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De interne: Wie van de drie ?
Het is dit jaar in de interne spannender dan ooit. Na ronde
31 verdringen zich nog altijd drie spelers rond de toppositie:
Bart Gijswijt, Jan Burggraaf, en René Duchêne.  Het is
geregeld stuivertje wisselen, maar de afgelopen week
deelde Bart met wit een rake klap uit richting René D.
Een verrassend schijnoffer bezorgde zwart lastige pro-
blemen die hem uiteindelijk boven het hoofd groeiden.
René in ‘t Veld, lange tijd ongeslagen, is een tikje afgezakt
naar de vierde plaats. Kort daarachter, maar waarschijnlijk
kansloos voor het kampioenschap, volgen Max Merbis,
Harry Lips, en Peter Beerens. De laatste ziet net als
vorig jaar met het lengen van de dagen zijn beste vorm
terugkomen. Dit zevental uit HWP 1 (de plaatsings-
commissie had het weer bij het goede eind !) wordt gevolgd
door een mengsel van spelers uit het tweede en derde
team, met daartussen zeer verdienstelijk Yorick Tromp.
Uit ronde 25 daarom de partij tussen hem en Max Merbis.
Yorick liet daarin kansen liggen op een beter resultaat.
Na 25 zetjes geschuif (aldus Max) stond de volgende
stelling op het bord:

Stelling na 25…Pd8

Wit besloot tot aktie over te gaan, onder het motto: “zo
dient het spel hier gespeeld te worden”.
26. b4 axb4 27. axb4 Pce6 28. f4 Lf7 29. e5 Als wit zich
niet door een stom motto had laten leiden maar gewoon
had opgelet, dan had hij nu met 29. f5 Pg5 30. Pxf6 een
gezonde pion gewonnen. 29…fxe5 30. fxe5 Pb7 31. exd6
Pxd6 32. c5? Weer slaafs het motto. 32. Pxb6 cxb6 33.
Dd3! wint weer een pion. 32…bxc5 33. bxc5 Pb5 34.
Db4 De8. Het eerste motto is uitgewerkt en wit zoekt een
nieuw thema, en vooral een goede voortzetting van de
aanval. Hij komt niet verder dan penning op de e-lijn en
meent g7 als zwakte te moeten aanmerken. 35. Tfe1 Tb8
36. Dg4 Pbd4? Het wordt zwart allemaal wat te veel. Het
paard kan gewoon worden geslagen, maar wit volhardt in
zijn dogma’s. 37. Pf5? Lh5!         *** zie diagram II ***
Nu hangt er van alles en een goede voortzetting is niet
meer voorhanden. Tijd voor de noodrem, dan maar. 38.
Dh3 Pxc2 39. Pxg7 Nu ligt 39…Df7 erg voor de hand,
waarna wit 40. Pxe6 speelt en met de pendel Dc3+ en
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Stelling na 37…Lh5

Dg3+ minstens remise kan afdwingen, als zwart bijv. een
van de torens slaat. Hoe onwaarschijnlijk het ook klinkt,
de beste kans was 39…Pxg7 en zwart krijgt erg veel
materiaal voor de dame. 39…Kxg7 40. Txe6 Df7? Nu is
dit een blunder. Zwart overziet een schaak. 41. Dc3+
Kg8 42. Pe7+ Dxe7 43. Txe7. De pointe is dat na 43…Tf7
44. Txf7 Kxf7 45 Tf1+ het paard valt zonder dat de witte
toren wordt geslagen. Zwart verkiest een snel einde. 43…
Lxd1 44. Dg7#.  (commentaar van Max Merbis).

