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U vindt ons hier: 
 

 

Routebeschrijving naar het speellokaal 

Openbaar vervoer: Vanaf station Amsterdam Zuid neemt u metro 51 richting Westwijk. Uitstappen bij halte Kronen-
burg. U loopt rechtsaf de Rembrandtweg op en gaat bij een rotonde rechtdoor. Na ca. 300 meter 
maakt de Rembrandtweg een bocht naar links. Vlak voor deze bocht ziet u aan uw rechterhand 
het EGCC. 

 
Auto: Neem vanaf de A9 afslag Amstelveen (afslag 5) (houd vanuit de richting Schiphol op de afslag 

links aan). Onderaan de afslag gaat u (vanuit beide richtingen) rechtsaf, richting Amsterdam / 
Amstelveen-Noord. U krijgt direct een aantal stoplichten vlak na elkaar - ga hier steeds rechtdoor. 
Na 300 meter komt u bij een rotonde - ga ook hier rechtdoor. Na weer 200 meter is er weer een 
stoplicht - ga opnieuw rechtdoor. Na 600 meter komt u bij het volgende stoplicht (in de midden-
berm ziet u een beeld van twee judoka's in volle actie). Hier gaat u rechtsaf. U rijdt nu op de laan 
Walcheren. Neem na ongeveer 300 meter de laatste zijweg links voor de rotonde (Texelstraat). 
Na ongeveer 200 meter bereikt u Schokland - (het is de voorlaatste zijstraat rechts) waar u vrij-
wel direct het EGCC aantreft. U kunt het beste in het laatste gedeelte van de Texelstraat links 
parkeren. NB: Het is niet toegestaan om te parkeren op het binnenterrein van het Go-centrum. 



Van de redactie 

– door Dirk Goes – 

L’Echec, het roemruchte clubblad van Zukertort/Amstelveen, was vroeger een bruisend periodiek berstens vol club-
nieuws, dat 5 tot 6 keer per jaar verscheen. Maar niets duurt eeuwig, en een aantal jaren geleden is het ter ziele gegaan. 
Ik betreur dat, en als je iets betreurt kun je twee dingen doen: 
 
Optie A. Je jeremieert, overigens niet ten onrechte, dat vroeger alles beter was. 
Optie B. Je steekt de handen uit de mouwen. 
 
Aangezien u dit zit te lezen begrijpt u onmiddellijk dat ik voor optie B heb gekozen. Ik doe het wel op mijn manier. De 
nomine moge L’Echec 2.0 dan een clubblad zijn, de facto is het een jaaroverzicht waarbij wordt teruggeblikt op het seizoen 
dat achter ons ligt. Veel artikelen zullen u bekend voorkomen vermits ze reeds op de onovertroffen website hebben 
gestaan, andere zijn nieuw. Zo heb ik hoogstpersoonlijk drie artikelen geschreven over schaakgeschiedenis, die nog niet 
eerder zijn gepubliceerd. Ik wens u veel leesplezier en sta nadrukkelijk open voor opbouwende kritiek! 

 

 
Het bestuur ter vergadering bijeen. Op de achtergrond houd ex-voorzitter Henk Boot een oogje in het zeil. 
 

Van de voorzitter 

– door Michiel Harmsen – 

Ik heb zojuist met veel plezier een concept van het nieuw in het leven geroepen clubblad van Zukertort Amstelveen 
gelezen. L’Echec is lang geleden ter ziele gegaan en feitelijk vervangen door stukken op de Zukertort-website. De basis 
van dit nieuwe clubblad wordt gevormd door de stukken van de website, aangevuld met een aantal artikelen van Dirk 
en veel nieuw fotomateriaal. Het vormt zo een mooi jaaroverzicht, zowel qua inhoud als vormgeving. Dit is alweer een 
initiatief van Dirk Goes. Alweer, want dit jaar heeft hij ook al de match Paul van der Sterren – Hing Ting Lai georgani-
seerd. Wat is het toch fijn dat clubleden geheel vrijwillig zulke initiatieven ontplooien. Zonder al dit vrijwilligerswerk 
zou onze club niet in zijn huidige vorm kunnen voortbestaan. Als de boeddhisten gelijk hebben met hun theorie over 
reïncarnatie, dan denk ik dat Dirk in een volgend leven op een hoger niveau reïncarneert vanwege al het goede dat hij 
voor anderen doet. Persoonlijk geloof ik niet in reïncarnatie, maar ik geloof wel dat het belangrijk is een goed leven te 
leiden. Daarbij hoort ook belangeloos dingen voor anderen doen. Dat is volgens mij de kern van een vereniging. 
 
Ik wens iedereen veel leesplezier met dit nummer. Ook als je het niet meteen wilt uitlezen raad ik aan om het wel uit te 
printen en te bewaren omdat dit jaaroverzicht de tand des tijds beter doorstaat dan de gemiddelde website. Het nieuwe 
seizoen zal ongetwijfeld weer veel leuke partijen en andere ludieke momenten opleveren. Schrijf hier alsjeblieft weer 
veel leuke stukjes over voor op de website, zodat Dirk volgend jaar weer zoiets moois kan produceren! 



Externe competitie 2013/2014 

Individuele scores 

 Zukertort/A 1 Score TPR    Zukertort/A 2 Score TPR
         
Sybolt Strating 7 uit 9 2363   Paul-Peter Theulings 5½ uit 9 2231
Fitzgerald Krudde 5½ uit 9 2376   Joran Donkers 4 uit 8 2071
Sander Los 5½ uit 9 2235   Matthew Tan 5 uit 7 2333
Lody Kuling 5 uit 9 2232   Jan Helsloot 1½ uit 7 1864
Tjark Vos 3 uit 9 2044   Tobi Kooiman ½ uit 7 1785
Hing Ting Lai 4½ uit 8 2295   Gijs IJzermans 2 uit 6 2052
Florian Jacobs 2½ uit 8 1958   Colin Stolwijk 2 uit 6 2052
Stan van Gisbergen 4 uit 7 2322   Dennis Brouwer 4 uit 5 2332
Christopher Brookes 2½ uit 7 2097   Jonathan Tan 2 uit 4 2152
Jelmer Sminia 1 uit 7 1881   Ivan Pilcevic 3 uit 3 2319
Jan Helsloot ½ uit 2 2020   Esther de Kleuver ½ uit 2 1834
Matthew Tan 1 uit 1 2589   Michiel Harmsen 1 uit 1 2304
Jeroen Schoonackers ½ uit 1 2224   Eric Roosendaal ½ uit 1 2082
Dennis Brouwer ½ uit 1 2132   Kevin Tan 0 uit 1 1921
Jonathan Tan 0 uit 1 2035   Renzo Finkenflugel 0 uit 1 1765
Jan Krans 0 uit 1 1881   Laurens Schilstra 0 uit 1 1691
Reglementair 0 uit 1    Harold de Boer 0 uit 1 1844
      Reglementair 2 uit 2
         
Totaal 43 uit 90     33½ uit 72

 
 
 Zukertort/A 3 Score TPR

 

   
Waldemar Moes 4½ uit 8 2039
Tjomme Klop 4 uit 8 2040
Walt Schagen 4½ uit 7 2062
Jeroen Schoonackers 4 uit 7 1979
Jan Krans 3½ uit 7 1997
Joel de Vries 4 uit 6 2081
Esther de Kleuver 3½ uit 6 2074
Peter de Heer 3 uit 4 2176
Ridens Bolhuis 2½ uit 4 2088
Eric Roosendaal 1 uit 3 1839
Henk Boot 2 uit 2 2229
Harold de Boer 1½ uit 2 2148
Roger Mehra 1½ uit 2 2016
Laura Ratniece ½ uit 2 1777
Michiel Harmsen 0 uit 1 1801
Dirk Goes 0 uit 1 1715
Reglementair 1 uit 2
   
Totaal 41 uit 72

 
 
 Zukertort/A 4 Score TPR    Zukertort/A 5 Score TPR
         
Eric Roosendaal 5½ uit 7 2107   Henk Boot 6 uit 7 2083
Marcel Laarhoven 4 uit 7 2110   Dirk Goes 4½ uit 7 1825
Ridens Bolhuis 4 uit 7 1914   Elham Wasei 1 uit 7 1516
Michiel Harmsen 3 uit 7 1980   Mateo Glowacki 4½ uit 6 1969
Willem Hensbergen 4½ uit 6 2048   Olav Lucas 4 uit 6 1896
Harold de Boer 4 uit 6 2009   Danny Kool 2½ uit 6 1663
Nico Louter 3 uit 6 1963   Laurens Schilstra 1½ uit 6 1686
Dirk Goes 2 uit 2 2065   Renzo Finkenflugel 5 uit 5 2218
Elham Wasei 0 uit 2 1554   Walther Kappelhof 4 uit 5 1876
Olav Lucas ½ uit 1 1990   Reglementair 0 uit 1
Mateo Glowacki 0 uit 1 1581      
Henk Boot 0 uit 1 1716      
Renzo Finkenflugel 0 uit 1 1719      
Reglementair 0 uit 2       
         
 30½ uit 56     33 uit 56
 
 



Scoretabellen 

 

Zukertort/A 1  (KNSB, 1e klasse A)  Gesp Mp Bp  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                 
1. Sissa 1 (K)  9 16 61   7½ 4½ 8 8 7 7½ 6 6½ 6 
2. Kennemer Comb. 1  9 15 55½  2½  6 7 8 6 7 5 7 7 
3. Wageningen 1  9 12 52½  5½ 4  7½ 4½ 7 4 6 7½ 6½ 
4. Philidor Leeuwarden 1  9 11 45½  2 3 2½  5½ 5 8 6 6 7½ 
5. Zukertort/A 1  9 10 43  2 2 5½ 4½  6 4½ 5½ 6½ 6½ 
6. DSC 1  9 9 46½  3 4 3 5 4  6 5½ 7 9 
7. SOPSWEPS ’29 1  9 7 35½  2½ 3 6 2 5½ 4  2 5 5½ 
8. Purmerend 1  9 5 45  4 5 4 4 4½ 4½ 8  4½ 6½ 
9. SSC 1922 1 (D)  9 5 35½  3½ 3 2½ 4 3½ 3 5 5½  5½ 
10. Dr. Max Euwe 2 (D)  9 0 30  4 3 3½ 2½ 3½ 1 4½ 3½ 4½  

 

Zukertort/A 2  (KNSB, 2e klasse B)  Gesp Mp Bp  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                 
1. Caissa Eenhoorn 1 (K)  9 16 61   4½ 4 4 5 5½ 5½ 4½ 4½ 5 
2. De Wijker Toren 1  9 15 55½  3½  5½ 4 5½ 4½ 5 5 5½ 5½ 
3. Caissa 2  9 12 52½  4 2½  4½ 3½ 5 4 5 5 4½ 
4. Laurierboom/Gambiet 1  9 10 45½  4 4 3½  2 5 3 7½ 5 5½ 
5. Kennemer Comb. 2  9 7 43  3 2½ 4½ 6  6 3½ 3½ 1½ 4 
6. Zukertort/A 2  9 7 46½  2½ 3½ 3 3 2  5½ 5½ 4½ 4 
7. WSC 1  9 7 35½  2½ 3 4 5 4½ 2½  3 3 5½ 
8. Groninger Comb. 3  9 7 45  3½ 3 3 ½ 4½ 2½ 5  4½ 4 
9. AAS 1 (D)  9 6 35½  3½ 2½ 3 3 6½ 3½ 5 3½  5½ 
10. HSG 1 (D)  9 3 30  3 2½ 3½ 2½ 4 4 2½ 4 2½  

 

Zukertort/A 3  (KNSB, 3e klasse C)  Gesp Mp Bp  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                 
1. Messemaker 1847 1 (K)  9 16 51½   3½ 5 6½ 4½ 4½ 6 8 6½ 7 
2. ZSC Saende 1  9 16 48½  4½  3½ 6 5½ 6 6 5 6½ 5½ 
3. Fischer/Z 1  9 13 44  3 4½  4½ 4 5½ 3½ 7½ 6 5½ 
4. Zukertort/A 3  9 11 41  1½ 2 3½  4 4½ 6½ 6 7 6 
5. ASV 3  9 8 36  3½ 2½ 4 4  4½ 3½ 3 6 5 
6. ASC 1  9 7 39  3½ 2 2½ 3½ 3½  4 6 7 7 
7. De Wijker Toren 2  9 7 29½  2 2 4½ 1½ 4½ 4  3½ 1½ 6 
8. VAS 3  9 5 24½  0 3 ½ 2 5 2 4½  3½ 4 
9. Accres Apeldoorn 3 (D)  9 4 23½  1½ 1½ 2 1 2 1 6½ 4½  3½ 
10. Caissa 6 (D)  9 3 22½  1 2½ 2½ 2 3 1 2 4 4½  

 

Zukertort/A 4  (SGA, Promotieklasse)  Gesp Mp Bp  1 2 3 4 5 6 7 8 
               
1. Almere 2 (K)  7 11 37½   4½ 3½ 5½ 7 4 6½ 6½ 
2. Caissa 7  7 11 36½  3½  5 4 6½ 4½ 6 7 
3. ENPS 1 (P)  7 9 27½  4½ 3  4 4½ 4½ 2½ 4½ 
4. Zukertort/A 4  7 8 30½  2½ 4 4  4 4 6 6 
5. Boven IJ 2  7 7 25½  1 1½ 3½ 4  5 5½ 5 
6. De Raadsheer 1  7 6 29  4 3½ 3½ 4 3  6½ 4½ 
7. De Wachter 1 (D)  7 4 20½  1½ 2 5½ 2 2½ 1½  5½ 
8. De Amstel 1 (D)  7 0 17  1½ 1 3½ 2 3 3½ 2½  

 

Zukertort/A 5  (SGA, 1e klasse B)  Gesp Mp Bp  1 2 3 4 5 6 7 8 
               
1. Amsterdam West 2 (K)  7 13 37   5½ 4 5½ 5 6 4½ 6½ 
2. Zukertort/A 5  7 11 33  2½  5 4 5 6½ 4½ 5½ 
3. VAS 4  7 10 35½  4 3  6 4 6 6 6½ 
4. Fischer/Z 2  7 8 27  2½ 4 2  5 4½ 4 5 
5. ENPS 2  7 5 25½  3 3 4 3  4 4 4½ 
6. Almere 4  7 4 23½  2 1½ 2 3½ 4  4 6½ 
7. De Volewijckers 1  7 3 24  3½ 3½ 2 4 4 4  3 
8. Boven IJ 3 (D)  7 2 18½  1½ 2½ 1½ 3 3½ 1½ 5  



Wie was Johannes Hermann Zukertort? 

– door Dirk Goes – 

Onze naamgever werd geboren op 7 september 1842 in het Poolse Lublin. Hij leerde pas op 18-jarige leeftijd schaken. 
Kort daarna ging het naar Breslau (het huidige Wroclaw) om geneeskunde te studeren, een studie die hij, in weerwil van 
het feit dat hij zich ‘doctor’ noemde, waarschijnlijk nooit heeft afgerond. Hij raakte bevriend met de grote Adolf Anders-
sen, die hij in 1871 in een match met 5-2 versloeg. Het jaar daarop vertrok hij naar Engeland, waar hij de rest van zijn 
leven zou wonen. In het toernooi van Londen 1872 eindigde hij achter Steinitz en Blackburne op de derde plaats, en ook 
in andere toernooien was hij zeer succesvol: eerste in Keulen 1877, samen met Winawer gedeeld eerste in Parijs 1878, 
tweede in Berlijn 1881 en vierde in Wenen 1882. Die jongens reisden wat af in die tijd, en dat zonder TomTom! 
 
Maar zijn grootste succes was toch wel zijn overwinning in Londen 1883. Uit zijn eerste 23 partijen scoorde hij 22 punten 
(alleen verlies tegen Steinitz). Op dat moment kon hij al niet meer worden ingehaald, zodat verlies van zijn laatste drie 
partijen (naar verluidt vanwege opiumgebruik, wat op dat moment nog niet verboden was!) geen gevolgen had voor de 
toernooizege. Tweede werd Steinitz met 19 uit 26, ook niet slecht natuurlijk. Na dit toernooi werden Zukertort en Stei-
nitz algemeen als de beste schakers van hun tijd beschouwd. Drie jaar later leidde dat tot een match om het wereld-
kampioenschap, een titel die tot dat moment nog niet bestond. Deze match werd gespeeld in de Verenigde Staten, in 
achtereenvolgens New York, St. Louis en New Orleans. Steinitz won de eerste partij maar Zukertort won er vier op rij. 
Daarna stortte hij echter in, einduitslag 12½-7½ voor Steinitz. Na de match was Zukertort, die een slechte gezondheid 
had, fysiek gesloopt. Zijn resultaten gingen zienderogen achteruit en hij haalde nooit meer zijn oude niveau. 
 
Zukertort stierf op 20 juni 1888 aan de gevolgen van een beroerte die hem een dag eerder trof terwijl hij in het Londense 
schaakcafé Simpson’s Divan zat te vluggeren met Sylvain Meyer. Omstanders sjouwden hem eerst naar de burelen van 
de Britse Schaakbond en pas daarna naar het ziekenhuis, waar mijns inziens een andere volgorde meer voor de hand zou 
hebben gelegen. 
 
Zukertort stond bekend om zijn fotografisch geheugen, wat hem in staat stelde aan meerdere borden tegelijk blind te 
schaken. In december 1876 scoorde hij in Londen 13½ uit 16 tegen sterke amateurs, wat in die tijd nog nooit was ver-
toond. Het wereldrecord staat nu op naam van George Koltanowski, die het in 1937 opnam tegen 34 schakers: 24 keer 
winst, 10 remises en geen enkele nederlaag! Dit record werd weliswaar in 1947 gebroken door Miguel Najdorf (45 bor-
den) en in 1960 door Janos Flesch (52 borden), maar in beide gevallen zat daar een vlekje aan. Najdorf kreeg de zetten ge-
noteerd doorgegeven terwijl Flesch zijn tegenstanders aanspoorde zo snel mogelijk op te geven. Ja, hallo, zo kan ik het 
ook! 

 
 
 

Remise? 

– door Dirk Goes – 

Edwin – “ik bied remise aan”- van Erp is, behalve één van de oudste leden van Zukertort, ook één van de trouwste. Als 
hij eens een clubavond overslaat dan ben je bijna geneigd ongerust te bellen waar hij blijft. Omdat hij altijd vroeg op de 
club is kreeg hij dispensatie om, als enige volwassene, deel te nemen aan de interne jeugdcompetitie van Zukertort. 
Dammen doet hij bij ADV, ook in het Go Centre. Nieuwsgierig naar de mens achter deze bijzondere denksporter sprak 
ik een tijdje geleden met hem. 
 
Edwin werd geboren op 16 augustus 1948 in Jakarta, voormalig Nederlands-Indië. Hij kwam gehandicapt ter wereld, 
lijdend aan de ziekte van Little, ook wel Engelse ziekte genoemd. Op zesjarige leeftijd verhuisde het gezin naar Amster-
dam. Edwin was 8 toen zijn moeder hem leerde dammen en 15 toen zijn vader hem leerde schaken. School ging hem 
dermate gemakkelijk af dat hij toestemming kreeg een klas over te slaan. In 1965 woonde hij tijdelijk in Arnhem bij de 
Johanna Stichting, die was gespecialiseerd in de behandeling van gehandicapte kinderen. In die periode werd de Arn-
hemse Schaakvereniging (ASV) zijn eerste schaakclub. In 1969 kwam hij te wonen in Verzorgingshuis Berkenstede in 
Diemen en werd lid van Zukertort. Wouter Simonis reed hem jarenlang van huis naar de club en vice versa, maar tegen-
woordig wordt hij gebracht en gehaald door een taxi. 
 
 
 
 
 



Zijn beste schaakresultaten behaalde Edwin in simultaans: remise tegen Hoan Liong Tan (in 1961 Nederlands Kam-
pioen), twee keer remise tegen Kortsjnoi en winst op Kavalek, Portisch, Smyslov, Browne, Ljubojevic, Uhlmann en Ribli. 
Zohee! Met dammen is zijn beste prestatie een remise tegen niemand minder dan oud-wereldkampioen Ton Sijbrands in 
een partij die liefst zes uur duurde. 
 
Naar eigen zeggen beschikt Edwin over een aantal bijzondere eigenschappen. Zo kan hij zowel met links als met rechts 
leesbaar schrijven. Hypnotiseren kan hij ook, waarbij het me verstandig leek dat maar niet op mij uit te testen, en tevens 
is hij datumparagnost. Nooit van gehoord, dus dat moest hij even uitleggen. Het kwam erop neer dat hij je van iedere 
willekeurige dag, al ligt die heel ver in het verleden, kan vertellen of dat een zondag/maandag/dinsdag/woensdag/ 
donderdag/vrijdag dan wel zaterdag was. Proef op de som genomen, en ik vroeg hem op welke dag 8 mei 1973 viel. Het 
antwoord, vergezeld van een beaming smile van oor tot oor, kwam à tempo: “Woensdag, het was een woensdag”! Hmm, 
ik ben een kneus in kansberekening maar de kans dat hij gelijk heeft lijkt me 1 op 7 …. 
 
 

 
 

Edwin van Erp: “Woensdag, het was een woensdag!” 



Verslaggeving Zukertort/A 1 
 
 
 

  21  september  2013 DSC 1 (2058) – Zukertort/A 1 (2226)  4 - 6 

 Sebastiaan Smits (2170) – Stan van Gisbergen (2324)  0 - 1 
 Lisa Hortensius (2135) – Fitzgerald Krudde (2291)  0 - 1 
 Sten Goes (2216) – Jelmer Sminia (2242)  1 - 0 
 Smaranda Padurariu (2190) – Hing Ting Lai (2266)  ½ - ½ 
 Talitha Munnik (1980) – Florian Jacobs (2182)  1 - 0 
 Martine Middelveld (2145) – Sander Los (2263)  0 - 1 
 Martin Glimmerveen (2079) – Christopher Brookes (2104)  0 - 1 
 Jan Pieter Vos (2014) – Lody Kuling (2251)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Mark Breton (1512) – Sybolt Strating (2227)  0 - 1 
Dirk Goes Bram van der Velden (2140) – Tjark Vos (2106)  1 - 0 

 
Rond 12:45 betrad ik als toerist de fraaie speelzaal van het Delftse Denksportcentrum. Nog geen minuut later zag ik me-
zelf met een heuse officiële taak opgezadeld toen ik door debuterend teamleider Lody Kuling als vrijwilliger werd aan-
gewezen om een stukje voor de website te schrijven, en omdat ik zo gauw geen nee kon zeggen zit u dit nu te lezen. 
Vooruit dan maar weer .... 
 
In deze wedstrijd was Zukertort het te kloppen team. DSC, vorig seizoen gepromoveerd uit de tweede klasse, miste haar 
op papier twee sterkste spelers en mede hierom liepen de gemiddelde ratings (2058 voor DSC en 2226 voor Zukertort) 
nogal fors uiteen. Dat verschil werd overigens voornamelijk veroorzaakt door de tegenstander van Sybolt Strating, die 
met zijn rating van 1512 op de een of andere manier een ratingverschil van dik 700 punten moest zien te overbruggen. 
Ga er maar aan staan! 
 
De eerste uren van een competitiewedstrijd zijn voor een scribent nog goed vol te houden. Af en toe eens kijken hoe het 
staat, constateren dat er nog van alles kan gebeuren en maar weer verder werken aan de stapel ongelezen kranten. Om 
14:45 rolde de eerste uitslag binnen en die bleek een tegenvaller. In een Nimzo-Indiër had Tjark Vos met zijn c-pion op 
d4 geslagen en daarmee het doodvonnis voor zijn pion op d6 bezegeld. Een paar zetten later dacht hij zijn tegenstander 
met een fraaie schwindel te hebben gehingtingd, maar helaas bleek daar toch een lek in te zitten: 1-0 achter. Maar geen 
nood, want Christopher Brookes kwam al snel met de gelijkmaker aangewandeld. Na pionwinst was de rest een kwestie 
van ruim aanwezige techniek: 1-1. 
 
Het duurde een tijdje voordat de volgende uitslag kon worden genoteerd, maar daarna volgden de ontwikkelingen 
elkaar in hoog tempo op. Sander Los bracht ons op voorsprong (van zijn stelling herinner ik me een onaantastbaar paard 
op c5), die door Stan van Gisbergen na stukwinst werd vergroot. Daarna moesten wat tegenvallers worden verwerkt 
toen Florian ik-zie-niets-meer-de-laatste-tijd Jacobs zijn nederlaag tegen de in Zukertort-kringen niet onbekende Talitha 
Munnik kwam melden en ook Jelmer Sminia werkte het niet bol tegen Sten, de sterkste aller Goezen. Het zou toch wel 
reg komen allemaal? Gelukkig toonde Sybolt zich een zekerheidje, tussenstand 4-3 voor ons. 
 
Dat zag er veelbelovend uit, want in de drie resterende partijen leken
er nog aardig wat punten in het vat te zitten. Lody had een in hogere 
zin gewonnen stelling, bij Hing Ting Lai leek remise de meest waar-
schijnlijke uitslag en Fitzgerald Krudde stond een gezonde pion voor. 
 
Het liep niet helemaal zoals gepland. Lody kwam niet verder dan
remise (goed, een plusremise, maar ook die tellen maar voor een half
punt) toen hij het verkeerde promotieveld bleek te hebben overge-
houden. Niet voor het eerst (eerder deed ik dat eind vorige eeuw)
beveel ik hem de strenge tucht aan! Bij Hing Ting werd het inderdaad
remise, maar daar ging zo het een en ander aan vooraf. Op de 41e zet
miste hij een kans op onmiddellijk handen schudden. 
 
Vanuit de diagramstand, na 41. .... f5+; 42. gxf5 Pxf4; 43. Kxf4 exf5; 44.
Kxf5 Kd7 gaat de zwarte koning de hoek in om er pas na succesvol 
afronden van de vredesbesprekingen uit te komen. Hing Ting zag dit
thema een paar zetten te laat, speelde 41. .... Kd7 en kreeg na 42. Lb4 
Pc7; 43. g5 een zware pijp te roken. Bijkomend probleem was dat hij  

 

 

 
 



voortdurend in zware tijdnood zat en de 30 seconden increment per zet hard nodig had, terwijl zijn tegenstandster 
(de Roemeense WIM Smaranda Padurariu, de vriendin van Jan Smeets) de beschikking had over zo’n minuut of 20. Ter-
wijl een aanzwellend aantal toeschouwers de stelling dat schaken geen kijksport is glorieus weerlegde, ontspon zich een 
heroïsch gevecht, waarbij het voor Smaranda aanzienlijk makkelijker was te winnen dan voor Hing Ting om de zaak te 
keepen. Uiteindelijk werd het dan toch remise nadat de witspeelster verschillende mogelijkheden om tot winst te komen 
aan zich voorbij had laten gaan. Ik moet aannemen dat zij later op de avond door haar grootmeesterlijke vriend zwaar is 
gekapitteld om het missen van zoveel kansen! 
 
Goed, stand nu 5-4 voor ons, en aan Fitzgerald de eer om de wedstrijd te beslissen. Hij ging het eindspel in met een plus-
pion en verzilverde zijn fraaie stelling met verve, waarmee de 6-4 eindstand is verklaard. Recapitulerend: een mooie uit-
slag tegen een sympathieke tegenstander. 
 
 
 

  2  november  2013 Zukertort/A 1 (2239) – Dr. Max Euwe 2 (2100)  6½ - 3½ 

 Fitzgerald Krudde (2296) – Kambiz Sekandar (2142)  1 - 0 
 Sander Los (2269) – Paul Bierenbroodspot (2124)  ½ - ½ 
 Stan van Gisbergen (2328) – Jens Schulz (2096)  ½ - ½ 
 Lody Kuling (2246) – Anne Veltman (2128)  1 - 0 
 Jelmer Sminia (2232) – Mariska Bertholee (2223)  0 - 1 
 Christopher Brookes (2243) – André Langendijk (2047)  0 - 1 
 Sybolt Strating (2227) – Jasper de Jong (2072)  1 - 0 
 Hing Ting Lai (2264) – Dinant Postma (2093)  1 - 0 
Uw verslaggever: Florian Jacobs (2159) – Henk Jan Paalman (2065)  1 - 0 
Eric Roosendaal Tjark Vos (2122) – Maarten Vinke (2009)  ½ - ½ 

 
A1 was op papier vrij ruim favoriet tegen ESG Dr. Max Euwe 2, maar vorig seizoen bleek dat nu juist die wedstrijden 
grote problemen opleveren. Na een valse start leek het weer verkeerd te gaan lopen, maar rond de eerste tijdnoodfase 
kantelde de wedstrijd definitief ten gunste van A1. De uiteindelijke 6½-3½ zege was dan ook verdiend. 
 
De wedstrijd begon met een vrolijke noot, want in het bezoekende team speelt Mariska Bertholee-De Mie, jarenlang lid 
van onze club. Mariska verspreidt meestal een sfeer van vrolijkheid om zich heen en het emotionele weerzien van Maris-
ka met vele oude bekenden zorgde direct voor een aangename atmosfeer. Dat Mariska op het schaakbord overigens 
allesbehalve geneigd is tot koetjes en kalfjes moest Jelmer Sminia op harde wijze ondervinden. Toen hij een aanval ver-
keerd inschatte mocht Mariska al snel het eerste punt voor de bezoekers laten noteren. Zoiets kan gebeuren, maar toen er 
bij zijn buurman ook wat verkeerd ging werd het zorgelijk. Christopher Brookes was bezig zijn goede serie uit Hooge-
veen een vervolg te geven en leek onnauwkeurig spel van zwart hard af te gaan straffen. Hij kwam zelfs een toren voor, 
maar overzag een plots opduikend matmotief toen een passieve toren op a8 ineens dodelijk naar h8 bleek te kunnen 
switchen. Door die fout moest hij een toren teruggeven, waarna de witte stelling instortte. Daarmee kwam A1 met 2-0 
achter, en duur puntverlies tegen een zwakker team leek aanstaande. 
 
Kopbord Fitzgerald Krudde deed gelukkig snel iets terug. Een vlotte zege halveerde de achterstand. Sander Los bracht 
even later een halfje in. Niet dat hij daar tevreden mee was, want tegen oud-lid Paul Bierenbroodspot had hij in het ver-
leden een zeer positieve score opgebouwd. Paul schoof de stelling echter helemaal dicht en er bleek geen doorkomen 
meer aan. De gelijkmaker kwam er even later toch, en wel via Lody Kuling. De opening deed sommige teamgenoten de 
wenkbrauwen fronsen maar volgens Lody moest het allemaal best kunnen. Hij gaf zijn dame voor twee torens en dat 
bleek in het vervolg een prima beslissing. De beide torens bestookten de zwarte koning, nog ondersteund door twee 
lopers. Zwart moest de dame geven om niet mat te gaan, maar koos er sportief voor om zich midden op het bord mat te 
laten zetten. 
 
De overige vijf borden zagen er allemaal redelijk gunstig uit voor Amstelveen. Hing Ting had een pluspion in een eind-
spel met dames en ongelijke lopers. Zwart had tijdnood en problemen en menigeen telde het punt voor Hing Ting al. 
Florian Jacobs wist in een toren/paard eindspel twee vrijpionnen op de damevleugel te creëren en die rukten dreigend 
op. Tjark Vos leek een tweede dame te gaan halen op a8, Sybolt Strating won een pion en toen wit al te actief tegen ging 
spelen nog een tweede ook. Stan van Gisbergen ten slotte had een spannend eindspel met zware stukken. 
 
Met het nieuwe tempo is de tijdnoodfase rond zet 40 niet zo beslissend als die ooit was, en alle vijf de partijen kabbelden 
dan ook rustig door tot voorbij de 40 zetten. Tjarks tegenstander haalde alles uit de kast om eeuwig schaak of anders een 
zetherhaling te forceren en Tjark kon geen weerlegging vinden, zodat het remise werd. Bij Stan werd vrede gesloten in 
een nagenoeg gelijkstaand toreneindspel. Daarmee was de koek voor de bezoekers echter op. Florian zette zijn overwicht 
vrij eenvoudig om in een punt. Sybolt overwon de technische moeilijkheden en won ten slotte nog een stuk. En Hing 
Ting draaide zijn tegenstander dol met steeds weer andere dreigingen. Zwart raakte zijn loper kwijt, zag een poging tot 
eeuwig schaak stranden, probeerde in wanhoop nog een patgrapje, maar Hing Ting had ook dat gezien en scoorde het 
laatste punt, waarmee de zege op 6½-3½ kwam. Een knappe zege voor A1, dat daarmee nog zonder puntverlies is. 



  7  december  2013 Zukertort/A 1 (2211) – Phil. Leeuwarden 1 (2216)  4½ - 5½ 

 Hing Ting Lai (2264) – Mighiel de Jong (2353)  ½ - ½ 
 Christopher Brookes (2269) – Bas van der Lijn (2255)  ½ - ½ 
 Jonathan Tan (2212) – Nick Maatman (2276)  0 - 1 
 Fitzgerald Krudde (2296) – Eddie Scholl (2305)  0 - 1 
 Sander Los (2269) – Tjapko Struik (2305)  ½ - ½ 
 Lody Kuling (2238) – Addy Lont (2249)  1 - 0 
 Sybolt Strating (2227) – Jan Hania (2186)  1 - 0 
 Tjark Vos (2122) – Jan Boersma (2073)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Jan Krans (2052) – Jippe Kamstra (2089)  0 - 1 
Eric Roosendaal Dennis Brouwer (2164) – Auke van der Heide (2070)  ½ - ½ 

 
Waar ging het mis? Dat was de vraag die veel leden van A1 zich stelden na de wedstrijd. Lange tijd zag het ernaar uit 
dat A1 zou gaan winnen, of toch tenminste 5-5 zou bereiken. In de laatste uren echter vielen een paar zaken de verkeerde 
kant uit, en zo stond A1 na afloop ineens met lege handen. 
 
Toegegeven, A1 was verzwakt bij het begin van de wedstrijd. Stan van Gisbergen, Jelmer Sminia en Florian Jacobs ont-
braken. Toch waren ook de invallers niet mis. We mochten Jonathan Tan en Dennis Brouwer weer eens verwelkomen 
na langdurige afwezigheid, en Jan Krans werd overgeheveld vanuit A3. Op papier waren de teams daarmee ongeveer 
gelijkwaardig, hetgeen vrijwel de hele match ook wel bleek. De eerste uitslagen die vielen waren dan ook remises. Een 
vrij korte puntendeling was er bij Christopher Brookes. Bij Sander was het meer een benauwd halfje vanuit slechtere 
stand. 
 
Maar toen kwam Zukertort op voorsprong. Lody Kuling toverde in vrij uitgedunde stand een aanval op het bord via 
enkele krachtige breekzetten en wist met zijn dame dodelijk door te dringen achter de vijandelijke linies. Sybolt Strating 
bouwde de druk op, won een pion, wikkelde af naar een eindspel en bracht een punt binnen. Een voorsprong van twee 
punten, en alhoewel Jonathan Tan nogal slecht stond leek er verder weinig reden voor alarm. Wel hadden Dennis en Jan 
hun fraaie standen wat laten verzanden, maar ze leken niet direct in gevaar. Een redelijk eenvoudige overwinning leek 
in het verschiet te liggen. 
 
De eerste tekenen van het naderend onheil kwamen op zet 40. Jonathan deed zet 40 net een fractie van een seconde te 
laat en ging door zijn vlag. In slechte stelling, maar toch. “Alles verkeerd gedaan” was het vrij harde oordeel van Jona-
than over zichzelf. Meer problemen doemden op. Fitzgerald Krudde had een passieve loper en zijn stukken werkten 
niet goed samen. Jan had eerder in de partij gemakkelijk remise kunnen maken. Veel spelers zouden niet geaarzeld 
hebben in zijn plaats. Invallen in A1, met zwart, en dan remise maken - niets mis mee. Zo'n soort speler is Jan dus niet. 
Hij ging voor de winst, maar zat inmiddels in een slecht eindspel. Dennis had goed gestaan maar nu zat er niet meer in 
dan remise via een zetherhaling. Tjark Vos had een pion extra, maar zijn toreneindspel bleek niet te winnen en liep dus 
ook remise. 
 
En al die kleine dingen tezamen waren er net te veel aan. Fitzgerald verloor een pion, zag zijn koning op de tocht komen 
te staan en moest capituleren. Jan kon zijn eindspel met ongelijke lopers niet houden - twee verbonden vrijpionnen 
waren te sterk. Kon Hing Ting Lai dan nog een wondertje verrichten? Het stond vrijwel de gehele partij gelijk aan het 
kopbord. De heren speelden nog uren door in een remiseachtig dame-eindspel. Toen het inmiddels 5-4 was had wit 
genoeg aan remise, en die bleek vrij eenvoudig af te dwingen. 
 
Waarmee A1 dus met lege handen stond. Om 18:00 uur, want dat is dan wel weer het voordeel van dit nieuwe tempo. 
Vroeger lag er tussen 17:00 en 18:00 uur een soort 'tussenuur'. De spelers bliezen eens even rustig uit van de tijdnood en 
er gebeurde vaak niet te veel. Dat uurtje is er in feite tussenuit geknipt, en de meeste partijen eindigen dus een stuk 
vlotter. Een enkele zeeslang kan ooit roet in het eten gooien, maar over het algemeen zullen de lange wachttijden voor 
alle spelers die al rond zet 40 hun partij afronden tot het verleden gaan behoren. 
 
 
 

  4  januari  2014 SISSA 1 (2352) – Zukertort/A 1 (2210)  8 - 2 

 David Howell (2643) – Stan van Gisbergen (2328)  1 - 0 
 Michael Hoffmann (2464) – Fitzgerald Krudde (2296)  ½ - ½ 
 Jorden van Foreest (2321) – Sybolt Strating (2227)  1 - 0 
 Gert Ligterink (2384) – Lody Kuling (2238)  1 - 0 
 Erik Jan Hummel (2358) – Florian Jacobs (2159)  1 - 0 
 Renze Rietveld (2217) – Christopher Brookes (2269)  1 - 0 
 Floris van Assendelft (2366) – Jan Sminia (2232)  1 - 0 
 Koen Lambrechts (2271) – Sander Los (2269)  0 - 1 
Uw verslaggever: Paul ten Vergert (2221) – Jeroen Schoonackers (1960)  ½ - ½ 
Sander Los Frits Rietman (2276) – Tjark Vos (2122)  1 - 0 



Op weg naar het hoge Noorden waren we nog vol goede moed. Weliswaar moesten we het stellen zonder onze grote 
troef Hing Ting, maar hoeveel huurlingen kon tegenstander SISSA eigenlijk laten invliegen in deze nog immer moeilijke 
economische tijden? En afgezien daarvan, staan wij niet alom bekend als reuzendoder? En al even snel als onvermijdelijk 
kwam het gesprek op ons roemruchte verleden. Ja, we waren vol goede moed. 
 
Ter plaatse aangekomen bleek het gemiddelde ratingverschil toch al gauw 140 punten in ons nadeel te bedragen. Wel-
licht geïnspireerd door dit statistische feit deed invaller Jeroen Schoonackers wat van hem verwacht mocht worden, en 
zette een al even karakteristieke als solide remise neer – met grijns van oor tot oor. Daarna mocht ik de score openen. 
Mijn tegenstander liet een octopus op e3 toe, wat meestal onverstandig is, maar al helemaal met de koning nog op e1. 
Slechts ten koste van een pion kon hij zich verlossen van dit ongedierte, waarna het eindspel zelfs door mij niet meer kon 
worden verprutst. Op naar de Westmalle! 
 
Helaas, nog geen twee tripels later was alles ineens over. Huurling IGM David Howell leek tegen Stan in remise te gaan 
berusten tot hij ineens zag hoe hij profijtelijk zetherhaling uit de weg kon gaan, om even later een vol punt te incasseren. 
Sybolt dacht aanvankelijk goed spel te hebben tegen toptalent Jorden van Foreest, maar overzag een gevaarlijke tegen-
stoot op de damevleugel, waarna hij zijn stelling ineen zag storten. En dan Lody, ach wat stond hij mooi! Tegenstander 
Gert Ligterink miste een belangrijke finesse in de opening, waarna hem niets anders restte dan va banque te gaan op de 
koningsvleugel. Maar juist toen Lody beslissend leek toe te slaan werd hij verrast door een giftige tegenwending die hem 
een stuk kostte. “Stellingsgeluk” excuseerde Ligterink zich nadat Lody zich bij het onvermijdelijke had neergelegd. 
Naast Lody zat Florian, en ach, wat stond hij mooi! Florian beaamde dit: “Ik stond inderdaad schitterend, maar zijn truc 
was al even schitterend”. Ik laat het hierbij, op de website van SISSA kunt u waarschijnlijk de details van dit kunststuk 
terugvinden. Christopher dan, de man die meesterresultaten scoort wanneer we even niet kijken, maar in clubverband 
nog niet echt aan scoren toekomt. Zo ook nu niet. Ik zag een versteende stelling op het bord staan en ik heb geen idee 
hoe dit solide bouwsel zo snel door de tegenstander kon worden geslecht. Ook de nabeschouwing tijdens het avondeten 
bracht geen nieuwe inzichten, maar het is waarschijnlijk veelzeggend dat Chris zich erop verheugde flink te gaan plan-
ken op de terugweg. En dan Jelmer, die twee seizoenen geleden nog een meesterresultaat liet aantekenen, maar sinds-
dien de weg kwijt is. Het lek is nog niet boven. Zijn openingsopzet mislukte en in de slotstelling stond hij vrijwel pat op 
een bord vol stukken. En ook van Tjark kwam het niet op deze gitzwarte dag. Hij deed al vroeg iets fout in een fragiele 
Siciliaan, wat zijn tegenstander in staat stelde de sloophamer te hanteren. 
 
Gelukkig zorgde Fitzgerald nog voor een lichtpuntje. Lange tijd leek hij minder te staan tegen IGM Michael Hoffmann, 
maar hij gaf geen krimp en scoorde een verdienstelijke remise. 
 

 
 
Fitzgerald Krudde: lichtpuntje. 



Wie goed heeft meegeteld komt tot een 8-2 nederlaag. Is A1 nu in crisis? Ach welnee. Onze promotieaspiraties moeten 
misschien even in de ijskast, maar intussen werken we rustig verder aan ons masterplan, waarvan de contouren de 
komende jaren zichtbaar zullen worden. Het verleden zal herleven! 
 
