6 niet meer zo sterk (en de loper staat ook 

nog op h2 gericht). 

 

21.Pfe2 h6! 

Van de nood een deugd maken, heet dat. De toren 

op h8 doet ineens weer helemaal mee. 

 

22.Pb3 Tc7 23.Ped4 hxg5 24.Lf1 Pf6?! 

Niet zo nauwkeurig, maar zwart blijft gewonnen 

staan. 24...g4 voorkomt Pf3. 

 

25.Pf3 Lf4 

25...Pxb2 26.Te1 Lc3 27.Pfd2 a5–+  

 

26.Ld3  

26.Td4 Pe3 27.Txb4 Ke7 28.Lxa6 g4 29.Pe1 g3 

30.h3 g2 31.Pxg2 Pxg2–+  

26...Pg4 27.Thg1 Pge3 28.Tde1 g4 29.Pfd2 Pxd2+ 

30.Pxd2 Diagram. 

 

 

30...g5 

30...Txh2 was wel zo eenvoudig (of toch niet?) 

31.Pf1 Pxc2 niet gezien 32.Pxh2 Pxe1 33.Txe1 

Lxh2 34.Lxa6 Lf4 en zwart wint, maar de lopers 

van ongelijke kleur blijven altijd een risico.  

 

31.Pf1 Pxf1 32.Texf1 Txh2 33.Txg4 a5 34.Td1 

Ke7  

Heb geduld is een van de gouden regels in het 

eindspel. Het had wellicht ergens sneller gekund, 

maar uiteindelijk komt de vis op het droge.  

 

35.Tgg1 Kf6 36.Tdf1 Ke5 37.Tf3 f6 38.Tff1 Tch7 

39.Td1 Td2 40.Tde1 Thh2 41.b3?  

Hier was ik wel blij mee, de witte pionnen staan nu 

vast en zwart heeft allerlei tactische dreigingen over 

de zwarte velden. 

 

41...Tdf2 42.Td1 Ld2 43.Tg4 Lc3 44.Tdg1 Td2 

45.T4g3 Ld4 46.Tf1 Thg2 47.Th3 Tdf2 48.Tfh1 

Kf4 49.Kc1 Lc3 50.Th5 Tg3 51.Kd1 Td2+ 52.Kc1 

Diagram. 
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52...Tdg2 

52...Tgxd3 was verleidelijk 53.cxd3 Txa2 54.T1h2 

Txh2 55.Txh2 g4 56.Kd1 g3 57.Th8 g2 58.Tg8 

Kf3–+ 

 

53.Tf1+ Ke3 54.Thh1 g4 55.Td1 Th3 56.Thf1 

Thh2 57.Kb1 g3 58.Kc1 Tf2 59.Tg1 Kf3 60.Kb1 

Td2 61.Tc1 Thf2  

61...Txd3 62.Tcf1+ Tf2 63.cxd3 g2 64.Txf2+ Kxf2 

65.Txg2+ Kxg2 wint ook wel, maar ik wilde het 

rustig aan blijven doen 

 

62.Lb5 g2 63.Lc6 Kg3 64.Lb5 Kh2 65.Lc4 e5 

66.Lb5 Ld4 67.Lc4 Tf4 en wit verliest een toren 0–

1 

 

Nu we over de helft van de competitie zijn is de 

conclusie dat het kampioenschap voorlopig ver weg 

is, al moeten we nog wel tegen de nummers 1 en 2 

spelen. Daarvoor zijn de resultaten te wisselvallig. 

Grote overwinningen worden afgewisseld met 

kansloze nederlagen. Vooral in de uitwedstrijden 

tegen de sterkere teams weten we nog geen vuist te 

maken. 

 

Gelukkig hebben we op zaterdag 4 februari weer 

een thuiswedstrijd in de Boekenberg tegen ZSC-

Zaende gespeeld en hopelijk hebben we dan weer 

twee matchpunten aan ons totaal toegevoegd! 