De externe: Oogstjaar voor HWP !?
Dit jaar zijn er twee kampioenschappen te vieren, en het
is zeker dat drie teams gaan promoveren. Volgend jaar
zullen HWP 2 en HWP 3 beide uitkomen in de eerste
klasse van de NHSB, en het vijfde en zesde in de derde
klasse.
Het derde team was dit jaar in topvorm: Met slechts één
nederlaag en zes overwinningen werd HWP 3 kampioen
in de klasse 2D. In de laatste ronde werd gedecideerd
afgerekend met de enig overgebleven concurrent, Het
Witte Paard uit Zaandam. The Battle of the White Knights
leverde een 6-2 overwinning op voor HWP. Van-
zelfsprekend ontbrak het bij ons kampioensteam niet aan
topscorers. Marius Jaspers, Frank Homburg en N.
Ziyadah springen eruit met scores rond de 80% !
Minstens zo overtuigend was het kampioenschap van het
vijfde. In de klasse 4D wisten onze mannen zes over-
winningen te boeken, plus nog een gelijkspel. Dat was
voldoende voor 13 matchpunten, één punt meer dan de
Heemsteedse Schaakclub 3. De laatste wedstrijd van het
vijfde eindigde in een nuttige 5.5 - 2.5 overwinning op de
Kennemer Combinatie 10. De hoogste scores waren hier
voor Ton Deutekom en Antonio Adamidis, terwijl Hans
Spanjersberg aan het eerste bord niet minder dan 5 uit 6
liet aantekenen. Louis Bongenaar scoorde 100%, maar
had te vaak bezigheden buitenshuis om de gedroomde 7
uit 7 te kunnen verwezenlijken.
Het zesde is dit jaar knap tweede geworden in de klasse
4B, en ook hier is promotie aanstaande. De laatste wed-
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strijd tegen de Degoschalm (inder-
daad, een tamelijk originele naam
voor een schaakclub. Nederland kent
vast wel een half dozijn Witte Paar-
den, maar “Degoschalm” lijkt me
uniek in zijn soort (na samenvoeging
van de twee Westfriese clubs ‘ Denk
Goed Na en de Schalm, werd tot
deze naam besloten... red.) werd met
5.5 - 2.5 gewonnen. HWP6 heeft zes
wedstrijden gewonnen en er slechts
één verloren, tegen de uiteindelijke
kampioen Caïssa 4. Een volmaakte
score was hier weggelegd voor Her-
man Leijte. Ook Vincent Steemers
droeg flink wat punten bij aan het
succes.
Het vierde, vorig jaar gepromoveerd,
wist zich goed te handhaven in de
klasse 2C. Met zes matchpunten, de
oogst van drie overwinningen, eindig-
de ons team in de middenmoot. De
laatste ronde werd nog nipt verloren
van de Waagtoren 5, maar dat re-
sultaat deed er niet meer toe.

Tenslotte ook goed nieuws van het
zevende: Tegen de Wijker Toren 7
werd voor het eerst dit jaar ge-
wonnen. De uitwedstrijd ging met 5-
3 naar HWP. Zoals Willem de Ruig
al voorspelde was hiermee het hek
van de dam. De volgende wedstrijd
tegen Waagtoren 9 eindigde in 7.5 -
0.5 voor het zevende. Voorlopig staat
ons team achtste, met een bemoe-
digende score van twee gelijke spe-
len en TWEE overwinningen.
Waren er dan helemaal geen teleur-
stellingen dit jaar? Louter goed-
nieuws-berichten? Nou ja, eerlijk
gezegd hebben de twee hoogste
teams van de club toch een beetje
teleurgesteld. Het tweede wist slechts
met moeite het vege lijf te redden.
Pas in de laatste ronde kon een
overwinning met de kleinst mogelijke
cijfers de dreigende degradatie
voorkomen. Hier was echt op beter
gerekend. En voor het eerste was
stilletjes op promotie gehoopt, zeker
nu we versterkt waren met Bart
Gijswijt en Jan Burggraaf.
Een zwakke start van de competitie
is het team echter opgebroken.
Daarnaast draaiden enkele wed-
strijden onverwacht uit op een mini-
maal 4.5 - 3.5 verlies. Pas in de
tweede helft van de competitie werd
er lustig op los gescoord, maar toen

was het eigenlijk al te laat. Toch zijn
er uitstekende resultaten te melden
van de topborden: Bart Gijswijt gaat
bijna zeker als topscorer in de
afdeling 3E eindigen, en ook René
Duchêne is in dit klassement nog niet
helemaal kansloos. Als illustratie van
Bart’s goede spel een fragment uit
zijn partij tegen Geralt Serdijn, de
wedstrijd tegen LSG-4:

Bart Gijswijt (2140)- Geralt Serdijn
(2173)
1. d4 b5 2. e4 a6 3. Pf3 Lb7 4. Ld3
Pf6 5. Pbd2 e6 6. O-O c5 7. dxc5
Lxc5 8. e5 Pd5 9. Pe4 Le7 10. a4
b4 (10... Pb4 11. Lg5 f6 12. exf6
gxf6 13. Pe5 ! O-O 14. Lh6 f5 15.
Df3 Kh8 16. Dg3 Lf6 17. Pd6 1-0,
Swinkels-Serdijn, Vlissingen 2006)
11. Lg5+ f6 12. exf6 Pxf6 13. Lxf6
gxf6 14. Pe5 !

Een mooi stukoffer analoog aan, en
misschien geïnspireerd door de partij
Swinkels - Serdijn. Er dreigt Dh5+,
en op 14… fxe5 volgt 15. Dh5+ Kf8
16. f4 met winnende aanval, bv. 16…
De8 17. Dh6+ Kg8 18. Tf3.
14 … O-O 15. Dg4+ Kh8 16. Dh5 ?
Jammer, 16. Pg5 ! had op slag ge-
wonnen, zie: 16… De8 (want zowel
op 16... fxg5 als op 16... fxe5 volgt
17. Dh5 met directe winst) 17. Dh4
+-. Overigens had ook 16. Dh4 snel
succes opgeleverd.)
16... De8 17. Pxf6 Dxh5 18. Pxh5
d6 19. Pc4 Pd7 20. Tfe1 Pc5 21.
Pa5!? Pxd3 22. cxd3 Ld5 23. Pc4
Tad8 24. a5 e5?! 25. Pg3 Tg8? Nu
wordt het loperpaar snel ingesnoerd
26. Pb6 Lc6 27. d4 Lf6 28. d5 Lb5
29. Pe4 Le7 30. Te3 en wit won op
zet 42.   1 - 0

Beker
De bekerfinale ging dit jaar tussen
Rene in ’t Veld en Koos Stolk. Dat
Rene in de finale stond zal niemand
echt verbazen. Hij strijdt alle jaren
lang mee om de prijzen. Voor Koos
ligt dat anders. In de interne draait
hij altijd wel mee bij de eerste vijftien.
Maar de echte top lijkt toch net iets
te hoog gegrepen. Maar in de beker
gelden andere wetten.  Dat bleek ook
dit jaar maar weer eens.
In de eerste ronde sneuvelde al di-
rect één van de favorieten. Bart
Gijswijt ging onderuit tegen Patrick
van der Oord. Ook voor enkele out-
siders was de eerste ronde reeds
het eindstation. Nazeeh Zyiadah, de
finalist van vorig jaar verloor van
Sander Tromp, Adrie Pancras van
Remco van der Horst en Ben de
Jong ging onderuit tegen Rob
Mulder. Voeg daarbij dat Frans Arp
en Ardjan Langedijk verhinderd
waren en het aantal kanshebbers
was al aardig uitgedund.
In ronde twee werden Paul Ruber,
David Joziasse en Rob Mulder eruit
geknikkerd en in ronde 3 volgde het
sensationele verlies van Rene Du-
chene tegen Rens Zuiderveld.
Koos ondertussen had alle
veldslagen overleefd. Via
overwinningen op Eduard Leinwand,
David Joziasse en Marius Jaspers
plaatste hij zich voor de kwartfinale.
Daarin wist hij zich vrij eenvoudig te
ontdoen van Chris Rensink. De fi-
nale lonkte, maar dan moest nog wel
even Jan Burggraaf, de koploper in
de interen competitie van dat mo-
ment, verslagen worden. Zie
hieronder het resultaat:

Koos Stolk  -  Jan Burggraaf
1. e4 e5 2. Pf3 Pc6 3. Lb5 a6 4.
La4 Le7 5. O-O Pf6 6. Lxc6 dxc6
7. d3 Pd7 8. Pbd2 O-O 9. Pc4 f6
10. Ph4 Pb6 11. Pe3 g6 12. c3 f5
13. Pf3 f4 14. Db3+ Kg7 15. Pc4
Le6 16. Pfxe5 Pxc4 17. dxc4 Ld6
18. Pf3 b5 19. Dc2 Lxc4 20. Te1
g5 21. b3 g4 22. Pd4 Dh4

 *** zie diagram ***
Het witte stukoffer is totaal incorrect,
was Jan soms met zijn hoofd meer
bij het clubkampioenschap??
23. bxc4 Tae8 23. … f3 wordt
simpelweg weerlegd door e5 en na
g3 volgt gewoon h3
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24. e5 Dh5 25. Lxf4 Txf4 26. exd6
1-0  en Koos dus in de finale!!.

Rene in ’t Veld bereikte de eindstrijd
door zich achtereenvolgens te
ontdoen van Paul Pancras, Hendrik
Jan Gabriels, Remco van der Horst,
Richard Copier en Max Merbis.

De finale gespeeld op 8 mei leek in
het niets op de spectaculaire voetbal
bekerfinale tussen Ajax en AZ van
enkele dagen daarvoor. Koos met
zwart greep al op de 12e zet goed
mis en vocht daarna een verloren
strijd. De HWP Bokaal gaat in 2007
dus naar Rene in ’t Veld!!

Rene in ’t Veld - Koos Stolk
1. d4 f5 2. c4 Pf6 3. Pc3 e6 4. Lg5
Le7 5. h4 d5 6. e3 Pbd7 7. Tc1 Pe4
8. Lxe7 Dxe7 9. cxd5 Pxc3 10. Txc3
Db4 11. Db3   (11. dxe6 Pb6 12. Dc2
Pd5 13. Db3 Dxb3 14. Txb3)
11... Dxb3 12. axb3 c6 Het is een
raadsel waarom zwart niet gewoon op
d5 terugneemt. Nu levert hij zomaar
twee pionnen in.

13. dxc6 bxc6 14. Txc6 Pf6 15. Lc4
Ke7 16. Pf3 Ld7 17. Tc5 Pe4 18.
Ta5 Thc8 19. O-O Pd6 20. Pe5 Tc7
21. Tfa1 Le8 22. Le2 Tc2 23. Lf3
Tb8 24. Txa7+ Kf6 25. T1a6 Pe4 26.
Lxe4 fxe4 27. Ta8 1 - 0

stelling na 22... Dh4

Kennemer Open
Dit jaar is al weer de vierde jaargang
van dit mooie toernooi. Op de KNSB
competitiezaterdagen worden de
negen rondes verspeeld in het his-
torische pand van het Kennemer Ly-
ceum. Het toernooi wordt georga-
niseerd door leden van verschillende
Haarlemse schaakverenigingen,
waaronder Gerard Brookhuis van
HWP. Of dit leuke toernooi volgend
seizoen weer zal plaatsvinden is nog
onzeker omdat het ernaar uitziet dat
het Kennemer Lyceum volgend jaar
niet beschikbaar zal zijn. Men is dus
op zoek naar een nieuwe lokatie.

Zoals altijd kent het toernooi twee
groepen, een 2000- groep en een
1700- groep. Er doen dit jaar zo’n 90
schakers mee, wat aangeeft dat dit
een populair toernooi is. Op 12 mei
is de laatste ronde en in beide groe-
pen is het bovenaan, na 8 rondes,
ongemeen spannend. Koploper in
groep 1 is de Katwijker Rob Veen-
huijsen met 6½ punt. Hij wordt op de
voet gevolgd door twee talenten van
de Kennemer Combinatie, Hicham
Boulahfa en Max Kerkvliet, die beide
6 punten hebben. Daarachter zitten
nog eens vier spelers met 5½ punt
die theoretisch ook nog kans hebben
om bovenaan te eindigen. HWP’ers
spelen geen rol van betekenis in deze
groep. Boudewijn Eijsvogel doet het
prima met 4½ punt, maar Richard
Copier (vorig jaar nog gedeeld derde)
en Louis Bongenaar vertoeven in de
onderste helft.