 
 

  8  februari  2014 Zukertort/A 1 (2238) – SOPSWEPS 1 (2192)  4½ - 5½ 

 Sander Los (2275) – Tom Bottema (2215)  0 - 1 
 Hing Ting Lai (2271) – Paul van Onselen (2050)  1 - 0 
 Stan van Gisbergen (2322) – Emile Wüstefeld (2209)  ½ - ½ 
 Fitzgerald Krudde (2296) – Marcel Peek (2361)  ½ - ½ 
 Lody Kuling (2248) – Dinand Webbink (2250)  1 - 0 
 Sybolt Strating (2234) – Johan Booij (2226)  1 - 0 
 Christopher Brookes (2199) – Machiel de Heer (2216)  0 - 1 
 Florian Jacobs (2172) – Jan Roebers (2151)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Jelmer Sminia (2217) – Lennart Ootes (2118)  0 - 1 
Eric Roosendaal Tjark Vos (2145) – Frank Smeele (2129)  0 - 1 

 
A1 kreeg SOPSWEPS '29 op bezoek. Voor zover iedereen wist waren eerdere confrontaties steeds op een zege voor 
Amstelveen uitgelopen. Soms wat ruimer, soms maar net, maar altijd bleven de matchpunten in Amstelveen. Al te veel 
reden voor optimisme hadden de Soppers misschien dus niet - hoewel nadere bestudering van de resultaten dit seizoen 
leert dat A1 bepaald niet op zijn sterkst acteert. Een paar mensen zijn uit vorm, Matthew Tan speelt in A2 en het zit af en 
toe gewoon niet mee. Kortom, als de Soppers ooit de kans hadden was het ditmaal wel. 
 
De wedstrijd balanceerde dan ook steeds rond de 5-5. Fitzgerald Krudde en Stan van Gisbergen lieten twee halfjes 
noteren. Een aantal spelers stond slecht en een aantal andere stond redelijk tot goed. In dat soort wedstrijden zijn de 
partijen die goed staan maar slecht aflopen (of andersom natuurlijk) meestal doorslaggevend. Helaas voor Amstelveen 
vielen die ditmaal precies verkeerd. 
 
Een paar partijen werden 'gewoon' verloren of gewonnen. Hing Ting Lai toonde zich weer een meester in het schaken 
met kleine middelen. Lange tijd was er niets aan de hand, toen had hij ineens een paar kleine dreigingen en een paar 
zetjes later was het alweer 1-0. Sybolt Strating kreeg een stukoffer te verduren, maar zwart had met twee pionnen eigen-
lijk niet genoeg compensatie. In tijdnood werd het voor zwart lastig de zaak bij elkaar te houden, en toen hij geen goede 
zet kon vinden ging hij ook nog door zijn vlag. Ook bij Lody Kuling liep de zaak prima. Wit verloor een pion maar had 
wel initiatief. Dat verwaterde echter en toen offerde wit nog maar een kwaliteit voor hernieuwd initiatief. Ook dat ging 
echter weer voorbij en toen was de zaak wel bekeken. 
 

 
 
Hing Ting Lai: meester in het schaken met kleine middelen. 



Tot zover het positieve nieuws dus. Want aan de andere borden had Amstelveen soms wel prima stellingen, maar geen 
dito resultaten. Christopher Brookes stond ooit redelijk maar liet zich verrassen door een venijnige aanval. Jelmer Sminia 
worstelt nogal met zijn vorm. Wit bracht een kansrijk stukoffer en kreeg er een kwaliteit plus stormachtige aanval voor 
terug. Jelmers koning moest voortdurend op de vlucht voor overstekende torens of dames. Na de 40e zet zat Jelmer 
tegen een ruïne aan te kijken en was overgave de enige optie geworden. En Sander Los, ach, Sander …. Een goede ope-
ning, dynamische maar onduidelijke stelling, precies het soort milieu waarin Sander doorgaans prima gedijt. Wit kwam 
in tijdnood en Sander leek het opportuun om wat sneller te gaan spelen en zodoende fouten af te dwingen. Het duurde 
geruime tijd voor het tot El Capitano doordrong dat wit maar niet door zijn vlag wilde gaan. Het nieuwe tempo met 30 
seconden extra per zet zat nog niet in Sanders denkraam. Ondertussen waren in de haast wel enkele dubieuze zetten uit 
dat denkraam gevallen. Wit greep zijn kans en kreeg een fijn eindspel met drie vrijpionnen op de damevleugel en een 
sterk paard tegen redelijk machteloze loper. Dat bleek al snel een kansloze missie voor Sander, die zichzelf na afloop 
bittere verwijten maakte over het faliekant verkeerde strijdplan, zowel qua zetten als qua tijdsverdeling. 
 
Meegeteld? Het was daarmee 4-4 geworden. Florian Jacobs stond al een tijd erg lastig. Zwarte vrijpionnen legden de 
witte stelling vrijwel lam, en toen ze opgeruimd konden worden ten koste van een loper aarzelde Florian dus niet. Stuk 
minder, maar zo duidelijk was het niet. Nadat wat pionnen geruild waren had zwart alleen nog de h-pion en dreigde hij 
de verkeerde loper over te houden. Een paard moest voor de zwarte winst gaan zorgen, maar Florian sloot het paard 
secuur op en verzekerde zich daarmee van het halve punt. 
 
Minimaal een matchpunt dachten de meeste spelers van A1 op dat moment, want Tjark Vos had een gunstig toreneind-
spel. Zo gunstig zelfs dat hij torens kon ruilen voor een gewonnen pionneneindspel. Tjark miste die optie en ging op 
pionnenjacht. Dat leek succesvol (wit had eventjes zelfs drie pionnen meer), maar ondertussen werd de zwarte toren 
zeer actief. De witte koning moest terug en de ene na de andere witte pion ging verloren. Tjark kreeg toch nog een kans 
om te ontsnappen met een half ei, maar koos helaas een verkeerd plan en moest zich kort daarna gewonnen geven. 
 
Waarmee A1 dus onverwacht tegen een nogal pijnlijke nederlaag opliep. De blik naar boven was al niet meer nodig, 
maar nu mag zelfs de blik naar beneden niet meer vermeden worden. Met 4 uit 5 staat A1 er niet te best voor en een paar 
zeges zijn dus dringend gewenst in de komende rondes. 
 
 
 

  8  maart  2014 Purmerend 1 (2211) – Zukertort/A 1 (2261)  4½ - 5½ 

 Pieter Hopman (2343) – Matthew Tan (2431)  0 - 1 
 Lucas van Mil (2080) – Fitzgerald Krudde (2296)  0 - 1 
 Warner de Weerd (2140) – Hing Ting Lai (2271)  1 - 0 
 Nicky Law (2220) – Lody Kuling (2248)  ½ - ½ 
 Piet Peelen (2318) – Stan van Gisbergen (2322)  0 - 1 
 Yong Hoon de Rover (2316) – Sander Los (2275)  1 - 0 
 Enrico Blees (2199) – Sybolt Strating (2234)  0 - 1 
 Danny de Ruiter (2276) – Florian Jacobs (2172)  1 - 0 
Uw verslaggever: Giel Spaans (2182) – Tjark Vos (2145)  0 - 1 
Dirk Goes Anton Bakels (2040) – Jelmer Sminia (2217)  1 - 0 

 
De vierpuntenwedstrijd in en tegen Purmerend was een strijd tussen de nummers 8 en 9 op de ranglijst, en met nog vier 
ronden te spelen was het duidelijk dat donkere degradatiewolken zich boven de verliezer van dit titanengevecht zouden 
samenpakken. Het beloofde een spannend dagje te worden, waarbij het een prettig idee was dat we met Matthew Tan, 
superinvaller voor Christopher Brookes, een geheim wapen in de gelederen hadden. Daar zouden ze bij Purmerend van 
staan te kijken! 
 
Vroeger, toen alles beter was, werd ik door teamleider Lody Kuling nadrukkelijk betrokken in de berichtgeving vooraf-
gaand aan een externe wedstrijd. Ditmaal geen mailtjes gezien, maar ik dacht ach, ik weet waar we moeten zijn en hoe 
laat, wat kan er misgaan? In het kader van door mijzelf opgelegde verplichtingen haalde ik Tjark op om 11:45 uur, Hing 
Ting een kwartiertje later, en parkeerde om 12:30 uur mijn auto bij de speelzaal van Purmerend. Welgemutst betraden 
we de locatie. Het was een beetje druk, en het viel mij op dat er wel heel veel vrouwen rondliepen. Sterker nog: er waren 
alleen maar vrouwen .... De reden bleek al snel: het was Internationale Vrouwendag en de militante beweging Vrouw-
kracht in Purmerend (VIP) was, in innige samenwerking met Soroptimistclub (?) Waterland, bijeengekomen om, en ik 
citeer de website, “de lokale vrouw meer zichtbaar te maken”. Nou, zichtbaar waren ze zeker! In een bomvolle zaal was 
sociologe Jeanne de Bruijn juist bezig met een lezing over de kracht van vrouwen en hun voor verbetering vatbare posi-
tie in de maatschappij. Onze aanwezigheid leek wat misplaatst en ik belde Lody met de vraag waar we moesten zijn. Dat 
bleek in een ander wijkgebouw, 10 minuten met de auto verderop, en zo was dat probleem ook weer getekkeld. Je maakt 
wat mee als schaker .... 



 
 
De opstellingen werden voorgelezen en de spelers namen plaats achter de borden. Bij ons zat iedereen zo’n beetje in 
volgorde van rating, maar bij Purmerend hadden ze flink zitten fucken met de opstelling, met sterke spelers als Piet 
Peelen op 5, Yong Hoon de Rover op 6 en Danny de Ruiter op 8. Hmm, verboden is het niet …. 
 
Teamleider Lody zat het eerst aan de analysetafel, lekker buiten in het zonnetje. Met tegenstander Nicky Law kent hij 
een verleden van nogal woeste partijen op diverse NK’s, maar ditmaal gebeurde er niet veel en was remise een logisch 
resultaat. Fitzgerald Krudde kreeg met zwart een ver opgerukte pion op c3 en de vele matdreigingen waren beslissend. 
We kwamen op achterstand door nederlagen van Sander Los en Jelmer Sminia, maar toen begon de motor te lopen en 
volle punten van Stan van Gisbergen, Sybolt Strating en Matthew brachten de stand op 4½-2½. 
 
Hiermee was het goede nieuws voorlopig even op. We stonden dan wel op 4½ punt, maar om te winnen was er nog één 
punt nodig uit drie resterende partijen, en die stonden alle drie slecht. Hing Ting was vlak na de opening in de proble-
men geraakt en had zich gedwongen gezien om zijn dame te offeren tegen twee lichte stukken. Deze stukken stonden op 
mooie velden, en ik moest even denken aan een partij van Tal tegen Bobotsov (Varna 1958 als ik me niet vergis, en ik 
vergis me zeker niet), waar Tal bijna achteloos zijn dame offerde en briljant won. Zou dat hier ook kunnen gebeuren? 
Helaas, dat zat er toch niet in, en toen tegenstander Warner de Weerd eenmaal het juiste winstplan had gevonden was 
het toch echt einde oefening en was daarmee de eerste externe nederlaag van Hing Ting in anderhalf jaar een feit. Mag 
het een keer? Het mag …. 
 
Even later moest ook Florian Jacobs zijn koning omleggen, was de stand 4½-4½, en verdrongen de kibitzers zich om het 
enige overgebleven bord, waar Tjark Vos hardnekkig een verloren stelling zat te verdedigen. Tjark nog 36 seconden, 
tegenstander Giel Spaans nog 10 minuten. Kijk, het stond zo: 



 
 
Giel, aan zet, speelde zijn pion van e2 naar e1, pakte een toren en zette die op zijn kop. Tjark reageerde assertief door de 
klok stil te zetten, claimde bij de scheidsrechter dat een omgekeerde toren gewoon een toren was, en kreeg gelijk. Grote 
commotie! Giel overlegde met zijn teamleider of er tegen de beslissing van de wedstrijdleider kon worden geprotesteerd, 
en in de tussentijd zag Tjark dat hij gewonnen stond! Immers, na Dh8-h3 is promotie van de pion op g7 niet meer tegen 
te houden! Afijn, een protest bleef achterwege, de partij werd verder gespeeld met een toren op e1, Tjark speelde Dh3 en 
Giel gaf het onmiddellijk op. Had hij op e1 een dame gehaald, dan had hij (en daarmee Purmerend) gewonnen, nu won 
Tjark (en daarmee Zukertort). Wel heel zuur! 
 
De Purmerenders waren diep teleurgesteld, dat viel te begrijpen, maar het moet gezegd, ze namen hun verlies met op-
geheven hoofd. Tjark was de matchwinner, maar hij voelde zich toch niet helemaal senang. Zijn claim was dan welis-
waar volstrekt volgens de regels, maar door de impact die het had kon hij zich toch geen houding geven en hij leek zich 
zelfs een beetje te schamen voor zijn actie. 
 
Hoe onverdiend dan ook, Zukertort met twee peperdure matchpunten naar huis, en die waren zeer welkom. De degra-
datiestreep is wat uit zicht geraakt, maar voor de zekerheid moeten er toch nog wel wat matchpunten worden gehaald 
en er komen nog loodzware wedstrijden tegen Wageningen en Kennemer Combinatie. We zullen zien! 
 

 
 
Tjark Vos: matchwinner. 



  29  maart  2014 Zukertort/A 1 (2238) – SSC 1922 (2162)  6½ - 3½ 

 Hing Ting Lai (2271) – Martijn van der Eijk (2169)  ½ - ½ 
 Lody Kuling (2248) – Roderick Loeber (2160)  ½ - ½ 
 Fitzgerald Krudde (2296) – Eric de Haan (2304)  1 - 0 
 Stan van Gisbergen (2322) – Reynir Helgason (2336)  ½ - ½ 
 Sander Los (2275) – Gerrit Meine Muis (2133)  ½ - ½ 
 Sybolt Strating (2234) – Adriaan de Jongh (2220)  1 - 0 
 Tjark Vos (2145) – Max Viergever (2068)  ½ - ½ 
 Jelmer Sminia (2217) – Jos Nooijen (2088)  1 - 0 
Uw verslaggever: Florian Jacobs (2172) – René Buisman (2025)  0 - 1 
Eric Roosendaal Christopher Brookes (2199) – Bram Otto (2114)  1 - 0 

 
Eerder dit seizoen zat het een aantal malen flink tegen voor A1. In de vorige ronde kreeg het team echter een flinke duw 
in de rug doordat Purmerend groot onheil over zich afriep. Wellicht hierdoor speelde het team met meer elan tegen 
Soest, dat zich officieel overigens ‘SSC 1922’ noemt, een naam die je eerder in een catalogus voor motoronderdelen zou 
verwachten. 
 
Stan van Gisbergen voelde zich niet erg fit en kocht een zware middag af met een korte remise. Ook bij Hing Ting Lai 
werd het vrij vlot remise. Hing Ting stond eerder minder dan beter, maar tegen iemand van zijn reputatie zijn tegen-
standers allicht al snel tevreden met een halfje. 
 
Na die twee remises kwamen de punten vlot binnen. Sybolt Strating was redelijk tevreden over zijn partij, een vrij recht-
lijnige zege. Christopher Brookes echter liep met gemengde gevoelens rond na wat volgens hem een zeer slechte partij 
was geweest. Hij won echter wel, zodat zijn humeur nog juist boven nul bleef. Jelmer Sminia heeft een slecht seizoen, 
maar smaakte ditmaal eindelijk weer eens het zoet der overwinning. Lody Kuling leek ook een punt te gaan toevoegen, 
want hij had zwart compleet in de tang en met enkele welgekozen zetten zou hij zijn tegenstander definitief lamleggen. 
Twee onnauwkeurige zetjes later moest hij echter constateren dat al zijn voordeel verdampt was, zodat er slechts remise 
overbleef. Tjark Vos zat al snel in een eindspel, en hoewel hij wits vredesaanbod weigerde werd het bord leger en leger 
en liep ook dit remise. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Daarmee was het 5-2, en het zag ernaar uit dat de goede stand van Florian Jacobs en het remise-eindspel van Sander Los 
de matchpunten zouden gaan binnenhalen. Op de partij van Fitzgerald Krudde durfde echter niemand veel geld te zet-
ten, want de heren hadden een complete chaos op het bord met koningsaanvallen aan beide kanten van het bord. Fitz 
leek in grote moeilijkheden (en was dat ook, zoals na afloop bleek) maar wit raakte ergens de draad kwijt en bovendien 
is Fitz gewoon erg handig in dat soort rommelstanden. Na zet 40 bleek wit een kwaliteit meer te hebben, maar veel ple-
zier had hij daar niet van want Fitz had diverse vrijpionnen die werden ondersteund door het loperpaar. De pionnen 
renden de hulpeloze toren aan alle kanten voorbij en Fitz scoorde een niet meer verwacht vol punt. Dat bleek inmiddels 
wel nodig ook, want Florian had zijn tegenstander gedwongen tot een hele reeks 'enige zetten' waarna wit ineens een 
gewonnen eindspel bleek over te houden en Florian tot zijn eigen verbijstering tegen een nul opliep. Sander had afge-
wikkeld naar een pionneneindspel en was er (zoals hij zelf zei) na een boel gepruts zelfs nog in geslaagd een totaal verlo-
ren stand te bereiken. Wit kon de winst echter niet vinden zodat Sander ontsnapte met een halfje. 
 
Waarmee de zege, met 6½-3½, dus ten slotte vrij ruim uitviel. Aangezien de meeste teams onderin verloren hoeft A1 niet 
meer naar beneden te kijken, want met 8 uit 7 is een plekje in de middenmoot wel zeker. Meer zit er dit seizoen helaas 
echt niet in. 
 
 
 

  12  april  2014 Kennemer Comb. 1 (2293) – Zukertort/A 1 (2210)  8 - 2 

 Wouter Spoelman (2573) – Fitzgerald Krudde (2296)  1 - 0 
 Christov Kleijn (2405) – Sybolt Strating (2234)  1 - 0 
 Quinten Ducarmon (2457) – Christopher Brookes (2199)  1 - 0 
 David Klein (2485) – Hing Ting Lai (2271)  1 - 0 
 Miguoel Admiraal (2309) – Tjark Vos (2145)  1 - 0 
 Lennart Dek (2251) – Jelmer Sminia (2217)  1 - 0 
 Daan in ’t Veld (2209) – Jan Helsloot (2039)  ½ - ½ 
 Pieter Roggeveen (2226) – Lody Kuling (2248)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Rob Duijn (2244) – Florian Jacobs (2172)  1 - 0 
Henk Boot Floris Schleicher (1773) – Sander Los (2275)  0 - 1 

 
Kennemer Combinatie heeft een heel sterk team dat wellicht promoveert naar de Meesterklasse. De eerste negen borden 
brachten gemiddeld precies 2350 puntjes mee, en daar kon bij de A1 niemand aan tippen. Dat duidde op een zware mid-
dag en die kwam helaas prompt. Lody Kuling scoorde een halfje, en ook Jan Helsloot, die inviel, wist remise te maken. 
Verder vielen er slechts nullen, behalve aan bord 10, waar de gasten een veel zwakkere invaller hadden ingezet. Sander 
Los mocht daar zodoende de eretreffer scoren. Brrr, 8-2. Gauw vergeten deze wedstrijd. 
 
 
 

  10  mei  2014 Zukertort/A 1 (2223) – Wageningen 1 (2162)  5½ - 4½ 

 Fitzgerald Krudde (2306) – Yochanan Afek (2312)  ½ - ½ 
 Hing Ting Lai (2282) – Sander van Eijk (2421)  1 - 0 
 n.o.  – Fred Jonker (2185) (regl.) 0 - 1 
 Stan van Gisbergen (2327) – Erik van den Dikkenberg (2190)  ½ - ½ 
 Sybolt Strating (2270) – Bert Torn (2157)  1 - 0 
 Jan Helsloot (2023) – Erwin Oorebeek (2210)  0 - 1 
 Sander Los (2256) – Jeroen Franssen (2118)  1 - 0 
 Tjark Vos (2142) – David van Eekhout (2150)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Lody Kuling (2253) – Kees Stap (2138)  0 - 1 
Eric Roosendaal Florian Jacobs (2148) – Harrie van Lotringen (1739)  1 - 0 

 
Voor A1 stond er niet echt meer iets op het spel, en voor tegenstander Wageningen eigenlijk ook niet, behalve uiteraard 
de spreekwoordelijke eer. Op het laatste moment bleek Christopher Brookes ziek en een vervanger was niet zo snel meer 
beschikbaar, vooral niet omdat er voor A2 wel degelijk iets op het spel stond. Besloten werd om het bord dan maar leeg 
te laten, zodat A1 met 0-1 achter stond. 
 
Daar deed Sander Los overigens vrij snel iets aan. Hij kreeg een Konings-Indiër op het bord waarin wit zich afwachtend 
opstelde. Zoiets is voor Sander per definitie reden om er vol in te gaan en de zwarte aanval overspoelde de witte troepen 
dan ook in recordtempo. Lang bleef die gelijke stand niet op het bord staan, want er ging aan Amstelveense kant hier 
en daar iets mis. Jan Helsloot stond eerst best aardig, maar kwam na wat vingerfoutjes zeer passief te staan en verloor. 
Erger was het wat Lody Kuling overkwam - in een vrijwel gewonnen stand overzag hij een simpele loperzet waarmee 
het zo ongeveer meteen uit was. Wageningen daarmee op 3-1. 
 



Aan het kopbord had Fitzgerald Krudde te maken met Afek. Het werd een boeiend gevecht waarin Fitz allengs een 
voordeeltje kreeg, maar de routine van Afek bleek voldoende om de zaak binnen de remisegrens te houden. Ook bij Stan 
van Gisbergen werd het punt gedeeld. Stan leek diverse mogelijkheden te hebben om tot aanval te komen, maar in elke 
variant bleek zwart een sluitende verdediging te hebben. Tjark Vos had een kansrijke stelling met een vrije a-pion. In een 
eindspel leverde dat een kwaliteit op maar zwart had zich vlak daarvoor al schadeloos gesteld met twee pionnen en die 
bleken genoeg om de zaak in balans te houden. Ten slotte kwam de aansluitingstreffer er toch. Florian Jacobs had een 
intrigerende, halfgesloten stand met diverse actieve stukken en blokkerende paarden. Florian had meer ruimte en wist 
twee stukken voor een toren te winnen. Zwart bood toch maar eens remise aan, Florian speelde door en vier zetten later 
gaf zwart op - hij kon geen vin meer verroeren. 
 
Goed, één punt achter, twee partijen te gaan. Hing Ting Lai had eerder op de dag wat minder gestaan, maar was in-
middels bezig zijn tegenstander uit te melken in een toren/paard eindspel. Velen knikten wijs en meenden dat hij dit 
wel ergens zou gaan winnen. Ze bleken het gelijk aan hun kant te hebben. Hing Ting offerde zijn paard voor de laatste 
zwarte pionnen waarna de zwarte knol weer eens zijn spreekwoordelijke machteloosheid mocht aantonen tegen een 
vrije a-pion. 
 
Maar het werkelijke drama had enkele minuten daarvoor plaatsgevonden. Sybolt Strating stond eerder in de partij 
prima. Hij deed iets fout en belandde in een zeer onaangenaam dame-eindspel. Wit deed veel dingen goed en Sybolts 
positie werd benard. In diagram 1 kunt u zien hoe wit inmiddels compleet gewonnen staat. 

 

U denkt niet dat zwart dit nog gaat redden? Kijk toe en huiver. 
 
De witspeler had dit eindspel tot nu toe vrijwel vlekkeloos behandeld en wordt daar door Houdini in deze stelling dan 
ook rijkelijk voor beloond - wit staat op +21 of zoiets. Er zijn vele varianten die naar een snelle winst leiden. Sander vond 
dat g4 hier de enige was, maar ook Dc6+ en Kxa5 winnen snel. Dh5+ gevolgd door Dg4 is ook een optie. Na het gedwon-
gen f5 speelt wit dan Dg7+ en g4 met directe winst. Hoe dan ook, het is uit. Wit deed echter Dxa5? Dat wint ook wel, 
maar Houdini degradeert wit direct naar +7. Niet gek, maar toch een stuk minder dan de torenhoge score van zojuist. 
Sybolt speelde De6+ waarna wit weer moest gaan puzzelen hoe hij aan de schaakjes moest gaan ontsnappen. 
 
Een paar zetten later werd diagram 2 bereikt: 
 

 
 
 



Wit is hier inmiddels de kluts kwijt. De zwarte koning is op d7 gekomen, waar wit hem nooit had hoeven toelaten. Het 
is nog steeds gewonnen, bijvoorbeeld via h4, maar wit kan niet helder meer denken, speelde Df5+? en nam een tweede 
witte dame in zijn hand. Hij werd akelig verrast toen Sybolt gewoon Kxc7 speelde. De stelling is daarmee remiseachtig. 
Wit had dat niet tijdig door en gaf schaak op f4. Sybolt deed Kc8 en daarmee bereiken we het derde diagram. 
 

 
 
Wit heeft zojuist een voordeel van atmosferische hoogte laten verschrompelen tot een zielig plusje. Wellicht had dat hem 
op het idee moeten brengen dat hij aan het einde van zijn krachten was en dat remise accepteren wel zo veilig zou zijn. 
Helaas, de ongelukkige was reeds te ver heen om zelfs nog dergelijke rationele gedachten te kunnen koesteren. Volledig 
gericht op het volle punt en compleet verblind besloot wit nu dat de winst dan maar via de pluspion op de koningsvleu-
gel moest komen en speelde het ongelooflijke h4???? Sybolt wreef zijn ogen uit van verbazing en plofte zijn dame op b7. 
Een kreet van afgrijzen steeg op uit de rijen toeschouwers, die terdege beseften dat zich hier voor hun ogen een tragedie 
van epische proporties had afgespeeld. Zij allen herkenden de blunder, die gevreesde vijand die schakers kan opzadelen 
met jarenlange trauma's. 
 
Onwaarschijnlijk. Een kortsluiting van deze omvang zie je zelden, laat staan op het niveau van de 1e klasse. Als gevolg 
van dit alles mocht A1 tot ieders verbazing zowaar nog met beide matchpunten gaan pronken. 
 
Daarmee sloot A1 het seizoen met een bizarre noot af. Het werd vijfde met 10 matchpunten. Sybolt Strating werd, mede 
door bovenstaande tragikomedie, topscorer met 7 uit 9. 
 

 
 
Sybolt Strating: onwaarschijnlijke winstpartij! 



Verslaggeving Zukertort/A 2 
 
 

  21  september  2013 Caissa 2 (2144) – Zukertort/A 2 (2026)  5 - 3 

 Enrico Vroombout (2150) – Paul Peter Theulings (2099)  0 - 1 
 Juan de Roda Husman (2184) – Joran Donkers (2051)  1 - 0 
 Harmen van den Berg (2133) – Michiel Harmsen (2063)  0 - 1 
 Abe Willemsma (2121) – Colin Stolwijk (2085)  1 - 0 
 Alje Hovenga (2150) – Tobi Kooiman (2105)  1 - 0 
 Anno Steenberg (2151) – Jan Helsloot (2064)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Rik Salomons (2136) – Eric Roosendaal (1927)  ½ - ½ 
Eric Roosendaal Paul Janse (2129) – Renzo Finkenflugel (1813)  1 - 0 

 
Als drie van de vier topborden ontbreken wordt het een lastige wedstrijd, vooral als er dan tegen een sterk team ge-
speeld moet worden. In de massale zaal waar Caissa nog even zijn thuiswedstrijden speelt (het gebouw wordt binnen-
kort afgebroken) was het vol, druk maar toch ook gewoon erg gezellig. Caissa heeft zes teams in de KNSB spelen en dus 
was de halve Amsterdamse schaakwereld in het gebouw (en beneden zaten nog twee wedstrijden). Zonder Matthew, 
Ivan en Gijs ging het erg lastig worden. Michiel Harmsen, Eric Roosendaal en Renzo Finkenflugel namen de honneurs 
waar. 
 
De wedstrijd ging lang gelijk op, en er werd nogal voorzichtig gemanoeuvreerd, misschien ook vanwege het nieuwe 
KNSB-tempo waar sommigen nog aan moesten wennen. In het vierde uur (al klopt die aanduiding niet helemaal meer 
met dit tempo) ging het echter mis bij een paar spelers, waardoor A2 aan de verkeerde kant van de score terecht kwam. 
Met een iets sterker team had daar beslist meer ingezeten. 
 
Bij Joran Donkers kwam er vrij snel een eindspel op het bord. Beide spelers hadden twee torens en een paard. Die van 
Joran stonden echter onhandig opgesteld. Wit zette zeer behendig een mataanval op en die bleek verrassend snel door-
slaggevend. Michiel Harmsen scoorde de gelijkmaker tegen een speler die hij nog kende van een eerdere partij. De 
tegenstander investeerde veel tijd in een aanval maar miste in tijdnood een venijnige tegenaanval van Michiel. Het bleek 
daarmee vrijwel direct uit. Ondertussen had Jan Helsloot remise gemaakt in een partij waar wit veel nadacht zonder iets 
te bereiken, maar ook Jan nooit op voordeel kon bogen. Eric Roosendaal maakte een vrij soepele remise. Op het laatst 
joeg hij zwart nog de stuipen op het lijf door ineens een mataanval op te zetten maar die leverde niet meer op dan eeu-
wig schaak. In de openingsfase had zwart overigens simpel een pion kunnen en moeten winnen, door beide spelers 
slordig gemist, zowel tijdens de partij als naderhand bij de analyse. 
 
De eerste vier uitslagen leverden dus 2-2 op, maar daarna ging het fout. Bij Tobi Kooiman bijvoorbeeld. Hij stond best 
lekker en vond een schijnbaar winnende truc met een vork op dame en toren. 

 

 
 
 



29. Pxd4? Zwart gebruikte nu 10 minuten van de hem nog resterende 15 om een antwoord te bedenken. Tobi meende 
gewonnen te staan. 29. …. Lxd4? Na 29. …. cxd4!; 30. b5 De6; 31. bxa6 Pc5 wint zwart via 32. Da3 Dxe2+; 33. Kh1 Pd3. 
30. b5 Pe5. Zwart heeft een remiseweg gevonden, want nu zag Tobi pas dat na 31. Dc2 eeuwig schaak volgt met 31. …. 
Pxf3+; 32. exf3 Dxf3; 33. bxa6 Df2+. Bovendien faalt 31. Df5 op Dg6 en 31. Db3 op Tb6. Pech voor wit, stellingsgeluk voor 
zwart. Tobi maakte nu volgens hemzelf de klassieke fout om nog in de winstmodus niet de stoïcijnsheid te bezitten om 
te berusten in het feit dat het voordeel weg was. Dit kwam ook doordat zwart totaal verrast was door 29. Pxd4, maar dat 
betekent natuurlijk niet automatisch dat wit dan ook gewonnen staat. Die koppigheid resulteerde helaas in 31. bxc6? 
Pxd3; 32. exd3 Txc6 en dit slechte eindspel bleek niet te houden: 0-1. 
 
 

 
 
Tobi Kooiman: koppig. 
 
 
Colin Stolwijk had een tegenstander die recentelijk geswitcht is naar 1. d4. Vervelend genoeg had wit een en ander prima 
voorbereid. Colin verloor een pion en ging er zonder tegenkansen vanaf. Renzo kwam al snel in een matig middenspel 
zonder dames. Via een slim schijnoffertje kreeg hij het loperpaar en leek hij op remise af te koersen. Een afwikkeling naar 
een eindspel met ongelijke lopers bleek echter een vergissing, want de kansen bleken ineens weer helemaal bij wit te lig-
gen. Die wist de vis bekwaam op het droge te krijgen. 
 
Bij de stand 5-2 was alleen Paul-Peter Theulings nog bezig. PP had subtiel gemanoeuvreerd in het middenspel, en na een 
zet of 25 hadden zijn lopers fraaie diagonalen en stonden zijn beide torens op de enige open lijn. Zwart moest dus uit alle 
macht in de verdediging maar bezweek uiteindelijk voor PP’s sterke stukkenspel. Dat bracht de stand dus op een draag-
lijke 5-3 nederlaag. Zelfs met drie kopborden afwezig had er eigenlijk nog meer ingezeten. 
 
 
 
 
 
 



  2  november  2013 Zukertort/A 2 (2136) – Laurierboom/G 1 (2145)  3 - 5 

 Paul Peter Theulings (2113) – Mark Kremer (2190)  ½ - ½ 
 Matthew Tan (2439) – Niek Seelemeijer (2257)  1 - 0 
 Tobi Kooiman (2094) – Babak Tondivar (2290)  0 - 1 
 Ivan Pilcevic (2142) – Ron Nep (2101)  1 - 0 
 Joran Donkers (2043) – Elwin Osterwald (2143)  0 - 1 
 Jan Helsloot (2067) – Ymar de Groot (2074)  0 - 1 
Uw verslaggever: Gijs IJzermans (2105) – Christian Martinello (2078)  0 - 1 
Eric Roosendaal Esther de Kleuver (2083) – Werner Möller (2028)  ½ - ½ 

 
A2 kwam op vrijwel volle oorlogssterkte naar het duel met Laurierboom Gambiet, en dat was nodig ook want Laurier-
boom is een zeer sterk team, alhoewel het niet altijd duidelijk is of het in de sterkste opstelling opkomt. Op papier waren 
de gasten slechts iets sterker, maar een deel van de Amstelveense kracht zat uiteraard aan het tweede bord in de vorm 
van Matthew Tan, die dit jaar het tweede team verkiest. Matthew liet zien hoe superieur positiespel kan leiden tot winst 
van een paar pionnen. Hij wikkelde af naar een toreneindspel met g- en h-pion extra. Dat is redelijk eenvoudig gewon-
nen, al investeerde zwart nog enorm veel energie in de verdediging. Hij bleek in de veronderstelling dat dit eindspel 
houdbaar is. Dat was een misvatting en zijn inspanningen bleken dan ook vergeefs. 
 
Op diverse andere borden was het echter Laurierboom dat de lakens uitdeelde. Tobi Kooiman had er na afloop slechts 
een korte omschrijving voor nodig: “Weggespeeld” luidde zijn bondige commentaar. Bij Gijs IJzermans was er ook wei-
nig vrolijks te melden. Ergens raakten zijn stukken in de knoop en toen een witte toren op de achtste rij de zwarte stel-
ling lamlegde was het pleit snel beslecht. 
 

 

Joran Donkers: scherpe partij! 

 Joran Donkers had een bijzonder scherpe partij. 
Er gingen aan beide kanten lijnen tegen de 
koning open - helaas bleken die aan Jorans kant 
wat meer open dan aan de witte kant. Alle 
zwarte stukken moesten ergens matvelden dek-
ken - zelfs een dame mocht Joran niet slaan op 
straffe van direct mat. Zoiets levert vroeg of laat 
een overbelasting op en die kwam er prompt, 
waarmee het direct uit was. 
 
Amstelveen kwam maar moeilijk tot tegen-
scoren. Esther de Kleuver liet als invalster 
(vanuit A3) een solide remise noteren. Maar 
naast Matthew was Ivan Pilcevic de enige die 
korte metten wist te maken. De zwarte koning 
raakte niet weg uit het midden en Ivan centra-
liseerde de torens en duwde zwart omver. Paul-
Peter Theulings zat al vrij snel in een paard-
eindspel te keepen. Dat lukte vrij aardig, en 
toen hij een vrije h-pion wist te krijgen flak-
kerde de Amstelveense hoop nog even op. Als 
PP zou winnen en Jan Helsloot remise zou 
maken, dan was een moeizame 4-4 mogelijk. 
Jan ruilde echter verkeerd en belandde in een 
minder toreneindspel dat op het nippertje ver-
loren ging. PP's eindspel was een bleef overi-
gens gewoon remise, al gingen de heren voor 
hun genoegen nog even door tot alle pionnen 
van het bord waren. Laurierboom won dus met 
5-3, en A2 blijft daarmee op nul punten staan, 
na overigens twee zware tegenstanders te heb-
ben gehad in de eerste twee ronden. 

 
 
 
 
 
 



  7  december  2013 Zukertort/A 2 (2239) – Westlandse Schaakcomb. 1 (2100)  5½ - 2½ 

 Colin Stolwijk (2054) – Marnix Hofman (2154)  ½ - ½ 
 Gijs IJzermans (2105) – Menno Pietersma (2214)  1 - 0 
 Jan Helsloot (2067) – Michiel van Woerden (2070)  0 - 1 
 Ivan Pilcevic (2142) – Manfredt Kindt (1961)  1 - 0 
 Paul Peter Theulings (2113) – Johan Voorberg (1996)  1 - 0 
 Joran Donkers (2043) – Johan Valstar (2029)  1 - 0 
Uw verslaggever: Matthew Tan (2433) – Timon van Dijk (2073)  1 - 0 
Eric Roosendaal Harold de Boer (1961) – Paul Brasser (2056)  0 - 1 

 
Matthew Tan had besloten dat A2 ten snelste van de nul matchpunten af moest. Omdat de tegenstander nogal eens met 
bordvolgordes goochelde, ging hij zelf aan een laag bord zitten. Niet aan bord 8, want daar nam Harold de Boer plaats - 
hij was in allerijl opgeroepen omdat Tobi Kooiman zich met een blessure (opgelopen bij het zaalvoetbal) had moeten 
afmelden. Matthew zat dus aan bord 7. In theorie zou dat vrijwel zeker een winstpunt moeten opleveren, maar de ope-
ning mislukte nogal en Matthew stond volgens eigen zeggen “vreselijk slecht”. Stug doorspelend wist hij de zaak toch 
nog te redden en ten slotte scoorde hij de volle winst. Om tot de ontdekking te komen dat het eigenlijk al niet meer nodig 
was, want A2 had tegen die tijd de matchpunten allang binnen. 
 
Gijs IJzermans was de eerste die zich meldde met een vlot winstpunt, en daar bleef het bepaald niet bij. Paul-Peter Theu-
lings won een pion, wikkelde af naar een pionneneindspel, en dat was dat. Een enorme aanval van Joran Donkers was 
zwart al snel te machtig. De aanval van Ivan Pilcevic was iets minder heftig maar wel ruim voldoende. Colin Stolwijk 
mocht aan bord 1 gaan zitten. Hij kwam in de problemen, zette een tegenaanval op en ontsnapte met een zetherhaling. 
Nog ruim voordat er aan de overige borden 40 zetten gedaan waren stond A2 dus al op 4½ bordpunt. 
 
Na het punt van Matthew dreigde er even een complete ramp voor Westland, want bij Jan Helsloot leek remise een 
logische uitslag en bij Harold gebeurden vreemde dingen. Zwart stond al een paar uur dik gewonnen maar liet de con-
centratie even verslappen, waardoor Harold ineens zowel torenwinst als damewinst dreigde. Zwart offerde dan maar 
een toren, en op dat moment stond Harold duidelijk beter. Twee zetjes later echter ging hij met de koning naar het ver-
keerde veld, waarna zwart alsnog toesloeg in deze partij met hoge k-factor. Westland smaakte het genoegen ook de 
laatste pot nog te winnen toen Jan een vijandelijke toren teveel vrijheid gaf en zijn zorgvuldig opgebouwde burcht in-
eens lelijk zag afbrokkelen. Wit aarzelde niet en ging er fors doorheen. Ondanks dat toch een mooie 5½-2½ overwinning, 
waarmee A2 voorlopig even flink afstand neemt van de degradatiezone. 
 
 
 

  4  januari  2014 De Wijker Toren 1 (2158) – Zukertort/A 2 (2108)  4½ - 3½ 

 Sjoerd Plukkel (2299) – Matthew Tan (2433)  1 - 0 
 Rick Duijker (2268) – Tobi Kooiman (2094)  1 - 0 
 Dennis Ruijgrok (2285) – Paul Peter Theulings (2113)  ½ - ½ 
 Erik Schoehuijs (2192) – Jonathan Tan (2212)  0 - 1 
 Peter Uylings (2077) – Colin Stolwijk (2054)  ½ - ½ 
 Jimmy van Zutphen (2082) – Dennis Brouwer (2164)  0 - 1 
Uw verslaggever: Richard Schelvis (1971) – Jan Helsloot (2067)  ½ - ½ 
Eric Roosendaal Bastiaan Veltkamp (2094) – Laurens Schilstra (1726)  1 - 0 

 
Een nieuw jaar, een nieuwe ronde en dus nieuwe kansen, na de mooie overwinning in de vorige ronde. Dat was althans 
de inschatting van de altijd optimistische teamleider Henk Boot. En kansen kwamen er zeker. Nu waren we weliswaar 
niet compleet, maar de voorziene verstoorde nachtrust van de jonge vader Ivan werd voortreffelijk opgevangen door 
Jonathan Tan, die een puike partij speelde. Hij kwam goed uit de opening, snoepte met zijn dame een pionnetje op a2 
mee, beheerste de e-lijn en won soepel. Ook de wat later voorziene afwezigheid van Gijs IJzermans (nog op vakantie) 
werd goed opgevangen, want ook Dennis Brouwer was natuurlijk een voortreffelijke invaller. In tegenstelling tot Jona-
than had hij het wel moeilijk. Hij kreeg een uiterst gevaarlijke aanval over zich heen. Toen zijn tegenstander even niet 
goed voortzette was Dennis er als de kippen bij om een eindspel met een pluspion en een actieve toren ver in de witte 
stelling vlot tot een goed einde te brengen, en juist voor de 40e zet was er dus een 2-0 voorsprong. 
 
De stand op de andere borden gaf best steun aan Henks optimistische idee vooraf over de wedstrijd. Tobi Kooiman zat 
tegenover zijn verwachte opponent. Hij koos voor een chaotische variant, waarbij de ontwikkeling van zijn damevleugel 
geen prioriteit had, kwam goed en zelfs beter te staan, maar moest vervolgens hardhandig ervaren dat zijn tegenstander 
niet voor niets in het bezit was van aanzienlijk meer ELO-punten en ‘dus’ meer had gezien, beter had gerekend en win-
nend voordeel bereikte. Een grotere teleurstelling was de ontwikkeling bij Matthew Tan op bord 1. Terwijl hij de vorige 
ronde vanuit de achterhoede het team krachtig over de streep duwde, was het nu de bedoeling dat hij het team op sleep-
touw nam, maar dat kwam er helaas niet van. Hij gaf een pion, maar had toch verkeerd ingeschat dat zijn compensatie 



fors onvoldoende was. Zijn tegenstander (Sjoerd Plukkel) liet zich de kans niet ontgaan en boekte vervolgens een duide-
lijke overwinning. 
 