 

Stand in KNSB 2B na de vijfde ronde: 

   MP BP 

1.  AAS  10 27½ 

2.  De Waagtoren   8 24 

3.  SOPSWEPS'29   7 25 

4.  Spijkenisse    6 22 

5.  Kennemer Comb. 2   6 20 

6.  Caissa 2    4 20½ 

7.  Voorschoten    3 17½ 

8.  ZSC-Saende      2 16 

9.  Oegstgeest '80   2 14½ 

10. SG Max Euwe 2   2 13 

 

Persoonlijke scores na vijf rondes: 

         Rating    Score          TPR 

1. Erik Both  2150 3½ - 5 70 %  2201 

2. Selman Ercan 2085 3½ - 5 70      2142 

3. Maurits v d Linde 2161 3    - 5 60      2227 

4. Jordy Lahaye  2083 2½ - 4 63      2097 

5. Ricardo Klepke 2210 2½ - 5 50      2191 

6. Désiree Hamelink 2182 2½ - 5 50      2098 

7. Daniel Zevenhuizen 2120 2½ - 5 50      2094 

8. Tony Zhang  2206 2    - 5 40      2131 

9. Wilmar Meijer 2062 0    - 1   0       ----- 
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Je best doen en niet scoren 

door Joey Brokaar 

 

De titel is gestolen van het stukje dat Bart ongeveer 

een jaar geleden schreef over de voortgang van het 

tweede team halverwege het seizoen. We zijn een 

jaar verder en wederom staat Spijkenisse 2 aan de 

rand van de afgrond in de promotieklasse. In iedere 

wedstrijd heeft het team zijn kansen gehad en toch 

is het allemaal nét niet. 

 

Nieuwerkerk a/d IJssel 1 – Spijkenisse 2 

Over de eerste wedstrijd, uit tegen Nieuwerkerk a/d 

IJssel 1, kan ik door mijn afwezigheid daarbij helaas 

weinig zeggen, behalve dat deze naar verluidt met 

wat pech met 5-3 verloren ging. 

 

  

Fabian van Buuren (L) en Rob Kalkman. 

 

Spijkenisse 2 – Erasmus 1 

De tweede wedstrijd was de thuiswedstrijd tegen 

Erasmus 1, afgelopen jaar gepromoveerd uit de 

eerste klasse. Een klein ratingoverwicht voor 

Erasmus, maar niets schokkends en het 

thuisvoordeel moest zijn werk voor het eerst dit 

seizoen gaan doen. 

 

Ook bij deze wedstrijd kon ik zelf niet aanwezig 

zijn, al heb ik dit keer wel vooruit gespeeld. Na een 

goed gespeelde Siciliaanse opening kreeg ik op 

bord 4 met wit een prettig voordeel, maar richting 

de tijdnoodfase kreeg ik een gevaarlijk 

kwaliteitsoffer om de oren. De witte stelling was 

beter, met een kwaliteit extra, maar zwart had het 

makkelijkere spel. Uiteindelijk wist ik het overzicht 

niet te houden en liep in een aantal combinaties, 0-

1. Een week later ging de wedstrijd met 2½-5½ 

verloren na wat van begin af aan een kansloze strijd 

op de overgebleven zeven borden is geweest. 

 

RSR Ivoren Toren 2 – Spijkenisse 2 

Vooraf dachten we hier een gelijkwaardige 

wedstrijd in te gaan tegen een tegenstander die, net 

als wij, met nul punten onderaan stond. Op locatie 

aangekomen bleken er ineens iets sterkere spelers 

mee te spelen dan verwacht, dus de avond begon 

met een lichte tegenvaller. 

 

De eerste beslissing viel op bord 1 bij Rick. Hij 

speelde een enorm scherpe opening, waar zijn 

tegenstander meer theoretische kennis van leek te 

bezitten. Rick kwam al snel een pion achter en zijn 

koning bleef in het midden van het bord structureel 

in de problemen. Dit leidde onherroepelijk tot een 

1-0 achterstand. 

 

De gelijkmaker volgde echter niet veel later door 

Kostas. Op bord 6 wist hij zijn tegenstander tactisch 

een stuk afhandig te maken en al snel was het 1-1. 

 

Vanaf 11 uur vlogen de punten me vervolgens aan 

alle kanten om de oren. Wilmar had door wat trage 

zetten met zwart een vervelend initiatief tegen 

gekregen in een Franse doorschuifvariant en kon het 

niet langer houden. Bijna tegelijk won Rob echter 

met een fraaie aanval zijn partij, wist Paul vanuit 
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een lastig ogende verdediging remise te houden en 

moest Werner zijn partij opgeven. 

 

Zo kwamen we 3½-2½ achter te staan met goede 

stellingen op de resterende twee borden. 

Ondergetekende had met wit een toreneindspel met 

overwicht overgehouden aan een Siciliaanse 

Najdorf, maar kon dit door accurate verdediging net 

niet omzetten in een vol punt. 