In groep 2 gaan twee man aan de
leiding met 6½ punt, te weten
clubgenoot Sylvain de Ruijter en Hans
Larooij uit Lelystad. Zij worden op de
voet gevolgd, met 6 punten, door
Amsterdammer Jan van Willigen.
Daarnaast zijn er nog drie schakers
met 5½ punt, die theoretisch ook nog
kans maken. HWP’ers die meedoen
in deze groep zijn Antonio Adamides,
Hans Huson, Frits Bakkes, Edward
Geerts en Frits Welling (de winnaar
van deze groep vorig jaar).

Op de toernooiwebsite
(http://home.planet.nl/~gbrookhuis/
KennemerOpen/index.htm) staat alle
informatie.

Tot slot een korte partij uit de zesde
ronde (03 maart 2007) van en door
medekoploper Sylvain.

S.de Ruijter - W.Maarschalkerweerd
1. d4 d5 2. Pf3 e6 3. e3 Pf6 4. Ld3
c5 5. c3 Ld6 6. O-O O-O 7. Pbd2
Pbd7 8. Te1 e5 9. e4 Te8 tot zover
een hoofdvariant van de Colle
10. exd5 Pxd5? dit is niet goed, hier
had zwart eerst 10.... cxd4 moeten
spelen
11. Pe4 Dc7 12. dxe5 Pxe5?

Beter was geweest 12.... Lxe5. Wit
staat dan wel beter, maar eenduidig
is het voor schakers van dit niveau
nog niet. Nu staat wit echter gewon-
nen) 13. Pxd6 Pxf3+ (Zwart had geen
trek in Dxd6 vanwege de lastige pin
op de d-lijn. Bovendien dacht hij
waarschijnlijk dat hij beter stond)
14. gxf3 Txe1+ 15. Dxe1 Dxd6

Tot zover had zwart waarschijnlijk
gerekend, maar wit kan het nu be-
slissen met een leuke stap 3 (of is
het 2?) combinatie
16. De8+ Df8 17. Lxh7+  1 - 0
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Huldiging
Het bestuur van HWP Haarlem zal op donderdag 24 mei
in het Uniegebouw aan het Staten Bolwerk 60 (voor
nummer 60 gaan staan en dan is de ingang aan je
linkerhand) de teams  huldigen die dit jaar kampioen zijn
geworden of promoveren.

Wij nodigen alle Witte Paarden uit om deze avond bij te
wonen.

Het programma van die avond is nog niet bekend, maar
dat het leuk wordt weten wij zeker.

Er wordt natuurlijk geschaakt, maar voor wie van darten
houdt zijn de dartboards beschikbaar en zo lang het droog
en licht is, kan er buiten een partijtje jeu de boules worden
gespeeld!

En natuurlijk kan er geklaverjast worden.
Vanaf 20.00 uur is ons tweede clubhuis open en zal de
avond rond 23.00 uur eindigen.

Namens het bestuur,
       Paul Tuijp

Random Chess
Op speciaal verzoek van wedstrijdleider Joost Jansen
de volgende aankondiging.
Op zaterdag 2 juni 2007 organiseert schaakvereniging
FischerZ voor de vierde keer het Open Nederlands
Kampioenschap Fischer Random Chess (960 chess).

Lokatie: De Bekeerde Suster
Kloveniersbugwal 6-8
Amsterdam

Speeltijden: 11.30 uur tot +/- 17.30 uur
aanmelden tussen 11:00 en 11.15 uur

Speeltempo: 7 ronden Zwitsers, 20 min. p.p.p.p.

Joost had zelf graag de Haarlemse eer hoog willen
houden, maar als wedstrijdleider kan dat natuurlijk niet.
Daarom zijn vraag: Welke Haarlemse schaker durft?!
En denk niet dat je kansloos bent, want vorig jaar ging
de titel, ondanks deelname van enkele toppers, naar een
volslagen onbekende.