Het leed was helaas nog niet over, want onze derde invaller, de jeugdige Laurens Schilstra, moest de opengevallen 
plaats van Joran Donkers innemen. Joran, immer solide, maar nu even niet op het gebied van zijn gezondheid. Vrijdag-
avond meldde hij reeds hoge koorts met ernstige gastroïntestinale bezwaren en sprak de verwachting uit zaterdag niet te 
kunnen spelen. Teamleider Henk zag het allemaal niet zo somber in, want met zijn jarenlange ervaring als maagdarm-
arts met ernstige kwalen op dit gebied, meende hij dat een paracetamolletje met wat nachtrust hier vrijwel zeker tot een 
krachtig herstel en alsnog optreden zou kunnen leiden. Het is natuurlijk inmiddels wel bekend dat dokters nu eenmaal 
niet alle wijsheid in pacht hebben en bij afwezigheid van een glazen bol ook slechte toekomstvoorspellers zijn. Dat bleek 
ook nu, want ‘s morgens rond 9:00 uur kwam er een afgesproken, maar buitengewoon zielig telefoontje, waaruit duide-
lijk was dat Henks optimisme op drijfzand was gebouwd, maar gelukkig wilde Laurens dus wel voor de leeuwen wor-
den gegooid. Zijn tegenstander zette het allemaal rustig op, er ontstond een gelijke stelling en later stond Laurens on-
danks een ratingverschil van ruim 350 punten duidelijk beter en zelfs min of meer gewonnen in de analyse na afloop. 
Helaas kon hij het juiste pad niet vasthouden. Het voordeel verdween, veranderde in nadeel en ten slotte leidde het zelfs 
tot verlies van de partij. 
 
Toch was er nog steeds hoop op een goed resultaat, want zowel Paul Peter Theulings als Jan Helsloot hadden een ge-
wonnen stelling (volgens de vele omstanders) en bij Colin Stolwijk waren er nog (kleine) remisekansen. Een volgende 
teleurstelling volgde echter. Paul Peter had een mooie stelling opgebouwd en een pion meer. Hij ruilde echter dames 
waar dat minder sterk was. Daardoor ontstond een toreneindspel waarin zijn tegenstander door actief spel aan de voor 
hem goede kant van de remisegrens kon blijven. 
 
Colin was al vroeg in de partij in de problemen gekomen. In tijdnood was hij een pion kwijtgeraakt, maar in een dubbel 
lopereindspel had hij zich krachtig verdedigd. Na ruil van één stel lopers vond Colin een listige manoeuvre waarmee de 
laatste pionnen van het bord verdwenen en zwart slechts een kale loper overhield. Toch nog een matchpunt? Dan moest 
Jan winnen. 
 
Jan stond al een poos een stuk beter, meer tijd, meer ruimte. Zijn tegenstander koos voor activiteit, waar een passief zetje 
zijn stelling nog wel bij elkaar had gehouden. Jan had zijn aanval via een stille zet kunnen bekronen, maar koos voor 
doorlopen met een pion. Dat was ook prima. Jan haalde dame, zwart sloeg hem er af en Jan sloeg de toren. En dat was 
jammer. Want doordat de toren op een passief veld was geraakt kon Jan in alle varianten mat geven, zolang hij die toren 
maar niet sloeg. Jan sloeg wel, zoals vrijwel iedereen zou hebben gedaan. Daarna was het lastiger om te winnen. Jan had 
nog een laatste winstkans, maar ruilde de dames en kwam daarmee in een eindspel met een kwaliteit meer. Maar hier 
was het zwart die alle pionnen van het bord wist te werken. Toren tegen paard bleef over, en ook dat is remise. 
 
Kortom, een nipte 4½-3½ nederlaag tegen de koploper, die we dus met een blauw oog hebben laten ontsnappen, want 
een kleine overwinning heeft er voor ons zeker ingezeten. Jammer …. 
 
 
 

  8  februari  2014 Zukertort/A 2 (2146) – AAS 1 (2136)  4½ - 3½ 

 Paul-Peter Theulings (2152) – Aldert-Jan Keessen (2179)  ½ - ½ 
 Gijs IJzermans (2108) – Paul Schrama (2254)  ½ - ½ 
 Colin Stolwijk (2141) – Jeffrey van Vliet (2294)  ½ - ½ 
 Matthew Tan (2431) – Marc Trimp (2215)  1 - 0 
 Jan Helsloot (2039) – Dennis van Vliet (1995)  0 - 1 
 Dennis Brouwer (2170) – Henk Noordhoek (2013)  1 - 0 
Uw verslaggever: Tobi Kooiman (2084) – Jasper van Eijk (2067)  0 - 1 
Eric Roosendaal Joran Donkers (2046) – Marco de Groot (2070)  1 - 0 

 
In deze zware klasse had A2 opnieuw een sterke tegenstander. AAS heeft een solide ploeg en speelt al vele jaren op dit 
niveau. A2 miste nog steeds Ivan Pilcevic wegens recent vaderschap, maar Dennis Brouwer was een prima invaller. De 
kopborden werden keurig in bedwang gehouden door Paul-Peter Theulings (vrij korte remise) en Gijs IJzermans (een 
uurtje later in een volkomen gelijk eindspel). 
 
Toch kreeg A2 het moeilijk door twee wat simpele nederlagen. Jan Helsloot kon na afloop zelf eigenlijk niet aangeven 
wat er nu was misgegaan, maar nog ruim voor de tijdcontrole was het pleit beslecht. Ongeveer op hetzelfde moment gaf 
ook Tobi Kooiman op, waarmee A2 dus 3-1 achterstond. De overige vier partijen waren grotendeels onduidelijk, alleen 
Matthew Tan leek duidelijk prettig te staan. 
 
 
 



Richting zet 40 begon het er beter uit te zien voor A2. Matthew won inderdaad, maar ook Dennis deed van zich spreken. 
Zijn aanval werd steeds sterker en zwart zat zodanig verlegen om goede zetten dat hij door zijn vlag ging. Joran Donkers 
zorgde voor een paukenslag door plotseling te winnen. Eerder was hij in zeer chaotische stand met vele open lijnen met 
de witte koning van c1 naar g3 gewandeld. Wellicht dat deze koelbloedigheid zwart aan het twijfelen bracht. Hoe dan 
ook, zwart zette een toren op g5 die er door Jorans dame subiet vanaf werd geplukt omdat pion h6 gepend stond. En dus 
4-3! 
 
Resteerde het eindspel van Colin Stolwijk. Dat was een slecht eindspel, want nadat een aanval door wit was opgevangen 
rolde Colin er met een pion minder uit. In dat soort stellingen gaat Colin er nog eens goed voor zitten om de allertaaiste 
defensie te organiseren. Met een sterk paard blokkeerde hij veel velden en wit vorderde alsof hij door drijfzand moest 
waden. Richting zet 80 besloot wit af te wikkelen naar een toreneindspel van twee tegen één pionnen waarin Colins 
koning zeer passief op b8 stond. Die miniburcht bleek echter verrassend genoeg niet te slopen en wit berustte ten slotte 
in remise. Een knap bevochten halfje, waarmee A2 twee dure matchpunten rijker wordt. Met 4 uit 5 is de aansluiting bij 
de middenmoot weer gevonden. 
 

 
 
Colin Stolwijk: knap bevochten halfje! 
 
 
 

  8  maart  2014 Caissa Eenhoorn 1 (2190) – Zukertort/A 2 (2118)  5½ - 2½ 

 Daan Zult (2287) – Paul-Peter Theulings (2152)  0 - 1 
 Martijn Monteban (2248) – Gijs IJzermans (2108)  1 - 0 
 Henk-Jan Visser (2237) – Colin Stolwijk (2141)  ½ - ½ 
 Gilbert Vrancken (2232) – Jonathan Tan (2206)  1 - 0 
 Jerrel Thakoerdien (2147) – Jan Helsloot (2039)  ½ - ½ 
 Jeroen Edeling (2161) – Dennis Brouwer (2170)  1 - 0 
Uw verslaggever: Ron Deen (2105) – Tobi Kooiman (2084)  1 - 0 
Henk Boot Ardjan Langedijk (2107) – Joran Donkers (2046)  ½ - ½ 



We hadden dit keer twee invallers nodig omdat Matthew Tan was gevraagd het eerste team een duwtje in de rug te 
geven en over de streep te trekken (wat gelukkig lukte). Onze invallers Jonathan Tan en Dennis Brouwer hadden de 
vorige keer tegen de Wijker Toren nog succesvol twee punten binnen gehaald, dus teamleider Henk Boot had er alle 
vertrouwen in, hoewel qua rating de thuisclub ondanks invallers aan hun kant nog steeds veruit favoriet was. 
 
De strijd ontwikkelde zich in eerste instantie rustig. Het meest rustig bij Colin Stolwijk, die na ruim 20 zetten en een 
uurtje schaken in een potremisestelling belandde. Ruim een half uur later volgde Joran Donkers dit voorbeeld. In een 
Franse ruilvariant was het spektakel ook hier ver te zoeken en remise een logische uitslag. Aan de andere borden was er 
globaal een redelijke verhouding, sommigen van ons wat beter, anderen wat minder. Opeens was Tobi Kooiman klaar. 
In een variant waarin hij eerder met zwart vrij kansloos verloor, stond hij (ditmaal met wit) eerst beter maar blunderde 
en incasseerde opnieuw een nul. Ook Gijs IJzermans ging onderuit. De hele wedstrijd stond hij in de 'keepstand' en hoe-
wel hij het langer had kunnen volhouden koos hij op een gegeven moment de verkeerde hoek en verloor. Jan Helsloot 
heeft net als Tobi zijn juiste draai in de externe competitie nog niet gevonden. Hij stond weliswaar erg goed, maar de 
winnende voortzetting tegen zijn sterk scorende tegenstander werd niet gevonden, waarna Jan dus ijlings de remise-
haven opzocht. Een helaas forse 3½-1½ achterstand, waarbij de drie resterende borden niet veel hoop boden op een 
positief resultaat. 
 
Dennis Brouwer speelde een uiterst ingewikkelde partij waarbij wit ten koste van een stuk twee vrijpionnen op de 
koningsvleugel kreeg. Het leek er enkele malen sterk op dat Dennis zou verliezen, maar het doorstomen van zijn a-pion 
neutraliseerde de witte h-pionpromotie. Helaas was zijn 40e zet (die weliswaar mat dreigde) een fout die wit een tempo 
gaf dat leidde tot grote verwikkelingen. Maar hoewel aan een kat negen levens worden toegeschreven, had Dennis er 
met allerlei wendingen niet meer dan een stuk of zes en moest hij de eer aan zijn tegenstander laten. Dit was reden dat 
ook Jonathan Tan de strijd maar staakte. Na een Trompovsky offerde hij weliswaar een pion, maar stond de hele partij 
moeizaam. In de analyse kwam nog een kansrijk dameoffer voor Jonathan langs, maar zo werd het niet gespeeld. Het 
voordeel van wit werd steeds duidelijker en uiteindelijk berustte Jonathan in een nederlaag. 
 
Als laatste was kopbord Paul Peter Theulings bezig. Zijn tegenstander offerde op een gegeven moment een stuk, ver-
smaadde eeuwig schaak en ging voor de winst. PP hield het hoofd koel, deed regelmatig slimme zetjes waardoor het 
materieel fors uitdunde en hield steeds een duidelijk tijdsvoordeel. Uiteindelijk resteerde een eindspel met beiderzijds 
een toren en een a-pion, maar een paard extra voor wit. Toen PP zijn koning rond zet 80 de juiste richting kon opsturen 
was de winst niet moeilijk meer en kon hij zijn tegenstander zelfs matzetten. Helaas slechts een eervolle pleister op de 
wonde van opnieuw gemiste kansen tegen een sterke tegenstander. Gelukkig lieten ook onze concurrenten het afweten, 
zodat we nog steeds op de zevende plaats staan, maar winnen blijft toch dringend gewenst de komende wedstrijden ! 
 

 
 
Paul Peter Theulings: slimme zetjes. 



  29  maart  2014 Zukertort/A 2 (2158) – HSG 1 (2085)  4 - 4 

 Jonathan Tan (2206) – Daan Bes (2108)  1 - 0 
 Paul Peter Theulings (2152) – Kees Nagtegaal (2216)  0 - 1 
 Matthew Tan (2431) – Wim van der Wijk (2165)  1 - 0 
 Joran Donkers (2046) – Herman van Engen (2009)  1 - 0 
 Kevin Tan (2202) – Jorgen Henseler (2029)  0 - 1 
 Gijs IJzermans (2108) – Klaas Harmsen (2094)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Jan Helsloot (2039) – Vincent Pandelaar (2085)  0 - 1 
Eric Roosendaal Tobi Kooiman (2084) – Martijn Benschop (1973)  ½ - ½ 

 
A2 had tot nu toe tweemaal gewonnen, en een derde maal was eigenlijk wel dringend gewenst. Sterker nog, verlies 
tegen de hekkensluiter, het eens zo fiere HSG, zou waarschijnlijk fataal blijken. Het was trouwens voor het eerst sinds 
lange tijd dat er weer eens drie gebroeders Tan aantraden. Met name de aanwezigheid van Kevin Tan, die we al zo lang 
niet meer hadden mogen verwelkomen, was goed om te zien. Matthew was weer terug na zijn uitstapje in A1, Jonathan 
en Kevin vervingen de afwezige Colin Stolwijk en Ivan Pilcevic. 
 
De score werd geopend door een logische remise van Tobi Kooiman. Logisch, omdat Tobi tot nu toe zijn draai in de 
KNSB nog niet heeft kunnen vinden. Tobi wilde nu wel eens van die nul af en besloot tot remise. Anderen waren echter 
minder vredelievend. Joran Donkers pakte de zwarte stelling hard aan en won snel en zeker. Jonathan volgde zijn 
voorbeeld door een paar pionnen te winnen. Ondersterijmotieven werden wit vervolgens definitief fataal. Matthew 
speelde een solide partij, en voordat hij kon aantonen dat een vrijpion niet meer te stoppen zou zijn gaf wit een stuk 
cadeau. 
 
Drie punten voorsprong was een grote luxe, maar een blik op de andere borden leerde dat er nog een harde realiteit zat 
aan te komen. Paul-Peter Theulings had een pluspion terug moeten geven en zat nu in een heel slecht paardeindspel. 
Kevin was een stuk achtergeraakt en leek niet voldoende compensatie te hebben. Jan Helsloot had rommelkansen in een 
stand waarin wit al zijn pionnen op de koningsvleugel had opgehaald. Gijs IJzermans had weliswaar een pluspion maar 
zwart had een enorm overwicht en stond duidelijk beter. Kortom, een nederlaag behoorde ondanks de 3½-½ voorsprong 
wel degelijk tot de mogelijkheden. 
 
Het volgende half uur bood weinig soelaas. Achtereen-
volgens moesten Kevin, Jan en PP het hoofd buigen,
zodat de stand weer gelijk was en alles nu van Gijs af-
hing. Gijs had een eindspel van toren plus loper tegen
toren plus loper, maar zijn toren was zo hulpeloos dat
die weinig waard was. Stelt u zich voor: een witte
toren op g3, omsingeld door een zwarte pion op g4 en
een zwarte loper op f3; en als u er dan nog een zwarte
toren op de eerste rij bij denkt dan zult u zien hoeveel
velden die witte toren nog heeft - juist ja: nul. Gijs had
gelukkig nog wel een actieve loper en daarmee wist hij
zich zwart een poosje van het lijf te houden. Ten slotte
moest hij toch de kwaliteit geven en afwikkelen naar
een eindspel van loper tegen toren, waarbij er ook nog
twee pionnen op a5 en a6 waren. Dat is een eindspel
dat sterk lijkt op een stelling die Jan Timman in een
grijs verleden kreeg tegen Velimirovic. Die partij, ge-
speeld in 1979 in een interzonaal toernooi te Rio de
Janeiro, hield destijds de gemoederen in schakend
Nederland behoorlijk bezig. Het gaat erom of de toren-
partij de vijandelijke koning ver genoeg kan afhouden
om de toren voor pion en loper te kunnen geven en
een gewonnen eindspel met de a-pion over te houden.
De tegenstander wist de koning van Gijs weliswaar af
te snijden maar juist één lijn te weinig voor de winst.
Gijs moest overigens wel enorm opletten en diverse
malen de enige zet naar remise vinden, maar hij hield
de concentratie vast, en toen er meer dan 40 zetten op
weg naar de 50-zettenregel waren gespeeld gaf zwart
het remise. 
 

 

Gijs IJzermans: Mooi gekeept! 

A2 heeft nu vijf punten verzameld, twee meer dan HSG en de Westlandse WSC en evenveel als Kennemer Combinatie 2. 
En over twee weken gaat A2 op bezoek bij de Kennemers, dus dat wordt een waar vierpuntenduel! 
 



  12  april  2014 Kennemer Comb. 2 (2130) – Zukertort/A 2 (2150)  6 - 2 

 Hugo Gorissen (1991) – Joran Donkers (2046)  ½ - ½ 
 Ali Bitalzadeh (2418) – Tobi Kooiman (2084)  1 - 0 
 Hicham Boulahfa (2108) – Dennis Brouwer (2170)  0 - 1 
 Jan Bakker (2195) – Gijs IJzermans (2108)  1 - 0 
 Benjamin Go (2132) – Matthew Tan (2431)  1 - 0 
 Max Kerkvliet (2088) – Colin Stolwijk (2141)  1 - 0 
Uw verslaggever: Ron van Wezel (2071) – Esther de Kleuver (2070)  1 - 0 
Henk Boot Peter Pijpers (2035) – Paul Peter Theulings (2152)  ½ - ½ 

 
Welgemoed op weg naar Haarlem, het was zonnig lenteweer, de schaaklocatie in Haarlem is lekker ruim, er zijn veel 
wedstrijden en wij hadden een aardige opstelling. Het was natuurlijk een belangrijke wedstrijd. Beide teams hadden 
5 matchpunten, winst zou veiligheid betekenen, verlies degradatieperikelen. Op het laatste moment nog wel een ver-
schuiving van Dennis Brouwer (die zou invallen in het 1e team) naar het 2e, en doorschuiven van Jan Helsloot naar het 
1e team. 
 
Het begon ook best zonnig. Dennis, op bord 3, vond het goede wapen tegen de Pxe4-variant in het Frans. Ruimte-
overwicht, dreigen naar de koningsvleugel en dan met de loper via de damevleugel binnendringen, open d-lijn zodat 
zwart na 25 zetten moet opgeven. Een aantal andere borden stond goed, enkele minder, zodat een spannende strijd in 
het verschiet leek te liggen. Helaas, op het terras voor de locatie meerde een grote Duitse Rijnboot aan en de zon ver-
dween en het werd frisser. Ook binnen was dat zo. Paul-Peter Theulings was deze keer eens aan de staart van het pelo-
ton op bord 8 neergezet en stond lekker, maar deze keer vond zijn tegenstander een listig stukoffer als parade. Of onze 
man alsnog kon winnen was niet helemaal duidelijk, maar uiteindelijk was eeuwig schaak toch de veiligste weg, dus 
slechts remise. Maar verder onfortuin volgde: Matthew Tan vindt het lekker om midden in het team te spelen, deze keer 
op bord 5. Matthew stond wel mooi, maar zijn tegenstander Benjamin Go had toch wel venijnige resources. En het 
spreekwoord zegt wel: It takes two to dance a Tan-Go, maar Matthew gleed lelijk uit en verloor pardoes. Een bittere 
tegenvaller, en in dit leed werden anderen meegesleurd. 
 
Naast hem speelde Gijs IJzermans met zwart op bord 4 geen gemakkelijke partij. Er was een zeer onduidelijke materiaal-
verhouding: witte dame en meerdere pionnen tegen twee torens en een stuk, maar toen op de zwarte damevleugel de 
pionnen verdwenen en de zwarte stukken niet goed samenwerkten was de witte pionnenwals op de damevleugel niet te 
houden. Inmiddels resteerde weinig hoop. Bij Colin Stolwijk was de aanvang een half uur vertraagd omdat de Wijker 
Tunnel door een verkeersongeluk geheel geblokkeerd was. Hoewel Colin dit al voor de wedstrijd had kunnen door-
geven, en hij van een beetje tijdnood niet snel zenuwachtig wordt, hoopten we er maar het beste van. In eerste instantie 
stond hij met zwart matig, maar later kwam hij steeds beter te staan. Helaas, een stukoffer was niet zoals gedacht win-
nend, want wit vond toch nog een uitweg en incasseerde het volle punt. Hoewel Esther de Kleuver op bord 7 eerst wel 
wat beter stond, kon zij de juiste voortzetting niet vinden. Er resteerde een moeizaam eindspel met toren en zwakke 
loper en slechtere pionnenstructuur tegen toren en sterk paard. Toen de stukken van het bord verdwenen resteerde een 
verloren pionneneindspel, zodat de stand 4½-1½ werd en de nederlaag een feit was. 
 
Tobi Kooiman was deze keer op bord 2 gaan zitten en trof daar met Ali Bitalzadeh de sterkste speler van de tegenpartij. 
Tobi kwam wat slechter uit de opening, het kostte uiteindelijk een pion en hoewel het nog lang duurde, liep hij de hele 
partij eigenlijk achter de feiten aan. Op bord 1 was Joran Donkers als laatste bezig. Hij kwam beter uit een wat saaie 
opening, won uiteindelijk een pion, maar er resteerde slechts een ietsje beter eindspel, dat ondanks langdurig 'melken' 
geen echte kansen opleverde. De tegenstander keepte netjes en remise was dus het resultaat. 
 
Kortom, een smadelijke 6-2 nederlaag, waarmee we onszelf in een lastig parket hebben gebracht. De laatste wedstrijd 
tegen Groninger Combinatie zal absoluut gewonnen moeten worden! 
 
 
 

  10  mei  2014 Zukertort/A 2 (2174) – Groninger Comb. 2 (1992)  5½ - 2½ 

 Jonathan Tan (2202) – Rudolf Potze (2098)  0 - 1 
 Gijs Ijzermans (2097) – n.o.  (regl.) 1 - 0 
 Matthew Tan (2430) – Laszlo Cako (2107)  1 - 0 
 Colin Stolwijk (2123) – n.o.  (regl.) 1 - 0 
 Paul-Peter Theulings (2135) – Alexander van Pelt (2006)  ½ - ½ 
 Joran Donkers (2071) – Fons van Hamond (1985)  0 - 1 
Uw verslaggever: Dennis Brouwer (2174) – Peter Hendriks (2009)  1 - 0 
Eric Roosendaal Ivan Pilcevic (2158) – Nico Karsdorp (1749)  1 - 0 

 
 



De laatste wedstrijd van het seizoen, dat voor ons als glorieuze kampioen van vorig jaar toch vrij moeizaam was ver-
lopen. Een aantal uit vorm zijnde spelers, enkele ongelukkig verloren partijen en daar stonden we dan na 8 rondes: op 
een moeizame 9e plaats. Maar onze tegenstanders van vanmiddag, Groninger Combinatie 3 stond slechts 2 matchpunten 
boven ons en met een gelijk aantal bordpunten. Dus bij elke winst van onze kant zouden we hen passeren en veilig zijn. 
Op rating waren we overigens ook favoriet en het geluk leek ook ons verder toe te lachen. Teamleider Henk kreeg een 
bericht dat er blijkbaar in Groningen een algehele schaakmoeheid/griep of ander probleem heerste waardoor ze alle 
moeite hadden om volledige teams op te stellen. Zo verschenen er in Amstelveen slechts zes Groningers ten tonele, nat-
geregend en wel, dus op zich prima schaakweer! We startten dus met een plezierige rugwind: 2-0. 
 
Als eerste was de dit jaar uiterst solide spelende Paul-Peter Theulings klaar. Na een vrij kalme partij konden beide par-
tijen niet anders meer dan ingaan op een zetherhaling. Matthew Tan gaf het team een extra duw in de goede richting. 
Wit offerde een pion op b2, kreeg eigenlijk geen compensatie, waarna ook een tweede pion op c3 kon worden meege-
pakt. Van compensatie was nu helemaal geen sprake meer en het was al snel uit. Op de andere borden stond het alle-
maal wel OK, behalve bij Joran Donkers. Maar voor Joran, al tegenspartelend, nog een toreneindspel met een pion min-
der bereikte, een tweede pion en de partij verloor, was Ivan Pilcevic klaar. Erg plezierig dat hij weer beschikbaar was. Hij 
werd op bord 8 geposteerd vanwege gebrek aan wedstrijdritme, maar daar bleek in de partij weinig van. Zijn tegenstan-
der, een invaller, probeerde een Stonewall-achtige muur te metselen, maar Ivan wist daar wel raad mee. Een zwakke 
pion op e6 werd een prooi voor de witte loper, al kostte een en ander gezien allerlei mogelijke tactische wendingen nogal 
wat rekenwerk (en tijd). Even leek zwart ondanks zijn inmiddels ingeleverde dame nog tegenspel te krijgen, maar Ivan 
gaf zijn dame tegen voldoende materiaal terug en zijn tegenstander moest de ongelijke strijd staken. Daarmee bereikte 
A2 4½ punt en was de overwinning, en dus het ontlopen van degradatie, een feit! 
 

 
 
Ivan Pilcevic: geen last van gebrek aan wedstrijdritme! 
 
Dat de voorsprong weer werd teruggebracht was niet zo erg. Joran verloor (slechte vorm in het jaar van een eindexamen 
is een bekend iets). Helaas ging het ook bij Jonathan Tan mis. Hij stond wel wat beter dan zijn tegenstander, maar nam 
een aantal verkeerde beslissingen, die niet alleen een pion kostten maar ook wit een toenemend initiatief lieten ontwik-
kelen. Dennis Brouwer zette nog wel een positief slotakkoord. Er ontstond een eindspel met beiderzijds twee torens, een 
paard en onregelmatige pionnenstructuur. Dennis manoeuvreerde duidelijk beter dan zijn tegenstander en na ruil van 
de paarden en een stel torens was de vrije h-pion van Dennis niet meer te houden. 
 
Kortom, een keurige en niet eens ruim uitgevallen overwinning waarmee we nog op de zesde plaats eindigden, als 
'tweede' van een pelotonnetje van vier clubs met 7 matchpunten, die daarmee alle de degradatie ontliepen. Topscorer 
werd Matthew Tan met 5 uit 7. Paul-Peter deed het ook prima met 5½ uit 9. Ivan speelde wegens recent vaderschap 
slechts drie maal maar won wel drie keer. Ten slotte mag 'supersub' Dennis worden genoemd, met 4 uit 5 scoorde hij 
uitstekend. 



Verslaggeving Zukertort/A 3 
 
 

  21  september  2013 Caissa 6 (1856) – Zukertort/A 3 (1971)  2 - 6 

 Lance Oldenhuis (1928) – Jan Krans (2043)  0 - 1 
 Herre Trujillo (1967) – Tjomme Klop (2026)  ½ - ½ 
 Marc Ordodi (1932) – Jeroen Schoonackers (1968)  0 - 1 
 Theo Kroon (1858) – Harold de Boer (1965)  ½ - ½ 
 Sander Tigelaar (1835) – Henk Boot (1949)  0 - 1 
 Nils de Rijk (1784) – Joel de Vries (1952)  ½ - ½ 
Uw verslaggevers: Peter Hoomans (1825) – Roger Mehra (1929)  0 - 1 
Henk Boot en Jan Krans Wim Suyderhoud (1721) – Walt Schagen (1934)  ½ - ½ 

 
Moest het derde het vorig seizoen vooral van een krachtige eindsprint hebben, dit jaar moet er toch ook in de drie ron-
den voor de jaarwisseling worden gescoord om het plan (glorieus handhaven) te vervullen. Caissa 6, net gepromoveerd, 
had een paar veren moeten laten omdat een flink aantal spelers van dat team niet op zaterdag wil spelen. Het huidige 
team is daarmee één van de degradatiekandidaten. Nu behoort ons team op papier tot de solide middenmoot, maar er 
ontbraken wel twee belangrijke spelers. Gelukkig kon de nieuwe teamleider Jan Krans beschikken over stevige invallers, 
die hij in het middenrif van het team had geposteerd. 
 
Dat pakte bij Henk Boot goed uit. Zoals hij zelf zei, “discussieerde” hij er lustig op los, zoals hij dat op de club regelmatig 
met Michiel Harmsen doet, en zo stond de klok (met het nieuwe speeltempo) na zo’n 15 zetten op 1:35 uur. Dit vlotte 
spel werd beloond want zwart week af met een zwakke zet, waarna Henk al snel op +2.0 en ruim 30 minuten tijdvoor-
deel kon bogen. Hoewel Fritz later nog wel wat beters vond, was het via een dubbele dreiging snel uit. 
 

 
 
Henk Boot: sterk in de discussie. 
 
 



Even later volgde kopman Jan Krans, die als teamleider inderdaad maar op bord 1 was gaan zitten. Hij zette zijn partij 
wat al te rustig op, wat zwart verleidde tot een opstoot in het centrum. Jan maakte er handig een pionoffer van en daarna 
liep de witte aanval eigenlijk vanzelf tegen de lang gerokeerde zwarte koning. Twee zetten voor het mat, op zet 17 al, gaf 
zwart op. Roger Mehra volgde deze goede voorbeelden vlotjes. De dames verdwenen hier al op zet 3 in het doosje, maar 
zwart stelde zich niet handig op, gaf ruimtelijk voordeel en loperpaar weg, met ook hier een kwetsbare zwarte monarch 
op de damevleugel. Het was voor Roger voldoende. 
 
En zo stond er al om een uur of 4 een comfortabele voorsprong van 3-0 op het scorebord. Tweede invaller Harold de 
Boer bracht hierna een halfje binnen. Hij was zeker niet tevreden over zijn eigen spel, waarmee hij wit juist de kans had 
gegeven de stukken optimaal neer te zetten. Toch kon wit er blijkbaar geen koek van bakken, en zo werd er in het eind-
spel met weliswaar een (dubbel)pionnetje meer voor Harold besloten tot remise. Tjomme Klop speelde een moeilijke 
partij. Uiteindelijk had hij twee stukken voor een toren en twee sterke pionnen op de damevleugel, maar het had alle-
maal veel tijd en energie gekost, en toen wit een pion op a7 kon meenemen, was remise wel een vrij logische uitslag, 
zeker omdat Tjomme niet zag hoe/of hij à la Carlsen een nog altijd licht voordelig eindspel rustig zou moeten gaan 
winnen. Jeroen Schoonackers trok het team ten slotte ruim over de overwinningsstreep. Hij speelde een modelpartij: 
betere loper, meer ruimte, consequent met paarden, dame en torens op weg naar c7, terwijl de zwarte pionnenstorm op 
de koningsvleugel meer schijn dan wezen was. Na het stofzuigen op de zwarte damevleugel gingen de witte paarden op 
weg naar de zwarte koning op de h-lijn. Met twee pionnen meer ontzenuwde Jeroen nog een enkel zwart dreiginkje, en 
zo was hij de vierde witspeler die won. Daarmee was het 5-1. 
 
 

 
 
Jeroen Schoonackers: even de stofzuiger aan! 
 
 
 



Joel de Vries was met zijn dame en twee lichte stukken de witte stelling binnengedrongen en had de a- en b-pion mee-
genomen. De omstanders telden het punt al bijna: stukken ruilen en gaan met die a-pion. Toch vond wit nog ergens de 
mogelijkheid ook met zijn dame achter de zwarte linies te komen en zodoende eeuwig schaak te forceren. 
 
Restte nog de partij van Walt Schagen op bord 8. Eerst won zwart materiaal, toen wit, en uiteindelijk rolde er voor onze 
man een lastig eindspel uit: loper tegen paard met een pion minder. Het werd eigenlijk wel amusant, want Walt dreigde 
een soort zelfpat op te zetten (Kh2-h1 gevolgd door pion h3-h2, met de witte koning die op f2 moet blijven of promotie 
toestaan), maar als het paard op tijd zou zijn zou het ook mat kunnen worden (Pg3). Vlak voor het einde stond het zo 
(zie diagram): 

 

1. …. Kh1. Op weg naar het zelfpat? 2. Kg3 h2. Met de moed der wanhoop. 3. Pe4?? Die gaat wat nachtrust kosten, 3. Kf2 
forceert mat. 3. …. Kg1, en na 4. Pf2 Lc8; 5. Kf3 Lb7+; 6. Kg3 Lc8 was het remise. 
 
Al met al een fraaie en hoopgevende start van het seizoen: vier punten met wit, vier remises met zwart: 6-2. 
 
 
 

  2  november  2013 Zukertort/A 3 (1946) – Fischer/Z 1 (2079)  3½ - 4½ 

 Waldemar Moes (2025) – Casper Blaauw (2219)  0 - 1 
 Tjomme Klop (2024) – Bram van Dijk (2054)  1 - 0 
 Jeroen Schoonackers (1960) – Robbert van ’t Kaar (2084)  0 - 1 
 Walt Schagen (1927) – Herman Neufeglise (2073)  0 - 1 
 Henk Boot (1958) – Frans Smit (2086)  1 - 0 
 Eric Roosendaal (1934) – Maarten Veldt (2115)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Ridens Bolhuis (1913) – Niels Bouton (2035)  1 - 0 
Eric Roosendaal Dirk Goes (1826) – Jeroen Kroos (1968)  0 - 1 

 
Vorig jaar speelde A3 zeer verrassend 4-4 tegen het zwaar favoriete Fischer/Z in de openingswedstrijd van het seizoen. 
Dit jaar leek een spannende wedstrijd er niet in te zitten, al was het maar omdat A3 sterk verzwakt was. Joel de Vries en 
Roger Mehra waren verhinderd, Jan Krans schaakte in Duitsland en Esther viel in bij A2. Dus moesten er maar liefst vier 
invallers gezocht worden. Zowel Henk Boot, Eric Roosendaal, Ridens Bolhuis als Dirk Goes hebben natuurlijk wel uitge-
breide KNSB-ervaring, maar een nieuwe sensatie leek ver weg. Fischer/Z bleek echter ook niet echt solide en A3 kreeg 
hier en daar wat helpende handen toegestoken. Niet op bord 1 echter, waar Waldemar Moes zijn debuut snel zal willen 
vergeten. Hij deed een stuk in de aanbieding en kon ruim voor de 40e zet al opgeven. 
 
Maar met name aan de staart deed A3 toch echt wel wat terug. Vooral Ridens mag tevreden terugkijken op zijn partij. 
Ridens opent meestal nogal conservatief in het centrum, maar toen twee zwarte centrumpionnen eenmaal op stoom 
raakten bleek er geen houden meer aan. Toen de zwarte falanx op d4 en e3 stond leverde dat een stuk op, waarna wit het 
terecht voor gezien hield. Eric had een opponent die vrij slapjes opende. Na wat afruilen kwam er een eindspel op het 
bord waarin zwart een procentje beter stond. Zwart zag echter af van uren ploeteren en accepteerde remise. 
 
 
 



Niet alles ging goed voor Amstelveen. Dirk heeft al een poosje een vormcrisis en die speelde hem ook hier parten. Meer 
wilde Dirk over de partij eigenlijk niet kwijt, hetgeen ook genoeg zegt. Die nul werd echter vakkundig weggepoetst door 
Henk. De vorige avond was Henk in de opening op een subtiliteit gewezen door Matthew Tan. Nog geen dag later zag 
Henk zijn kans schoon dit idee direct in de praktijk te brengen, met als resultaat dat hij in een scherpe stelling al snel de 
overhand kreeg. Wit verdedigde zich uit alle macht en wist te ontsnappen naar een eindspel met ongelijke lopers waarin 
Henk met een pion op b2 een extra troef had. Remise leek de meest logische uitslag, totdat wit een verkeerd idee kreeg 
dat alsnog tot verlies leidde. Daarmee hadden de vier laatste borden een fraai totaal van 2½ punt behaald en was de 
stand gelijk. 
 
De gezichten van Fischer/Z waren in deze fase niet bepaald vrolijk, want hoewel er aan twee borden licht voordeel voor 
hun team was ging het aan een ander bord lelijk mis. Daarvoor was Tjomme Klop verantwoordelijk. De opening verliep 
niet direct zo gunstig, maar de overgang naar het eindspel pakte daarentegen prima uit. Tjomme roofde wat pionnen en 
kreeg een geheel gewonnen toren/paard eindspel. Dat zwart ten slotte ook nog een paard verloor was slechts van acade-
mische waarde. 
 
Nog een halfje en A3 zou een matchpunt hebben. Ging Walt Schagen daarvoor zorgen? Hij had in een eerdere fase een 
enorme aanval opgezet. Stukoffer, daarna winst van een kwaliteit en ook nog wat pionnen. Het zag er allemaal veelbelo-
vend uit, maar de aanval sloeg niet door en nadat er wat stukken waren geruild was wit in de problemen. Een loper en 
een paard kunnen een pion tenslotte gezamenlijk tweemaal aanvallen waar een toren slechts éénmaal kan dekken. Die 
harde waarheid kostte wit de ene na de andere pion en hoewel het definitieve einde nog lang uitbleef was het al tijden 
onvermijdelijk. 
 
Zodat alles ten slotte afhing van Jeroen Schoonackers. En hoewel heel A3 groot vertrouwen heeft in Jeroen, gold dat nu 
niet direct voor deze stelling. Het was een eindspel met dames en lopers. Maar de zwarte loper stond passief op f8, met 
handen voeten gebonden aan de dekking van een geïsoleerd zorgenkindje op c5. Wit zette de dame centraal neer, in de 
wetenschap dat dameruil toch ook een winnend lopereindspel zou opleveren. Jeroen was gedwongen tot totale passi-
viteit terwijl wit de stelling versterkte en pionnen liet oprukken. Ondertussen tikte de zettenteller kalmpjes voorbij de 
tachtig. Bij het moderne tempo kan een dergelijke stelling natuurlijk rustig worden uitgespeeld, zodat Jeroen zelfs de 
twijfelachtige kans op schwindelen in een tijdnoodduel werd ontzegd. Wit bouwde beheerst aan steeds groter voordeel 
en bracht ten slotte zelfs een ondekbaar mat in de stelling, waarmee de nederlaag voor A3 toch een feit werd. Jammer, 
maar net niet. 
 
 
 

  7 december  2013 Zukertort/A 3 (1989) – VAS 3 (1877)  6 - 2 

 Waldemar Moes (2025) – Jack Smith (1707)  1 - 0 
 Esther de Kleuver (2083) – Benno Drewes (1715)  0 - 1 
 Peter de Heer (1995) – Karel Odink (2101)  1 - 0 
 Tjomme Klop (2024) – Milo Bogaard (1890)  1 - 0 
 Jeroen Schoonackers (1960) – Rob van Dongen (1947)  ½ - ½ 
 Joel de Vries (1957) – Michael Brockmann (1888)  1 - 0 
Uw verslaggever: Roger Mehra (1938) – Dick Paulis (1892)  ½ - ½ 
Eric Roosendaal Walt Schagen (1927) – n.o. (regl.) 1 - 0 

 
Tegenstander VAS 3 was zo'n ploeg waartegen A3 toch wel erg graag de punten wilde pakken. In de eerste ronde was 
VAS met 0-8 kopje onder gegaan, waarmee het team zich al direct als degradatiekandidaat meldde. In de tweede ronde 
volgde een herstel met 4-4 tegen Caissa 6. Dat deed de VASsers wellicht hopen op betere tijden, maar dat zat er tegen A3 
nooit in. Het begon al vrij triest doordat hun bord 8 leeg bleef. Die speler bleef 'zomaar' weg, zodat Walt Schagen om 
twee uur met een vol punt afzwaaide. Roger Mehra en Jeroen Schoonackers speelden remise, maar daarmee was de koek 
al zowat op voor VAS. Tjomme Klop kreeg een gier te bestrijden en deed dat succesvol - met een dubbele aanval op twee 
torens was de partij plotseling afgelopen. Peter de Heer zette de witspeler klem - in een eindspel verzeilde een wit paard 
op b2, dat wegens een zwarte loper op c2 en zwarte pion op b5 precies nul velden ter beschikking had. Wit had ook nog 
een loper, maar die keek voornamelijk tegen eigen pionnen op. Peter kweekte een paar vrijpionnen en won simpel. 
 
Joel de Vries had lang een klein voordeeltje. Niets definitiefs, tot zwart in opkomende tijdnood de draad kwijtraakte. De 
zwarte koning bleek in het eindspel ineens heel kwetsbaar, en daarmee was het al 5-1. Het werd nog erger, want Walde-
mar Moes had in een eindspel met zware stukken een pluspion, en hoewel wit nogal wat trucs verzon wist Waldemar 
een gewonnen toreneindspel te bereiken: 6-1. Pas aan het laatste bord wist VAS tegen te scoren. Esther de Kleuver wilde 
kort na de opening het loperpaar veroveren en offerde een pion voor dat idee, maar er bleek een tweede pion de mist in 
te gaan en dat was te veel. Esther wist nog een eindspel met ongelijke lopers op het bord te krijgen maar de zwartspeler 
bleef alert en trok het punt naar zich toe. A3 won dus met een zeer overtuigende 6-2 score en hoeft voorlopig niet naar 
beneden te kijken. VAS 3 gaat zware tijden tegemoet. 
 
 



  4  januari  2014 De Wijker Toren 2 (1977) – Zukertort/A 3 (1991)  1½ - 6½ 

 Cees Duivenvoorde (2017) – Waldemar Moes (2025)  0 - 1 
 Paul Spruit (2062) – Esther de Kleuver (2083)  0 - 1 
 Arjen Wijnberg (2098) – Tjomme Klop (2024)  ½ - ½ 
 Dennis Bruyn (2015) – Jan Krans (2052)  0 - 1 
 Hans Nuijen (2071) – Harold de Boer (1961)  0 - 1 
 Wim Rakhorst (1969) – Ridens Bolhuis (1925)  0 - 1 
Uw verslaggever: Hans Wiemerink (1737) – Walt Schagen (1927)  0 - 1 
Eric Roosendaal Theo de Vries (1846) – Eric Roosendaal (1934)  1 - 0 

 
Problemen met invallers waren er vooraf genoeg. Jeroen viel in bij A1, Roger en Joel waren afwezig. Dus werden Harold 
de Boer, Ridens Bolhuis en Eric Roosendaal opgetrommeld. Het resultaat van de invallers mocht er zijn. Eric verloor een 
kansrijke stelling na een paar knoeizetten, maar Harold en Ridens wonnen beiden. En daar bleef het niet bij, want er rol-
de veel de goede kant op deze middag. 
 