 

Daardoor moest de gelijkmaker van bord 4 komen, 

waar Fabian echter na een lange, scherpe partij zijn 

hoofd niet koel wist te houden in tijdnood en 

verloor. Zo moesten we na een zwaar gevecht toch 

de punten in Crooswijk achterlaten. 

 

Spijkenisse 2 – Charlois Europoort 3 

De meest recente wedstrijd op het moment van 

schrijven. Wederom een zeer spannende wedstrijd, 

waarin we aan het kortste eind trokken. 

 

Op bord 8 wist Rob het eerste punt van de avond te 

scoren. Hij had zijn tegenstander al vroeg in de 

partij onder druk gezet en toen de zwarte koning 

richting het open centrum werd gedwongen, ging 

het snel mis. Zo zette Rob, hiermee gedeeld 

topscorer van het tweede, een 1-0 voorsprong op het 

bord. 

 

Niet snel na het ontstaan van de voorsprong kwam 

de 1-1 vanaf bord 2. Rick kwam niet goed uit de 

opening en werd al snel gedwongen twee pionnen 

in te leveren. Hij bleef echter vechten en wist er een 

eindspel uit de slepen dat nog niet zo makkelijk te 

winnen was. Zijn tegenstander toonde echter goede 

techniek en wist het toch af te maken. 

 

Een nieuwe voorsprong kwam van bord 1, waar de 

andere topscorer een prachtige partij speelde. 

Wilmar had met zwart in een Hollandse opening 

wat moeite om zijn stelling te ontwikkelen, maar 

toen het eenmaal zo ver was werd zijn tegenstander 

volledig kansloos gelaten en toen hij met twee 

pionnen minder een torenloos eindspel in werd 

gedwongen, hield hij het voor gezien. 

 

Ongeveer gelijk met de beslissing op bord 1 viel 

ook de beslissing bij Paul op bord 7. Zijn 

tegenstander had in de Caro Kann een pion geofferd 

en kreeg daar een gevaarlijke aanval voor terug. 

Toen Paul offers op f7, g7 en vervolgens ook nog 

e6 moest toestaan begon zijn koningsstelling er 

slecht uit te zien en hij moest snel daarna helaas 

opgeven, 2-2. 

 

Niet lang na de 2-2 kreeg ik een tikje op mijn 

schouder en de vraag van invaller Steven of hij op 

bord 4 remise mocht aanbieden. Hij en zijn 

tegenstander hadden veel materiaal afgewikkeld en 

er leek niet veel meer te gebeuren in de stelling, zo 

oordeelden we achteraf allebei. Na overweging van 

de overgebleven borden stemde ik in met de remise, 

een uitstekend resultaat van onze invaller tegen een 

sterke tegenstander! 

 

Bij 2½-2½ waren Kostas, Fabian en ik nog bezig 

met onze partijen. Kostas had op bord 6 met wit een 

erg goed ogend eindspel overgehouden aan een 

scherpe Siciliaanse Draak en leek op weg naar 

winst, toen hij pardoes een gedekte pion sloeg met 

zijn toren en zijn partij verloor. 

 

Op dat moment had Fabian een toreneindspel met 

een pluspion op het bord en had ik zelf een 
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gelijkwaardig toreneindspel. Beiden zochten we 

naar manieren om onze partijen te winnen, maar het 

zat er ondanks meerdere pogingen niet in. Hiermee 

moesten we als team wederom berusten in een 

nederlaag, dit keer met 3½-4½. 

 

De rest van het seizoen wordt dus, net als in de 

afgelopen twee seizoenen, een strijd tegen 

degradatie. We hebben echter nog wedstrijden voor 

de boeg tegen op papier de zwakkere teams, die ook 

niet altijd even goed scoren. Het biedt dus allemaal 

zeker nog perspectief voor de rest van het seizoen, 

startend bij de uitwedstrijd van vrijdag 2 februari 

tegen Moerkapelle, waar we onze eerste 

matchpunten zullen moeten gaan scoren. 