NOVA-toernooi
De voorbereidingen voor het Nova toernooi zijn enige
tijd geleden al weer gestart;  van 29 juni t/m 1 juli zal er
weer gespeeld worden aan de Randweg. De eerste

aanmeldingen zijn
binnen en ook de toer-
nooicommissie draait al
weer op volle toeren.
Om de kosten voor de
vereniging te beperken
kunnen de leden een
belangrijke bijdrage le-
veren door een (of
meer) grootmeester(s)
een logeerplaats aan te
bieden. Het is niet veel
moeite, ze arriveren vrij-
dag na de eerste ronde
en zijn zondagmorgen
alweer weg, alleen een
bed en twee keer een
ontbijt, dat is alles.Ik kan
uit eigen ervaring zeg-
gen dat dat een mooie
kans is persoonlijk ken-
nis te maken met Neder-
landse of internationale
topschakers.
Bovendien help je er de
club dus mee en mag je
dan ook zelf gratis

deelnemen aan het toernooi!!
Lijkt het je wat?? Meld je dan aan bij Gerko Vos,
telefoon 023 5250466, e-mail gerko.vos@hotmail.com.

Voor de 4e maal de HWP Schaakfietstocht
De commissie heeft de  voorbereidingen voor de
schaakfietstocht van HWP Haarlem gestart. Volgens de
archieven is het alweer de 4e maal dat het wordt
georganiseerd.  De
route wordt vrijdag 25
mei gefietst en verder
uitgestippeld door
Frits, Vincent en
Willem. Hun eega’s
begeleiden de mannen
en voegen waardevolle
argumenten toe... Voor
de traditionele lezingen
hebben zich al 3
gegadigden gemeld.
De organisatie is daar
zeer tevreden over.
Zondag 24 juni gaat het
dan echt gebeuren.
Zoals gebruikelijk
starten we om 10.00
uur bij de Soos. De
organisatie verzoekt
een ieder zijn twee-
wieler op te tuigen met
fietstas. Dit in verband
met het vervoer van
borden, stukken en
klokken.
Eindpunt zal dit jaar
hoogstwaarschijnlijk onze nieuwe locatie op het Staten
Bolwerk zijn. Men kan daar dan nog de Jeu de Boules-
sport beoefenen, pijlen werpen, een kaarspel spelen  en/
of schaken.
De schaakfietstocht zal worden afgesloten met een koud
en/of warm buffet. Voor de liefhebbers kan er daarna
nog geschaakt worden tot ongeveer 21.14 uur.

Namens de feestcommissie,
Vincent, Frits en Willem

de Agenda
Do. 17 mei: 27e Louis Blok rapid toernooi te Zandvoort.

Ruud Schiltmeijer; ruudzandvoort@hetnet.nl of
023-5717272

Za. 19 mei: Het Spaarne Rapid Toernooi. Bert Bergshoeff;
BertBergshoeff@compuserve.com of
023-5355918.

Za. 26 mei: Castricum Rapid toernooi.
Willem Pool; Willempool@planet.nl
of 0251-653970.  Ook dit jaar is het voltallige
HWP bestuur hier weer aanwezig...

Za. 2 en 9 en Persoonlijk kampioenschap van de NHSB.
Zo. 10 juni: Gerard vd. Graaf. SchakeninNH@quicknet.nl of

0229-561598.
Zo. 3 juni: HWP Haarlem Jeugd GrandPrix Toernooi in de

Vondelschool te Aerdenhout.
Vr. 15 en 35e De Uil Vierkampen Toernooi.
Za. 16 juni Cock Ippel; Deuil@planet.nl of 06-22577267
Zo. 17 juni (Snel)schaken op het strand.

Gerard vd. Graaf. SchakeninNH@quicknet.nl of
0229-561598.