Waldemar Moes speelde een soort modelpartij aan het kopbord. Eerst kweekte hij een aantal lichte voordeeltjes, zoals 
een loperpaar, meer ruimte en een iets betere pionnenstructuur. Met veel nauwkeurige zetjes werd het voordeel stelsel-
matig vergroot. Toen kwamen de doorbraken en na het onvermijdelijke foutje van zwart was het spoedig 1-0. Esther de 
Kleuver had een ongewone opening en verbruikte veel tijd. Het was ook ingewikkeld, en het werd later nog veel inge-
wikkelder aldus Esther na afloop. Hoe dan ook, de tegenstander verslikte zich als eerste in de complicaties en Esther 
won dus. Tjomme Klop won net niet, hoewel hij in de buurt kwam. Een pluspion bleek in het eindspel niet te verzilve-
ren. Jan Krans had een tegenstander die veel afruilde. Sommige van die ruilen bleken echter niet zo handig en hielpen 
Jans stukken naar fijne velden. Toen veel witte stukken op onhandige posities verzeild waren geraakt won Jan vlotjes. En 
Walt Schagen, als laatste bezig, wist ook nog te scoren. Toen hij eerder in de partij dreigde door te breken offerde zwart 
een stuk voor drie pionnen. In het eindspel had dat ergens remise op moeten leveren, maar daar waren nog wel wat 
goede zetjes voor nodig. Walt wist alle zwarte pionnen op te rapen met loper en paard terwijl zwarts loper niet in staat 
bleek de zaak bij elkaar te houden. Walt hield nog net een enkel pionnetje over om mee naar de overkant te rennen, en 
toen zwart zijn loper even op de verkeerde diagonaal zette hoefde hij zelfs niet meer aan te tonen dat hij wist hoe je met 
loper en paard mat moet geven. 
 

 
 
Walt Schagen: soepel eindspel. 



Alles bij elkaar leverde dat een klinkende 6½-1½ zege op. Daarmee is A3 in feite al veilig, omdat het al zes matchpunten 
heeft en onderin de poule drie zwakkere ploegen staan. Voor die drie teams lijken zes matchpunten al onhaalbaar, en als 
we dan ook nog zien dat A3 na vier ronden al een slordige 15 bordpunten meer heeft dan twee van die drie ploegen, tja 
…. 
 
 
 

  8  februari  2014 Zukertort/A 3 (2003) – ZSC Saende 1 (2128)  2 - 6 

 Jan Krans (1999) – Eric Bark (2056)  0 - 1 
 Esther de Kleuver (2070) – Jan-Bart Abcouwer (2112)  ½ - ½ 
 Tjomme Klop (2048) – Frank Tijdeman (2013)  ½ - ½ 
 Waldemar Moes (2051) – Mark van Schaardenburg (2274)  0 - 1 
 Joel de Vries (1967) – Erik Janssen (2014)  1 - 0 
 Jeroen Schoonackers (1959) – Pieter Baltus (2135)  0 - 1 
Uw verslaggever: Walt Schagen (1926) – Hans Klarenbeek (2390)  0 - 1 
Eric Roosendaal n.o. – Yuri Eijk (2031) (regl.) 0 - 1 

 
A3 ging op papier een zware middag tegemoet tegen ZSC/Saende. De Zaankanters speelden vorig jaar nog tweede 
klasse, maar hadden zich sindsdien weten te versterken. Na vier ronden stonden ze dan ook zonder puntverlies boven-
aan. En het werd er niet beter op voor A3 toen Roger Mehra zich kort voor de wedstrijd afmeldde. Jan Krans probeerde 
nog een paar mensen te bereiken, maar zonder succes. Hij liet dus maar meteen een reglementaire nul invullen. Dat was 
iets te snel, want Olav Lucas zag een gemiste oproep - spoedde zich naar de wedstrijd - kwam nog net voor twee uur 
binnen, maar vernam toen dat het punt al vergeven was. 
 
Het werd toch nog even gelijk dankzij Joel de Vries. Wit offerde een stuk maar bleek geen mat in huis te hebben, waarna 
Joel met een paar koele zetjes het punt scoorde. Daarna echter nam ZSC Saende het heft grondig in handen. Jan Krans 
verloor een pion en kwam er niet echt meer aan te pas, Walt Schagen deed een actieve zet, maar zijn tegenstander (van 
rond de 2400 overigens) vond een nog actievere weerlegging, waarna Walt meteen slecht stond en ten onder ging. Jeroen 
Schoonackers had een stand vol tactische grappen op het bord. Hij dwong zwart min of meer tot het nemen van twee 
pionnen, maar alle combinaties faalden en na grootscheepse ruil bleef slechts een verloren eindspel over. Ook Waldemar 
Moes had een stelling met allemaal hangende stukken. Waldemar kreeg enig initiatief voor een stuk - maar toen dat 
doodbloedde was het snel klaar. 
 
Te midden van al dat geweld speelde Tjomme Klop volgens eigen zeggen een partij waarin niets gebeurde, en die dus 
ook in remise eindigde. En ook Esther de Kleuver wist na een moeilijk te doorgronden partij het schip drijvende te hou-
den. Esther kwam een pion voor zonder daar iets mee te kunnen beginnen, en dus was ook hier remise de logische uit-
komst. 
 
Al met al een volkomen verdiende 6-2 zege voor de bezoekers, die waarschijnlijk wel weer zullen promoveren. A3 blijft 
met 6 uit 5 gewoon keurig ergens in de middenmoot. 
 
 
 

  8  maart  2014 ASV 3 (1928) – Zukertort/A 3 (2023)  4 - 4 

 Wouter Abrahamse (1939) – Waldemar Moes (2051)  0 - 1 
 Theo Jurrius (2020) – Tjomme Klop (2048)  1 - 0 
 Koen Maassen van den Brink (1973) – Michiel Harmsen (2022)  1 - 0 
 Murat Duman (1911) – Esther de Kleuver (2070)  0 - 1 
 Leor Nadison (1919) – Peter de Heer (2011)  0 - 1 
 Fred Reulink (1985) – Jan Krans (1999)  1 - 0 
Uw verslaggever: Ruud Wille (1845) – Laura Ratniece   ½ - ½ 
Eric Roosendaal Rob Huberts (1832) – Jeroen Schoonackers (1959)  ½ - ½ 

 
A3 ging verzwakt op weg doordat Walt Schagen, Joel de Vries en Roger Mehra ontbraken. Michiel Harmsen en Peter de 
Heer waren uiteraard solide invallers maar Laura Ratniece maakte haar externe debuut. En met succes, want ze scoorde 
een knappe remise. De 'vaste waarden' Jan Krans en Tjomme Klop verloren, evenals 'supersub' Michiel. Die nullen wer-
den echter uitgewist dankzij Waldemar Moes, Esther de Kleuver en Peter de Heer. Jeroen Schoonackers ten slotte speel-
de remise, waardoor de eindstand op 4-4 uitkwam. 
 
 
 
 
 



  29  maart  2014 Zukertort/A 3 (2004) – Accres Apeldoorn 3 (1813)  7 - 1 

 Tjomme Klop (2048) – Nikolai Kabanof (2023)  0 - 1 
 Esther de Kleuver (2070) – Jasper Zwirs (1899)  1 - 0 
 Waldemar Moes (2051) – Anton Weenink (1873)  1 - 0 
 Jan Krans (1999) – Dick van der Klis (1765)  1 - 0 
 Peter de Heer (2011) – Hans Bouwer (1787)  1 - 0 
 Joel de Vries (1967) – André Huis in ’t Veld (1709)  1 - 0 
Uw verslaggever: Walt Schagen (1926) – Theo Visschedijk (1769)  1 - 0 
Eric Roosendaal Jeroen Schoonackers (1959) – Erik Buitenhuis (1682)  1 - 0 

 
Sommige wedstrijden zijn spannend tot de laatste minuut. En sommige zijn dat niet. De match tussen A3 en Accres 
Apeldoorn 3 viel ruimschoots in de laatste categorie. De bezoekers stonden stijf onderaan met precies nul matchpunten. 
Zeven leden van het team hebben ratings onder de 2000. Daarmee is het team dus nauwelijks KNSB-waardig, en A3 
bleek inderdaad al snel een paar maten te groot. 
 
De enige sterke speler zat aan het kopbord. Tjomme Klop onderschatte diens aanval, kwam zeer passief te staan en 
moest een nul incasseren. Daarmee was de koek voor de bezoekers echter op, want aan geen van de andere borden kon 
er nog worden gescoord. Jeroen Schoonackers won al na 14 zetten een stuk, Joel de Vries bleek handiger in een eindspel 
en Peter de Heer speelde iets wat op Konings-Indisch leek maar het niet was. Desalniettemin ging hij er met zwart hard 
en snel doorheen op de koningsvleugel. 
 
De andere vier borden haalden in elk geval nog wel de tijdcontrole, maar dat was dan ook het enige positieve nieuws 
voor de Apeldoorners. Waldemar Moes zette de witte koningsvleugel bijna pat voordat wit er de brui aan gaf. Esther de 
Kleuver kon een centrale vrijpion laten doorlopen, waarmee ze een toren won. Walt Schagen had een listig eindspel van 
loper plus twee pionnen tegen drie pionnen, ondersteund door een actieve koning. Walt had scherp gezien dat hij in alle 
varianten precies één pion zou overhouden (en dat de loper van de goede kleur was voor de a-pion), zodat ook hij won. 
Jan Krans had een ultrachaotische stand met allerlei tussenzetten en hangende stukken. Op de een of andere wijze rolde 
er een tam toreneindspel uit waarin Jans twee verbonden vrijpionnen een stuk sterker bleken dan het enkele vrije zwarte 
boertje. 
 
Goed, het werd dus 7-1, en daarmee staat A3 zowaar fraai derde, overigens zonder uitzicht op meer dan dat. Wat Apel-
doorn betreft, dat bleef op nul staan en het zal u niet verbazen dat ze na deze ronde gedegradeerd zijn. 
 
 
 

  12  april  2014 ASC 1 (2007) – Zukertort/A 3 (1979)  3½ - 4½ 

 Dinard van der Laan (2211) – Tjomme Klop (2048)  ½ - ½ 
 Eric Fraikin (1962) – Waldemar Moes (2051)  ½ - ½ 
 Clement van de Laar (2085) – Joel de Vries (1967)  ½ - ½ 
 Norbert Jansen (2005) – Jan Krans (1999)  ½ - ½ 
 Wouter Hennink (1948) – Ridens Bolhuis (1935)  1 - 0 
 Wouter Dambrink (1978) – Jeroen Schoonackers (1959)  0 - 1 
Uw verslaggever: Paul de Vries (1975) – Walt Schagen (1926)  0 - 1 
Eric Roosendaal Sander de Groot (1895) – Eric Roosendaal (1946)  ½ - ½ 

 
A3 speelde in Alphen aan den Rijn tegen ASC, dat graag nog een puntje zou scoren om zeker te zijn van handhaving. 
Hun start was echter beroerd want de tegenstander van Walt Schagen speelde een obscuur variantje waarin de spelers 
het al na enkele zetten zelf moesten uitzoeken (wat Walt meestal wel goed uitkomt). De zwartspeler bedacht een geheel 
verkeerd plan en was al snel twee pionnen achter, zodat Walt al na amper een uur vervroegd naar huis kon met een 
punt op zak. 
 
De onderste vier borden gingen allemaal wel lekker voor Amstelveen, trouwens. Ridens Bolhuis had een heel prettige 
stelling en een klein uur meer bedenktijd. Jeroen Schoonackers had een damegambietpion op c4 gestut met b5, c6 en a6, 
en liet wit achter de linies ploeteren op zoek naar compensatie. Eric Roosendaal kwam in een Najdorf al snel tot d6-d5 en 
stond daarna comfortabel. Aan de bovenste vier borden gingen de meeste partijen gelijk op. Zo speelde Tjomme Klop 
een vrij kalm potje, dat remise werd. Alleen bij Joel de Vries was de balans sterk uit evenwicht. Na wits Lg5 en h6, Lh4 
had Joel een soort truc bedacht op het idee g5 met stukwinst. Zwart wisselde echter twee zetjes om, waarna de truc de 
mist in ging en Joel een stuk voor twee pionnen kwijt was. 
 
 
 
 



Naarmate de middag vorderde wisten veel spelers met hun voordeel weinig aan te vangen. Ridens leek goede kansen te 
hebben, want zwart stond nogal ingeklemd, maar na een verkeerde afruil keerden de kansen en werden de zwarte stuk-
ken bijzonder actief. Het voordeeltje bij Eric verwaterde en de partij liep remise. Ook de Alphenaren hadden moeite 
met het verzilveren van voordeel. Joel wist een derde pion te grabbelen en bereikte een eindspel dat niet verloren leek. 
Alleen Jeroen bleef rustig en schoof zijn voordeel koeltjes naar de winst. 
 
Ridens verloor, zodat de voorsprong van Amstelveen terugliep tot 3-2, maar ASC had nog een winstpunt nodig voor het 
matchpunt. Het gehoopte punt tegen Joel kwam er niet, want in een eindspel bleken de drie pionnen van Joel genoeg om 
de zwarte loper bezig te houden. 
 
 

 
 
Joel de Vries: truc mislukt, toch remise! 
 
 
Waldemar Moes had een langdurig minnetje, en in een eindspel had wit een verre vrijpion op d7, maar Waldemar gren-
delde de weg naar d8 secuur af en zo liep ook dit remise. Jan Krans belandde (alweer) in een toreneindspel. Zijn twee 
centrale vrijpionnen waren dreigend, maar het tegenspel van wit via een vrijpion op h7 bleek juist toereikend voor een 
halfje. 
 
A3 won dus alweer, en kan inmiddels bogen op 11 matchpunten. Voor ASC was er toch ook nog goed nieuws, want de 
concurrentie verloor met grote cijfers, waarmee ASC weer voor een jaar veilig is. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  10  mei  2014 Zukertort/A 3 (2001) – Messemaker 1847 1 (2139)  1½ - 6½ 

 Esther de Kleuver (2073) – Peter Scheeren (2421)  0 - 1 
 Waldemar Moes (2071) – Arjan van der Leij (2004)  0 - 1 
 Jan Krans (1981) – Henk-Jan Evengroen (2144)  0 - 1 
 Peter de Heer (2026) – Peter Ypma (2239)  0 - 1 
 Joel de Vries (1990) – Ed Roering (2115)  0 - 1 
 Ridens Bolhuis (1917) – Jan Evengroen (2066)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Walt Schagen (1946) – Ben van Geffen (2049)  1 - 0 
Eric Roosendaal Laura Ratniece   – Jan Cheung (2073)  0 - 1 

 
A3 was al lang veilig en er stond niets meer op het spel. Wellicht waren de spelers daardoor wat minder geconcentreerd, 
maar het kan ook zijn dat de tegenstander ditmaal simpelweg beter was. Want A3 moest aantreden tegen de koploper, 
Messemaker 1847. Bij een ruime zege zou dat team kampioen worden. 
 
A3 had bovendien te maken met een extra handicap, namelijk het huwelijk van Harold de Boer. Dat huwelijk vond 
namelijk op precies deze zelfde dag plaats. Daardoor ontbrak Tjomme Klop, en enkele andere spelers waren daardoor 
ook niet beschikbaar als invaller. Teamleider Jan Krans vond het niet kunnen. Hij wilde zich niet per se negatief uitlaten 
over het instituut 'huwelijk', hoewel daar vanuit zijn gezichtspunt ook nog wel de nodige kanttekeningen bij gezet kon-
den worden (en wie Jan kent weet dat zulks doorgaans bijzonder interessante discussies oplevert), en dan scheen het nog 
dat het afleggen van de trouwbelofte nog wel eens gevolgd wil worden door een dramatische ratingdaling, maar het 
organiseren van een huwelijk van een schaker op een dag waarop tevens KNSB-competitie wordt gespeeld viel volgens 
hem qua planning toch wel als buitengewoon betreurenswaardig te betitelen. 
 

 
 
Jan Krans: jongens, dit kán toch niet! 



Hoe dan ook, Messemaker speelde beter dan A3. Joel de Vries onderschatte een aanval en werd onder de voet gelopen, 
Laura Ratniece trof een tegenstander die gewoon te sterk was, Waldemar Moes overzag een sterke paardmanoeuvre, 
waarna het van kwaad tot erger ging, en Jan Krans vatte zijn partij samen als 'Hollands, slecht!' om daar wel aan toe te 
voegen “maar hij speelde ook wel sterk”. 
 
Walt Schagen opende dan eindelijk de Amstelveense score toen de tegenstander all-in ging en te laat bemerkte dat hij 
de slechtste kaarten had. Ridens Bolhuis speelde een regelmatige remise en voegde nog een halfje toe. Daar bleef het bij. 
Peter de Heer stond goed, volgens zwart zelfs bijna gewonnen. Peter vergat ergens iets af te ruilen, waarna hij in een 
zeer slecht eindspel kwam dat snel verloren ging. Esther de Kleuver zat aan bord 1 en had daar met IM Peter Scheeren 
van doen. Die speelt niet vaak meer, maar bleek toch nog steeds wel over een erg hoog niveau te beschikken. 
 
Kortom, Messemaker won soepel met 6½-1½ en werd daarmee kampioen. A3 scoorde 11 punten en werd daarmee keu-
rig vierde. Geen enkel degradatiespook gezien dit seizoen. Er waren geen echte superscores, maar wel veel solide scores: 
Walt 4½ uit 7, Waldemar 4½ uit 8, Joel 4 uit 6, Esther 3½ uit 6, Jeroen 4 uit 7, Tjomme 4 uit 8, Jan 3½ uit 7 en Peter 3 uit 4. 
Allemaal scores tussen de 50% en de +2, en dan eindig je dus netjes in de bovenste helft. 
 
 
 
 
 

Verslaggeving Zukertort/A 4 
 
 

  2  oktober  2013 Boven IJ 2 (1926) – Zukertort/A 4 (1965)  3½ - 4½ 

 Peter Sassen (1923) – Marcel Laarhoven (2114)  0 - 1 
 Eric Tetteroo (2276) – Michiel Harmsen (2063)  1 - 0 
 Tom Kleijwegt (1921) – Harold de Boer (1965)  1 - 0 
 Arthur Bauduin (1916) – Nico Louter (1978)  0 - 1 
 Huub Groenenberg (1827) – Henri Krop (1935)  ½ - ½ 
 Wim de Schipper (1918) – Eric Roosendaal (1927)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Jan Rot (1826) – Ridens Bolhuis (1912)  ½ - ½ 
Eric Roosendaal André Meester (1800) – Dirk Goes (1826)  0 - 1 

 
Er zijn van die SGA-wedstrijden die kort voor het einde nog alle kanten op kunnen. Dit was nu precies een van die 
wedstrijden. Op papier was A4 misschien licht favoriet tegen Boven IJ 2, maar in de praktijk bleek daar weinig van. Eric 
Roosendaal had een nadeeltje weten om te buigen tot een kabbelremise en Ridens volgde een kwartiertje later hetzelfde 
recept, in een partij waar hij eerst beter leek te staan maar later moest oppassen niet in het nadeel te komen. 
 
Zes partijen te gaan, en allemaal konden ze alle kanten op. Henri Krop kwam aardig uit de opening maar bereikte niet 
meer dan een toreneindspel waarin hij nog maar een paar minuten op de klok had. Dirk Goes had het ook ernstig te 
kwaad met de klok maar ter compensatie had hij een stuk meer voor wat pionnen. Dat stuk had wit weggegeven in een 
stelling die meer beloofde dan de remise die er ook inzat. Nico Louter had sterk gespeeld maar moest hopen dat wit niet 
het goede tegenspel vond. Marcel Laarhoven had twee verbonden vrijpionnen op de a- en b-lijn, maar of ze konden 
doorlopen was nog de vraag. Michiel Harmsen had een rare Franse variant weten om te buigen naar een pluspion - maar 
zijn stukken werkten niet samen. Harold de Boer had een kwaliteit geofferd voor twee pionnen - hij leek het lastig te 
hebben. 
 
Kortom, beide teams mochten nog hopen op iets van 6-2 winst. En 4-4 kon ook best. Op zulke momenten heb je wat 
gelukjes nodig, en het zat in deze wedstrijd niet tegen. Aan vier borden zat het eigenlijk redelijk mee. Nico’s tegenstan-
der had actief kunnen en moeten spelen, in de analyse bleek dat er dat waarschijnlijk een eeuwig schaak uitgerold was. 
Nu liet hij Nico teveel initiatief, en die profiteerde met uiteindelijk een aardig mat. Henri Krop moest zijn laatste zetten 
allemaal à tempo doen - dat krijg je als je minder dan een minuut overhoudt. Toen beide partijen alleen nog maar een 
toren en een pion overhadden was het potremise. Ook daar zat het niet tegen. Marcels a-pion had het lastig om verder 
te komen. Zwart gaf onnodig een pion en een tempo weg, en ineens was het gebeurd. Weer een punt dat niet tegen zat. 
En dan Dirk. Kreunend en steunend zit hij de laatste jaren achter het bord, ondertussen vaak wel de goede zetten uit-
voerend. Wat zou Hing Ting hier doen vroeg Dirk zich in tijdnood af. Kennelijk vond hij vaak genoeg het juiste antwoord, 
want na een groot aantal avonturen moest wit alles inleveren en vond Dirk de matzet met zelfs nog meer dan een 
minuut in reserve. Soepele winst zou de jeugd dan zeggen, maar Dirk was er zo van ondersteboven dat hij meteen maar 
een bye aanvroeg voor de eerstvolgende kandidatenronde. 
 
 
 



Daarmee waren de gelukjes op, maar stond A4 wel op 4½ punt. Michiel had in een lastig eindspel hoge tijdnood, liet een 
paar pionwinsten liggen en zag ineens de witte d-pion vrijwel ongehinderd naar d8 opstomen. Een onverwachte nul was 
zijn deel. Harold kreeg zijn stukken nooit echt helemaal uit de knoop. Zwart viel binnen met beide torens en won van 
alles. Zodoende bleef het dus bij een minimale zege. Toch viel dat niet tegen, A4 heeft de afgelopen jaren wel slechtere 
starts gekend. Twee matchpunten uit de eerste wedstrijd zijn eigenlijk een bonus. 
 
 
 

  4  november  2013 De Wachter 1 (1816) – Zukertort/A 4 (1954)  1½ - 6½ 

 Clovis Hopman (2159) – Marcel Laarhoven (2114)  ½ - ½ 
 Iskander Schrijvers (1927) – Michiel Harmsen (2063)  ½ - ½ 
 Marco van Hengel (1805) – Nico Louter (1978)  0 - 1 
 Jaap Bikker (1646) – Henri Krop (1935)  ½ - ½ 
 Jurriaan Eggelte (1821) – Eric Roosendaal (1927)  0 - 1 
 Stefan Steinbusch (1824) – Ridens Bolhuis (1912)  0 - 1 
Uw verslaggever: Peter Hoopman (1741) – Dirk Goes (1826)  0 - 1 
Eric Roosendaal Peter Krijnen (1603) – Willem Hensbergen (1880)  0 - 1 

 
Het is altijd een leuke ervaring om bij De Wachter op bezoek te gaan. De club hoort bij de Nederlandse Bank, en dus 
wordt er gespeeld in een bankgebouw. Dat betekent natuurlijk enige beveiliging, maar de huidige locatie heeft ook een 
aantal heel aardige zaken tentoongesteld. Zo hangt er een poster met alle Nederlandse bankbiljetten die ooit zijn uit-
gegeven. Dat begint met exemplaren van vlak na Napoleon en eindigt uiteraard kort voor de euro, met vooral de iets 
ouderen welbekende biljetten als de snip, de zonnebloem en de vuurtoren. Aangezien geen der spelers van A4 zich meer 
piepjong mag noemen (zeker niet nu Harold even in Afrika vertoeft) zorgde de poster voor de nodige dierbare herinne-
ringen. Aangezien er geen interne competitie is bij De Wachter is er verder natuurlijk ook niets te doen, en dus bracht 
vrijwel het gehele team de nodige minuten door bij de veelal statige biljetten uit de tijd dat een tientje nog een kapitaal 
was en schaken nog een massasport leek. 
 
Maar goed, de wedstrijd dus. Harold werd vervangen door Dirk Goes, die tegenwoordig weliswaar af en toe zit te klun-
gelen achter het bord maar voor A4 altijd zijn dure plicht doet. Hij speelde natuurlijk weer een ultrakalm systeempje, 
ruilde dames en bracht na een paar uurtjes wandelschaak toch weer een punt binnen. Het wordt nog wel wat met Dirk. 
Het bleek de voorbode van een boel goed nieuws op deze avond. Ridens Bolhuis bijvoorbeeld ving koeltjes een aanval 
op, won met een ijzersterk paard ergens een pion en wikkelde af naar een winnend toreneindspel. En Willem Hensber-
gen probeerde met succes een nieuw variantje uit. Het werd spannend met allemaal hangende stukken, maar met een 
kwaliteit extra bracht ook Willem een punt binnen. 
 
Eerder op de avond leek het of Nico als eerste snel zou winnen. Zwarts koning zat vast in het midden dankzij een pen-
ning. Toch wurmde zwart zich los, waarna een remise-eindspel overbleef. Nico wist op dat moment nog niet dat er een 
ruime zege zat aan te komen en weigerde remise. Op de een of andere manier won hij ook nog ergens een pion, en zo 
werd ook dit een vol punt. 
 
Lukte er dan niets bij De Wachter? Nou, niet veel. Tegen Henri Krop had de tegenstander best de nodige kansen, zeker 
omdat Henri weer in enorme tijdnood kwam. Toen brak een beetje de hel los. De zetten werden ineens in moordend 
tempo op het bord gekwakt en toen de rust weerkeerde was het meteen potremise. Des te vreemder omdat wit nog 
twintig minuten overhad waarin hij Henri het leven nog flink zuur had kunnen maken. Maar wit vluggerde dus volop 
mee en vergooide daarmee de kans om zijn tijdvoordeel uit te buiten. En ook bij Michiel Harmsen deed De Wachter 
zichzelf tekort. Michiel speelde uiteraard weer een Frans potje, maar geloof het of niet, hij werd in de opening verrast 
met een link variantje. Wit kreeg huizenhoog voordeel, maar durfde een paar maal niet door te tasten, zodat er ten slotte 
nog een toreneindspel uitrolde met slechts een enkel pluspionnetje voor wit. Dat leek nog net winnend, maar het werd 
ondanks alles remise. Michiel ontsnapte dus, ondanks een aantal 'tactische hobbeltjes' zoals die hem recentelijk in Duits-
land al zo frequent parten speelden (althans volgens de door Jan Krans verzorgde verslaggeving). En ook bij Marcel 
Laarhoven werd het punt gedeeld. Vanuit een zeer dichtgeschoven stand wist Marcel voordeel te krijgen, maar toen er 
een gelijkstaand toreneindspel uitrolde en de matchpunten allang waren verdeeld was remise de logische uitslag. 
 
Het laatste volle punt viel bij Eric Roosendaal, die het tegen Jurriaan Eggelte (nog altijd lid van onze vereniging!) opnam. 
In een scherpe stand miste Jurriaan een paar dingetjes, zodat Eric een stuk won. Er waren nog wel wat tegenkansen, 
maar in tijdnood draaide de zaak definitief ten gunste van Eric, waarmee de eindstand op een forse 6½-1½ uitkwam. 
Daarmee blijft A4 voorlopig prettig bovenin meedraaien. 
 
 
 
 
 
 



Henri Krop helaas niet speelgerechtigd voor Amstelveen 
 

Vorig jaar speelde Henri Krop in A5 en deed dat prima. Zo prima zelfs, dat hij promoveerde naar A4. Henri speelde 
overigens ook extern bij het Rotterdamse Overschie - maar dat was geen probleem. De SGA heeft er geen enkel bezwaar 
tegen dat spelers in twee regionale bonden spelen. 

 

Maar .... Overschie werd kampioen. En promoveerde naar de KNSB. Nu mag men schijnbaar in de Rotterdamse schaak-
bond ook in dat geval voor een andere vereniging in een andere regionale bond blijven spelen. Henri was zich dus van 
geen kwaad bewust en speelde twee keurige remises voor A4. Maar in de SGA is het niet toegestaan te spelen als men 
vast in een KNSB-team staat opgesteld. Het was Wim Hensbergen die opmerkte dat Henri's optreden in A4 daarmee dus 
illegaal was. Een telefoontje naar de competitieleider bevestigde inderdaad dat Henri dit seizoen niet voor Amstelveen 
mag uitkomen. En dat betekent helaas dat zijn beide remises zullen worden omgezet in reglementaire nederlagen. Voor 
de wedstrijd tegen De Wachter heeft dat geen grote consequenties, want die wedstrijd werd ruim gewonnen (het wordt 
nu 6-2). Maar in de eerste ronde werd met minimaal verschil gewonnen van Boven IJ 2. Die zege wordt nu omgezet in 
een 4-4 gelijkspel. Het kost A4 dus een matchpunt. Bovendien zal A4 voor de rest van het seizoen naar invallers moeten 
speuren, want Henri valt dus weg als vast teamlid. 

 
 
 

  29  november  2013 Zukertort/A 4 (1974) – Almere 2 (2004)  2½ - 5½ 

 Marcel Laarhoven (2114) – Tobias Kabos (2296)  0 - 1 
 Michiel Harmsen (2063) – Ivo Knottnerus (1979)  0 - 1 
 Harold de Boer (1965) – Richard van ’t Schip (2004)  ½ - ½ 
 Nico Louter (1978) – Martijn Woudsma (2171)  0 - 1 
 Willem Hensbergen (1880) – Martin Heijlman (1857)  1 - 0 
 Eric Roosendaal (1927) – Danny Overweg (1967)  1 - 0 
Uw verslaggever: Ridens Bolhuis (1912) – Bert Kampen (1888)  0 - 1 
Eric Roosendaal Henk Boot (1949) – Dennis van Leusden (1869)  0 - 1 

 
Almere 2 is dit jaar een heel sterk team. Tobias Kabos zit een jaartje aan bord 1 van dit vriendenteam, en verder spelen 
ook Ivo Knottnerus en Bert Kampen mee. Op papier is Almere 2 dan ook favoriet voor promotie, en dat A4 het vooral 
bovenin lastig zou krijgen stond wel vast. 
 
Tot een uur voor het einde leek alles spannend te worden. Alhoewel de zaken bij Michiel Harmsen wel moeizaam 
verliepen - een eindspel met twee pionnen minder was vanwege ongelijke lopers mogelijk nog net houdbaar. Marcel 
Laarhoven hield zich Tobias voorlopig prima van het lijf. Als A4 aan de twee topborden een punt zou kunnen pakken 
bood dat mogelijkheden. Dan moesten de lagere borden wel scoren, maar juist daar ging het mis. Henk Boot had de door 
Henri Krop opengelaten plek ditmaal bezet. Een hyperscherpe Slavische Botwinnik-variant was het gevolg. Een zet of 18 
werd in een ommezien op het bord gegooid, daarna nam de frequentie af tot een zet per kwartier of daaromtrent. De 
aanval van Henk sloeg niet door, terwijl de zwarte stukken met groot vertoon van macht op de witte koningsvleugel 
afdoken - het einde kwam dan ook snel. Wellicht mede door die Almeerse voorsprong vond Bert dat hij wel remise kon 
aanbieden. Ridens Bolhuis stond mogelijk iets beter en antwoordde vrijwel à tempo - maar wel met een heel slechte. Hij 
was meteen een vol stuk kwijt en kort daarop was het 2-0 voor Almere - waarmee de match in hogere zin gelopen was. 
 
Marcel leek nog steeds aardig te staan en kreeg twee stukken voor een toren. Kansjes? Helaas niet, want Marcel gaf een 
stuk weg. En Michiel wist het eindspel niet te houden, zodat Almere al op 4 kwam. Niet alles ging naar de polderbewo-
ners. Willem Hensbergen bedacht een geniaal stukoffer dat wit niet kon aannemen op straffe van een verrassend mat. 
Wit deed dus iets anders, maar de zwarte aanval kwam desalniettemin snel op gang. Willem deed een toren in de aan-
bieding, won van alles terug en won sterk. En ook Eric Roosendaal bracht een vol punt binnen. Na een paar passieve 
zetjes van zwart kreeg hij sterke aanval. De beste variant had waarschijnlijk tot mat geleid, maar stukwinst leek goed 
genoeg. Zwart vond uit het niets een actieve koningszet - en ook dat had weer mat kunnen gaan, maar dit mat was lastig 
te vinden. Eric scoorde twee pionnen en wist in tijdnood ineens alsnog een mat te vinden. 
 
Nico Louter had een langzame partij - na twee uur spel amper tien zetjes. Een aanval van Nico sloeg niet door en in de 
complicaties ging hij vervolgens ten onder. Harold de Boer had een strategische schuifpartij die in de laatste minuut ein-
digde in eeuwig schaak, zodat Almere met een 5½-2½ zege huiswaarts kon keren. A4 dacht een paar weken geleden 4 
uit 2 te hebben, maar staat na deze nederlaag en het verloren 'Henri-matchpunt' nu met 3 uit 3 gewoon in de midden-
moot. 
 
 
 
 



  7  januari  2014 Caissa 7 (2038) – Zukertort/A 4 (1956)  4 - 4 

 Jack Blanchard (2209) – Michiel Harmsen (2063)  ½ - ½ 
 Tigran Spaan (2122) – Marcel Laarhoven (2114)  ½ - ½ 
 Nirav Christophe (2109) – Nico Louter (1978)  ½ - ½ 
 Dennis Breuker (1981) – Eric Roosendaal (1927)  ½ - ½ 
 Freek Terlouw (1951) – Harold de Boer (1965)  ½ - ½ 
 Stef van Haaren  – Willem Hensbergen (1880)  0 - 1 
Uw verslaggever: Jurgen Stigter (1882) – Ridens Bolhuis (1912)  ½ - ½ 
Eric Roosendaal Aldo van de Woestijne (2011) – Renzo Finkenflugel (1813)  1 - 0 

 
A4 moest aantreden tegen Caissa 7. Een team met drie zeer sterke spelers, dus het plan was om vooral aan de onderste 
borden te scoren. Maar van dat plan kwam niets terecht. Een vlotte remise van Michiel Harmsen aan het kopbord was 
mooi meegenomen, maar aan het laatste bord kwam Renzo Finkenflugel al snel in de verdrukking, en een blunder ver-
haastte het einde. Ondertussen ging Willem Hensbergen in de denktank. Hij dacht een klein half uur na en zette ten 
slotte een eigen stuk in een penning. Wit speelde argeloos een wachtzetje en werd verrast door een vuige truc. Het was 
meteen uit en wit gaf dan ook op. Bij Ridens Bolhuis ontwikkelde zich een moeizaam potje. Alle pionnen werden tegen 
elkaar aangeschoven, terwijl elk gaatje dat nog resteerde werd benut voor stukkenruil. Toen alles dichtstond waren er 
alleen nog torens over. Die van Ridens hadden meer ruimte en zwart had een zwakte. Maar één zwakte is niet genoeg, 
en dus rookten de heren de vredespijp en was het 2-2. 
 
Inmiddels bleken de winstpunten zeer duur in deze match. Marcel Laarhoven had zijn vertrouwde Sveshnikov van stal 
gehaald. Hij maakte zich wel wat zorgen, alhoewel er in de Sveshnikov toch altijd weer een truc voor zwart in zit. Toen 
wit even niet oplette kwam Marcel binnenvallen en sprokkelde wat pionnen. Wit moest vol in de remmen en wist nog 
net een remise-toreneindspel te bereiken. Alweer een zeer verdienstelijke remise aan een hoog bord. Harold de Boer had 
een zeer tactisch duel. De stukken bestookten elkaar uit allerlei hoeken, en zwart posteerde midden in de partij zelfs een 
loper op d1. Geen van beide spelers wist echter van wijken, en dus werd het ook hier remise. 
 
Nico Louter speelde een nogal tamme opening. Er werd geruild en geruild en Nico bood remise aan, maar zwart wilde 
niet. Op het bord ernaast zat Eric Roosendaal al een poosje te keepen na een onnauwkeurige afruil vlak na de opening. 
Wit stond beter maar kwam er niet echt door. Toen wit nog maar drie minuten had durfde hij niet verder en bood remise 
aan. “Aannemen” siste Nico. Hij had klaarblijkelijk alle vertrouwen in zijn eigen stelling. 
 
En dus, jawel, kwam het weer op Nico aan. In een eindspel van dame + paard tegen dame + loper had zwart toch wel 
voordeel gekregen. Een a-pion ging rennen en leek niet meer te stoppen. Nico ging schaakjes geven en joeg de zwarte 
koning van g8 via iets als e4 naar b6. Toen de pion niet meer te stoppen was pende hij de loper en ineens liep er ook een 
witte pion door! Met minder dan een minuut per speler stonden er ineens vier dames op het bord. Zelfs Nico heeft het 
zelden zo bizar. 
 
Uiteraard werd het een gekkenhuis in de laatste paniekminuut. Volgens sommigen had Nico zelfs een dame kunnen 
winnen met een paardschaak, volgens weer anderen stond hij toen schaak of was het paard gepend of was er nog iets 
anders aan de hand. Er vlogen twee dames van het bord en ineens was Nico zijn paard kwijt. Met nog slechts luttele 
seconden op de klok ruilde zwart dames en ging rennen met zijn allerlaatste pion. Nico had nog een luttel pionnetje en 
ging ook hollen. Op de gladde houten borden vielen de pionnen natuurlijk om en niemand wist meer precies waar 
welke pion stond. Zwart speelde c2-c1 en drukte de klok in. Wit speelde h7-h8 en zwart wilde Lxh7 spelen want volgens 
zwart stond de pion pas op h7 en niet op h8. Toen wees Nico er op dat zwart een ongeldige zet had gedaan door de pion 
op c1 te laten staan. Hij had dus recht op twee minuten extra tijd. Inmiddels viel de witte vlag en had zwart nog slechts 
één seconde .... 
 
Eens te meer bleek dat lange teksten in reglementen vooral bedoeld zijn voor beschaafde types die bedaagd hun zetjes 
doen en kalmpjes de klok indrukken. Wat er precies moet gebeuren als spelers binnen één seconde allebei tegelijk drie 
zetten doen weet niemand. De beide spelers losten het elegant op door na enig overleg tot remise te besluiten. Daarmee 
kwam Nico goed weg want hij stond beslist diverse malen verloren. Anderzijds, met twee minuten extra zou hij waar-
schijnlijk op tijd gaan winnen want zwart had alleen nog maar die ene seconde. 
 
En zo gingen beide teams na afloop min of meer tevreden uit elkaar. De 4-4 was een mooie afspiegeling van een span-
nende avond. Zes remises, maar op die van Michiel na waren het fel uitgevochten duels. A4 heeft nu 4 uit 4 en staat 
daarmee keurig in de middenmoot, en volgens captain Michiel is dat ook de perfecte positie voor A4. 



 
 
Nico Louter: gekkenhuis. 
 
 
 

  7  februari  2014 Zukertort/A 4 (1950) – De Amstel 1 (1851)  6 - 2 

 Michiel Harmsen (2063) – Theo Hendriks (2018)  ½ - ½ 
 Marcel Laarhoven (2114) – Piet Geertsema (1980)  1 - 0 
 Nico Louter (1978) – Carel Kok (1875)  ½ - ½ 
 Willem Hensbergen (1880) – Peter Verschueren (1800)  1 - 0 
 Harold de Boer (1965) – Jan Brugge (1743)  1 - 0 
 Eric Roosendaal (1927) – Jacques Hogerwerf (1801)  1 - 0 
Uw verslaggever: Ridens Bolhuis (1912) – Ysbert van Hoorn (1802)  1 - 0 
Eric Roosendaal Mateo Glowacki (1759) – Michiel Spook (1788)  0 - 1 

 
Als je als team met 6-2 wint, dan lijkt het alsof alles van een leien dakje is gegaan. Een paar kalme remises, een paar 
soepele winsten - maar zo ging het dus bepaald niet. Natuurlijk was A4 wel favoriet tegen De Amstel, maar in de eerste 
paar uren leek het er sterk op alsof een gelijkspel zo ongeveer het hoogst haalbare was. Kopman Michiel Harmsen ver-
dwaalde in een obscure Franse variant. Hij was nog maar nauwelijks de opening uit of hij schoot al met g7-g5 uit zijn 
slof. Vijf minuten later was de complete zwarte koningsvleugel opgerold. Harold de Boer kreeg een koningsaanval over 
zich heen en leek mat te gaan. Mateo Glowacki had het ook al moeilijk. Alleen Ridens Bolhuis leek wel aardig te staan - 
hij had een al te driest oprukkende witte pion buitgemaakt. 
 
 
 
 
 
 
 



Goed, Mateo verloor, maar de twee andere 'zekere' winstpunten voor De Amstel gingen de mist in. Harold ging net niet 
mat en hield een stuk over. Hij had nog maar een enkel pionnetje en weinig tijd, dus wit rommelde door, maar Harold 
bracht het punt binnen. In de analyse achteraf ging Harold keer op keer ook al net niet mat, dus misschien was het 
allemaal per ongeluk nog correct ook. En Michiel, tja, de witspeler daar was niet topfit, of zoiets. Hoe dan ook, het werd 
remise. Bij de analyse bleek hier echter overduidelijk dat Michiels plan bepaald niet voor herhaling vatbaar is. Toen Wil-
lem Hensbergen een goed opgezette partij bekroonde met winst van een paar pionnen met uitzicht op meer stond A4 
zelfs op voorsprong. 
 