 

  Promotieklasse          N  Mp Bp  

1. Charlois Europoort 3   5  8  23½  

2. Nieuwerkerk a/d IJ. 1  5  7  19½  

3. Sliedrecht 2           4  6  19   

4. Moerkapelle 1          5  5  20½ 

5. Erasmus 1            5  5  20½  

6. RSR Ivoren Toren 2   4  5  17½ 

7. Charlois Europoort 4   4  4  17½  

8. Spijkenisse 2          4  0  12   

9. SO Rotterdam 2         4  0  10   

 

    Spijkenisse 2          r1 r2 r3 r4 r5 W  N  

1.  Wilmar Meijer          1  ½  0  -  1  2½ 4  

2.  Rob Kalkman            0  ½  1  -  1  2½ 4  

3.  Werner Hubner          1  ½  0  -  -  1½ 3  

4.  Kostandinos Sideras    ½  0  1  -  0  1½ 4   

5.  Paul de Freytas        0  1  ½  -  0  1½ 4  

6.  Joey Brokaar           -  0  ½  -  ½  1  3  

7.  Fabian van Buuren      0  0  0  -  ½  ½  4 

8.  Rick van der Pluijm    0  0  0  -  0  0  4  

 

Inv. Steven de Wilde       -  -  -  -  ½  ½  1  

Inv. Gijsbert Looij        ½  -  -  -  -  ½  1 

 

 

Hoe het derde voort den-derde in 2016 

door Bart de Glopper 

 

Na een onnodige degradatie van het “jonge derde” 

in seizoen 2015/16 zijn er geen revanchegevoelens, 

maar toch wel “echte hoop” voor een terugkomst in 

de eerste klasse. 

 

Nadat de opstellingen van teams bekend werden, 

blijkt dat er op rating tweede gegadigden zijn om 

deze hoop de grond in te boren. De eerste 

belangrijke wedstrijd was er al in de tweede ronde, 

Messemaker 1847 3, op papier sterker dan wij, 

kwam op bezoek. Een nipte, maar zeker een 

verdiende overwinning was ons deel. 

 

 

Nieuwerkerk a/d IJssel 2 – Spijkenisse 3. 

 

De clash van de concurrenten, Messemaker 1847 3 

en Sliedrecht 3, eindigde in een overwinning voor 

Messemaker 1847 3, zodat wij ons tot 

winterkampioen konden uitroepen na het winnen 

van onze wedstrijden. Natuurlijk een onzin titel, 

maar voorlopig twee matchpunten meer dan de 

andere teams. Dat de wedstrijd tegen Shah Mata 3 
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veel moeilijker liep dan verwacht, zullen maar even 

vergeten, het gebeurde ten slotte in het vorige jaar. 

 

Het zijn voorlopig de oudjes (daartoe reken ik Björn 

ook maar) die de kar trekken. Daarbij zie ik de 

goede resultaten van Steven en Nick niet over het 

hoofd. Het zelfvertrouwen is aanwezig, waarom 

zou het dan niet lukken? Het derde hoort natuurlijk 

minimaal eerste klasse te spelen. Gewoon een foutje 

rechtzetten! 

 

 

Steven (L) en Peter, samen met Bart topscoorders van 

Spijkenisse 3. 

 

   Klasse 2C              N  Mp Bp 

1. Spijkenisse 3          4  8  22½ 

2. Messemaker 1847 3      4  6  22   

3. Sliedrecht 3           4  6  20   

4. Moerkapelle 2          4  4  17   

5. SO Rotterdam 3         4  4  15 

6. Shah Mata 3            4  2  15  

7. Krimpen a/d IJssel 4   4  2  10  

8. Nieuwerkerk a/d IJ. 2  4  0  6½  

 

    Spijkenisse 3      r1 r2 r3 r4 W  N 

1.  Steven de Wilde    1  ½  1  1  3½ 4  

2.  Bart de Glopper    ½  1  1  1  3½ 4 

3.  Peter Zeeman       1  ½  1  1  3½ 4  

4.  Bjorn Verstraate   1  0  1  1  3  4  

5.  Nick Groeneweg     1  ½  1  -  2½ 3   

6.  Patrick Meijer    ½  1  1  0  2½ 4 

7.  Steyn de Lange     1  0  ½  0  1½ 4 

8.  Gijsbert Looij    ½  -  ½  -  1  2 

9.  Villa Siu         -  1  -  0  1  2  

 

Inv. Richard Koopman    -  -  -  ½  ½  1 

 

Spijkenisse 4 

door Karel van den Burg en Richard Koopman 

 

Het vierde team moest de eerste wedstrijd thuis 

tegen Dordrecht 4. We hadden de hele wedstrijd 

beter gestaan, maar in tijdnood waren er een paar 

spelers die het niet in winst konden omzetten. Ik wil 

nog even een aandachtpuntje naar voren brengen: 

Frank Buijck speelde op het eerste bord tegen 

iemand van vijfennegentig jaar. Einduitslag: 4-4. 