Vr. 29 juni t/m HWP Haarlem organiseert wederom het ROC
Zo. 1 juli NOVA Toernooi. Ook dit jaar is de organisatie

weer in handen van Frits Welling. Inschrijven kan
via de HWP site of bij Frits. Fwelling@wish.net.
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Het seizoen zit er bijna op. Maar er
wacht nog een lekker toetje. Op
zondag 3 juni organiseert HWP het
laatste jeugd Grand Prix toernooi van
dit seizoen. Het toernooi wordt
gespeeld in de Vondelschool in
Aerdenhout. Uiteraard verwachten we
dat er heel veel HWP’ers meedoen.
Ook zijn we nog op zoek naar vrij-
willigers, onder andere voor de cater-
ing en schoonmaak. Maar ook tafel-
hoofden zijn nog nodig. Speel je mee
of help je mee? Meld je aan bij Frank
Beverdam
(frank@beverdam.demon.nl)

Dan de interne. De strijd om het
kampioenschap is beslist. Ook dit jaar
heet de kampioen Wum van den
Akker. Hij verloor dit seizoen slechts
éénmaal en wel van Johan Geurts.
Verder speelde hij nog twee remises
(beide malen tegen Jurriaan
Hisschemoller) en voor de rest werd
er alleen maar gewonnen. Zijn grootste
concurrent, Pjotr Tabachnikoff, kon
lang aanhaken, maar nadat hij ook het
tweede onderlinge duel verloor, was
de strijd om de titel eigenlijk al beslist.
Zie hieronder hoe dit duel verliep. Het
commentaar is van trainer Ben de
Jong.

Pjotr Tabachnikoff - Wum vd. Akker
Gespeeld op 20-3-2007
Speeltempo: 15 minuten per persoon

1.e2-e4  e7-e5 2.Pg1-f3 Pb8-c6 3.
Pb1-c3 Pg8-f6 4.Lf1-e2 Lf8-c5 5.
Pf3xe5! {Een goede zet van Pjotr. Wit
wint het stuk altijd weer terug.}
5... Pc6xe5 6.d2-d4 Lc5-d6 7.d4xe5
Ld6xe5 8.Pc3-a4 0-0 9.0-0 {De open-
ing is keurig volgens het boekje ge-
speeld en Pjotr en Wum hebben
beiden de 3 gouden regels gevolgd:
een pion spelen in het centrum, het
paard en loper eruit en rocheren.}
9. ... h7-h6? {Beter is d7-d5 om de
loper op c8 “in het spel te brengen”.
Van de slechte loper blijft Wum nog
lang last houden.}
10. h2-h3? {f2-f4!}
10. ... Pf6xe4 11. Dd1-d5!? {Waarom
niet denkt Pjotr. Wit valt immers twee
stukken aan en heeft dus een dubbele
aanval. Wum heeft echter nog een

24... Dg5-h5? {Met de bedoeling om
Txf2 en Dxd1 te spelen.}

25.g2-g4  {Pjotr ziet over het hoofd
dat er nu een paardvork in de stelling
zit met Pd5-f4! Dan komt Dh5-b5,
Pf4xe2 Db5xe2 Tf1-e1 De2-c2 en Td1-
c1. Wit staat dan beter want de
slechte loper van zwart gaat zeker
verloren na Te1-e8!}
25... Dh5-g6 26.Td1-e1 Dg6-d3  {Om
de zwarte toren van de e-lijn te lokken
om daarna met de paardvork Pd5-e7
de dame terug te winnen.}
27.Pd5-f4 {Nu komt de paardzet
alsnog, maar Wum heeft opnieuw een
fraaie verdediging, maar nog steeds
kan de loper op c8 gewonnen worden.}
27... Te2xe1  28.Tf1xe1 Dd3-c3
29.Te1-e8 Kg8-h7 30.Lc7-e5? {Pjotr
wil de dame opjagen, maar de dame
kan nu de loper op c8 dekken. Beter
was eindelijk de loper op te peuzelen,
ook al staat de toren op c8 gepend
door de eigen loper! }
30... Dc3-c6 31.f2-f3 {een lokkertje.
Na Dxf3 valt de loper op c8. Maar
Wum heeft zijn eigen dubbele aanval
(en kan nu de loper ontwikkelen)
31... d7-d6! 32.Le5-d4 Dc6xd8
33.Pf4-d5  Dd8-c6  34.Pd5-e7  Dc6-
c2  35.Kh2-g3  Lc8-e6 {Eindelijk kan
de loper worden gespeeld}
36.Ld4xa7  Le6-c4  37.La7-b8  Lc4-
f1  38.Pe7-f5  Dc2-g2  39.Kg3-f4  g7-
g5  40.Kf4-e4  Dg2-c2 41.Ke4-d4
b7-b5?  {Wum overziet de mat-in-1-
zet. (Dc2-d3!)}
42.Pf5xd6 b5-b4 43.Pd6xf7 Lf1-c4
44.Pf7-d6 Lc4xa2  45.Pd6-b5 b4-b3
46.Pb5-a3 Dc2-b2 47.Kd4-c4
Db2xa3  48. Kc4-c3  b3-b2  49. Kc3-
c2 b2-b1 (D) 50. Kc2-d2 Db1-b4  51.
Kd2-e2 Ke2-d1 52.Db4-b2  Kd1-e1
53. Da3-a1 Mat.