Met nog vier partijen te gaan had het nog heel spannend kunnen worden, maar in deze fase toonden de Zukertorters 
zich slagvaardiger. Marcel Laarhoven had eerder een zwart paard veel te actief laten worden, maar toen dat beest ge-
temd was liet zwart teveel steken vallen. Nico Louter stond na een zet of 15 een half uur vóór in tijd. Jawel, voor! Dat 
is Nico niet gewend, en hij bleek met die luxe dan ook niet overweg te kunnen. Hij vond een slimme truc om alsnog 
in tijdnood te komen, namelijk door een vol uur in een riskant zetje te investeren. De actie leek zelfmoord, maar Nico 
rekende keurig uit dat wit hem net niet mat ging zetten. Tevreden over het denkwerk ging Nico dus in op het avontuur. 
Hij won inderdaad twee pionnen, maar met nog maar een paar minuten had hij inmiddels niet meer de tijd om de zaak 
af te ronden. Aldus werd tot remise besloten. Bij Eric Roosendaal had zwart na een paar mindere zetjes een lastig defen-
sief klusje. Er waren ongelijke lopers, maar dat gold ook voor de krachtsverhouding want de witte loper was een stuk 
sterker dan de zwarte. Zwart hield de zaak lang bij elkaar, maar bezweek in tijdnood. Ridens ten slotte manoeuvreerde 
lang en omzichtig om de pluspion te gelde te brengen. Dat viel nog niet mee, maar in gierende tijdnood gaf wit een stuk 
cadeau, waarna de winst niet moeilijk meer was. 
 
A4 staat nu gevaarlijk hoog, met zes matchpunten en een flinke sloot bordpunten. Afremmen is de boodschap, anders 
dreigen we tweede te worden (Almere 2 is al vrijwel zeker kampioen) en dan krijgen we promotieproblemen. Captain 
Michiel heeft de komende weken een zware taak: welke motivatiespeech hoort bij deze curieuze situatie?? 
 
 
 

  7  maart  2014 ENPS 1 (1906) – Zukertort/A 4 (1948)  4 - 4 

 Peter Nitschke (1961) – Willem Hensbergen (1880)  ½ - ½ 
 Kees Bakker (1900) – Marcel Laarhoven (2114)  ½ - ½ 
 Steve Michel (1881) – Michiel Harmsen (2063)  0 - 1 
 Sanne Visser (1827) – Eric Roosendaal (1927)  ½ - ½ 
 Jan Velde (1822) – Harold de Boer (1965)  0 - 1 
 Mark Hecker (1943) – Elham Wasei (1758)  1 - 0 
Uw verslaggever: Ruud van Caspel (1990) – Olav Lucas (1966)  ½ - ½ 
Eric Roosendaal Ben de Leur (1928) – Ridens Bolhuis (1912)  1 - 0 

 
Captain Michiel had het van te voren allemaal keurig uitgelegd. Bij een nederlaag konden we in theorie nog degraderen 
en bij winst lag een nauwelijks gewenste promotie op de loer, dus zou 4-4 heel mooi zijn. Maar een paar dagen tevoren 
wonnen beide koplopers met dikke cijfers van de twee teams die onderaan stonden, en dus waren zowel promotie als 
degradatie voor zowel A4 als voor tegenstander ENPS al bij aanvang van de wedstrijd uit zicht. A4 mocht dus winnen, 
had ook allerlei kansen, maar stond kennelijk nog in remisemodus, en dus kwam er via vele omwegen alsnog 4-4 uit de 
bus rollen. 
 
Elham Wasei was bereid gevonden in te vallen, en hij dacht even dat met een punt te kunnen bekronen. Helaas zat er 
een lek in zijn truc waardoor een nederlaag zijn deel werd. Bij Eric Roosendaal stond de tegenstander wat beter, maar hij 
dacht minder te staan zodat hij snel afwikkelde naar remise. Marcel Laarhoven kreeg ook een remiseaanbod, nam het na 
enige minuten aan, en kwam er toen pas achter dat de geplande zet vrijwel direct won. Ook Willem Hensbergen was 
coulant voor de overkant - een prima stand werd na een matige afwikkeling ook al remise. 
 
Ridens Bolhuis leek voor de gelijkmaker te kunnen zorgen. Een gezond middenspel werd omgezet in een pluspion. 
Maar Ridens kreeg tijdnood, liet een paard aan de rand opsluiten en moest ervaren hoe enorm sterk een loperpaar kan 
zijn in open stelling. De zwarte pionnen vlogen links en rechts van het bord en toen het paard ook nog sneuvelde was 
het klaar. 



 

Maar als de nood hoog is staan de echte mannen op. Michiel Harmsen leek oppervlakkig gezien in de problemen, zoals 
u in het diagram hierboven kunt zien. Dat pionnetje achter is misschien nog niet zo'n ramp, maar de witte loper kijkt 
tegen zijn pionnen op, het witte paard lijkt geen goede zetten te hebben en de zwarte koning staat ook nog eens actief. 
Zwart speelde het logische Pe4 maar werd door Michiel fraai te pakken genomen met Lh5!! Het is meteen uit, want de 
witte loper mag het matveld d7 niet in de steek laten. En meer succes volgde, want Harold de Boer zag zijn tegenstander 
op een vol bord zijn eigen dame insluiten. Kassa .... 
 

 
 
Michiel Harmsen: Lh5, uit! 
 
 



Dat betekende dat er nog maar één bord bezig was. Nee, het was ditmaal niet Nico Louter, want Nico was verhinderd. 
Olav Lucas viel in en toonde zich de perfecte vervanger door geheel in Nico's stijl bij een stand van 3½ gelijk een zeer 
ingewikkelde stand te hebben. Eerder in de partij had Olav zelfs duidelijk beter gestaan, maar inmiddels was er een wat 
onvoorspelbaar eindspel met zware stukken ontstaan. Olav koos er niet voor om alles te gaan gokken maar toonde zich 
een wijs man door indachtig het strijdplan van Michiel de vrede te tekenen. Zodat het, zoals u al wist, keurig 4-4 werd. 
Waarmee ENPS gezien de vele cadeautjes die ze kregen wel tevreden was, maar waarmee ook A4 tevreden huiswaarts 
ging: missie volbracht!  
 
 
 

  4  april  2014 Zukertort/A 4 (1950) – De Raadsheer 1 (1914)  4 - 4 

 Marcel Laarhoven (2114) – Ramon van Beemdelust (2028)  ½ - ½ 
 Willem Hensbergen (1880) – Stephan Geuljans (2056)  0 - 1 
 Michiel Harmsen (2063) – Mustapha Yahia (1927)  ½ - ½ 
 Eric Roosendaal (1927) – Harry Amand (1851)  1 - 0 
 Nico Louter (1978) – Ron van Dijk (1902)  0 - 1 
 Harold de Boer (1965) – Olaf Cliteur (1873)  1 - 0 
Uw verslaggever: Elham Wasei (1758) – Gerie Opgenhaffen (1791)  0 - 1 
Eric Roosendaal Ridens Bolhuis (1912) – Fred Jungen (1888)  1 - 0 

 
De laatste wedstrijd stond hooguit een beetje in het teken van de mogelijke doch amper gewenste promotie. Doordat 
ENPS eerder in de week had gewonnen kon A4 alleen nog derde worden bij winst tegen De Raadsheer. De match begon 
bij een ½-½ tussenstand want Michiel Harmsen had vooruitgespeeld en remise gemaakt. Dat ging overigens niet hele-
maal rimpelloos, want nadat Michiel een pluspion had weggeven en in tijdnood kwam ging de witspeler in gewonnen 
stelling meevluggeren zonder te noteren. Michiel protesteerde hiertegen, maar dat vond niet direct gehoor en zo liepen 
de irritaties nogal op. Uiteindelijk kwam er een eindspel met ongelijke lopers op het bord dat potremise was, al duurde 
het nog lang voordat wit zich daarbij had neergelegd. 
 
Aan het kopbord hield Marcel Laarhoven een minnetje binnen de marges, zodat ook dat remise werd. Ridens Bolhuis 
had inmiddels te maken met een vliegensvlug zettende tegenstander, waardoor de partij rond half tien al bij zet 30 zat. 
Gauw en goed zijn echter twee dingen, zoals de oude volkswijsheid luidt. De zwarte stukken raakten in de knoop en 
Ridens hergroepeerde de zaak achter zijn linies nauwkeurig (met op een bepaald moment het curieuze vierkantje Pd1, 
Pe1, Ld2 en Le2), snoepte ergens een pionnetje mee en weerlegde alle zwarte pogingen tot ultieme trucs: 2-1. 
 
Harold de Boer kreeg een zware aanval over zich heen, maar daarbij gebruikte zwart wel zeeën van tijd. Tegen de tijd 
dat de zwarte aanval dreigend begon te worden had zwart nog maar 30 seconden over, hetgeen hem al spoedig fataal 
werd. Willem Hensbergen speelde een sloot theorie in de Ben-Oni, en had dus gelukkig tijd genoeg om zwaar in de 
denktank te kruipen toen het kort daarna allemaal verkeerd dreigde te lopen. Zwart had echter al duidelijk voordeel en 
Willem kwam de problemen niet meer te boven en ging ten onder aan een venijnige tegenaanval. 
 
Eric Roosendaal benutte een slordigheidje van zwart in de opening en stond meteen schit-
terend. Zwart verloor de dame en hoewel het tegenspel er nog aardig uitzag kwam Eric
nooit echt meer in de problemen (steeds minimaal +4 volgens de elektronica). Dat bracht de
stand op 4-2 in Amstelveens voordeel. 
 
Elham Wasei leek lange tijd een nadeeltje te hebben maar wist zo rond zet 30 toch wel een
gelijke stand te bereiken - helaas ging het daarna alsnog mis. Nico Louter was uiteraard
weer als laatste klaar - enorme tijdnood en een zeer lastige stelling bleken een te moeilijke
opgave. Na de partij vond Nico nog een verborgen remisecombinatie, maar toen stond de
4-4 al op de borden. 
 
Getalsmatig gezien trouwens een behoorlijk opmerkelijk resultaat. Want op 4 april (jawel,
4-4) speelde A4 (ahem) voor de 4e maal dit seizoen 4-4. En eindigde daarmee uiteraard als
4e. Een hoogst curieuze reeks van maar liefst zeven vieren .... 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Verslaggeving Zukertort/A 5 
 
 

  14  oktober  2013 Fischer/Z 2 (1846) – Zukertort/A 5 (1787)  4 - 4 

 Martijn Wessels (2016) – Laurens Schilstra (1680)  0 - 1 
 Leo Littel (1812) – Renzo Finkenflugel (1813)  0 - 1 
 Martin Markering (1872) – Dirk Goes (1826)  1 - 0 
 Thomas Hauptmann (1917) – Henk Boot (1949)  0 - 1 
 Michael Abspoel (1829) – Olav Lucas (1966)  1 - 0 
 Kees de Kruif (1797) – Elham Wasei (1758)  1 - 0 
Uw verslaggever: Adri Schoorl (1739) – Mateo Glowacki (1759)  0 - 1 
Dirk Goes Monique van de Griendt (1785) – Danny Kool (1544)  1 - 0 

 
Na de succesvolle campagne van vorig seizoen, toen het team met dikke cijfers kampioen werd, mag Zukertort/A5 het 
dit jaar een stapje hoger proberen. Op maandag 14 oktober werd in Café Batavia aangetreden tegen Fischer-Z 2, dat 
vorig jaar nog in identieke samenstelling op de derde plaats eindigde. Een zware wedstrijd dus, die na veel verwikkelin-
gen in een 4-4 gelijk spel eindigde, een uitslag waarmee zo'n beetje iedereen kon leven. 
 
Schaken in een kroeg, het blijft toch iets bijzonders. We zaten dan weliswaar in een aparte ruimte, maar dat hield toch 
niet alle geluidjes buiten de deur. Grappig was dat ik elke keer meende een stofzuiger te horen, wat ik in mijn 42-jarige 
schaakcarrière nog nooit heb meegemaakt bij een externe wedstrijd, maar Henk Boot wist me te vertellen dat het geluid 
werd veroorzaakt door een iets te luidruchtig afgestelde handendroger in het herentoilet .... 
 
De wedstrijd zelf dan. Teamleider Danny Kool had de
talenten Laurens Schilstra en Renzo Finkenflugel aan de 
topborden geparkeerd en toonde daarmee aan over een
vooruitziende blik te beschikken (altijd handig voor een
schaker) want ondanks pittige tegenstand gingen beide
partijen naar Amstelveen. De jeugd deed het toch al
goed want Mateusz Glowacki, die, zijn jeugdige leeftijd
ten spijt, al zo lang meeloopt dat hij bijna een veteraan
mag worden genoemd, kwam eveneens tot winst. De
vierde jeugdspeler, Elham Wasei, redde het net niet,
maar dat neemt niet weg dat de jeugd met 3 uit 4 een
fikse bijdrage leverde aan het behaalde matchpunt. 
 
Daar konden de oudere, meer ervaren spelers een voor-
beeld aan nemen. Danny Kool en Olav Lucas lieten nul-
len noteren en zelf ging ik opzichtig en volstrekt on-
nodig de fout in. Ik had me nog zo voorgenomen tijdens
de partij geen alcohol tot mij te nemen, maar toen mijn
tegenstander mij iets te drinken aanbood ontglipte mij,
uit macht der gewoonte en zonder daar overdreven lang
over na te denken, toch een rampzalig “droge witte wijn
graag”. Ik had natuurlijk gewoon koffie of thee moeten
bestellen, vertel mij wat .... Het blijft natuurlijk een
hypothese, maar, was ik alcoholvrij gebleven, dan had ik
wellicht mijn aangevallen toren op b7 teruggespeeld
naar b2. Ik speelde het ding echter stronteigenwijs naar 
c7 waar het vreselijk werd ingesloten. Ik roep de jeugd
op hier lering uit te trekken, dan heeft deze onbezonnen
en volstrekt onverantwoorde escapade toch nog enig nut
gehad. Was wel een lekker wijntje overigens .... 
 
Bij een 4-3 achterstand was het nestor Henk Boot die 
onder grote publieke belangstelling de 4-4 eindstand op 
het bord bracht. Na pionwinst won hij soepeltjes in de
aanval en constateerde tevreden dat hij wel een pilsje
had verdiend. Na de partij, zoals het hoort .... 

 

Dirk Goes: onbezonnen en volstrekt onverantwoord! 
 

 
 
 
 



Van deze wedstrijd schreef ook Danny Kool een verslag: 
 
Op een regenrijke maandagavond traden onze kersverse eersteklassers aan tegen Fischer/Z 2. Een lastige tegenstander 
met een gemiddelde rating van 1845, die vorig jaar ternauwernood de promotieklasse was misgelopen. Onze gemiddel-
de rating van 1786 was natuurlijk fors lager, maar niet kansloos. 
 
Het scoreverloop leek de favorietenrol van onze tegenstanders te onderschrijven. Op bord 8 had ondergetekende zwart 
in een Catalaans-achtige opening. Na een onnauwkeurigheid gevolgd door een blunder na 15 zetten een pion achter, met 
totaal geen tegenspel. Een uurtje spartelen, en klaar. 1-0 achter dus. Renzo had ook zwart op bord 2. Onze man speelt 
met zwart altijd scherp voor de winst. Deze keer een Grünfeld, snelle dameruil, en winst van de kwaliteit. De tegenstan-
der kon slechts hopen op de kracht van zijn loperpaar. Renzo maakte echter hardhandig en snel een einde aan de partij, 
1-1 dus. 
 
De volgende score was op bord 3. Dirk had wit en lange tijd ging het gelijk op, maar zwart wist voordeel te behalen en 
twee pionnen te winnen. Wit moest capituleren, 2-1 achter. Op bord 5 kreeg Olav met wit een Pirc. Wit rokeerde kort, 
zwart rokeerde niet maar ging voor de koningsaanval. Hoewel de witte stukken het prima leken te kunnen tegenhou-
den, ging het toch op een of andere manier fout, en stonden we 3-1 achter. Elham had op bord 6 zwart en als tegenstan-
der een Sokolski-speler en -kenner. Na dameruil stonden de witte stukken duidelijk beter. De lopers bleken zich lang-
zamerhand tot moordenaars te ontwikkelen, en met 4-1 leek het voor ons een kansloze missie te gaan worden. 
 
Onze invaller Laurens Schilstra verving Walther Kappelhof. Laurens heeft het afgelopen jaar nauwelijks gespeeld, maar 
zeer ambitieus wenste hij een hoog bord. Bord 1 met de witte stukken, een 2000+-tegenstander en bijna 350 ratingpunten 
minder inspireerden Laurens. In een damegambiet bleef hij met licht voordeel de druk vergroten. Uiteindelijk begon 
de zwarte verdediging in te storten, en met een paard op f7 en een dame op h6 was de aanval zodanig hard dat het tot 
damewinst leidde. Zwart gaf verbouwereerd op. Een prachtig resultaat! 4-2 achter dus, en met licht voordeel op de laat-
ste twee borden was een gelijkspel nog mogelijk. 
 
Op bord 7 had Mateo wit en hij koos een Catalaanse opbouw. Aanvankelijk leken zwarts stukken beter te staan, met 
zelfs een zwart paard op d3. Zwart wist echter niet te profiteren. Mateo trok het voordeel naar zich toe en maakte na een 
heel gevecht de anschluss, 4-3! 
 
De beslissing ging dus vallen in de allerlaatste partij, op bord 4. Henk had zwart, een Siciliaan, en afgesloten centrum en 
aanval op de koningsvleugel. Hoewel wit inmiddels een kwaliteit had moeten geven bleef zijn verdediging hecht. Met 
allebei nog minder dan 3 minuten zou de tijd wel eens een factor kunnen worden. De combinatie van tijdsdruk en druk 
op zijn vesting werd de tegenstander te machtig en Henk scoorde de gelijkmaker. Een mooi slot van een spannende 
schaakavond, met een resultaat waar we op voorhand voor hadden getekend. 
 
 
 

  22  november  2013 Zukertort/A 5 (1818) – VAS 4 (1782)  5 - 3 

 Renzo Finkenflugel (1813) – Marten van der Veen (1862)  1 - 0 
 Laurens Schilstra (1680) – Milan Ramer (1977)  0 - 1 
 Henk Boot (1949) – Piet van Eeghen (1848)  ½ - ½ 
 Olav Lucas (1966) – Joost van Dongen (1741)  ½ - ½ 
 Mateo Glowacki (1759) – Andy Soest (1840)  1 - 0 
 Dirk Goes (1826) – Remy Hakvoort (1585)  1 - 0 
Uw verslaggever: Elham Wasei (1758) – Elco Hakvoort (1810)  0 - 1 
Eric Roosendaal Walther Kappelhof (1789) – Rommert Bakker (1592)  1 - 0 

 
VAS 4 had in de eerste ronde een monsterzege geboekt, hetgeen deed vermoeden dat A5 een zware avond tegemoet zou 
gaan. Dat bleek slechts gedeeltelijk waar. Er was eigenlijk maar één bord waarop de tegenstander de zaak beheerste. Dat 
was op bord twee, waar Laurens Schilstra in al zeer lastige stand een stuk kwijtraakte. 
 
Maar de overige borden leverden meer succes op, of hadden dat moeten doen. Renzo Finkenflugel bezette het kopbord 
en hield het hoofd koel in een tactische stand met zeer veel hangende stukken. Wit probeerde een matdreiging op h7 in 
de stand te vlechten, maar dat wilde niet lukken. Ondertussen ontwikkelde Renzo al zijn stukken, waarna zijn grotere 
activiteit al snel de doorslag gaf. Er vielen twee remises, namelijk bij Olav Lucas en bij Henk Boot. Volgens eigen zeggen 
had Olav niet al te groots gespeeld, dus hij was content met de remise. Henk won ergens een pion, maar over de open 
lijn die daardoor ontstond kreeg wit via een actieve toren allerlei dreigingen, zodat de pluspion weer verloren ging. Het 
eindspel was en bleef remise, al probeerden beide spelers het nog lang. 
 
Aan de onderste vier borden had A5 echter een duidelijk overwicht. Mateo Glowacki kreeg een dame-eindspel, waarin 
de witte koning lelijk verdwaalde. Terwijl een vrijpion de witte dame op een zijspoor lokte glipte de zwarte dame achter 
de witte linies om de koning van achteren te bestoken. Plotseling bleek wit daardoor gewoon mat te gaan. Dirk Goes had 



een eindspel van dame plus superieur paard tegen dame en machteloze loper. De dame belaagde de koning terwijl het 
paard al rondhuppelend allerlei vorkjes dreigde waardoor zwart zijn stukken steeds maar niet op goede velden kon krij-
gen. En ook hier eindigde het ineens met mat. 
 
Elham Wasei had een zware aanval te verduren. Die sloeg uiteindelijk door. Jawel, maar twee zetjes voor het einde had 
Elham een dame kunnen offeren  om na Kxb2 direct een nieuwe te halen op c1, met schaak en met acuut dodelijke aan-
val. Elham stond echter in defensiemodus en miste de geniale truc, zodat de wedstrijd nog heel spannend werd. Want 
Walther Kappelhof was als laatste bezig in een nogal onduidelijke stelling. Hij stond wel wat beter, maar het was zonne-
klaar dat de klok een grote rol zou gaan spelen. Zwart had nog drie minuten en bleef vrij lang denken. Walther had nog 
negen minuten, maar spendeerde aan zijn volgende zetten ook ruim tijd, zodat de paniekfase ongeveer beide spelers 
tegelijk beving. Zwart zag een truc en gaf een listig paardschaak. Walther besloot heel praktisch een kwaliteit te offeren 
voor het ros, waarna zwart eerst een pion meepakte en vervolgens een dame dacht te winnen, inzag dat dat niet het 
geval was en van schrik vergat de toren (met schaak!) te grijpen. Twee zetten later liet hij (met nog 30 seconden op de 
klok) zelf zijn dame instaan, waarmee het pleit direct beslecht was. 
 
Al met al een keurige 5-3 overwinning, die beslist verdiend was. 
 
 
 

  12  december  2013 Amsterdam West 2 (1911) – Zukertort/A 5 (1766)  5½ - 2½ 

 Jacob Nienaber   – Renzo Finkenflugel (1813)  0 - 1 
 Rob Scheermeijer (1953) – Laurens Schilstra (1680)  1 - 0 
 Paul Scheermeijer (1942) – Dirk Goes (1826)  0 - 1 
 Marc Nieuwenbroek (1879) – Henk Boot (1949)  ½ - ½ 
 Remco Hillebrandt (1956) – Walther Kappelhof (1789)  1 - 0 
 Jan Schuur (1996) – n.o.  (regl.) 1 - 0 
Uw verslaggever: Frank van de Pavoordt (1833) – Elham Wasei (1758)  1 - 0 
Henk Boot Marcel Manshanden (1818) – Danny Kool (1544)  1 - 0 

 
De start van A5 na de promotie was goed geweest: een gelijk spel tegen het sterke Fischer/Z 2 en winst tegen het onge-
veer gelijkwaardige VAS 4. Maar ja, nu moesten we tegen de gedoodverfde favoriet Amsterdam West 2. Vorig jaar 
waren voor de fusie twee teams gedegradeerd uit de promotieklasse (Probleem 1 en Tal/DCG 2), dus het was logisch 
dat zij na hun fusie een sterk team konden formeren om het verloren terrein te herwinnen. Hun eerste twee wedstrijden 
gewonnen, qua rating absoluut de sterkste, het was duidelijk dat we het zwaar zouden krijgen. We misten allereerst 
Olav Lucas en helaas kon Mateo Glowacki om onduidelijke redenen de weg naar het Woestduincentrum niet vinden. 
 
We begonnen dus na een uurtje met een 1-0 achterstand en met name aan de staartborden zag het er ook verder niet 
goed uit. Elham Wasei kwam niet goed uit de opening en moest al vrij snel een nul incasseren. Ook bij Walther Kappel-
hof en Danny Kool werden de wolken boven de borden steeds donkerder. Dan moest het maar aan de kopborden ge-
beuren. Renzo Finkenflugel en Laurens Schilstra hadden ingewikkelde stellingen waar nog van alles mogelijk was, 
terwijl Dirk Goes langzaam vorderingen maakte. Niet alleen had hij aanzienlijk tijdvoordeel, het bezit van de open d-lijn 
gaf zijn tegenstander toenemende problemen. Bij Henk Boot was er een ingewikkelde stelling, maar achteraf bleek het 
evenwicht nooit doorbroken. Toen Walther zijn stelling met een pion minder niet meer kon houden en ook Danny 
onderuitging, liep de achterstand op naar 4-0. Ook bij Laurens ging het mis, hij overzag een gemene dreiging en kon dus 
opgeven. Dirk had echter zijn voordeel uitgebouwd en een stuk gewonnen en schoof de partij rustig uit. De tegenstander 
van Henk bood maar remise aan en ondanks enig tijdvoordeel (8 versus 4 minuten) had Henk het idee dat hij slechter 
stond. Hij nam dus na lang nadenken het aanbod aan. Ten slotte kon Renzo, onze topscorer, zijn inmiddels opgebouwde 
materiële voordeel in een eindspel fraai uitschuiven, zodat we uiteindelijk met een 5½-2½ nederlaag naar Amstelveen 
afdropen. Het was een nogal terechte nederlaag en we moeten ons dan maar richten op de tweede plaats. 
 
 
 

  31  januari  2014 Zukertort/A 5 (1784) – De Volewijckers 1 (1704)  4½ - 3½ 

 Elham Wasei (1758) – Mark van Beurden (1908)  0 - 1 
 Laurens Schilstra (1680) – Richard Lindeman (1856)  0 - 1 
 Henk Boot (1949) – Glenn MacDonald (1703)  1 - 0 
 Olav Lucas (1966) – Bart Janssen (1745)  1 - 0 
 Dirk Goes (1826) – Peter Ruiter (1617)  ½ - ½ 
 Mateo Glowacki (1759) – Bas van Krevelen (1669)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Walther Kappelhof (1789) – Jan Hamstra (1509)  1 - 0 
Henk Boot Danny Kool (1544) – John Spaan (1623)  ½ - ½ 

 



A5 was verzwakt door de afwezigheid van kopman Renzo Finkenflugel. Tegen een eerste team is dat extra lastig want 
dan zijn de kopborden doorgaans sterk bezet. Dat bleek ook nu. Elham Wasei redde het niet aan het eerste bord en naast 
hem moest ook Laurens Schilstra buigen. A5 zodoende al vroeg met 2-0 achter. 
 
Elders ging het beter. Henk Boot viel aan op de damevleugel en kreeg een zwarte vrijpion op c3. Die bleef verrassend 
lang in leven, tot in het verre eindspel toe, waarna de weg naar dame uiteraard open lag. Wit dacht er over om op te 
geven maar ging ondertussen ook nog door zijn vlag. En ook bij Walther Kappelhof viel een succes te melden. Wit zag 
tot zijn schrik ineens een stuk van het bord af vliegen. Terugpakken met de dame zou gepareerd worden met een 
familieschaakje. Wit had geen zin meer in verder ploeteren met een stuk minder en gaf de pijp aan Maarten. 
 
Mateo Glowacki had een gelijkopgaande partij en de tegenstander bood dan ook remise aan. Mateo nam poolshoogte, 
zag dat Olav Lucas goed stond en Dirk Goes slecht, en besloot zijn collega's alle vertrouwen te gunnen door het remise-
aanbod te aanvaarden. 
 
De partijen van Olav worden vaak gekenmerkt door bijzonder volle borden. Je krijgt soms de indruk dat er bij Olav na 
een paar uur spelen meer stukken op het bord staan dan in de beginopstelling. In elk geval is het verbazingwekkend hoe 
hij regelmatig rond een uur of elf stellingen heeft die je bij een ander eerder rond half tien zou verwachten. Ook ditmaal 
bleek deze strijdwijze weer bijzonder succesvol. Zwart had kort gerokeerd en zijn pionnen stonden ook na uren spelen 
nog op h7-g7-f7 en e6. Ondertussen bouwde Olav aan een moordende pionnenwals - de witte falanx rolde naar voren tot 
er witte pionnen op e5, f6 en g6 stonden. Deze werden verder ondersteund door een dame, een toren en twee lopers. De 
armlastige zwarte koning had slechts de steun weten te verwerven van een enkel paard, terwijl de overige zwarte strijd-
krachten de damevleugel hadden omgetoverd tot een hangplek voor werkloze leeglopers. Paard en koning werden dan 
ook logischerwijs overspoeld door de witte vloedgolf, waarna de zwarte stelling met man en muis verging. 
 
Dat bracht een nieuw remiseaanbod teweeg, ditmaal aan het bord van Danny Kool. Nu was het Danny die de stelling 
van Dirk beschouwde. Ook Danny had alle vertrouwen in Dirk en rookte de vredespijp. Daarmee kwam de stand op 4-3 
en was het aan Dirk om er eventueel meer van te maken. 
 
Alles goed en wel, maar Dirk stond gewoon verloren. Ergens vroeg in de partij was er een pion verloren gegaan. Wit had 
vervolgens vrijwel alle stukken geruild tot er een beweeglijk paard overbleef tegen een moeizaam hinkende loper. Wit 
schoof de zaak rustig uit, tot het moment dat hij echt even moest doortasten. Op dat beslissende moment aarzelde wit - 
verloor een paar tempi, en prompt kwam Dirk met zijn koning de witte stelling binnenzeilen. Nu moest wit gaan hollen 
met een vrije a-pion, want die zou de loper definitief tot de defensie veroordelen. Maar wit treuzelde een zet te lang en 
dus kon de loper nog net even het paard beentje lichten. De voorlaatste witte pion sneefde daardoor in de strijd en voor 
het laatste boertje, de gevaarlijke vrije a-pion, gaf Dirk met liefde zijn loper. Wits overgebleven extra paard was daarmee 
slechts goed voor een halfje. 
 
Niet optimaal gespeeld van wit, zou je zeggen, maar bij Zukertort weten we wel beter. Als de nood hoog is, is Den Dirk 
op zijn post. Was de stand 5-2 geweest, wit zou stellig soepel hebben gewonnen. Maar bij standen als 4-3 weet Dirk zijn 
tegenstanders zo vaak knollen voor citroenen te verkopen dat van toeval eigenlijk geen sprake meer kan zijn. Misschien 
is het de kalmte die hij uitstraalt, de manier waarop hij alle zetjes rustig in het Engels blijft noteren, die zijn tegenstanders 
het gevoel geeft dat van een dergelijke rots in de branding onmogelijk te winnen valt. Wat het ook moge zijn, het werkt, 
en het heeft al voor heel wat onverhoopte matchpunten gezorgd. 
 
Een moeizame zege dus, maar wel eentje die A5 prettig hoog doet staan in de stand. Met 5 uit 4 doet A5 het meer dan 
keurig in deze zware klasse. 
 
 
 

  17  februari  2014 Almere 4 (1743) – Zukertort/A 5 (1784)  1½ - 6½ 

 Ahnaf Uddin (1630) – Lauren Schilstra (1680)  1 - 0 
 Pieter Nobel  – Elham Wasei (1758)  0 - 1 
 Johan Dielhoff (1710) – Henk Boot (1949)  0 - 1 
 Andries Speek (1865) – Mateo Glowacki (1759)  0 - 1 
 Gerard Koeleman (1756) – Olav Lucas (1966)  0 - 1 
 Kees Vlak (1756) – Dirk Goes (1826)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Ton Sprong (1798) – Danny Kool (1544)  0 - 1 
Dirk Goes Pieter Kooijman (1688) – Walther Kappelhof (1789)  0 - 1 

 
 
 
 
 



De ontmoeting met laagvlieger Almere 4 werd a priori met veel vertrouwen tegemoet gezien. Het ontbreken van top-
scorer Renzo Finkenflugel, die onder het gewicht van schoolverplichtingen gebukt ging, was dan misschien een klein 
dompertje, maar ach, er bleef nog kwaliteit zat in Zukertort 5, die wonderlijke mix van hemelbestormende jeugd en meer 
ervaren oudere jongeren waarvan sommigen al een midlife crisis achter de rug hebben. Maar wellicht spreek ik voor 
mezelf …. 
 
Henk Boot, de meest bejaarde aller oudere jongeren, had ons in een vooruitgespeelde partij op voorsprong gezet, maar al 
spoedig stond het weer gelijk toen Laurens Schilstra zich aan het zware topbord gedwongen zag verder verzet te staken, 
en ook aan de andere borden bleef het lange tijd onduidelijk, maar in het laatste uur viel alles op zijn plaats en regende 
het punten. Een ingewikkelde stelling kluisterde mij aan mijn bord, zodat ik niet al te veel van het spektakel heb meege-
kregen, maar toen ik, na vele, vele mogelijkheden op meer te hebben gemist, een tikje beschaamd mijn schamele halfje 
kwam melden, kreeg ik tot mijn verrassing te horen dat deze puntendeling zojuist de stand op 4½-1½ voor ons had ge-
bracht. Wedstrijd daarmee beslist, op naar de bar! 
 
Een half uurtje later waren de laatste partijen gespeeld (en gewonnen!) en stortte ook een glunderende teamleider Danny 
Kool zich in het feestgedruis. 6½-1½ gewonnen, hij kon er niet over uit. Zukertort 5 daarmee voorlopig op een zeer 
overtuigende tweede plaats in de rangschikking. Een kampioenschap zit er niet meer in vermits aankomend kampioen 
Amsterdam West 2 dit seizoen voor de overige teams ongenaakbaar is, maar met nog maar twee wedstrijden te spelen 
kunnen we nu al terugzien op een zeer geslaagd seizoen. 
 
Tot slot enkele welgekozen woorden aan het adres van Elham Wasei. Tot deze wedstrijd had deze bescheiden jongeman 
zich, om het eens eufemistisch te zeggen, nog niet overdreven succesvol getoond (wat heet, 0 uit 4 ….) maar op deze 
maandag de 17e februari van het Jaar des Heeren 2014 was hij ontketend en met een zinderende overwinning op voor-
malig jeugdtopper Pieter Nobel bevestigde hij zijn talentstatus. Smaakt naar meer! 
 
 
 

  21  maart  2014 Zukertort/A 5 (1787) – ENPS 2 (1826)  5 - 3 

 Renzo Finkenflugel (1813) – Sanne Visser (1827)  1 - 0 
 Mateo Glowacki (1759) – Niek Verweij (1816  1 - 0 
 Henk Boot (1949) – Erik van Rijkom (1885)  1 - 0 
 Dirk Goes (1826) – Ronald Post (1885)  ½ - ½ 
 Olav Lucas (1966) – Bas Jonkers (1781)  1 - 0 
 Elham Wasei (1758) – Ron Heeneman (1753)  0 - 1 
Uw verslaggever: Danny Kool (1544) – Jan Velde (1822)  0 - 1 
Eric Roosendaal Laurens Schilstra (1680) – Bert Wijghel (1841)  ½ - ½ 

 
A5 draait verrassend goed mee in de subtop van klasse 1B, ENPS 2 stond daar vlak onder, althans bij aanvang van de 
wedstrijd. Die formeel gesproken twee weken eerder al begon, want Henk Boot speelde vooruit. Het werd een wilde 
Konings-Indiër waar Henk zijn befaamde optimisme alle ruimte kon geven. Enkele malen versmaadde hij gezonde zet-
ten met voordeel voor meer drieste acties die nog al eens luchtkastelen bleken. De witspeler kwam uiteindelijk vrijwel 
gewonnen te staan en kon het afmaken via een krachtzet, maar liet zich in plaats daarvan zelf ineens matzetten. A5 op 
1-0, en na afloop vraagt niemand meer hoe precies .... 
 
Twee weken later bleken enkele spelers van ENPS 2 geestelijk gezien niet in topconditie. Vreemd, want vrijdagavond is 
normaal gesproken ook voor ENPS de vaste schaakavond. Hoe dan ook, Olav Lucas won zo snel dat hij het zelf amper 
meer leuk vond, Renzo Finkenflugel kwam ook al snel tot winst en Dirk Goes zag aankomen dat deze wedstrijd niet 
rond de 4-4 ging eindigen en dus was remise ook een mooie uitslag. Halverwege de avond was het dus al 3½-½. 
 
ENPS kwam enigszins terug in de wedstrijd toen Elham Wasei in veelbelovende stand een aftrekaanvalletje overzag. Het 
was meteen hopeloos. Aangezien Danny Kool minder stond en de stand bij Mateo Glowacki en Laurens Schilstra ondui-
delijk was, leek het er op dat het toch weer spannend zou worden. Mateo's tegenstander moest een pionnetje pakken om 
de stelling in evenwicht te brengen, durfde dat niet aan, waarna Mateo ondanks tijdnood een toreneindspel vlotjes naar 
winst speelde. Wedstrijd beslist, en dat Danny een tweede pion verloor en dus opgaf was daarmee minder relevant. 
Laurens mocht het slotakkoord zetten. In een eindspel bleek zwart precies op tijd te komen om remise te bereiken, 
waarna de zwartspeler nog even de lachers op zijn hand kreeg door in een potremise eindspel met ongelijke lopers nog 
een paar zetjes te doen onder het motto dat je het maar nooit weet. Laurens wist het echter wel, en twee minuten later 
was het uiteraard alsnog remise. 
 
Een keurige zege van A5, dat daarmee richting tweede plek koerst. Meer zit er overigens niet meer in, want na zes ron-
den is de kampioen (Amsterdam West 2) al bekend. 
 
 
 



  23  april  2014 Boven IJ 3 (1620) – Zukertort/A 5 (1800)  2½ - 5½ 

 André Meester (1800) – Renzo Finkenflugel (1813)  0 - 1 
 Jan Rot (1826) – Elham Wasei (1758)  1 - 0 
 René Velkers (1729) – Mateo Glowacki (1759)  1 - 0 
 Lizet Borowski (1505) – Henk Boot (1949)  0 - 1 
 Rinus Koevoets (1783) – Olav Lucas (1966)  ½ - ½ 
 Be Keizer (1389) – Dirk Goes (1826)  0 - 1 
Uw verslaggever: E. Jansen (1495) – Danny Kool (1544)  0 - 1 
Henk Boot H. Jansen (1431) – Walther Kappelhof (1789)  0 - 1 

 
Onze laatste wedstrijd, in het verre noorden van Amsterdam, ging om de eer en de baard van de keizer. Hoewel wij 
tegen het onderaanstaande Boven IJ 3 moesten spelen, was het niet reëel nog aan de titel te denken. Zelf hadden we 
indertijd afgetekend verloren van Amsterdam West 2 en zij moesten tegen het ook niet al te sterke Volewijckers spelen. 
Alleen als wij heel dik wonnen en zij heel dik zouden verliezen, konden we de achterstand van 2 matchpunten en 5 
bordpunten inlopen. Een scenario waar verder niemand rekening mee hield. 
 
Het scenario van beste tweede, en daardoor versterkte promotie bereiken, werd door de degradatie van VAS 2 uit de 
KNSB en de ook naderende degradatie van ofwel VAS 3 ofwel Caïssa 6 ook onmogelijk. Restte dus de eer, maar om als 
promovendus door te stoten naar de 2e plek is natuurlijk al een heel mooi resultaat. 
 
Gelukkig waren we op tijd volledig, waarbij Henk op zoek naar de speellocatie nog wat sight seeing Amsterdam Noord 
had gedaan; ook Elham Wasei kon op tijd achter bord twee plaatsnemen. Hoewel Laurens Schilstra niet beschikbaar 
was, bleek Walther Kappelhof een solide invaller. Als eerste was Olav Lucas klaar. De aanval van Olav zag er erg drei-
gend uit met mogelijkheden over een half-open h-lijn en een op de tocht staande zwarte koning, maar volgens Olav 
keepte zijn tegenstander vakkundig en dreigde later zelfs voordeel te krijgen. Remise was dus de uitslag. Mateo Glo-
wacki verongelukte op bord 3. Er leek eerst niet veel aan de hand, al was het wel een stelling met allerlei tactische 
mogelijkheden. Na het sterke Pb4 van zwart dekte hij niet alleen een zwarte toren op a2, maar viel ook de witte dame op 
c2 aan. Mateo voelde zich genoodzaakt de dame tegen paard en toren te geven, maar toen hij even later een stukkenruil 
aanging overzag hij nog een tussenzet die een stuk kostte. Helaas dus het eerste verlies van Mateo in deze competitie. 
 
De stand werd weer gelijk getrokken door Dirk Goes. Zijn tegenstander offerde opportunistisch een stuk voor twee 
pionnen, maar kreeg er duidelijk onvoldoende compensatie voor. Het witte varkentje werd door Dirk snel gewassen. 
Ook bij Henk Boot liep het soepel. Zijn tegenstandster deed het met wit wel erg voorzichtig in het Siciliaans, en toen ze 
op de 14e zet pardoes pion e4 liet instaan kon Henk vlot en soepel zijn voordeel vergroten en op de 23e zet met Lc3 twee 
dames veroveren: één op b4. Ook zijn tegenstandster vond het leed wel genoeg en gaf op. Teamleider Danny Kool speel-
de een puike partij en had tijdens de partij slechts een beperkt tijdprobleem. Vanuit een gesloten stelling dirigeerde hij 
zijn koningspionnen naar voren. Toen zwart met e5 de helpende hand toestak volgde door wit f5, later ook g5 en g5xf6, 
triplering van de zware stukken op de f-lijn en uiteindelijk een dodelijke penning van een paard op f6. Zijn tegenstander 
vond het welletjes toen dat stuk verloren ging, waarmee we 3½-1½ voorstonden en een kleine overwinning mogelijk 
leek. 
 
De volgende uitslag, de nederlaag van Elham Wasei tegen de oude '(Jan) Rot' zat er al heel lang aan te komen. Wit speel-
de sterk en had allerlei dreigingen, waarbij successievelijk de ene na de andere zwarte pion sneuvelde. Met een achter-
stand van drie pionnen in een hopeloze stelling hield Elham het voor gezien. Vervolgens was het de beurt aan Renzo 
Finkenflugel. Hij kreeg een Wolga-gambiet te bespelen. Hij deed het heel rustig en 'bleef op zijn pion zitten'. Toen lang-
zaam maar zeker bijna alle stukken van het bord verdwenen, moest de zwarte koning helemaal op de a-lijn het witte 
extra pionnetje oppeuzelen. Renzo creëerde op de koningsvleugel een mooie vrijpion, hield de zwarte koning af en liet 
zien dat een paard bij het ondersteunen van vrijpion veel sterker is dan een loper. Zwart liet het zich allemaal nog be-
wijzen, maar de winst kwam natuurlijk niet meer in gevaar. Daarmee haalde Renzo een score van 5 uit 5, waarvan vier-
maal aan bord 1, een voortreffelijke prestatie! 
 