 

 

Frank Buijck, kopman van Spijkenisse 4. 

 

RSR Ivoren Toren 4 tegen Spijkenisse 4 in de oude 

school. We kwamen al gauw met 1-0 voor, omdat 

Richard in een half uurtje van RSB-competitieleider 

Arrian Rutten won. Simon van der Beek had zo’n 

moeilijke stelling op het bord staan dat zijn 

tegenstander een half uur tot driekwartier na afloop 

van de partij nog steeds zat na te denken over wat 

hij nou verkeerd had gedaan Einduitslag: 5-3. 

 

De derde wedstrijd tegen SOF/DZP 3 werd 

uiteindelijk een makkelijke overwinning nadat we 

tegen RSR Ivoren Toren 4 wakker geschud waren 

en Richard de teamopstelling iets veranderd had. 

Einduitslag: 5½-2½. 
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De vierde wedstrijd was tegen Fianchetto 4 in 

Schiedam, waarbij onze teamleider jammer genoeg 

niet mee kon doen. Alex van der Most kon gelukkig 

wel mee doen en behaalde, als invaller, zijn derde 

winstpunt op rij. Jammer dat hij niet meer in mag 

vallen, maar toch op de verjaardag van Simon van 

der Beek een mooie overwinning behaald. 

Einduitslag: 2½-5½. 

   

We staan nu vierde en spelen de volgende wedstrijd 

op 3 februari in de Boekenberg tegen de nummer 

één: Sliedrecht 4. 

 

Klasse 3B             N  Mp Bp  

1. Sliedrecht 4        4  8  20½ 

2. RSR Ivoren Toren 4  4  8  20  

3. Dordrecht 4        4  5  20½  

4. Spijkenisse 4       4  5  18   

5. 3-Torens 2          4  4  14   

6. Fianchetto 4        4  2  13½  

7. HI Ambacht 2        4  0  12   

8. SOF/DZP 3           4  0  9½  

 

    Spijkenisse 4            r1 r2 r3 r4 W  N  

1.  Simon van der Beek       ½  1  1  ½  3  4      

2.  Frank Buijck             1  ½  0  1  2½ 4    

3.  Karel van den Burg       ½  0  1  1  2½ 4 

4.  Richard Koopman          0  1  1  -  2  3  

5.  Simon Schaffeld          1  0  1  0  2  4 

6.  Peter Leentvaar          0  0  ½  1  1½ 4     

7.  Jan Straatman            -  ½  0  -  ½  2 

8.  Michel Samsom            -  0  -  0  0  2    

 

Inv.  Alex van der Most      1  -  1  1  3  3    

Inv.  Herman van Os          0  -  -  1  1  2 

 

Antwoorden schaakpuzzels 

door Ricardo Klepke 

 

Puzzel 1: Dame insluiten 

1.h7+ Kh8 (of 1…Kg7; 1…Kxh7? 2.Dxh5+!) 

2.Dd4+ en vervolgens 3.Tfb1! 

 

Puzzel 2: Dame insluiten 

Eerst beginnen met 1.a4 (of 1.a3). Vervolgens 

speelt wit Tfb1 en/of Lb5 om de dame in te sluiten. 

 

1.  2.  

 

Puzzel 3: Dame insluiten 

1…Db8 en vervolgens 2…Lb7. 

 

Puzzel 4: Paard insluiten 

1.b6! Dxb6 

2.Dc3! 

 

3.  4.  

 

Puzzel 5: Mat geven 

1.Tf1+ Kg8 

2. h6! xh6 (2…g7 3.Ke8 en daarna 4.Tf8#) 

3.Ke7 en daarna 4.Tg1# 

 

Puzzel 6: Een toren offeren 

1.Tg8+ Kh7 

2.De3! dreigt zowel 3.Dxb6 als 3.Th8+!  

Als zwart niet mat wil gaan, dan is 2…Te6 

verplicht, maar dat geeft direct een kwaliteit weg. 

Na bijvoorbeeld 2…Td6 of 2…Dd6 krijg je: 3.Th8+ 
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(3…Kxh8? 4.Dxh6#) Kg7 4.Dxh6+ Kf6 5.Dh4+ g5 

6.Dh6# (5…Kg7 6.Tg8#). 

 

5.  6.  

 

Puzzel 7: Mat geven 

1.Pg3 a3 

2.Kf5 a2 

3.Kg6 a1=D 

4.Pf5# 

 

7.  
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