de Jeugd

verraderlijke verdediging.}
11... Tf8-e8!

12.Dd5xe4?? {Soms moet je de
gedachte van je vorige zet loslaten en
niet doorslaan! Pjotr had echter te snel
het paard aangeraakt en kon dus niet
anders dan met de dame slaan. Als je
toch ‘te snel’ een stuk wilt aanraken,
dan liever je eigen stuk. Dan kun je
bijvoorbeeld nog Db3 spelen. Er komt
nu dus een echt aftrekschaak.}
12... Ld6-h2 13.Kg1xh2 Te8xe4
{Zwart staat een dame voor tegen twee
‘lichte stukken’, maar staat toch niet
zo goed ontwikkeld. De toren op a8
en de loper op c8 doen nog niet echt
mee.Wit gaat vervolgens alle stukken
in het spel brengen.}
14.Pb1-c3 Te4-e8 15.Lc1-f4  Dd8-f6
16.Lf4-g3  Df6-b6 {Om de pion op b2
aan te vallen en c7 te dekken.}
17.Pc3-d5 Db6xb2 18.Pd5xc7 {Beter
is om eerst Ld3 te spelen.}
18... Te8xe2 19.Pc7xa8 Db2xc2?
{Iets te materialistisch. Zwart staat al
voldoende materiaal voor om te winnen
en moet daarom eerst nog de loper
ontwikkelen. Nu heeft Pjotr een
röntgenaanval op c8 door Tf1-c1 te
spelen. Dan wint wit een derde stuk
terug in ruil voor het dameverlies en
zijn er zeker nog kansen voor wit.}
20.Pa8-c7?  Dc2-c5  21.Ta1-c1 Dc5-
e7 22.Pc7-d5  {Moeilijker te zien, maar
Pb5 leidt tot stukwinst want na De7-
d8, komt Pb5xa7 en gaat de loper op
c8 verloren.}
22... De7-d8 23.Lg3-c7 Dd8-g5 24.
Tc1-d1 {Pjotr zag waarschijnlijk dat
Tf1-d1 gevolgd wordt door Te2xf2,
waarna mat dreigt op g2. Dan heeft
Wit echter Lg3! En valt de loper op
c8.}
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De strijd om de derde plaats (en dus
een mooie beker) is nog spannend.
Het gaat tussen Douwe Sternfeld en
Niek Potma. En heel misschien maakt
Jelle Hoekstra nog een kans.
Dit jaar ook een rating groep, omdat
nu we drie jaar bezig zijn de
verschillen toch wel groot zijn. In de
rating groep tot 350 gaat Max Akkers
aan de leiding, Hij wordt gevolgd door
Floris van Dam en Vincent Kuys.

1. Wum van den Akker 503
2. Pjotr Tabachnikoff 425
3. Douwe Sternfeld 353
4. Niek Potma 340
5. Jelle Hoekstra 320

1. Max Akkers 203
2. Floris van Dam 193
3. Vincent Kuijs 148
4. Thymo Kapenga 144
5. Job van den Akker 132

Stand groep 350-1000

Stand groep t/m 350