Als laatste was Walther Kappelhof hard aan het werk. Hij koos voor zijn solide Stonewall-opstelling. Na wat ruil van 
lichte stukken resteerde een betere pionnenstructuur voor zwart met een goede loper tegen een slechte zwarte loper van 
wit, een solide zwarte toren op c4 en het binnenvallen van zwarte stukken over de inmiddels geopende a-lijn. Uiteinde-
lijk creëerde zwart met allerlei klierzetjes pionwinst en een dame-eindspel met steeds meer pionnen meer. Omdat wit 
geen eeuwigschaaktrucs had was ook het laatste volle punt voor Zukertort, een toch wel duidelijke en zeker terechte 
overwinning met 5½-2½, waarmee ook de degradatie van Boven IJ 3 werd bezegeld. 
 
Kortom, voor een promovendus dus een fraai seizoen met als eindresultaat een 2e plaats! Een belangrijke bijdrage werd 
geleverd door Renzo met 5 uit 5 en Henk met 6 uit 7, terwijl ook Mateo (4½ uit 6), Dirk 4½ uit 7) en Olav (4 uit 6) belang-
rijke steunpilaren waren van het succesvolle Zukertort Amstelveen 5. Benieuwd wat het nieuwe seizoen ons gaat bren-
gen! 



De schaker Napoleon 

– door Dirk Goes – 

De Franse keizer Napoleon Bonaparte had als briljant strateeg een nogal ondernemende schaakstijl. Net als op het slag-
veld (tijdens zijn veldtochten verloor hij in totaal een slordige 1,7 miljoen man!) keek hij niet op een houtje meer of min-
der. Op het schaakbord was hij overigens een stuk minder succesvol dan in het dagelijks leven want zijn passie voor het 
spel was aanzienlijk groter dan zijn schaakkracht. Met wit speelde hij bij voorkeur 1. e4 e5; 2. Df3?!, wat ook toen al een 
niet al te beste reputatie genoot. Van Napoleon zijn drie partijen bekend gebleven, die waarschijnlijk alle drie apocrief 
zijn. 
 
Op 20 maart 1804 speelde hij in kasteel Malmaison, zijn nabij Parijs gelegen residentie, tegen hofdame Claire de Rému-
sat, die zich tamelijk gewillig door haar baas liet afslachten. 
 

 
  Napoleon Bonaparte      Madame de Remusat 
  
 
1. Pc3 e5; 2. Pf3 d6; 3. e4 f5; 4. h3 fxe4; 
5. Pxe4 Pc6; 6. Pfg5 d5; 7. Dh5+ g6; 8. Df3 
 
Nu wint 8. …. Lf5 eenvoudig, en 8. …. De7 
ook nog wel. Echter: 
 

 
8. …. Ph6; 9. Pf6+ Ke7; 10. Pxd5+ Kd6; 11. Pe4+ Kxd5; 12. Lc4+! Kxc4; 13. Db3+ Kd4; 14. Dd3 mat. 
 
Overigens beweren boze tongen dat Napoleon en Madame de Remusat ook nog wel wat minder onschuldige spelletjes 
speelden dan schaken, maar ook die geruchten zijn apocrief …. 
 
In mei 1809 had Napoleon slechts vier dagen nodig om voor de tweede keer (eerder deed hij dat in 1805) de stad Wenen 
in te nemen. Gevoel voor stijl kan hem niet worden ontzegd want hij nam zijn intrek in het bijzonder fraaie Kasteel 
Schönbrunn. Tussen de gevechtshandelingen door had Napoleon nog wel wat tijd over om tegen ‘de Turk’ te spelen. 
Deze ‘Turk’ was een zogenaamde schaakautomaat, bestaande uit een in hermelijnen mantel en tulband geklede pop die 
zelfstandig kon bewegen. Het apparaat was rond 1770 ontwikkeld door de Hongaarse uitvinder Wolfgang von Kempe-
len. Een schaakcomputer avant la lettre? Welnee, het ding was nep! In werkelijkheid zat er een sterke schaker in verbor-
gen die via een ingenieus systeem van spiegeltjes en magneten kon zien wat er op het bord gebeurde. 
 
Van de drie partijen die Napoleon tegen de Turk speelde is deze bewaard gebleven: 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Napoleon Bonaparte      De Turk 
  
 
1. e4 e5; 2. Df3 Pc6; 3. Lc4 Pf6; 4. Pe2 Lc5; 5. a3 d6; 6. O-O Lg4; 7. Dd3 Ph5; 8. h3 Lxe2; 9. Dxe2 Pf4; 10. De1 Pd4; 11. Lb3 
 

 
 
11. …. Pxh3+!; (Merde!) 12. Kh2 Dh4; 13. g3 Pf3+; 14. Kg2 Pxe1+; 15. Txe1 Dg4; 16. d3 Lxf2; 17. Th1 Dxg3+; 18. Kf1 Ld4; 
19. Ke2 Dg2+; 20. Kd1 Dxh1+; 21. Kd2 Dg2+; 22. Ke1 Pg1; 23. Pc3 Lxc3+; 24. bxc3 De2 mat. 
 
Naar alle waarschijnlijkheid zat de Duitse schaker Johann Allgaier in de constructie toen Napoleon tegen de Turk speel-
de. Zijn naam leeft voort in woeste offervarianten van het koningsgambiet en het Weens. 
 
De Turk had in Wenen zijn vaste woonplaats, wat hem er niet van weerhield om af en toe met zijn eigenaar Johann 
Maelzel op toernee te gaan, waarbij in 1818 ook Amsterdam en Utrecht werden aangedaan. Nadat Maelzel in 1838 over-
leed belandde de Turk in het Chinese Museum te Philadelphia, waar het op 5 juli 1854 door brand werd verwoest. 
 

 
 
Enkele jaren geleden werd De Turk gereconstrueerd. Zo moet-ie er hebben uitgezien. 



In juni 1812 kwam Napoleon op het onzalige idee om met een enorm leger van bijna 500.000 man ten strijde te trekken 
tegen de Russische tsaar Alexander I. Het zou op een catastrofe uitdraaien. Aanvankelijk ging het nog wel voorspoedig: 
medio augustus werden de Russen bij Smolensk verslagen en ook de bloedige slag bij Borodino eindigde in een Franse 
overwinning. Napoleon trok op naar Moskou, maar toen hij daar op 14 september 1812 aankwam trof hij een lege en 
brandende stad aan: de Russen hadden zich met medeneming van hun voorraden teruggetrokken en de tactiek van de 
verschroeide aarde toegepast. De tsaar weigerde zich over te geven en van vredesbesprekingen kwam niets terecht. Na 
het invallen van de zelfs voor Russische begrippen strenge winter zat er voor Napoleon niets anders op dan onverrich-
terzake huiswaarts te keren, waarbij het Franse leger voortdurend werd bestookt door Russische charges. Tijdens de slag 
bij Krasny had maarschalk Koetoesov het Franse leger de genadeslag kunnen toebrengen maar hij treuzelde te lang en 
de Fransen zagen kans de Berezina over te trekken, zij het met enorme verliezen. Nederlandse pontonniers zagen kans 
om, staande in het ijskoude water, een noodbrug over de Berezina aan te leggen en redden daarmee nog vele levens. 
Toen de armzalige restanten van het leger in december 1812 Parijs bereikten waren er van het eens zo trotse leger nog 
slechts 34.000 manschappen over …. 
 
De smadelijke terugtocht uit Moskou inspireerde Alexander Petrov (dezelfde die later de Russische opening 1. e4 e5; 2. 
Pf3 Pf6 op de kaart zou zetten) tot het componeren van het volgende bijzondere probleem: 
 

 
 
 
De zwarte koning is Napoleon. Zojuist heeft hij op b1 Moskou in-
genomen. Tsaar Alexander is gevlucht naar h2, de witte dame op h1
is maarschalk Koetoesov en de diagonaal h1-a8 stelt de Berezina voor. 
De witte paarden (de kozakken) jagen Napoleon naar h8 (Parijs). 
 
1. Pd2+ Ka2; 2. Pc3+ Ka3; 3. Pdb1+ Kb4; 4. Pa2+ Kb5; 5. Pa3+ Ka6 
 
Conform de geschiedenis kan maarschalk Koetoesov nu met 6. Da8
mat hoogstpersoonlijk de trekker overhalen, maar hij geeft Napoleon
de kans de Berezina over te steken. 
 
6. Pb4+ Ka7; 7. Pb5+ Kb8; 8. Pa6+ Kc8; 9. Pa7+ Kd7; 10. Pb8+ Ke7; 11.
Pc8+ Kf8; 12. Pd7+ Kg8; 13. Pe7+ Kh8 
 
Napoleon is teruggekeerd in Parijs. Aan tsaar Alexander de eer om
middels een stapje opzij het vonnis te voltrekken. 
 
14. Kg2 mat. 
 
In Rusland is deze studie verplichte leerstof voor iedere scholier! 
 

 
Alexander Petrov. 

Op 18 juni 1815 verloor Napoleon de Slag bij Waterloo. Zijn rol was uitgespeeld. Vluchtpogingen naar de Verenigde 
Staten van Amerika faalden omdat de Engelsen alle Franse havens hermetisch hadden afgegrendeld. Uiteindelijk gaf hij 
zich in het havenstadje Rochefort over aan de Engelsen, waarbij hij letterlijk zou hebben gezegd “Laat ik mij onderwer-
pen aan de edelmoedigste van mijn vijanden”. Maar dan in het Frans natuurlijk …. 
 
 
 
 
 



Napoleon werd verbannen naar het ver van Europa gelegen eiland Sint Helena. De laatste zes jaar van zijn leven bracht 
hij samen met een kleine 30 getrouwen in huisarrest door in Longwood House (nu een museum), gelegen op zes kilo-
meter afstand van de hoofdstad Jamestown. In de jaren die volgden hield Napoleon zich voornamelijk bezig met het 
dicteren van zijn memoires aan zijn privésecretaris, Emmanuel de las Casas, en het ruzie maken met de Britse consul 
Sir Hudson Lowe, die het tot grote irritatie van Napoleon categorisch vertikte hem met ‘your majesty’ aan te spreken. 
 

 
 
Napoleon verveelde zich te pletter op het bepaald niet mondaine Sint Helena, en het schaakspel was een van de weinige 
vormen van vertier. Ergens in 1818 (wanneer precies is niet bekend) speelde hij tegen zijn trouwe generaal Henri-Gratien 
Bertrand de volgende partij. 
 

 
  Napoleon Bonaparte      Generaal Bertrand 
  
 
1. e4 e5; 2. Pf3 Pc6; 3. d4 Pxd4; 4. Pxd4 exd4; 5. Lc4 Lc5; 6. c3 De7; 7. O-O De5; 8. f4 dxc3+; 9. Kh1 cxb2; 10. Lxf7+ Kd8; 
11. fxe5 bxa1D; 12. Lxg8 Le7; 13. Db3 
 

 
 
Nu zou er na 13. …. Dxe5 niet veel aan de hand zijn. Maar nee …. 
 
13. …. a5; 14. Tf8+! Lxf8; 15. Lg5+ Le7; 16. Lxe7+ Kxe7; 17. Df7+ Kd8; 18. Df8 mat. 
 
Napoleon stierf op 5 mei 1821. De officiële doodsoorzaak was maagkanker, maar een grote dosis arsenicum die bij de 
autopsie in zijn haar werd aangetroffen voedt geruchten dat hij is vergiftigd. Napoleon werd aanvankelijk op Sint 
Helena ter aarde besteld maar in 1840 werd zijn lichaam opgegraven en overgebracht naar Parijs, waar het op 15 decem-
ber 1840 onder grote belangstelling van de Parijze bevolking werd bijgezet in de Dôme des Invalides. 



 
 
15 december 1840: Napoleon komt thuis in La Patrie. 
 
 

 
 
In de Dom des Invalides vond Napoleon zijn laatste rustplaats. 



Eindstand Kandidatentoernooi 

Nr. Naam Score Rating TPR 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 
                      

1 Hing Ting Lai 12½ 2266 2337 1 1 ½ 1 1 1 0 1 = ½ ½ = 1 1 = ½ 1 
2 Sybolt Strating 12½ 2227 2289 ½ = 1 0 1 1 1 0 ½ 1 = 1 1 1 ½ 1 1 
3 Sander Los 12 2263 2266 1 1 ½ = 1 ½ 0 1 1 1 1 1 0 1 = 0 1 
4 Tobias Kabos 10½ 2296 2204 1 0 1 ½ = ½ 1 = 1 0 = 0 1 = 1 ½ + 
5 Ridens Bolhuis 10½ 1912 1924 ½ 0 = 0 1 0 1 0 = ½ 1 1 1 = 1 1 1 
6 Florian Jacobs 10 2182 2109 = 0 1 = 1 1 = = 0 ½ + = 1 1 ½ = 0 
7 Jan Helsloot 10 2064 2108 0 1 = 0 ½ 1 1 1 ½ 1 0 1 ½ 0 1 = = 
8 Ivo Knottnerus 9½ 1979 2088 ½ 1 0 1 = ½ 1 = 1 ½ = 0 1 = ½ 0 ½ 
9 Jeroen Schoonackers 9½ 1968 1957 1 ½ 0 = 0 1 + 0 = 1 ½ = 0 1 1 1 0 
10 Joel de Vries 9½ 1952 2044 ½ = 0 1 = = 1 ½ 1 ½ 1 = 1 0 ½ = 0 
11 Henk Boot 9½ 1949 1960 ½ 0 ½ 1 1 ½ 1 0 ½ ½ 1 0 0 1 0 1 1 
12 Laurens Schilstra 9½ 1680 1916 ½ – 0 = ½ 1 1 1 0 0 0 1 1 1 1 1 0 
13 Tjark Vos 9 2106 2058 ½ ½ 1 1 = 1 = 0 0 = 0 = 1 ½ 0 = 1 
14 Paul Peter Theulings 9 2099 1968 0 ½ 0 ½ 1 1 ½ 1 ½ 1 0 = 0 0 1 ½ 1 
15 Michiel Harmsen 9 2063 1858 0 0 1 0 = 0 1 1 ½ 1 0 ½ 1 = 0 1 1 
16 Henri Krop 9 1935 2082 1 0 = 1 1 = = ½ ½ 0 = 1 ½ 0 = ½ = 
17 Walt Schagen 9 1934 1943 0 1 1 0 ½ 0 = 1 ½ 1 1 0 0 0 1 ½ 1 
18 Sebastian Halfhide 9 1870 2122 = = ½ ½ ½ = 1 = = ½ – = 1 1 = = – 
19 Gijs IJzermans 8½ 2105 1950 = ½ 0 1 1 ½ = = ½ + ½ = 0 ½ = = 0 
20 Tobi Kooiman 8½ 2105 2068 = 1 1 0 0 1 = 1 0 = 1 1 0 0 0 = = 
21 Waldemar Moes 8½ 2051 2033 ½ ½ = 1 0 1 = 1 1 0 0 0 0 1 = = = 
22 Eric Roosendaal 8½ 1927 1922 1 ½ 0 ½ ½ ½ 1 0 ½ ½ 0 = = = 1 ½ = 
23 Dirk Goes 8½ 1826 1930 0 1 = ½ = ½ 0 1 ½ = 1 ½ 0 = = ½ = 
24 Johan Bleij 8½ 1703 1715 0 1 = 1 0 = 0 0 1 0 = 1 1 0 = = 1 
25 Hans van Nieuwkerk 8½ 1675 1641 0 1 ½ 0 = 0 0 1 0 1 0 1 1 1 0 = + 
26 Christopher Brookes 8 2104 1973 = 1 0 – = = = = = ½ 1 = – ½ 1 – ½ 
27 Harold de Boer 8 1965 1900 1 0 ½ = 1 0 ½ 0 1 ½ 1 = 1 = 0 0 0 
28 Willem Hensbergen 8 1880 1966 ½ 1 1 ½ 0 0 ½ 0 1 = 0 1 ½ = = ½ 0 
29 Renzo Finkenflugel 8 1813 1834 ½ 1 0 0 1 0 = = 0 = 1 ½ 1 ½ 0 0 1 
30 Walther Kappelhof 8 1789 1873 1 1 = ½ 0 0 0 1 0 1 1 1 ½ 0 0 = 0 
31 Joran Donkers 7½ 2051 1991 ½ ½ 1 ½ 0 1 = ½ ½ = = = = = – 0 – 
32 Nico Louter 7½ 1978 1886 0 = 0 1 1 1 0 1 = = ½ = 0 = = – 0 
33 Olav Lucas 7½ 1966 1764 = 1 = + = ½ 0 = ½ 0 0 0 0 0 1 = 1 
34 Elham Wasei 7½ 1758 1875 1 0 1 0 0 0 = = 1 ½ 1 ½ 0 = = 0 = 
35 Thijs de Boer 7½ 1694 1763 = + 1 = 0 0 ½ 0 1 0 = 0 1 = = = – 
36 Jan Krans 6½ 2043 1877 = ½ 0 1 = = 0 = = = 0 = ½ – – 1 – 
37 Mateo Glowacki 6½ 1759 1717 1 0 0 1 0 0 1 = 0 ½ ½ = ½ 0 0 1 0 
38 Danny Kool 6 1544 1561 = 0 1 = = 0 – = 1 = = = 0 0 = – – 
39 Peter Waaning 5½ 1400 1450 – = – = – = 1 0 ½ – 1 0 0 = ½ 0 ½ 
40 Dennis Metekohy 5½ 1260 1345 0 0 0 0 ½ 1 0 0 ½ 1 = = 0 1 0 = 0 
41 Bert Kampen 5 1888 1710 ½ = = 0 = = 0 ½ = = = = – – – – – 
42 Bas Spoelstra 4½ 1683 1381 – = – = – = – = – = – 0 – 0 1 = ½ 
43 Fred Renkema 4½ 1400 1352 – 0 1 0 0 0 + 0 0 0 0 0 = = ½ 0 1 
44 Laura Ratniece 4 1350 1344 – 0 0 1 0 ½ 0 = 0 0 ½ 0 0 1 0 = 0 
45 Edwin van Erp 2 1200 1146 0 0 1 0 – ½ 0 – 0 0 0 – – – – = 0 



Eindstand Snelschaakcompetitie om de Verlaancup 

Nr. Naam 11 okt. 
2013 

20 dec. 
2013 

21 febr. 
2014 

11 april 
2014 

20 juni 
2014 

Totaal 

        
1 Harold de Boer 80 90 100  94 364 
2 Dirk Goes 82 79  85 86 332 
3 Edwin van Erp 60 75 82 80 80 317 
4 Olav Lucas 66 79 92 85  315 
5 Walt Schagen 87 84  90  261 
6 Nico Louter 74 88   90 252 
7 Jeroen Schoonackers 64 94  88  246 
8 Michiel Harmsen 62 86 84   232 
9 Hing Ting Lai 100    100 200 
10 Joel de Vries 84 100    184 
11 Jan Helsloot   86  86 172 
12 Henk Boot 80  92   172 
13 Bas Spoelstra   88 82  170 
14 Laurens Schilstra 69   94  163 
15 Peter Waaning  75 80   155 
16 Florian Jacobs    100  100 
17 Joran Donkers 94     94 
18 Ivo Knottnerus 90     90 
19 Tobi Kooiman 87     87 
20 Henri Krop     86 86 
21 Julius Budwilowitz     82 82 
22 Willem Hensbergen  82    82 
23 Terence Krul   78   78 
24 Danny Kool   76   76 
25 Thijs de Boer 69     69 

Eindstand Rapidcompetitie om de Simoniscup 

Nr. Naam 20 sept. 
2013 

1 nov. 
2013 

3 jan. 
2014 

28 maart 
2014 

13 juni 
2014 

Totaal 

        
1 Tobi Kooiman 3 3½   3 9½ 
2 Jeroen Schoonackers 3 3 2 3  9 
3 Nico Louter  3  2 3½ 8½ 
4 Florian Jacobs 1½  3½ 3  8½ 
5 Dirk Goes 2  3 2½ 2½ 8 
6 Henk Boot 2 2½ 2 2 1½ 6½ 
7 Michiel Harmsen   2 2½ 1½ 6 
8 Olav Lucas   2½ 2½  5 
9 Harold de Boer 2    2½ 4½ 
10 Laurens Schilstra    2 2 4 
11 Tjark Vos 4     4 
12 Danny Kool 2½ 1 ½   4 
13 Gijs IJzermans  0  3  3 
14 Laura Ratniece 1  1 1  3 
15 Walt Schagen 2 1    3 
16 Willem Hensbergen 3     3 
17 Edwin van Erp 1   0 1½ 2½ 
18 Wouter Simonis     2 2 
19 Jan Krans    2  2 
20 Peter Waaning  1 0 1  2 
21 Jan Helsloot   2   2 
22 Sybolt Strating   1½   1½ 
23 Boris van der Staat 1     1 
24 Terence Krul    1  1 



Belevenissen van het KNSB-cupteam 
 
 

  15  november  2013 Amersfoort (2139) – Zukertort/A (2161)  ½ - 3½ 

 Lucas Boutens (2126) – Christopher Brookes (2269)  0 - 1 
 Jeroen Bügel (2146) – Tjark Vos (2122)  0 - 1 
Uw verslaggever: René Tonnon (2119) – Florian Jacobs (2159)  0 - 1 
Florian Jacobs Dimitri van Leemt (2166) – Tobi Kooiman (2094)  ½ - ½ 

 
De rondreizende schaker zonder rijbewijs maakt wat mee tijdens de uitwedstrijden van Zukertort. Aangezien ik, de 
familietraditie getrouw (ooit gaf een oom mij het kostbare advies om vooral een vrouw te trouwen die wél een rijbewijs 
heeft) nog steeds alles op de fiets bereis, heb ik in de afgelopen jaren menige chauffeur mogen meemaken. Zo zou ik u 
breeduit kunnen vergasten op sterke - maar ware! - verhalen waarin U-bochten om lantaarnpalen in pittoreske dorpjes 
en verdwaaltochten op weilanden in Noord-Brabant een hoofdrol spelen. Het kan evenwel nog sterker. 
 
Sinds enkele maanden heeft Christopher Brookes een rijbewijs. Hij heeft er hard voor gestudeerd en verdient dit brevet 
van vermogen dan ook ten volle. Hij is, laat dat duidelijk zijn, een uitstekend en uiterst bekwaam chauffeur die het stuur 
onverschrokken hanteert. Een geboren automenner. Dat is het hem juist. Chris is een te goede chauffeur om zich te hou-
den aan allerlei futiliteiten. Bovendien begeleidt hij zijn race-, draai- en bochtkunsten van erudiet commentaar. Er zal 
nog meer smakelijks volgen. 
 
De reis begon rond zevenen. Tobi Kooiman, Tjark Vos en schrijver dezes klommen bij Christopher in de auto en togen 
op weg naar Amersfoort. Met de TomTom en een klein leger smartphones op zak zouden we er wel komen. Chris draai-
de soepel (Wiiiiiiiiii!) de A10 op, de snelweg blaakte van ruimte en in te halen auto's: we lagen mooi op koers. Met de 
sfeer was eveneens niets mis, vooral omdat Tobi de auto wist te vermaken met zijn ruime verbale voorbereiding op GM 
Sadler (met klappers als ‘Matthew, je bent aan Sadler’). Toen begaf, vlak voor de juiste afrit verscheen, de TomTom het. 
(Ik wist dat ik hem had moeten opladen.) en was het bataljon ander elektronisch speelgoed zonder bereik. Wat nu? 
Amersfoort in, Amersfoort uit, stoppen en zoeken naar internet tot we opeens toch een blauw bewegend bolletje op een 
miniem schermpje waren. Nu kon Florian Christopher eindelijk door een donker Amersfoort loodsen, zodat we na een 
dollemansrit door woonwijken en over rotondes (Wiiiiiiiiii!) een parkeerplaats opscheurden en keurig aankwamen rond 
19:45. 
 
Tegen middernacht konden we naar huis. Even waren we hoopvol gestemd toen de TomTom nog een teken van leven 
gaf, maar de wederopstanding was na een minuut of twee helaas alweer voorbij. Tobi nam nu de rol van navigator op 
zich. Eerst gingen we een keer of acht naar rechts, toen had hij zijn draai gevonden en zou hij ons Amersfoort wel uit 
leiden. De communicatie tussen chauffeur en bijrijder verliep ongeveer als volgt: 
 
 
 
Tobi: Je moet hier rechtdoor. 
Chris: Gast, het loopt hier dood. 
Tobi: Ok, ga hier maar naar rechts. 
Chris: Man, dit is een parkeerterrein. 
Tobi: Wacht …. 
Chris: Ik volg die auto, want ik vind die auto baas. 
Tobi: .... 
Chris: K**, hij gaat niet naar Amsterdam. 

 

 
Het duurde een minuut of vijftien voordat we op de snelweg waren, en na vijfentwintig minuten hadden we zelfs de 
juiste te pakken. Toen Christopher ook zijn verlichting had ontdekt (Ik ga straks stoppen, want waar de f*** zitten m’n 
mistlampen.) raasde hij de ene na de andere vrachtwagen voorbij en gierden we zachtjes (Wiiiiiiiiii!) de laatste afrit af. 
Zo kwam iedereen veilig thuis van een geslaagde schaakavond. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Want geschaakt werd er ook, en goed bovendien. Op bord 1 kreeg Christopher een gesloten Siciliaan tegen zich waarin 
wit aanviel op de koningsvleugel en zwart zijn heil zocht op de damevleugel. Het resultaat: Chris verkreeg een sterke 
vrijpion op de a-lijn en een toren op de tweede rij, terwijl zijn tegenstander, Lukas Boutens, niets meer te bieden had dan 
enkele onduidelijke dreigingen. Christopher pareerde alles en mocht het punt opstrijken. De opgave van de witspeler 
was niet alledaags: hij begon met stukken te gooien, schudde Christopher de hand, stond op en scheurde, langzaam en 
meedogenloos, zijn notatieformulier aan stukken. 
 
Op bord 3 en 4 speelden de twee oudjes van Amstelveen, Florian en Tobi, braaf MORA-schaak. Toen de stukken goed 
waren ontwikkeld en de koning netjes was gerokeerd vielen zij beiden aan door het midden. De aanval van Florian 
resulteerde in een truc die zijn tegenstander, Rene Tonnon, een pion kostte. Even later gaf hij ook nog pardoes een stuk 
weg. 2-0. 
 
Het was aan Tjark aan bord 2 om de wedstrijd in het slot te gooien. In een Franse Tarrasch werden snel veel pionnen 
geruild en er ontstond een moeilijke stelling waarin vooral de stukken van zwart, Jeroen Bügel, niet helemaal handig 
stonden. Tjark won een pion, sloeg er nog een en gaf er een terug om af te wikkelen naar een glad gewonnen pionnen-
eindspel. Nu kon Tobi, die lange tijd beter had gestaan tegen Dimitri van Leent, een gelijkstaand toreneindspel onmid-
dellijk met remise besluiten. 
 
 
 

  31  januari  2014 Zukertort/A (2157) – DSC Delft (2156)  1½ - 2½ 

 Christopher Brookes (2269) – Sten Goes (2226)  0 - 1 
 Florian Jacobs (2159) – Ted Barendse (2161)  0 - 1 
Uw verslaggever: Gijs IJzermans (2105) – Lisa Hortensius (2128)  ½ - ½ 
Eric Roosendaal Tobi Kooiman (2094) – Patrick van Bas (2109)  1 - 0 

 
Vol goede moed trad het cupteam aan tegen DSC Delft, op papier een gelijkwaardige tegenstander overigens (de rating-
gemiddeldes verschilden slechts een enkel puntje). Christopher had al redelijk snel een prettige stand, terwijl Gijs en 
Florian misschien iets minder stonden. Bij Tobi leek er weinig aan de hand. Kortom, een gelijkopgaande strijd, zoals 
verwacht mocht worden. 
 
Maar binnen een paar minuten kantelde het beeld volledig. Christopher beging een flinke onnauwkeurigheid, en het 
was meteen mis. De zwartspeler sloeg onverbiddelijk toe, en de voorsprong voor Delft was een feit. Daar kwam nog bij 
dat het bij Florian eveneens ernstig ontspoorde. In zijn eigen woorden: “Vrijwel geforceerd belandde de partij in een 
dubbel toreneindspel, waar ik een belangrijke keuze moest maken tussen complex gedoe met vier pionverslindende 
torens op het bord en een afwikkeling naar een enkel toreneindspel met twee pionnen (een dubbelpion) minder, waar-
in ik evenwel genoeg activiteit zou ontwikkelen om de boel veilig op remise te laten afstevenen. Ik rekende lang, ook 
omdat ik wilde zien hoe het de strijd op de andere borden zou verlopen. Toen ik wel vertrouwen had in de andere 
borden, ging ik voor de tweede optie, die ik volledig had uitgerekend tot een stelling zonder gevaar. Nu moest het alleen 
nog op het bord verschijnen, en snel deed ik mijn zetten (ik had al veel tijd gebruikt). Onmiddellijk sloeg het noodlot/de 
stommiteit/de kortsluithandeling toe. Ik werd schaak gezet en moest uitwijken met mijn koning. Het hoofd was al diep 
in de afwikkeling en ik ging pardoes naar het verkeerde veld! Het gevolg: een tussenzet en een andere afwikkeling, 
weliswaar naar het gewenste toreneindspel maar met een scheut noodlottige tempi minder. Aangezien Gijs nog steeds 
een tikje minder stond en het bij Tobi erg remiseachtig was, leken de kansen al direct verkeken”. 
 
Maar zie, Delft deed nog een poging om Zukertort terug in het zadel te helpen. De opponent van Tobi dacht een simpele 
remisewending te hebben en bood na zijn zet dan ook meteen maar remise aan. Maar wit had in zijn tevredenheid over 
het aanstaande halfje even een ondersterijmotiefje gemist. Na Tobi's simpele Ta1+ kon hij direct opgeven. Een onver-
wachte meevaller en met de stand op 1-1 was er weer van alles mogelijk. 
 
Maar daarmee bleek de medewerking van Delft helaas wel uitgeput. Florian vocht nog als een leeuw in het toreneind-
spel maar de witspeler speelde de zaak kundig uit en scoorde de 2-1. Gijs had inmiddels de rug gerecht en zijn minnetje 
omgebouwd naar een plusje. In een dubbeltoreneindspel moest zwart een zwakke pion blijven verdedigen. Maar Gijs 
had eigenlijk ook geen manier om voortgang te boeken. Hij ontbood nog wel een aantal pionnen naar de frontlinie, maar 
de zwartspeelster verblikte of verbloosde niet en bleef stug pas op de plaats maken. Er zat nog een soort verborgen 
manier om onrust te stoken in de stelling, maar Gijs, moegestreden, kon geen trucs meer vinden en berustte in remise. 
Na afloop bleek overigens dat de computer er ook geen brood meer in zag. Daarmee is Zukertort voor dit jaar dus 
uitgeschakeld. 



Belevenissen van het SGA-cupteam 
 
 

  31  januari  2014 Zukertort/A (1996) – De Raadsheer (1892)  3½ - ½ 

 Willem Hensbergen (1880) – Ron van Dijk (1902)  1 - 0 
 Marcel Laarhoven (2114) – Mustapha Yahia (1927)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Eric Roosendaal (1927) – Fred Jungen (1888)  1 - 0 
Eric Roosendaal Michiel Harmsen (2063) – Harry Amand (1851)  1 - 0 

 
Deze wedstrijd zou eigenlijk al in december gespeeld moeten zijn, maar De Raadsheer kon op de vrijdag voor Kerstmis 
geen representatief team bijeen krijgen en dus werd de match uitgesteld. In de praktijk maakte dat niet eens heel veel uit, 
want opnieuw ontbraken bord 1, 2 en 3 bij de gasten. Zukertort begon dus als favoriet en bleef dat eigenlijk de gehele 
wedstrijd, want De Raadsheer kwam nooit in de buurt van de winst. 
 
Willem Hensbergen zat aan bord 1 en won na een zet of 16 pardoes een stuk. Wit gaf er maar meteen de brui aan, zodat 
Willem relaxed rond kon kijken en zien dat het goed was. Tenminste, redelijk goed, want Marcel Laarhoven had toch 
wel een beetje een gedrongen stelling en bij Eric Roosendaal was vooral de tijd een factor van grote zorg. De witspeler 
speelde namelijk vrijwel elke zet à tempo en Eric kreeg zodoende amper de kans om even naar het toilet te gaan (nou ja, 
in de eigen tijd dus). Intussen trok wit ten aanval maar verloor onderweg wel een pionnetje. De aanval kwam niet hele-
maal los maar de tijd begon te dringen. Eric pakte nog een pion mee en even later nog eentje. Ter compensatie had wit 
veel open lijnen en een uur extra. Eric begon af te ruilen en wikkelde praktisch af naar een toreneindspel met twee pion-
nen extra, zij het met een dubbelpion en allemaal op één vleugel. De tijd zat inmiddels ruim onder de drie minuten en 
het goede plan vinden was nog knap lastig. Toen het juiste motief dan eindelijk gevonden was hadden beide spelers nog 
1.20 - Eric nog 1 minuut 20 en de opponent nog een uur en twintig minuten! Torenruil leverde een gewonnen pionnen-
eindspel op en met nog 48 seconden in reserve werd het punt gescoord. 
 
En daarmee was de wedstrijd ook direct beslist, want twee punten op de bovenste drie borden is direct klaar in de SGA. 
Marcel had zijn stelling naar een microplusje omgebogen, maar gezien de stand werd de vrede getekend. Michiel Harm-
sen zwoegde op het laatste bord nog een tijdje door. Het was een heel curieuze partij waarin Michiel een tripelpion op de 
e-lijn kreeg en allerlei stukken, zowel witte als zwarte, hierdoor weinig kanten op konden. Toen de zaak wat opgeklaard 
was gaf ineens de mobiel van de zwartspeler een piep. Tja, dat is tegen de regels. In sommige competities mag je dan 
meteen inpakken, maar in de SGA is men milder. Michiel kreeg vijf minuten extra, bij zwart gingen die vijf minuten er 
af. Aangezien beide spelers nog ruim een kwartier hadden viel het effect nog mee. Toch leek zwart aangeslagen, en na 
een paar mindere zetten in overigens zeer lastige stelling ging hij alsnog onderuit. 
 
Daarmee kwam de eindstand dus op 3½-½, een redelijk soepele zege, al moet dus wel gezegd worden dat de tegenstan-
der lang niet in zijn sterkste opstelling opkwam. 
 
 
 

  19  februari  2014 Boven IJ (2004) – Zukertort/A (2050)  ½ - 3½ 

 Peter Sassen (1934) – Marcel Laarhoven (2115)  0 - 1 
 Tom Kleijwegt (1949) – Willem Hensbergen (2120)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Eric Tetteroo (2221) – Michiel Harmsen (2021)  0 - 1 
Eric Roosendaal Arthur Bauduin (1927) – Eric Roosendaal (1946)  0 - 1 

 
In de openingsmatch van het seizoen tussen Boven IJ en Amstelveen was de score aan de eerste vier borden op 2-2 uit-
gekomen. En in tegenstelling tot De Raadsheer, een ronde eerder, kwam Boven IJ in de sterkste opstelling, zodat het er 
niet naar uit zag dat we de soepele 3½-½ zouden kunnen reproduceren. 
 
Papieren voorspellingen van een spannende pot bleken echter al vrij snel amper iets waard, hoewel Willem het nog wel 
even spannend maakte door een min of meer bekende variant in te gaan waarin hij met zwart een kwaliteit en twee 
pionnen offert en dan ofwel een boel initiatief krijgt of een verdwaald paard op a8 inrekent. Het liefst allebei natuurlijk, 
en dan staat zwart op winst, maar het paard op a8 bleef in leven en de zwarte aanval leek niet door te slaan. Wit stond 
mogelijk dus beter, maar in een ingewikkelde stelling besloten de heren tot zetherhaling. 
 
Willem kon die remise ook vrij vlot accepteren, want naast hem had Marcel al heel snel een fors overwicht van twee 
stukken tegen een toren. Zwart spartelde lang tegen, en zelfs met een stuk meer moest Marcel nog oppassen dat niet alle 
pionnen werden geruild, maar de winst werd ten slotte toch gewoon binnengehaald. 
 
 



Willem zag bij zijn rondgang nog meer moois. Eric kreeg een vreemde variant in het Engels op het bord waarbij hem een 
geïsoleerde dubbele c-pion overkwam. Die bleek echter een lastige hinderpaal voor wit, zodat er werd afgewikkeld naar 
een eindspel waarin wit zwaktes en een slechte loper had en Eric de enige twee open lijnen beheerste. Toen wit een pion 
weggaf had hij er meteen genoeg van en gaf op. En daarmee was de zege al veilig gesteld. 
 
Maar we mogen Michiel niet vergeten. Hij zat tegenover 200 ratingpunten extra. Daardoor is onze voorzitter niet direct 
geïmponeerd en hij trok dan ook fris van leer. Zwart kreeg zijn stukken niet uit de knoop en Michiel kreeg via een fijne 
afwikkeling drie sterke pionnen voor een kwaliteit. De pionnen rukten in slagorde op naar de torens, die, zoals bekend, 
vrijwel hulpeloos zijn tegen zulke overvallen. En dus smaakte Michiel het genoegen om zijn nederlaag tegen dezelfde 
opponent eerder dit jaar glad te strijken. 
 
Zodat de zege dus met 3½-½ ruim uitviel. Daarmee heeft Amstelveen inmiddels de halve finale bereikt. Daarin wacht 
ofwel Laurierboom/Gambit ofwel VAS. 
 
 
 

  11  april  2014 Zukertort/A (2020) – VAS (1902)  2½ - 1½ 

 Marcel Laarhoven (2114) – Jordi Gernaert   ½ - ½ 
 Michiel Harmsen (2063) – Milan Ramer (1977)  0 - 1 
Uw verslaggever: Eric Roosendaal (1927) – Chris van Bockel (1868)  1 - 0 
Eric Roosendaal Nico Louter (1978) – Marten van der Veen (1862)  1 - 0 

 
Marcel Laarhoven, Michiel Harmsen, Eric Roosendaal en Willem Hensbergen hadden gevieren soepel twee ronden SGA-
cup overleefd. In de halve finale was Willem afwezig, maar Nico Louter zou een prima invaller blijken. 
 
Anders dan in de vorige ronden gaven de eerste paar uren absoluut geen indicatie over de afloop van de wedstrijd. Mar-
cel stond matigjes, had ruimtegebrek en een serieuze tijdachterstand. Michiel stond na de opening wel lekker, Eric stond 
eerst minder, maar nadat wit ruim 30 minuten had nagedacht over een matige zet was de partij zowel qua stelling als 
qua tijd weer in evenwicht. Nico had een bizarre opening (1. e4 e5 2. c4 f5) en ging na op f5 gewoon maar gepakt te heb-
ben sloten tijd verbruiken over de beste manier om op zijn pluspion te blijven zitten. 
 
We draaien de klok een uurtje verder. Marcel verbruikt fors meer tijd, overleeft de moeilijkste fase en hoort dan tot zijn 
opluchting wit remise aanbieden. Dat is alvast een meevallertje. Michiels partij is verworden tot een hoogst ingewikkel-
de stand met een grote knoedel stukken in het centrum. De stukken van Michiel lijken niet erg samen te werken en die 
van zwart krijgen steeds meer ruimte en vallen steeds meer witte stukken aan - dat lijkt zorgelijk te worden. Eric is op-
nieuw in de problemen geraakt. Hij weet het af te kopen met een pion, maar erger is dat zijn stukken passief staan terwijl 
wit heel actief staat. Nico is inmiddels al in tijdnood. Nog steeds heeft hij een pion meer, maar een minuut of tien voor de 
rest van de partij lijkt wel erg weinig, vooral omdat zwart nog bijna een uur heeft. 
 
De kritieke fase breekt aan. Nico ziet dat zwart zijn troepen hergroepeert op de damevleugel, en dus hakt hij er met Dh5 
en g5-g6 fors doorheen op de koningsvleugel. De zwarte stelling is incoherent door een vastgelopen centrum. De zwarte 
stukken kunnen de koning niet te hulp komen en Nico kan met g6-g7 en g8D definitief doorstoten. Amstelveen op voor-
sprong. Maar die luxe zal niet lang duren, want Michiel krijgt zijn stukken maar niet op orde en in tijdnood moet hij de 
dame geven. Dat gaat hij niet houden. Inmiddels heeft Eric een truc gezien. Hij verleidt wit tot de zet a5-a6, waarmee 
zwart definitief ingesnoerd lijkt, maar plukt de pion er direct af. De pion stond tweemaal gedekt, maar beide dekkende 
stukken blijken overbelast. Wit is een pion en de kluts kwijt. Nog steeds een plusje, maar nog slechts vier minuten, en na 
deze onverwachte tegenvaller kan wit de zetten maar moeilijk in het juiste tempo blijven vinden. 
 
Michiel gaat reddeloos ten onder, maar Eric houdt het hoofd boven water en speelt de zetten snel. Wit heeft nog maar 
anderhalve minuut (Eric nog vijf) en dan zitten er nog een paar trucs in die tijd blijven kosten. Wits tijd slinkt en er gaat 
nog een witte pion af ook. Nog maar twintig seconden voor wit, nog tien en dan moet wit verplicht dames ruilen en met 
nog maar twee seconden is het uiteraard zinloos het toreneindspel verder te spelen. Wit geeft dan ook op en Amstelveen 
zit in de finale. Die finale zal op 6 mei plaatsvinden op de clubavond van Caissa. Tegenstander is ENPS. 
 
 
 

  6  mei  2014 ENPS (1998) – Zukertort/A (2026)  2 - 2 

 Peter Hoekstra (2078) – Marcel Laarhoven (2116)  ½ - ½ 
 Peter Nitschke (1968) – Michiel Harmsen (2047)  0 - 1 
Uw verslaggever: Steve Michel (1960) – Harold de Boer (1968)  1 - 0 
Eric Roosendaal Ruud van Caspel (1986) – Eric Roosendaal (1971)  ½ - ½ 

 



Amstelveen speelde de SGA-cupfinale bij Caissa tegen ENPS. Op papier waren de teams min of meer gelijkwaardig. 
Amstelveen speelde met Marcel Laarhoven, Michiel Harmsen, Harold de Boer en Eric Roosendaal. Vaste kracht Willem 
Hensbergen was uit vorm en vaste invaller Nico Louter was verhinderd, vandaar dat Harold het derde bord bezette. 
 
Het eerste uur verliep bijna rampzalig. Marcel speelde zijn Siciliaan met wit maximaal passief, Michiel deed naar eigen 
zeggen iets onhandigs in de opening, Harold volgde een verkeerd plan en Eric kwam aanvankelijk redelijk uit de ope-
ning maar erg bijzonder was het niet. Kortom, het leek er op alsof ENPS de zege al bijna mocht gaan vieren. 
 
De situatie werd er in het volgende uur niet direct veel beter op. Harold verloor een kwaliteit en veroordeelde zichzelf 
daarmee tot ruim een uur vergeefs spartelen. Marcel zat in de problemen terwijl de zwartspeler zijn stukken steeds beter 
neerzette. Eric overzag dat er een penning op de g-lijn inzat zodat wit met Lxh6 gratis een pion kon ophalen. Alleen bij 
Michiel was er hoop op betere tijden. Nadat de witspeler zijn centrum had vastgezet leken er kansen. 
 
Zoals verwacht ging Harold onherroepelijk ten onder, maar Eric ruilde een paar actieve witte stukken en zette in een 
eindspel een paar stukken optimaal neer. Het was lang niet duidelijk of wit er door ging komen. Marcel had nog steeds 
problemen. Michiel stond inmiddels heel prettig. Zijn stukken werkten beter samen en stonden op mooiere velden en 
Michiel won dan ook een stuk. De gelijkmaker. 
 
De partij aan het vierde bord was nu alleen nog van belang als Marcel remise zou maken. In dat geval moest de ENPS'er 
aan bord vier winnen. Maar de witspeler kwam krap in zijn tijd, werd wat paniekerig en liet ook nog eens zijn stelling 
ontsporen. Toen bood hij maar remise aan. Hoewel Eric inmiddels duidelijk beter stond (Houdini zegt dat het bijna +2 
voor zwart is) realiseerde Eric zich terdege dat winst niet extra bij zou dragen aan de zege - hij nam dus geen risico en 
accepteerde de remise. 
 
Zodat het allemaal neerkwam op Marcel. Inmiddels was hij een pion achtergeraakt, maar alle overgebleven pionnen 
stonden op de koningsvleugel en bovendien waren de lopers ongelijk. Die ongelijke lopers boden zwart overigens de 
nodige aanvalskansen - en die had zwart waarschijnlijk ook wel kunnen benutten met enkele weldoordachte en subtiele 
manoeuvres. Maar het uitknobbelen van zulke varianten kost de nodige tijd, en het probleem was dat de zwartspeler die 
tijd niet meer had. De zwarte klok stond op twee minuten en dan moet er enorm worden opgeschoten. Zwart kon het 
juiste plan niet zo snel vinden, Marcel wist dames en torens te ruilen en kreeg zo een eindspel met ongelijke lopers, 
waarin de zwarte pluspion van geen enkele waarde meer was. Zwart deed nog een paar zetjes en gaf toen teleurgesteld 
remise. Waarmee de stand op 2-2 kwam en het winstpunt van Michiel aan bord 2 de doorslag gaf. En dus won Zukertort 
Amstelveen de SGA-Cup, en daarmee mag het de naar onze oud-voorzitter vernoemde Martien-de-Bolstertrofee weer 
voor een jaar in de prijzenkast bijzetten! 
 

 



Slotwoord van Michiel 
 
Met name bij bekerwedstrijden is het belangrijk het teambelang voorop te stellen omdat het team gewoon iedere keer 
móet winnen. Eric deed dat in deze finale voorbeeldig. Het remiseaanbod nam Eric meteen aan! Hij had namelijk goed 
berekend dat bij onze winst op bord 2 en verlies op bord 3 winst op zijn vierde bord absoluut geen meerwaarde bood ten 
opzichte van remise. Waarom op winst spelen als je daarmee nog minieme verlieskansen creëert? 
 
Van de andere kant vind ik het remiseaanbod van zijn tegenstander onverstandig. Die had gewoon door moeten spelen 
tot hij mat stond in de hoop dat Eric nog ergens een fout zou maken. Alles voor het team. Zoiets moet een teamleider 
natuurlijk ook tijdig influisteren bij zijn speler. Bij een cupwedstrijd is een teamleider nog belangrijker dan bij een ge-
wone externe wedstrijd. 
 
Op andere punten presteerde ENPS echter geweldig: op clubtrouw, sportiviteit en saamhorigheid. Alleen al het volgen 
van de aanloop naar de finale op hun website gaf me veel plezier. Ze waren met veel supporters naar Caissa gekomen en 
voor de thuisblijvers werd er druk getwitterd. Een ENPS-supporter had flessen champagne meegenomen, inclusief klei-
ne plastic champagneglaasjes en grote druiven. Die stonden klaar om de overwinning te vieren. Toen die overwinning 
uitbleef werden wij getrakteerd op champagne en werd Marcel uitgenodigd om de fles te ontkurken. ENPS, bedankt! 
Wat zijn jullie een geweldig leuke club! 
 
 
 
 
 

Hing Ting Lai overtuigend snelschaakkampioen 

– door Eric Roosendaal – 

Pasen mocht dan laat vallen, het weer was nog lang niet zomers genoeg om de deelnemers aan het Open Snelschaak 
naar de stranden te lokken. Het aantal deelnemers bleef met 44 ongeveer stabiel. Daaronder enkele oud-winnaars, zoals 
Mark v.d. Werf (die ook Esther en zoon Joël had meegebracht), Piet Peelen, Matthew Tan en uiteraard 18-voudig kam-
pioen Manuel Bosboom. Ook Robert Ris deed mee, hetgeen betekende dat er vijf IM's aantraden. Verdedigend kampioen 
Tobias Kabos was er ook, evenals Hing Ting Lai, die vorig jaar als tweede eindigde. Verder waren er drie Spanjaarden, 
die 'zo maar' langskwamen, maar al snel behoorlijk sterk bleken, en een tweetal Indiase jeugdspelers. Kortom, een heel 
gemengd veld. 
 
De meeste favorieten begonnen sterk. Piet, Hing Ting, Matthew, Robert en Tobias scoorden drie uit drie. Manuel verloor 
van Robert maar voegde drie punten toe aan zijn totaal in de tweede turnus. In de derde ronde werden nederlagen tegen 
Piet en Tobias hem echter fataal. Die twee kwalificeerden zich zonder problemen voor de A-groep, evenals Robert en 
Matthew. Mark finishte sterk met 3 uit 3, Henk Schmitz scoorde 5 punten uit de laatste 6 partijen, en ook zij kwamen 
daarmee in de A-groep. Verrassend was dat Dirk Goes zich wist te plaatsen door 5½ uit de laatste zes partijen te scoren. 
Hing Ting Lai, die de laatste ronde afsloot met 1 uit 3 (zodat hij curieus genoeg onder Dirk eindigde) was de laatste die 
zich op het nippertje voor de A-groep wist te kwalificeren. 
 
Hing Ting Lai begon de finale sterk met een zege op Piet. Tobias versloeg Matthew in ronde 2, zodat er na twee ronden 
nog drie spelers waren met 2 uit 2: Robert, Tobias en Hing Ting. Tobias wist Robert te verslaan in ronde drie, zodat al-
leen hijzelf en Hing Ting nog op 100% stonden, op een punt gevolgd door Piet, Robert en Matthew. Hing Ting wist de 
concurrentie verder uit te dunnen door in ronde 4 te winnen van Matthew terwijl hij medekoploper Tobias zag verliezen 
van Piet. In ronde 5 wonnen zowel Hing Ting als Tobias, maar Piet zag zijn kansen verloren gaan door een nederlaag 
tegen Mark. In de zesde ronde opnieuw volle punten voor Tobias en Hing Ting, waarna het onderlinge duel in ronde 7 
de beslissing moest gaan brengen. Tobias stond een punt achter en moest dus winnen, maar hij kwam niet verder dan 
remise. Hing Ting daarmee kampioen, Tobias ditmaal tweede en Piet derde. 
 
Dat Hing Ting kampioen werd is zeker geen verrassing. Hij werd vorig jaar op het nippertje voorbij gestreefd door 
Tobias, maar het laatste jaar is zijn niveau verder gestegen en zijn handigheid in snelschaken is algemeen bekend (of 
moeten we hier al gaan spreken van 'berucht'?). Met 6½ uit 7 was zijn overwinning zeer overtuigend. 
 
De B-groep werd een prooi van één van de deelnemende Spanjaarden, Sergio Lara Lopez, die zelfs Manuel voorbleef. 
Sergio was daar zo verguld mee dat hij het scorekaartje als souvenir meevroeg. In de C-groep waren de spelers zodanig 
aan elkaar gewaagd dat 4½ punt genoeg was voor de gedeelde zege. In de E-groep was er een succesje te noteren voor 
Atharva Waidya, een jeugdspeler uit India. 



Het tragische leven van Klaus Junge 

– door Dirk Goes – 

Klaus Junge werd op 1 januari 1924 geboren in het Chileense Concepción als zoon van de Duitse emigranten Otto 
en Anna Junge. Vader Otto was een begaafd schaker die het in 1922 tot Chileens kampioen schopte. In 1928 remigreerde 
het gezin Junge naar Hamburg, waar een betere toekomst werd verwacht. Met de kennis van nu een noodlottige beslis-
sing ……. 
 
De jonge Klaus bleek een pienter knaapje. Op grond van het feit dat hij al kon lezen mocht hij in de tweede klas van de 
lagere school beginnen, en enkele jaren later mocht hij nogmaals een klas overslaan. Reeds op 17-jarige leeftijd behaalde 
hij het eindexamen van de middelbare school en schreef zich in aan de universiteit voor de studie wiskunde. 
 
Ook wat schaken betreft bleek Klaus over een flinke dosis talent te beschikken. Op 15-jarige leeftijd won hij een toer-
nooi in Lübeck en speelde hij samen met zijn vader in het eerste team van de Hamburger Schachklub, dat zich mede 
dankzij hem had geplaatst voor de finaleronde van het Duitse Kampioenschap. Met een score van 4½ uit 5 droeg Klaus 
in deze finaleronde fors bij aan de derde plaats die de Hamburger Schachklub ten deel viel achter de teams van Berlijn 
en Wenen. In maart 1941 won hij het kampioenschap van Hamburg met 9 uit 9 en twee maanden later plaatste hij zich 
door winst in het kwalificatietoernooi te Bad Elster voor het Duits Kampioenschap te Bad Oeynhausen. In dat toernooi 
eindigde hij samen met Paul Felix Schmidt op de eerste plaats, maar verloor de beslissingsmatch met 3½-½. 
 
Zijn toernooiresultaten bleven opzien baren: Van 5 tot en met 19 oktober 1941 speelde Junge in Warschau zijn eerste 
internationale toernooi. Hij hield Aljechin op remise en eindigde ongeslagen met 7 uit 11 op een verdienstelijke vierde 
plaats achter Aljechin, Schmidt en Bogoljubov. Bij de slotceremonie ontving hij de derde schoonheidsprijs voor de vol-
gende combinatie tegen Paul Mross: 
 

 
  Klaus Junge      Paul Mross 
  
 
1. d4 Pf6; 2. c4 e6; 3. Pc3 Lb4; 4. e3 0-0; 5. Ld3 b6; 6. Pge2 Lb7; 7. 0-0 d5; 8. f3 c5; 9. a3 La5; 10. Pa2 Pc6; 11. cxd5 exd5; 12. b3 
De7; 13. Tb1 a6; 14. Pg3 Tfe8; 15. Tf2 Tad8; 16. Df1 cxd4; 17. Pf5 De6; 18. b4 dxe3; 19. Pxe3 b5; 20. bxa5 d4; 21. Pf5 Pxa5; 
22. Lg5 h6; 23. Lh4 Ld5; 24. Te2 Db6; 25. Pb4 Lc4; 26. Txe8 Txe8; 27. Lf2 Pb3; 28. Td1 Le6; 29. Pc2 Td8 
 

 
 
30. Pfxd4 Pxd4; 31. Pxd4 Txd4; 32. Kh1! 
 
Een prachtige stille zet, die veld g1 voor de dame evacueert. Er is geen redding meer. 
 
32. …. Kf8; 33. Dg1; 1-0. 
 
 
 
 



In januari 1942 won Junge het toernooi van Dresden met anderhalf punt voorsprong op de nummer 2, Rudolf Keller. 
Een paar weken later prolongeerde hij het kampioenschap van Hamburg, ditmaal ‘slechts’ met 8½ uit 9. Eind maart 1942 
werd hij tweede in Rostock achter Carls. 
 
In juni 1942 werd in Salzburg een groot toernooi georganiseerd. Euwe was uitgenodigd maar wilde alleen meedoen als 
Aljechin van de deelnemerslijst werd geschrapt. Deze had kort daarvoor in de Deutschen Zeitung in den Niederlanden 
enkele antisemitische artikelen gepubliceerd waar de honden geen brood van lusten, vandaar. Toen het organisatie-
comité weigerde op zijn eis in te gaan meldde Euwe zich ziek af, waarop werd besloten Junge in het diepe te gooien. 
Klaus greep zijn kans en eindigde samen met Schmidt op de 3e/4e plaats, achter Aljechin en Keres. 
 
In dit toernooi troffen de spelers elkaar tweemaal. In de eerste partij tegen Aljechin, op dat moment de regerend wereld-
kampioen, wist Klaus hem te verslaan: 
 

 
  Alexander Aljechin      Klaus Junge 
  
 
1. d4 d5; 2. c4 e6; 3. Pc3 c6; 4. e4 dxe4; 5. Pxe4 Lb4+; 6. Pc3 
 
Tegenwoordig speelt men vrijwel uitsluitend het gambiet 6. Ld2 Dxd4; 7. Lxb4 Dxe4+; 8. Le2. 
 
6. .... c5; 7. Le3 Da5+; 8. Pge2 cxd4; 9. Lxd4 Pf6; 10. a3 Le7; 11. Pg3 Pc6; 12. b4 Dc7; 13. Le3 0-0; 14. Le2 b6; 15. 0-0 Lb7 
 
Wit staat wat beter, maar de zwarte stelling is zonder zwaktes. 
 
16. Pb5 Db8; 17. Dc1 a6; 18. Pc3 Dc7; 19. Pa4 Pd7; 20. Td1 Pce5; 21. f3 a5; 22. Db2 axb4; 23. axb4 Lf6; 24. Db3 
 

 
 
24. .... b5! 
 
Een sterk positioneel pionoffer! 
 
25. cxb5 Ld5; 26. Txd5? 
 
Voor dit kwaliteitsoffer krijgt wit onvoldoende compensatie. 
 
26. .... exd5; 27. Tc1 Pc4! 
 
Offert verstandig materiaal terug. 
 
28. Lxc4 dxc4; 29. Txc4 De5; 30. Pc5 Pb6; 31. Tc1 Pd5; 32. Pge4 Pxe3; 33. Dxe3 



 
 
33. .... Ta1; 34. Tf1 
 
De alternatieven waren nog minder aantrekkelijk: 
 
A. 34. Txa1 Dxa1+; 35. Kf2 Ld4. 
B. 34. Pxf6+ gxf6; 35. Dh6 Dd4+; 36. Kf1 Dc4+. 
C. 34. Pd7 Txc1+; 35. Dxc1 Dd4+. 
 
34. .... Td8; 35. Pxf6+ Dxf6; 36. b6 Txf1+; 37. Kxf1
Dxb6; 38. De4 Db5+; 39. Kf2 Te8; 40. Dd4 Db6; 41.
Pb3 Tb8; 42. Dxb6 Txb6; 43. g4 Txb4 
 
En zwart won het eindspel na nog zo’n 25 zetten. 

 

 

 
Op naar München, waar Junge in september 1942 deelnam aan het plaatselijke toernooi. Ditmaal stelde hij zijn fans 
teleur, meer dan een zevende plaats zat er niet in. Maar in oktober 1942 was hij weer helemaal terug, toen hij in het toer-
nooi van Warschau achter Aljechin op een fraaie tweede plaats eindigde. Ditmaal won Aljechin de onderlinge ontmoe-
ting, ongetwijfeld gewaarschuwd door zijn nederlaag in Salzburg. 
 
Van 5 tot en met 17 december 1942 speelde Junge in Praag zijn laatste grote toernooi. In zijn partij tegen de Tjech Kott-
nauer greep Junge naar het klassieke dubbele loperoffer: 
 

 
  Klaus Junge      Cenek Kottnauer 
  
 
Stelling na 16. .... Pe4xc5: 
 

  
 
17. Lxh7+! Kxh7; 18. Dh5+ Kg8; 19. Lxg7! f5 
 
19. .... Kxg7; 20. Dg4+ Kh7; 21. Tf3. 
 
20. Le5! Lf6 
 
Alles verliest. Uiteindelijk 1-0 na 32 zetten. 

 
 



Bij het ingaan van de laatste ronde stond Junge een vol punt voor op Aljechin. De onderlinge ontmoeting in de laatste 
ronde ging verloren, zodat ze gezamenlijk op de eerste plaats eindigden. 
 
Na afloop van het toernooi riep Aljechin zijn jonge opponent uit tot diens opvolger als wereldkampioen. Of hij dat echt 
meende valt niet uit te sluiten. Tegelijkertijd is het goed denkbaar dat Aljechin als opportunistisch collaborateur donders 
goed wist wat zijn (Duitse) broodheren graag wilden horen .... 
 
Met zwart speelde Junge bij voorkeur de variant van het Slavisch die nu naar Botwinnik is genoemd (1. d4 d5; 2. c4 e6; 3. 
Pc3 c6; 4. Pf3 Pf6; 5. Lg5 dxc4; 6. e4 b5; 7. e5 h6; 8. Lh4 g5; 9. Pxg5 hxg5; 10. Lxg5 Pd7). Hij had er veel succes mee. Zou 
het zo kunnen zijn dat Botwinnik zich reeds begin jaren ’40 aan het voorbereiden was op een toekomstige WK-match 
tegen Junge en later besloot de variant zelf te gaan spelen? Een interessante gedachte …. 
 
Eind 1942 was Junge ontegenzeglijk een van de sterkste schakers van de wereld. Een minder fraai trekje was zijn sym-
pathie voor het nationaal-socialisme. Dat was hem waarschijnlijk bijgebracht door zijn vader, die reeds in 1932 lid was 
geworden van de NSDAP. Op de volgende foto, uit het toernooi van Salzburg 1942, heeft Klaus zwart tegen de Zweed 
Gösta Stoltz: 
 
 

 
 
 
Anno nu geen prettig gezicht, zo’n swastika, maar in die tijd was het beslist niet ongebruikelijk. 
 
In juli 2000 werd de Duitse grootmeester Wolfgang Unzicker geïnterviewd door het schaaktijdschrift ‘Schach’, waarbij 
ook bovenstaande foto ter sprake kwam: 
 
“Vor einigen Jahren erschien ein Buch über Klaus Junge. Auf einem Photo trägt er dort eine Uniform mit Hakenkreuzbinde. Das 
allein besagt aber gar nichts, weil beim Reichsarbeitsdienst jeder die Hakenkreuzbinde trug. Ich möchte nicht sagen, dass die Persön-
lichkeit Klaus Junges umstritten ist. Das Wort umstritten halte ich nicht für angebracht. Die Meinung ist eigentlich einheitlich über 
ihn. Ich habe eigentlich noch nie Negatives über ihn gehört. Er war nicht nur ein ganz hervorragender Schachspieler. Mein Verhält-
nis zu Klaus Junge war ausgesprochen gut. Wir waren befreundet.” 
 
 
 
 



In december 1942 kreeg Junge een oproep om zich te melden bij de Wehrmacht, waar hij al snel tot luitenant werd bevor-
derd. Let wel: dit was het ‘gewone’ Duitse leger. Er gaan geruchten dat hij later bij een SS-regiment terecht zou zijn ge-
komen, maar dat wordt door de meeste schaakhistorici in twijfel getrokken. Daarbij verklaren meerdere bronnen dat hij 
uiterst vriendelijk in de omgang was, en ik vraag u af: zou een doorgewinterde nazi in staat zijn geweest om vriendelijk 
in de omgang te zijn? 
 
Vanaf 1943 speelde Junge alleen nog een paar correspondentietoernooien. Saillant daarbij was een partij tegen Emil 
Diemer, die hem in een schaaktijdschrift van on-arisch spel had beschuldigd (Junge speelde bij voorkeur 1. d4 of 1. c4 en 
Diemer vond dat een echte Duitser 1. e4 zou moeten spelen). Junge liet zich niet kennen en won. Met het superarische 
koningsgambiet! 
 

 
  Klaus Junge      Emil Diemer 
  
 
1. e4 e5; 2. f4 exf4; 3. Pf3 Pf6; 4. e5 Ph5; 5. De2 
 
Volgt een in die tijd recente partij Keres-Aljechin. 
 
5. .... Le7; 6. d4 0-0; 7. g4 fxg3; 8. Dg2! 
 
Een versterking. Keres speelde 8. Pc3 en verloor. 
 
8. .... d6 
 
Na 8. .... gxh2; 9. Txh2 gaat het paard op h5 verloren. 
 
9. hxg3 Lg4; 10. Ld3 Pc6; 11. Pc3 Pb4; 12. Le4 d5; 13. Ph2! dxe4; 14. Pxg4 g6; 15. Le3 Lg5 
 

 
 
16. Pxe4 f5? 
 
Dit verliest, maar ook na 16. .... Lxe3; 17. Txh5 gxh5; 18. Pef6+ Kg7; 19. Pxe3 kan er geen twijfel bestaan over de uitslag 
van deze partij. 
 
17. Lxg5 Dxd4; 18. Pef6+ Txf6; 19. Pxf6+ Kf7; 20. Pxh5 Dxe5+; 21. De2 Pxc2+; 22. Kf1 Dxe2+; 23. Kxe2 Pxa1; 24. Pf4 
 
En zwart gaf op; 1-0. 
 
In februari 1944 was Klaus op verlof in Hamburg, wat hem in de gelegenheid stelde mee te doen aan het kampioenschap 
voor teams. Het zou zijn laatste partij worden …. 
 
 
 
 
 
 
 



 
  Klaus Junge      Walter Sahlmann 
  
 
1. e4 c5; 2. Pf3 e6; 3. d4 cxd4; 4. Pxd4 Pf6; 5. Pc3 d6; 6. Le2 a6; 7. 0-0 Dc7; 8. f4 b5; 9. Lf3 Lb7; 10. e5 dxe5; 11. fxe5 Pfd7; 12. 
Lxb7 Dxb7; 13. Dh5 g6; 14. Dh4 Lg7; 15. Pe4 Lxe5; 16. Pf3 Db6+; 17. Kh1 Lg7 
 

 
 
18. Le3! Dc7; 19. Pfg5 h5; 20. Txf7 De5; 21. Lf4 Dxe4; 22. Pxe4 Kxf7; 23. Pg5+; 1-0. 
 
Klaus Junge sneuvelde op 17 april 1945 bij Welle, krap drie weken voor het einde van de oorlog, toen hij met zijn divisie 
op de Britten stuitte. Junge kreeg de kans zich over te geven maar weigerde koppig, vuurde onder het uitroepen van 
‘Sieg Heil’ een salvo af en werd neergeschoten. De familie Junge betaalde een hoge prijs voor de oorlog, want naast 
Klaus stierven nog drie zonen in de strijd, allen aan het Russische front. Slechts één broer overleefde de oorlog …. 
 

 
 
De laatste rustplaats van Klaus Junge. 



Berichtgeving over de match Van der Sterren-Lai 

– door Dirk Goes – 

Persbericht 
 
Grootmeester Paul van der Sterren en onze clubkampioen Hing Ting Lai nemen het binnenkort in een match over vier 
partijen tegen elkaar op. Deze match is een side event van het Best of the West-toernooi, dat door S.V. Amsterdam West 
wordt georganiseerd. Komt dat zien, het belooft een waar spektakel te worden! 
 

 

 
Paul Hing Ting 
 

 

Eerste partij 
 
Op zaterdag 1 februari jl. is de eerste partij gespeeld. Met wit bouwde Hing Ting aan een klein plusje, dat zo rond de 30e 
zet vaste vorm begon aan te nemen. Even later miste hij een veelbelovende voortzetting: 
 

 
 
 
 
 
 
 



In lichte tijdnood (zeven zetten in drie minuten) verwierp Hing Ting in bovenstaande stelling 34. a7 en koos voor 34. 
fxe4. Dat gaf Paul de gelegenheid remise te maken met 34. …. Dxa6; 35. Db5 Dc8; 36. Lxb6 Dc2+; 37. Kf3 Dd1+; 38. Kg2 
Dc2+; 39. Kf3 Dd1+ enz. Ik heb Fritz een uurtje laten kijken naar de voortzetting 34. a7. Het beest orakelde 34. …. exf3+; 
35. Kf2 Dxa4; 36. Dxb6 Dc2+; 37. Kxf3 Df5+; 38. Ke3 Dg5+; 39. Kf2 Dd2+; 40. Kf1 Dd1+; 41. Kg2 Dc2+; 42. Lf2 De4+; 43. 
Kg1 Dd5; 44. Dd4 Dc6; 45. Da1 Da8 en waardeerde de dan ontstane stelling op +2,5 voor wit! Ik acht mij incapabel te 
beoordelen hoe waterdicht die variant is …. 
 
 
 
Tweede partij 
 
Op zaterdag 15 maart jl. is ook de tweede partij in remise geëindigd. Na een Nimzo-Indische opening kreeg Paul met wit 
een hardnekkig plusje, maar Hing Ting verdedigde zich koelbloedig en effectief. 
 

 
 
In bovenstaande stelling speelde Paul 24. Df5, waarna Hing Ting met 24. .... Pe7 de gelijkmaker op tafel kon leggen. Paul 
besloot hier tot een elegante herhaling van zetten met 25. Pxe7 (25. Dh7 Pg8 is helemaal niks) Txd1; 26. Pg6+ Kg8; 27. 
Pe7+ Kf8; 28. Pg6+ en remise. 
 
Tijdens de post mortem gebeurde er iets grappigs. Een deelnemer aan het gelijktijdig gespeelde Best of the West-toernooi 
kwam de analyseruimte binnen en vroeg naar de uitslag, om op het antwoord “remise” bewonderend te verzuchten “Zo, 
remise tegen een grootmeester”, waarop Paul ad rem reageerde met een gespeeld bedremmeld “Nou, voor mij is het 
anders ook geen slechte prestatie”. 
 
 
Derde partij 
 
Op zaterdag 19 april jl. werd de derde partij gespeeld van de match tussen Paul van der Sterren en Hing Ting Lai. Na de 
opening kreeg Paul met zwart wat meer ruimte, maar de waardering van computer Fritz bleef rond de 0,00 schommelen. 
We komen erin bij het volgende diagram: 
 

 
 
Hing Ting heeft zojuist 23. Df5 gespeeld. Veel is er niet aan de hand, maar zo’n dame in je stelling voelt niet lekker. 
 
 
 



23. .... g6; 24. De4 
 
24. Dxe5 Dxe5; 25. Lxe5 Lxa3 is nog een aardige verliespoging. 
 
24. .... f5; 25. De3 e4? 
 
In het Engels taalgebied wordt deze zet, die de diagnogaal b2-g7 wijd open gooit,  met veel gevoel voor understatement 
“a most unfortunate move” genoemd. Paul was in de analyse aanzienlijk minder eufemistisch, maar sprak nog wel wijze 
woorden: “Tja, een mens maakt fouten, en die heb ik gemaakt”. 
 
26. Dh6 Kf7 
 
Er is niets beters. 26. .... Lf6; 27. Tc7 wint voor wit, en 26. .... Tf7; 27. Tc8+ loopt mat in drie. 
 
27. Tc7 Ke8 
 
Ook na 27. .... Ke6; 28. Dxh7 kan er geen twijfel bestaan over de uitslag. 
 
28. Tc8+ Kd7; 29. Txf8 Dxe2 
 
Paul kiest terecht voor de tegenaanval. Na 29. ... Lxf8; 30. Dxf8 staat hij zonder compensatie een stuk achter. 
 
30. Lf1 
 
Fritz ziet meer in 30. Ta8 Dxb2; 31. Ta7+ Kd8; 32. Dxh7. 
 
30. .... Dxb2; 31. Tb8?! 
 
Slordig! Alsnog 31. Ta8 was geboden. Paul had nu met 31. .... De5 voor zijn beste kans kunnen gaan. Echter: 
 
31. .... Da1 
 
Speculeert op 32 .... Lc4. 
 
32. Tb7+ Kc6; 33. Txe7 Lc4; 34. Dh3 Dxa3; 35. Dxh7; 1-0. 
 
Een memorabele partij voor Hing Ting. In snel- en rapidschaak wint hij wel vaker van grootmeesters, maar in een echte 
partij was dat nog nooit gelukt. Bravo! 
 
 
 
Vierde partij 
 
Op zaterdag 24 mei werd de vierde en laatste partij van de match tussen Paul van der Sterren en Hing Ting Lai gespeeld. 
Bij een 2-1 tussenstand in het voordeel van Hing Ting moest Paul met wit winnen om de eindstand gelijk te trekken, 
terwijl bij iedere andere uitslag de match in het voordeel van de jonge uitdager zou zijn beslist. Het eerste scenario leek 
lange tijd het meest waarschijnlijk, want Paul kwam na een door Hing Ting suboptimaal gespeelde opening met aan-
zienlijk voordeel uit de opening. Na 37. .... Tce8 stond het zo: 
 

 
 
 



Na 38. Pc4 waardeert Fritz de stelling op +2,14 voor wit. Echter: 
 
38. Tg3?! 
 
Een minder gelukkig veld voor de toren. 
 
38. .... Df4!; 39. Df1? Txe3! 
 
En wel hierom! Na deze fraaie schwindel begon een aanzwellende menigte belangstellenden, van wie bezoekend IM 
Rini Kuijf de meest prominente was, zich voor de monitor te verdringen om maar niets van het spektakel te hoeven 
missen. 
 
40. fxe3 
 
40. Txe3 Dxd4+; 41. Kb1 Txe3; 42. fxe3 Dxc5. 
 
40. .... Dxg3; 41. Df4 De1?! 
 
Beter 41. .... Dxe3; 42. Dxe3 Txe3; 43. Ta5 Te7. 
 
42. e4 Lxe4; 43. Te5 Txe5; 44. dxe5 Lf5; 45. h6 De2?! 
 
Niet de beste. Na het subtiele 45. .... c5! (+1,35 voor zwart volgens Fritz) zit wit dringend om een zet verlegen. Nu is 
remise onontkoombaar. 
 
46. Dd4 Dd3; 47. Dxb4 Dc2+; 48. Ka3 Dc1+; 49. Ka2 Dc2+; 50. Ka1 Dc1+ 
 
En remise overeengekomen, waarmee de eindstand op 2,5-1,5 voor Hing Ting werd vastgesteld. 
 
Paul incasseerde zijn matchverlies als de gentleman die hij is. Tijdens de ceremonie protocolaire sprak hij lovende woor-
den over zijn tegenstander en verklaarde veel plezier aan de match te hebben beleefd. Mij viel de eer ten deel om uit zijn 
handen het eerste exemplaar van zijn nieuwe boek Terug in het strijdperk te mogen ontvangen. Ik heb het al bijna uit .... 
 
 
 
Terugblik op de match 
 
Het idee voor de match ontstond, zoals zoveel goede ideeën, aan de borreltafel, waar ik samen met mijn goede schaak-
vriend René Pijlman met enige regelmaat de toestand in de schaakwereld bespreek. Mijn oog was gevallen op het kerst-
toernooi te Groningen, waar het al enige jaren traditie is dat getalenteerde jongeren als Jorden van Foreest en Nick Maat-
man leerzame matches spelen tegen ervaren grootmeesters, en onder het aloude adagium ‘Beter goed gejat dan slecht 
bedacht’ leek het me leuk en leerzaam om voor mijn protegé Hing Ting Lai iets dergelijks te organiseren. Ter plekke 
werd een matchcomité opgericht. Op zoek naar een geschikte tegenstander viel al snel de naam Paul van der Sterren, 
wiens speelstijl ongeveer identiek is aan die van Hing Ting. Desgevraagd verklaarde Paul even aan het idee te moeten 
wennen, maar zijn nieuwsgierigheid was gewekt en hij hapte toe. 
 
Aanvankelijk maakte ik me wel wat zorgen over de mogelijke uitslag. Een half jaartje geleden eindigde de match tussen 
Jan Werle en Nick Maatman in een 4-0 overwinning voor de grootmeester, en de gedachte om Hing Ting aan dergelijke 
cijfers bloot te stellen viel mij zwaar. Ik had me geen zorgen hoeven maken. Tijdens zijn eerste witpartij boekte hij een 
tamelijk soepele plusremise en in de tweede kon hij profiteren van een, laten we zeggen, sterk voor verbetering vatbare 
zet van zijn grootmeesterlijke opponent. Het moet gezegd, in zijn beide zwartpartijen kwam hij matig tot slecht uit de 
opening en was het slechts aan zijn taaie vindingrijkheid te danken dat die binnen de remisemarge bleven. Me dunkt dat 
daar in de komende jaren nog veel winst is te behalen .... 
 
Rest mij iedereen die op welke manier dan ook heeft bijgedragen aan het succes van deze match hartelijk dank te zeggen. 
Voor Hing Ting is het een prachtige en waardevolle ervaring geweest! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mijn match tegen Paul van der Sterren 

– door Hing Ting Lai – 

In september 2013 zaten mijn coach Dirk en ik in de auto en Dirk kwam opeens met de vraag of ik het leuk zou vinden 
om tegen een grootmeester te spelen. Ik dacht aanvankelijk dat een grootmeester te hoog was gegrepen. Met snelschaak 
gaat het nog wel, maar een echte partij is toch iets heel anders. Dirk stuurde Paul een mailtje en Paul ging akkoord met 
een trainingsmatch van vier partijen, te beginnen in februari 2014 en vervolgens elke maand een partij, samenvallend 
met de rondes van het Best of the West-toernooi. Pauls stijl is positioneel en in de opening is hij vaak enorm sterk, dus ik 
was gewaarschuwd. 
 
Paul van der Sterren (Venlo, 1956) werd IM in 1979 en GM in 1989. Hij heeft maar liefst 25 keer meegedaan aan het NK 
en wist tweemaal (in 1985 en 1993) Nederlands kampioen te worden. In de jaren ’80 en ’90 was hij één van de sterkste 
schakers van Nederland. In 1993 eindigde hij bij het Interzonetoernooi van Biel op de gedeelde tweede plaats, waarmee 
hij zich plaatste voor de kandidatenmatches. Hij verloor de kwartfinale van Gata Kamsky. Paul schreef verschillende 
boeken over schaken, zoals het driedelige ‘De wereld van de schaakopening’. Zijn opus magnum, ‘Zwart op Wit’, met als 
ondertitel het intrigerende ‘Vertaald uit het Pe5xf7?’, verscheen in 2011. Zijn meest recente boek, ‘Terug in het strijd-
perk’, kwam uit in 2014. Direct na afloop van de match viel Dirk de eer te beurt het eerste exemplaar in ontvangst te 
mogen nemen! 
 
In oktober 2013 hadden Dirk en ik bij Zukertort een kort kennismakingsgesprek met Paul, waarin we nog wat details 
bespraken. De eerste twee ronden zouden werden gespeeld in het Woestduincentrum, het hoofdkwartier van SV 
Amsterdam West, en de laatste twee in de speeltuinvereniging aan het Bilderdijkpark. Op donderdag 30 januari 
kwamen Dirk, Paul en ik weer bij elkaar om de speelzaal te bezichtigen en te loten voor de kleur. Voor de eerste partij 
lootte ik wit, dus dat hield in dat ik wit had in de rondes 1 en 3. Toen ik mijn moeder vertelde dat ik een tweekamp zou 
gaan spelen tegen een voormalig Nederlands kampioen was ze heel enthousiast en belde familieleden in China om te 
vertellen dat ik tegen Paul mocht spelen. Dat gaf mij een extra boost om een mooi resultaat neer te zetten. Voorafgaand 
aan elke ronde keek ik samen met mijn trainer Matthew Tan naar de sterke en minder sterke punten in Pauls openings-
repertoire, waarbij Matthew me adviseerde om een bepaalde opening wel of juist niet te spelen, erg nuttig. 
 
 
Eerste partij 
 
Zaterdag 1 februari was het zover: de eerste keer dat ik tegen een echte grootmeester mocht aantreden in een lange par-
tij. Ik had wit en deed mijn best om niet te verliezen, want dat kan fataal zijn in een korte match. Ik speelde het vrij safe 
en had nauwelijks voordeel na de opening. Op het moment dat ik 28. b4 speelde kwam hij met 28. …. d5, een zet die een 
pion kostte. Op de 34e zet had ik een sterke zet, namelijk a7! en op 34. …. exf3 kon ik 35. Kf2 spelen. Ik had a7 wel ge-
zien, maar met opkomende tijdnood vond ik het te eng en besloot ik tot 34. fxe4, waarna de partij in remise verzandde. 
Na de partij had ik een beetje een dubbel gevoel: blij omdat ik remise had gehouden en teleurgesteld omdat ik een goede 
voortzetting had gemist. 
 
 
Tweede partij 
 
Op zaterdag 15 maart mocht ik het met zwart gaan proberen. Vooraf zag ik in de database dat Paul afwisselend met d4, 
c4, Pf3 en e4 opent, maar ik legde de focus toch het meest op 1. d4. En inderdaad, het werd een Nimzo-Indiër, Rubin-
stein-variant. Op de 9e zet speelde ik b6 om hem een beetje te verwarren, want ik heb een partij in de database met 9. …. 
a6 en wist bijna zeker dat hij mijn partijen had doorgenomen. De partij ging normaal verder, wit kreeg een geïsoleerde 
pion maar in ruil daarvoor had hij aanvalskansen. Ik probeerde zoveel mogelijk lichte stukken te ruilen zodat hij minder 
aanvalkansen had. Met 20. d5 loste hij zijn geïsoleerde pion op en kreeg hij een dominant paard op d5. Daarmee is nog 
niet alles gezegd, want hij dreigde ook f4 met damewinst, maar ik had al gezien dat ik met 21. …. Td6! mijn dame kon 
redden. Na 24. Df5 had ik het leuke eeuwig schaak al gezien. Ik stond de hele tijd onder druk, maar wist door goed 
verdedigen het halve punt binnen te slepen. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Derde partij 
 
Zaterdag 19 april was de derde ronde, en de eerste partij in de nieuwe locatie. De dag ervoor kon ik mezelf nog inspelen 
met het jaarlijkse open snelschaakkampioenschap van Amstelveen, waar ik de sterk bezette finalegroep wist te winnen 
met 6½ uit 7. Na twee rondes stond er 1-1 op het scorebord en was dit mijn laatste witronde. Ik had tijdens de voor-
bereiding van deze ronde bij Matthew aangegeven graag geweigerd damegambiet (1. d4 d5; 2. c4 e6; 3. Pc3 Pf6; 4. cxd5 
exd5) te willen spelen. Ik zelf vind het vrij fijn spelen, maar het nadeel was dat Paul een groot kenner is van deze variant. 
Achteraf een verstandige keuze dat ik niet voor 1. d4 heb gekozen. Ook deze partij begon ik weer met mijn lievelings-
opening, het Engels. Dit keer had Paul iets anders in gedachten en werd het een omgekeerde draak (1. c4 e5; 2. g3 Pf6; 3. 
Lg2 d5; cxd5 Pxd5), wat tot scherp spel kan leiden. In de partij was dat ook te merken want met 13. …. a4 offerde zwart 
tijdelijk een pion. Na 14. …. Ta5 twijfelde ik lang over 15. Pf3!, met als mogelijke variant 15. …. Pxb5; 16. Pxe5 Pxc3; 17. 
Pxd7 Pxd1; 18. Pxf8 Pc3; 19. Pxe6 en wit wint materiaal. Na de partij hebben Paul en ik samen met Manuel Bosboom 
deze variant bekeken, maar we konden niks goeds bedenken voor zwart. In de partij werd veel afgeruild en ik bleef met 
een zwakke pion op a3 zitten. Met 23. Df5! was ik erg tevreden. Deze zet lokte een verzwakking uit en die bleek uitein-
delijk fataal. Met de zetten 24. …. f5 en 25. …. e4 ging de hele diagonaal open van de loper op b2, en vanaf toen ging het 
heel snel mis voor zwart. Toen Paul 25. …. e4? speelde was ik best opgelucht want ik had van tevoren al gezien dat ik 
dan jacht op zijn koning kon gaan maken. Wat opviel was dat hij deze zet vrij snel speelde, bijna zonder nadenken. Na 
29. …. Dxe2 maakte Paul het nog vrij spannend; ik moest toen vrij lang nadenken en kwam gelukkig met een goede 
verdediging. Nadat hij 33. …. Lc4 speelde had ik één verdediging die hij had gemist, en de volgende zet kon hij opgeven. 
Ik was heel opgelucht dat ik deze partij had gewonnen, want dat hield in dat het in het ergste geval 2-2 zou worden, een 
uitslag waarvoor ik vooraf zeker had getekend. 
 
 
Vierde partij 
 
Zaterdag 24 mei was alweer de laatste ronde van deze korte trainingsmatch. Ik had zwart, en remise was genoeg om de 
match te winnen. Voor de partij rekende ik op 1. c4 en Matthew op 1. e4, en dan misschien de Panov-variant van de Caro 
Kann, maar geen van beide kwam op het bord. Het werd 1. d4 en Paul had in plaats van de Nimzo 2. Pf3 in petto. Ik 
besloot hem ook te verrassen en speelde 3. …. Lb4+ waar ik normaal altijd 3. …. b6 speel. Na de partij gaf Paul aan dat ik 
beter 8. …. c5 had kunnen doen met overgang naar de Ragozin-variant, maar in plaats daarvan speelde ik 8. …. c6 en 
verloor daarmee een tempo. In de partij offerde ik snel een pion in de hoop de aanval af te remmen. Dat lukte wel, maar 
er waren wel veel andere nadelen: ik had geen aanval, ik had een zwakke pion op c6 en Paul had een erg sterk paard op 
c5. Ik besloot zoveel mogelijk actieve zetten te doen en met 38. …. Df4 stichtte ik veel verwarring. Na die zet ging hij ook 
direct de mist in zodat ik de pion terugwon en een gewonnen stelling kreeg. Met de ijzersterke zet 42. e4 wist Paul de 
schade te beperken en moest ik uiteindelijk de match afsluiten met een herhaling van zetten. 
 
 
Terugblik 
 
Uiteindelijk heb ik de match gewonnen met 2½-1½, maar belangrijker nog was dat het erg leerzaam voor me is geweest. 
Een korte samenvatting van de match is dat ik met wit nauwelijks in de problemen ben gekomen en dat ik met zwart 
nog te makkelijk omver kan worden gelopen. Veel lof voor Dirk (het brein achter de tweekamp), Paul natuurlijk voor het 
spelen van de tweekamp en Matthew voor de voorbereiding. Maar vooral wil ik mijn sponsors bedanken voor het finan-
cieel mogelijk maken van deze match, want zonder hen zou er überhaupt geen tweekamp zijn geweest. Het was een 
prachtige ervaring! 
 
 
 
 
 

Kort nieuws 
 
 
 
Haarlem, BDO-toernooi door Dirk Goes 
 
Van 17 tot en met 25 augustus 2013 organiseerde Het Witte Paard Haarlem voor de negende maal in successie haar jaar-
lijkse toernooi, dat wordt gesponsord door Accountantsbureau BDO. Voorheen werd dat gespeeld in Denksportcentrum 
’t Spaerne, alwaar vrij ruime en gratis parkeergelegenheid. Ditmaal werd er (eenmalig?) uitgeweken naar het Stedelijk 
Gymnasium, pal achter de Grote Markt, alwaar betaald parkeren de norm was en de kosten konden oplopen tot, pak ‘m 
beet, een tientje per dag x 9 dagen = een kleine 100 euro. Daggut nie hè! Teneinde mijn kostbare liquide middelen aan een 
betere bestemming te kunnen uitgeven riep ik mezelf uit tot ridder te fiets en legde samen met Tjark Vos elke dag de af-
stand huis/speelzaal (dik 13 kilometer volgens de ANWB-routeplanner) af in zo’n 50 minuten. Een mooie tijd, al zeg ik 
het zelf, en dat met een minimum aan doping! 



In tegenstelling tot Tjark deed ik overigens zelf niet mee aan het toernooi. Veel te zwaar op mijn leeftijd. Maar ik had nog 
een flinke lading achterstallige kranten en tijdschriften te lezen, en waar kun je dat beter doen dan op een zonnig terras 
in hartje Haarlem? In het kader van de verzorging van de inwendige culturele mens ook nog een paar uurtjes in het na-
bijgelegen Frans Hals Museum rondgewandeld, zeer de moeite waard. Een voorgenomen bezoek aan het Historisch 
Museum verdween in de la met goede voornemens …. 
 
Terwijl ik me op het terras te goed deed aan de al dan niet alcoholische geneugten des levens verdedigden in de zaal 
Tjark Vos, Florian Jacobs, Colin Stolwijk en Willem Hensbergen de clubkleuren van Zukertort, met behoorlijk succes. 
Tjark scoorde 6 uit 9 en verzamelde daarmee 21 punten voor zijn FIDE-rating. Hij verloor van de twee ratingsterksten 
(Pieter Hopman en Lars Ootes) maar daar stonden prima overwinningen op Marcel Schroer (2142) en Erik Schoehuijs 
(2185) tegenover. Colin Stolwijk begon sterk met 3½ uit 5, incasseerde vervolgens twee nullen op rij en besloot zijn toer-
nooi met 1½ uit 2, goed voor 5 uit 9. Florian Jacobs ging met dezelfde score naar huis en was daar maar matig tevreden 
over. In de B-groep ging Willem Hensbergen met een score van 6½ uit 8 de laatste ronde in maar sneuvelde tegen de ons 
welbekende Shotaro de Niet, die daarmee de B-groep op zijn naam schreef. 
 
 
 
Meppel, NK Blitz door Dirk Goes 
 
Op zaterdag 31 augustus 2013 deed Hing Ting Lai mee aan het sterk bezette NK Blitz te Meppel, waar hij met zijn rating 
van 2266 als 13e was geplaatst. Dit toernooi wordt in de buitenlucht gespeeld, wat eind augustus nog prima te doen is. 
Aannemende dat de gemiddelde schaker dat zou kunnen waarderen (mijns inziens een gruwelijk misverstand) had de 
organisatie een professionele plaatjesdraaier ingehuurd, waarbij de decibellen je om de oren vlogen. Affreus, met uw 
welnemen, al was het erg komisch om Lucas van Foreest te zien headbangen op het opzwepende ritme van steenharde 
rockmuziek. Een bezoeker van een nabijgelegen terras beklaagde zich bij de wedstrijdleiding omdat hij door de herrie 
niet in staat was een fatsoenlijk gesprek te voeren. O tempora o mores …. 
 
Hing Ting fladderde geroutineerd door de voorrondes. Hij verloor van Manuel Bosboom en Dennis de Vreugt, maar 
won de rest en plaatste zich met een score van 13 uit 15 voor de A-finale. In deze finale ging het aanvankelijk zeer naar 
wens. Na 7 van de 9 ronden stonde hij nog op een tweede plaats (onder ander remise tegen Loek van Wely en soepele 
winst op Sipke Ernst), maar de laatste twee partijen, tegen minder sterke goden, gingen beide de mist in. Uiteindelijk 
5 uit 9 en een vijfde plaats, niet slecht maar wel net buiten de gevulde enveloppen. Als troostprijs mocht hij nog wel een 
vele maten te groot T-shirt ophalen …. 
 
 
 
Amstelveen, Brainwave door Dirk Goes 
 
Op zondag 13 oktober 2013 werd in het vertrouwde Keizer Karel College voor de zesde keer de Brainwave georgani-
seerd. De Brainwave is een spelletjesdag, waar behalve schaken ook Go, Stratego, Japans Schaak en Rubik’s Cube wordt 
beoefend. De bridgers waren wegens gebrek aan belangstelling afgehaakt. Het schaken, onder de bezielende leiding van 
vader en zoon Ris, trok liefst 74 deelnemers, onder wie drie grootmeesters en vier meesters. Het toernooi was zo sterk 
bezet dat je met een rating in de 2000 nog net niet werd uitgelachen …. 
 
De prijzenpot van de A-groep was met 950 euro, waarvan 400 voor de winnaar, flink volgepropt. Onder de deelnemers 
liefst 10 Zukertorters, van wie Hing Ting Lai en Tjark Vos het meest succesvol waren. Met een score van 5 uit 7 pakten zij 
een prijsje ter waarde van 35 euro mee, evenveel als de Oekraïense grootmeester Yuri Solodovnichenko, die ongetwijfeld 
op iets meer zal hebben gerekend. Overige clubgenoten: 
 
Sybolt Strating 4 Colin Stolwijk 3 
Gijs IJzermans 4 Jeroen Schoonackers 3 
Christopher Brookes 4 Joel de Vries 3 
Paul-Peter Theulings 3 Henk Boot 2 
 
De A-groep werd een prooi voor de Australische grootmeester David Smerdon, die in de eerste ronde een halfje moest 
afstaan maar er daarna onbedaarlijk op los mepte: 6½ uit 7. Manuel Bosboom, die alleen van Smerdon verloor, eindigde 
met 6 uit 7 op de tweede plaats. 
 
In de B-groep was Mateusz Glowacki de enige Zukertorter. Zijn score van 4½ uit 7 bleek voldoende voor een klein prijs-
je. 
 
 
 
 
 



Zoetermeer, Open Snelschaakkampioenschap Haagse Schaakbond door Dirk Goes 
 
Op zaterdag 19 oktober 2013 waren Hing Ting Lai en Dirk Goes in Zoetermeer om daar mee te doen aan het Open Snel-
schaakkampioenschap van de Haagse Schaakbond. Te bestemder plekke aangekomen bleek de eerste prijs van 225 
euro enkele grootmeesters naar de wat krappe speelzaal te hebben gelokt, in casu de heren Van der Doel, Reinderman 
en de Belgische Georgiër (of Georgische Belg, zo u wil ….) Alexander Dgebuadze, terwijl Hing Ting samen met de IM’s 
De Jong en Van Assendelft de outsider uithing. Gespeeld werd 10 rondes van twee partijen, met wit en zwart tegen 
dezelfde tegenstander. 
 
Hing Ting deed het uitstekend en eindigde met een score van 14 uit 20 en een TPR van 2385 vlak achter de grootmeesters 
op een ongedeelde vierde plaats. Als beloning mocht hij 50 euro komen ophalen. Zijn belangrijkste wapenfeiten waren 
zeges van 2-0 op Dgebuadze en van 1½-½ op Jan-Willem de Jong. Van Reinderman verloor hij met 2-0 en toernooi-
winnaar Van der Doel was met 1½-½ te sterk. Dirk eindigde met 10 uit 20 en een TPR van 2014 in de middenmoot. 
 
De eindstand: 
 
1. Erik van der Doel (2550) 18 uit 20 6. Robby Kevlishvili (2182) 13 uit 20 
2. Alexandre Dgebuadze (2519) 16 uit 20 7. Floris van Assendelft (2360) 13 uit 20 
3. Dimitri Reinderman (2578) 15 uit 20 8. Nico Zwirs (2302) 12 uit 20 
4. Hing Ting Lai (2266) 14 uit 20 9. Jan Breukelman (2279) 12 uit 20 
5. Jan-Willem de Jong (2459) 13 uit 20 10. Erik Hoeksema (2342) 12 uit 20 
 
 
 
Amsterdam, Eijgenbrood-toernooi door Dirk Goes 
 
Van 18 tot en met 20 oktober 2013 organiseerde Caissa haar jaarlijkse Eijgenbrood-weekendtoernooi. Er waren twee 
groepen: één voor sterke spelers en één voor minder sterke. Het sociale karakter van het toernooi werd benadrukt door 
het feit dat het prijzengeld in groep B identiek was aan dat in groep A, dat maak je niet vaak mee …. 
 
In de A-groep deden vier Zukertorters een gooi naar de prijzen. Florian Jacobs deed het met 4 uit 6 en een TPR van 2252 
heel behoorlijk maar veroorloofde zich net een halfje te veel om bij de prijsuitreiking zijn hand te mogen ophouden. 
Colin Stolwijk won met dezelfde score een schaakboek, beschikbaar gesteld door Schaakwinkel ‘Het Paard’. Willem 
Hensbergen dan, ook al zo goed: 3½ uit 6 en een fraaie TPR van 2153. Jeroen Schoonackers leverde met 2½ uit 6 wat 
ratingpuntjes in. In de B-groep was er succes voor Laurens Schilstra, die met 4½ uit 6 prima presteerde en, evenals Colin, 
een schaakboek mocht komen ophalen. De hoofdprijs in groep A werd een prooi voor Yochanan Afek, terwijl groep B 
werd gewonnen door Bryan Wijk. 
 
 
 
Eindhoven, NK rapid door Dirk Goes 
 
Op zaterdag 16 november 2013 was het auditorium van de Technische Universiteit Eindhoven het vertrouwde decor van 
het NK rapid. De bedoeling was dat Hing Ting Lai in zijn geboortejaar 1997 zou spelen, maar gezien het geringe aantal 
deelnemers had de organisatie besloten de groepen 1995, 1996 en 1997 samen te voegen. Hing Ting trok zich er niets van 
aan en pakte met 8 uit 9 koelbloedig de titel, voor Nick Bijlsma (7½) en Lars Vereggen (7). Colin Stolwijk eindigde in 
deze groep met 6 uit 9 op de vierde plaats, net buiten de geldprijzen. In de categorie 2001 behaalde Sebastian Halfhide 
6½ uit 9, waarmee hij alleen Jasper Beukema voor zich moest dulden. Renzo Finkenflugel ten slotte kon met 4 uit 9 geen 
rol van betekenis spelen in de overigens zeer sterke groep tot 25 jaar. 
 
 
 
Hoogeveen, Univé Open door Eric Roosendaal 
 
Christopher Brookes heeft een ijzersterk toernooi gespeeld in Hoogeveen bij het Univé open. Met wit was hij ongenaak-
baar: 5 uit 5! Twee IM's (Migchiel de Jong en de Israeliër Berkovich) plus jeugdkampioen Jorden van Foreest moesten er 
aan geloven. Met zwart trof Christopher driemaal een speler van dik boven de 2400, en die waren te sterk, zodat hij met 
zwart op slechts een halfje bleef steken. Maar met 5½ uit 9 en een TPR van 2392 kan hij uitermate tevreden terugkijken 
op zijn toernooi. Zijn rating zal hiermee een punt of 40 (!) omhoog schieten. 
 
 
 
 
 
 



Groningen, Kersttoernooi door Dirk Goes 
 
Na zijn goede resultaat in Hoogeveen, dat hem liefst 43 FIDE-ratingpunten opleverde, werd het toernooi van Groningen, 
dat traditioneel elk jaar rond de Kerst wordt georganiseerd, een kleine deceptie voor Christopher Brookes. Na een wel 
erg schamele start van 1 uit 6 scoorde hij in de laatste drie rondes 2½ uit 3, waarmee hij de schade wist te beperken tot 
een verlies van 26 FIDE-ratingpunten. Colin Stolwijk daarentegen presteerde met 5 uit 9 en een TPR van 2268 meer dan 
uitstekend en ook Tjark Vos scoorde met 3½ uit 9 en een TPR van 2136 in de plus. 
 
 
 
Wijk aan Zee, Tata-toernooi door Dirk Goes 
 
Van 10 tot en met 26 januari 2014 stond Wijk aan Zee in het teken van het alweer 76e Tata-toernooi, voorheen Corus, 
voorheen Hoogoven(s). Een tikje uitgekleed door de crisis (geen tent en geen C-groep), maar het toernooi bestaat in ieder 
geval nog, en dat is al heel wat in deze barre tijden. In totaal namen negen Zukertorters deel aan het toernooi: vijf in de 
tienkamp, drie in de weekendvierkamp en twee in de dagvierkamp, en voordat u nu denkt dat ik niet kan tellen vertel ik 
er snel bij dat Ridens Bolhuis in beide vierkampen aantrad. 
 
De resultaten waren nogal wisselend. Sommige niet om over naar huis te e-mailen (schrijven is zóóó 1950 ….), andere 
goed tot uitstekend. Laat ik me tot de positieve uitschieters beperken: Tjark Vos behaalde in de hoge tienkamp 2C een 
score van 5½ uit 9 bij een TPR van 2185, en in de weekendvierkamp deed Colin Stolwijk het met 2 uit 3 en een TPR van 
2232 zelfs nog iets beter. Fraaie resultaten van onze youngsters tegen bepaald niet kinderachtige tegenstand, en wie de 
jeugd heeft …. 
 
Een overzicht van alle resultaten: 
 

 Groep Score Rating TPR 
     
Tienkamp     
Tjark Vos  2C 5½ uit 9 2122 2185 
Willem Hensbergen  3A 5½ uit 9 1948 2013 
Henk Boot  3D 3½ uit 9 1958 1851 
Bert Kampen  3I 1½ uit 9 1888 1681 
Renzo Finkenflugel  4I 5½ uit 9 1842 1910 
     
Dagvierkamp     
Ridens Bolhuis  3C 1 uit 3 1925 1741 
Hans van Nieuwkerk  6B 1 uit 3 1642 1513 
     
Weekendvierkamp     
Colin Stolwijk  2F 2 uit 3 2054 2232 
Ridens Bolhuis  3E 1½ uit 3 1925 1984 
Sebastian Halfhide  3F 1½ uit 3 1865 1980 

 
 
 
Amsterdam, Persoonlijk Kampioenschap door Dirk Goes 
 
Vroeger, toen alles beter was, was het Persoonlijk Kampioenschap van Amsterdam een bruisend evenement waarbij 
deelnemersaantallen van 150 man eerder regel dan uitzondering waren, met als hoogtepunt het kampioenschap van 
1994 toen er 213 schakers de poorten van toen nog de oude Verheijhal passeerden. Toernooiwinst was er destijds overi-
gens voor ene P.P. Theulings... Na de afbraak van de oude sporthal, en de verhuizing naar de nieuwe, is er flink de klad 
in gekomen, en met de editie van 2014 is er een nieuw dieptepunt bereikt met zegge en schrijve 64 deelnemers. Wel een 
mooi schaakgetal natuurlijk... 
 
Het deelnemersveld van de A-groep, die nogal knus was gehuisvest in een veredelde bezemkast, bestond uit 12 schakers 
(ter vergelijking: dat waren er in 1994 nog 38!), onder wie liefst vijf Zukertorters: Hing Ting Lai, Florian Jacobs, Paul 
Peter Theulings, Tjark Vos en Sebastiaan Halfhide. Hing Ting, met zijn rating van 2271 als nummer 1 geplaatst, schoot 
soepel uit de startblokken, keek na 4 uit 5 eens om zich heen en constateerde dat alleen Barry Brink van Boven IJ had 
weten te volgen, rest al op minstens één punt afstand gefietst. In de zesde ronde moest Hing Ting zich met remise 
tevreden stellen na in een toreneindspel tegen Jack Blanchard een paar goede winstkansen te hebben verknoeid, maar 
Barry werd gevloerd door onze eigen Florian Jacobs, die daarmee clubgenoot Hing Ting een dienst van onschatbare 
waarde bewees. Hing Ting had daarmee de overwinning in eigen hand, maar dan moest er in de laatste ronde nog wel 
even worden gewonnen van Paul Peter Theulings. Dat gebeurde, en met een score van 5½ uit 7 was het kampioenschap 



van Amsterdam voor onze clubkampioen, die behalve met een zeer goed gevulde envelop ook nog met een knoert van 
een beker naar huis ging. Barry won in de slotronde van Mark Overeem en pakte het zilver, een halfje vóór Florian, die 
op de derde plaats eindigde en daarmee het succes voor Zukertort compleet maakte. Tjark pakte met 4 uit 7 ook nog een 
bescheiden prijsje mee en Paul Peter leverde met 3 uit 7 wat ratingpunten in, terwijl Sebastian een TPR scoorde die 
ongeveer gelijk was aan zijn rating. Niet al te beroerd, al zal hij daar zelf heel anders over denken. 
 
In de B-groep had Zukertort een raspaardje in de race in de persoon van Jeroen Schoonackers. Een overwinning in de 
eerste ronde werd door zijn vele fans tamelijk luidruchtig gevierd, maar daarna ging het ernstig mis met drie nullen op 
rij, afgewisseld met een reglementaire overwinning. Gelukkig wist hij zich in het slotweekend te herpakken door twee-
maal tot winst te komen, en zowaar nog in de (kleine) prijzen te vallen. 
 
 
 
Rosmalen, NK Snelschaken voor teams door Dirk Goes 
 
Op 15 februari 2014 organiseerde HMC Den Bosch het jaarlijkse NK Snelschaken voor teams en Zukertort deed mee met 
twee teams, die uitstekend presteerden. Zukertort 1 (bestaande uit Hing Ting Lai, Tjark Vos, Joran Donkers en Dirk 
Goes) eindigde op de tweede plaats van de sterk bezette B-groep (tot gemiddeld 2100). Hing Ting zat aan het zware 
eerste bord, wat hem er niet van weerhield 11 uit 15 te scoren, met onder andere overwinningen op GM Ruud Jansen en 
IM Frank Kroeze. Uiteindelijk 18 matchpunten en 33 bordpunten, goed voor een tweede plaats ter waarde van maar 
liefst 250 euri! Dat had zelfs nog wat meer kunnen zijn als we niet in de laatste ronde met 4-0 van de gedoodverfde 
winnaar En Passant hadden verloren, waardoor we van de koppositie afkukelden. 
 
Het tweede team deed slechts weinig voor het eerste onder, want Christopher Brookes, Florian Jacobs, Joel de Vries en 
Jeroen Schoonackers schaakten 17 match- en 32 bordpunten bij elkaar. Een prima score, helaas net buiten de prijzen. 
 
 
 
Rotterdam, NK Jeugd door Dirk Goes 
 
Op het Nederlands Jeugdkampioenschap, dat dit jaar op steenworp afstand van De Kuip in het Rotterdamse Topsport-
centrum werd georganiseerd, waren drie Zukertorters actief: Hing Ting Lai in groep A, Colin Stolwijk in groep B en 
Sebastian Halfhide in groep C. De verwachtingen waren tamelijk hooggespannen vermits Hing Ting als achtste was 
geplaatst, Sebastian als zesde en Colin zelfs als derde. 
 
Hing Ting scoorde 4 uit 9 bij een TPR van 1966 en speelde daarmee eigenlijk het eerste slechte toernooi uit zijn carrière. 
Winnen van Paul van der Sterren is één ding, winnen van leeftijdsgenootjes kennelijk een ander …. Wel nuttig voor de 
cursus ‘Omgaan met teleurstellingen’, maar we hadden er allebei meer van verwacht. Hij smaakte nog wel het genoegen 
om als enige jeugdspeler Dimitri Reinderman in een snelschaakpotje op zeer gewelddadige wijze van het bord te ram-
men. Colin dan in groep B, ook al heel matig: 5 uit 9 en een TPR van 1895, met als dieptepunt een verliespartij tegen 
iemand met een rating van 1486, met alle respect natuurlijk ….Sebastian leek zich na een flitsende start van 4½ uit 5 met 
de strijd om de prijzen te bemoeien maar in de laatste vier partijen kwam er nog maar één puntje bij, uiteindelijk 5½ uit 9 
en een TPR van 1870. Volgend jaar beter, jongens! 
 
 
 
Hoorn, Open Noord-Hollands Kampioenschap Snelschaken door Dirk Goes 
 
Op 31 mei deden enkele van onze jeugdspelers mee aan het Open Noord-Hollands Kampioenschap Snelschaken. Hing 
Ting, water als vlug en zilver als kwik, zette een score van 11½ uit 15 neer bij een TPR van 2476 en bevestigde daarmee 
ten overvloede zijn reputatie als vluggerbeest met onder andere winst op GM Sipke Ernst, GM Dennis de Vreugt, IM 
Bruno Carlier en IM Sander van Eijk, het was weer eens niet te geloven. Genoeg voor de titel was het helaas net niet, die 
ging naar Christov Kleijn, maar een vierde plaats en een aanzienlijk geldbedrag was natuurlijk ook niet verkeerd. 
Overige Zukertorters: 
 

 Score Rating TPR 
    
Colin Stolwijk 8½ uit 15 2123 2236 
Laurens Schilstra 8 uit 15 1755 1899 
Dirk Goes 7½ uit 15 1837 1932 

 
 
 
 



 
Hilversum, HSG Open door Dirk Goes 
 
In de eerste ronde van het HSG Open, dat van 20 tot en met 22 juni 2014 in Hotel Lapershoek te Hilversum werd ge-
speeld, zorgde Tjark Vos voor een daverende verrassing door GM Sipke Ernst te verslaan. Dat ging als volgt (commen-
taar van Eric Roosendaal): 
 

  
 
 
In deze stelling kan wit met een damezet de strijd nog lang gaande hou-
den. Sipke dacht echter beter te hebben: 
 
37. Ld5? Pe1+! 
 
Want de toren is overbelast. Zo krijgt zwart in feite twee tempi cadeau. 
 
38. Kg1 Pc2; 39. Dxd8 Dxd8; 40. Ta8 Dxa8; 41. Lxa8 Pxe3 
 
En dit eindspel met twee pionnen meer gaf Tjark niet meer weg.  

 
Mede dankzij deze monumentale overwinning behaalde Tjark een score van 3½ uit 6 en een TPR van 2311. Overigens 
was het toch al het toernooi van de jeugdspelers, want Bas Haver versloeg GM Roeland Pruijssers terwijl de Russische 
GM Namig Gulijev werd geklopt door Thomas Beerdsen. 
 
In de B-groep beëindigde Lauren Schilstra zijn toernooi met de niet onverdienstelijke score van 4 uit 6 en een TPR van 
1795. 
 
 
 
Amsterdam, Science Park Toernooi door Dirk Goes 
 
Liefst 14 Zukertorters bij het Science Park Toernooi, dat van 5 tot en met 13 juli in Sportcentrum Universum werd ge-
organiseerd, en er werd ook nog eens zeer behoorlijk gepresteerd. In de prestigieuze A-groep leverde Tjark Vos een ware 
topprestatie door in een zeer sterk veld 6 uit 9 bij elkaar te schaken, terwijl ook Sybolt Strating, Colin Stolwijk en Hing 
Ting Lai met plusscores naar huis gingen. In de B-groep pakte Renzo Finkenflugel met 6 uit 9 een prijsje mee. Laurens 
Schilstra deed met 5½ uit 9 maar weinig voor hem onder. In de D-groep kwam jeugdspeler Rugved Adavatkar op een 
score van 3 uit 9 bij een TPR van 1079, en da’s best goed als je zelf maar een rating hebt van 890. In de weekendvierkamp 
won Jeroen Schoonackers zijn groep met 2½ uit 3. 
 
Alle Zukertorters op een rijtje: 
 

  Score Rating TPR 
     
Tjark Vos A-groep 6 uit 9 2130 2352 
Sybolt Strating A-groep 5½ uit 9 2266 2282 
Colin Stolwijk A-groep 5 uit 9 2075 2267 
Hing Ting Lai A-groep 5 uit 9 2158 2228 
Florian Jacobs A-groep 4½ uit 9 2132 2160 
Paul-Peter Theulings A-groep 3½ uit 9 2143 2060 
Michiel Harmsen A-groep 2 uit 9 2052 1889 
Renzo Finkenflugel B-groep 6 uit 9 1886 2016 
Laurens Schilstra B-groep 5½ uit 9 1755 2022 
Rugved Adavatkar D-groep 3 uit 9 890 1079 
Willem Hensbergen Dagvierkamp, groep 1 1½ uit 3 2057 2134 
Waldemar Moes Dagvierkamp, groep 1 ½ uit 3 2071 1856 
Willem Hensbergen Weekendvierkamp, groep 2 2 uit 3 2057 1999 
Waldemar Moes Weekendvierkamp, groep 1 1½ uit 3 2071 2138 
Joran Donkers Weekendvierkamp, groep 1 1½ uit 3 2071 2138 
Jeroen Schoonackers Weekendvierkamp, groep 3 2½ uit 3 1938 2140 



Mijn debuut in het Cultural Village Toernooi 

– door Hing Ting Lai – 

Op 9 oktober jl. werd bekend dat de C-groep van het Tata-toernooi zou worden wegbezuinigd. Dat betekende auto-
matisch dat de winnaar van het Cultural Village Toernooi zich niet meer voor deze groep kon plaatsen. De organisatie 
van het CVT liet weten dat er dit jaar geen toernooi zou worden georganiseerd, maar een paar dagen later kwam er hulp 
van Kees Schrijvers van schaaksite/newsaboutchess, die liet weten het toernooi voor bepaalde tijd te willen sponsoren. 
Na dat nieuws werd bekend dat het CVT-toernooi zou worden omgezet in een rapidtienkamp, met als deelnemers sterke 
jeugd en diverse IM’s. Ik werd uitgenodigd, en daar was ik blij mee omdat ik eindelijk in een veld zat waar ik laatste 
geplaatst was en sterke concurrentie had. Het deelnemersveld, in volgorde van Fide-rating, zag er als volgt uit: 
 
 IM David Klein (2489) 
 IM Li Riemersma (2443) 
 IM Merijn van Delft (2425) 
 IM Robert Ris (2416) 
 Arthur Pijpers (2366) 

 FM Frank Erwich (2317) 
 Jorden van Foreest (2310) 
 FM Rick Duijker (2251) 
 Tycho Dijkhuis (2219) 
 Hing Ting Lai (2169) 

 
Zaterdag 30 november was het dan zover. Na lange voorbereiding mocht ik mezelf eens bewijzen. Op de heenweg reed 
Robert Ris met ons mee naar Wijk aan Zee. We waren daar erg vroeg, maar beter te vroeg dan te laat! Na lang wachten 
was iedereen er, behalve Rick Duijker. Desondanks werd er toch geloot. Ik weet niet meer welk nummer ik had, maar ik 
had 5 keer zwart en 4 keer wit en mocht in de eerste ronde tegen de ervaren Li Riemersma. In een Nimzo met 4. Pf3 
kwamen we beiden op onbekend terrein. Na wat geruil kreeg hij meer ruimte en het werd een beetje duw- en trekwerk. 
Er werd weer iets geruild en er kwam een toreneindspel op het bord met weinig tijd voor hem. Het lukte hem om zijn 
pion naar de 7e rij te spelen. Ik had wel twee vrijpionnen, maar toen ik dacht dat het gewonnen was had hij toch nog een 
zet. Nadat hij promoveerde viel zijn vlag. Het was een opluchting dat ik die partij had gewonnen. 
 
Met een frisse blik begon ik aan de tweede ronde. Tegen Merijn van Delft besloot ik er afruilslavisch van te maken om 
theoretische discussies te vermijden. Dat pakte goed uit want na een mooie truc (20. Tc5!) won ik een dame tegen een 
toren en een loper, maar ik moest erg oppassen omdat e3 heel zwak was. 
 

 
  Hing Ting Lai      Merijn van Delft 
  
 

 
 
17. Pa4 Da5; 18. Le1 Lb4?; 19. Tc5! Lxe1; 20. Txa5 Lxa5; 21. Pc5 (+1,60). 
 
 
 
 
 
 



Uiteindelijk kreeg ik een dame tegen drie stukken, maar toen hij nog maar drie seconden over had presteerde ik het om 
mijn dame weg te geven en eindigde de partij bij gebrek aan winstpotentieel in remise. Na deze tegenslag mocht ik tegen 
topfavoriet David Klein, die uiteindelijk het toernooi met 1½ punt voorsprong zou winnen. Hij opende met 1. e4. Ik be-
sloot om solide te spelen en gebruikte Karpovs wapen (1. e4 c6; 2. d4 d5; 3. Pc3 dxe4; 4. Pxe4 Pd7). Je hebt vrijwel altijd 
minder ruimte, maar dat vond ik niet erg. Het ging lange tijd gelijk op totdat ik onder de tijdsdruk bezweek en moest 
capituleren. 
 
Een score van 1½ uit 3 tegen drie IM's was niet slecht en ik hoopte de punten te pakken tegen de minder sterke spelers. 
In ronde 4 mocht ik tegen Jorden van Foreest, die in oktober 2013 Europees kampioen tot en met 14 jaar was geworden. 
Ik speelde voor de verandering eens 1. e4 en al snel kwamen we op bekend terrein. Na een vervelende pionzet ging ik 
lang in de denktank. Uiteindelijk koos ik voor de aanval nadat ik had berekend dat zijn vrijpion niet zo gevaarlijk was. 
Na een geforceerde afwikkeling had ik twee pionnen meer, waarvan een dubbelpion op de c-lijn. Het werd best span-
nend omdat je met weinig tijd heel nauwkeurig je pionnen wil verdedigen. Dat deed ik ook, maar hij speelde erg snel en 
uiteindelijk won hij een pion, waarna het een stuk lastiger werd. In tijdnood maakte ik een fout en de partij eindigde in 
remise. Erg knap verdedigd van Jorden. 
 
Na deze domper moest ik tegen Arthur. Ik was vastberaden om deze partij te winnen, en met succes. Het werd een klas-
sieke Fransman. De dag vantevoren hadden Dirk en ik deze variant met Matthew Tan bekeken en Matthew had ergens 
Dd8-e7 aanbevolen, alleen wist ik niet meer op welk moment. Nadat ik De7 speelde dacht hij ongeveer 10 minuten na. 
Nadat hij op een trucje speelde werd hij zelf getruct, en dat leverde me een pion op en een betere stelling. Uiteindelijk 
won ik een tweede pion en was de winst niet meer ver weg. Het is zeker de moeite waard om de partij na te spelen (let 
vooral op de zwarte lopers!). 
 

 
  Arthur Pijpers      Hing Ting Lai 
  
 
1. e4 e6; 2. d4 d5; 3. Pc3 Pf6; 4. e5 Pfd7; 5. f4 c5; 6. Pf3 Pc6; 7. Le3 cxd4; 8. Pxd4 Lc5; 9. Dd2 0-0; 10. 0-0-0 De7; 11. g3 a6; 12. 
Df2 Lb4; 13. Pce2 f6; 14. Lg2 Pxd4; 15. Pxd4 
 

 
 
15. .... Pxe5; 16. fxe5 fxe5; 17. De2 exd4; 18. Lxd4 Ld7; 19. Le5 Tac8; 20. Kb1 La4; 21. b3 Lb5; 22. De3 Dc5; 23. Dxc5 Lxc5; 
24. Lh3 Tce8; 25. a4 Le2; 26. Td2 Lf3; 27. Tf1 g5; 28. g4 Le4; 29. Kb2 Le3; 30. Te2 Txf1; 31. Lxf1 Lf4; 32. Lc3 Lf3; 33. Tf2 
Lxg4; 34. Ld2 Tf8; 35. Lxf4 Txf4; 36. Txf4 gxf4; 37. Kc3 e5; 38. a5 Lf5; 39. Kd2 e4; 40. c4 d4; 41. c5 e3+; 42. Kd1 d3; 43. Lg2 
Lg4+; 0-1. 
 
Dit was trouwens de laatste partij van de dag, de resterende partijen werden op zondag gespeeld. Na afloop van de 
zaterdagsessie werd er traditioneel samen gegeten. Later zijn Dirk en ik nog in Beverwijk naar de film gegaan. Rond 
00:50 uur waren we weer terug in ons op loopafstand van de speelzaal gelegen hotel (Mare Sanat). 
 
 
 
 
 
 



De volgende dag alweer om 11:00 uur op, en we besloten om een strandwandeling te maken om in ieder geval fit achter 
het bord te verschijnen. Ik mocht tegen de laatste IM in het gezelschap, Robert Ris, die een beroerde eerste dag achter de 
rug had. Ik had weer zwart en het werd een Nimzo, Rubinstein-variant, waarin hij toch meer ervaring bleek te hebben. 
Na veel ruilen won ik een pion, maar ik werd stevig onder druk gezet door zijn actieve stukken en toen hij met een 
mooie zet de kwaliteit won was het niet zo moeilijk meer. Ronde 7 mocht ik tegen Frank, die heel ongelukkig was be-
gonnen met een half uit zes. Ik had wit en offerde een pion op c4, maar daarvoor won ik een kwal op a8. Een zet nadat 
hij rokeerde gaf hij op. Ik keek de partij nog eens na op de computer bij de scheidsrechterstafel en het verbaasde me dat 
het slechts 13 zetten waren. Ik denk dat Frank totaal niet in vorm was. Gelukkig voor hem sloot hij het toernooi af met 
een overwinning op Rick. 
 
Na deze overwinning hoopte ik 2 uit 2 te halen om af te sluiten met een mooie score van 6 uit 9. In de voorlaatste ronde 
mocht ik tegen Rick, die het verrassend goed deed. Ik had zwart en het werd een Catalaan waarin ik veel te optimistisch 
speelde en plots twee pionnen weggaf. Ik probeerde daarna nog op zijn tijd te spelen, maar dat mocht helaas niet meer 
baten. Na deze nederlaag ging ik van de gedeelde 2e plaats naar de 8e plaats, heel teleurstellend. Maar er kon nog van 
alles gebeuren als ik de laatste partij zou winnen, en dat lukte gelukkig tegen Tycho, die net als ik de laatste tijd veel pro-
gressie heeft geboekt. Ik speelde met wit Engels en het werd snel bekend terrein voor mij omdat ik deze variant vaak heb 
bekeken met het boek (1. c4 e5; 2. g3 c6; 3. d4 Lb4; 4. Ld2 Lxd2; 5. Dxd2 d6). Uiteindelijk ging Tycho voor de d5-push en 
kreeg ik een prettige stelling, mede omdat ik tegen een isolani speelde en kon blokkeren op d4. Op een gegeven moment 
vond ik het zelfs nodig om mijn koning naar g3 te spelen. Later gaf ik hem veel tegenspel en kon hij de bevrijdende zet 
d4 doen, waarna mijn koning erg kwetsbaar kwam te staan, maar gelukkig had ik veel stukken op zijn koning gericht en 
mocht ik het toernooi uiteindelijk afsluiten met mat op f7. Uiteindelijk werd ik gedeeld 4e/5e, samen met Li, die lange 
tijd op de tweede plaats had gestaan. Toch nog 150 euro weten te winnen. Achteraf bezien heb ik 3 uit 4 gehaald met wit 
en 2 uit 5 met zwart, dat viel een beetje tegen. Het was een leerzaam en goed georganiseerd toernooi!  
 
Op http://www.ssij.nl/ staat de volledige uitslag te lezen. De partijen zijn terug te vinden op www.chesslive.de. En bij 
search zoeken op ‘Lai’. 
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FIDE – the early years 
 

– door Dirk Goes – 

 
In de 19e eeuw werden schaaktoernooien nog slechts sporadisch georganiseerd. Dat veranderde langzaam maar zeker in 
het begin van de 20e  eeuw. Het spel werd populair en de toernooien schoten als paddenstoelen uit de grond, waarbij 
overigens de spelregels van land tot land verschilden. De roep om een internationaal orgaan dat een en ander in goede 
banen zou leiden werd almaar luider, en op de slotdag van het toernooi van München (1900) werd daartoe een eerste 
aanzet gegeven. Tijdens een door de Britse meester Amos Burn georganiseerde vergadering presenteerde hij proviso-
rische statuten en reglementen van een nieuw op te richten internationale bond. Doel was het toezien op de naleving van 
uniforme spelregels en de oprichting van een fonds voor nooddruftige schakers. Burn bepleitte tevens regulering van de 
vraag wie er wel en wie niet de meestertitel mocht dragen, bedoeld om inflatie van de titel tegen te gaan. 
 
Het initiatief kreeg de steun van Berger, Cohn, Janowski, Lasker, Marco, Maroczy, Mieses, Pillsbury, Schlechter en 
Showalter. Berger (wiens naam voortleeft in het indelingssysteem Sonneborn-Berger) werd gekozen tot voorzitter en 
Marco tot secretaris. Berger en Marco waren redacteur van respectievelijk de Deutsche Schachzeitung en de Wiener 
Schachzeitung, en de hoop was dat zij met publicaties in deze periodieken zouden kunnen bijdragen aan de populariteit 
van de zojuist opgerichte bond. In de praktijk kwam daar echter niet veel van terecht en de bond leidde jarenlang een 
slapend bestaan. 
 
In april 1914 werd in Sint Petersburg een groot internationaal toernooi georganiseerd. Tijdens dit toernooi probeerden de 
deelnemers het project nieuw leven in te blazen. Afgesproken werd enkele maanden later tijdens het toernooi in Mann-
heim verder te vergaderen, maar nog tijdens dat toernooi brak de Eerste Wereldoorlog uit en hadden de initiatiefnemers 
andere dingen aan hun hoofd. In 1920 kwam het plan tijdens het toernooi van Gothenburg opnieuw op de agenda te 
staan, maar voorlopig bleef het bij praten. 
 
In 1921 werd in Havana een match om het wereldkampioenschap gespeeld tussen regerend wereldkampioen Emanuel 
Lasker en uitdager José Raúl Capablanca. Eindstand 9-5 voor de Cubaan, die daarmee de nieuwe wereldkampioen was. 
Een jaar later, in zijn eerste optreden als wereldkampioen, won hij het toernooi van Londen overtuigend met 13 uit 15, 
op eerbiedige afstand gevolgd door Aljechin en Rubinstein. Tijdens dat toernooi, op 9 augustus 1922, legde Capablanca 
voorwaarden op tafel waaraan een uitdager voor de wereldtitel had te voldoen. Deze zogeheten London Rules stipu-
leerden dat de uitdager een bedrag van 10.000 dollar diende op te hoesten, waarvan 20% direct in de portefeuille van de 
regerend wereldkampioen verdween. Het resterende bedrag ging in het prijzenfonds, met als verdeelsleutel 60% voor de 
winnaar en 40% voor de verliezer. Potentiële uitdagers als Aljechin, Bogoljubov, Maroczy, Reti, Rubinstein, Tartakower 
en Vidmar gingen akkoord en ondertekenden het manifest. 
 
Inmiddels was op 21 maart 1921 de Franse Schaakbond opgericht. Rijkelijk laat voor zo’n groot schaakland (ter verge-
lijking: de Nederlandse Schaakbond zag reeds op 23 mei 1873 het levenslicht) maar de Fransen toonden zich wel opmer-
kelijk ondernemend want ze bliezen nadrukkelijk de oude plannen voor de oprichting van een internationale schaak-
bond nieuw leven in. Nu wilde het geval dat in 1924 de Olympische Spelen in Parijs werden georganiseerd. Hoewel 
schaken geen Olympische sport was, leek het de Franse Schaakbond een aardig idee om gelijktijdig met de Olympische 
Spelen een groot schaaktoernooi te organiseren. Het evenement werd gespeeld van 12 tot en met 20 juli 1924 in het wufte 
hotel Majestic te Parijs, met Aljechin als toernooidirecteur. Er waren 54 deelnemers uit 18 landen (aanvankelijk 55, maar 
de Nederlander Van Linschooten trok zich attent terug om er een even aantal deelnemers van te maken) en er mochten 
alleen amateurs aan meedoen. Schakers uit Duitsland en Oostenrijk waren niet uitgenodigd, waarschijnlijk omdat in 
1924 de Eerste Wereldoorlog nog te vers in het geheugen lag. Het toernooi werd gewonnen door de Let Hermann Matti-
son, die tot World Amateur Champion werd uitgeroepen. Het waren hoogtijdagen voor het Letse schaken, want het 
zilver ging naar zijn landgenoot Fricis Apsenieks, terwijl de Belg Edgar Colle op de derde plaats eindigde. 
 
Behalve een individueel klassement was er ook een landenklassement. Dat ging op een wat andere manier dan we nu 
gewend zijn. Landgenoten speelden gewoon tegen elkaar en lang niet alle landen hadden vier spelers. De eerste prijs 
ging naar Tsjechoslowakije, voor Hongarije en Zwitserland. Het Nederlandse team, bestaande uit Euwe, Oskam en 
Rueb, eindigde op de 11e plaats. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Op de laatste dag van het toernooi, op 20 juli 1924, werd de FIDE opgericht op initiatief van Pierre Vincent, secretaris-
generaal van de Franse Schaakbond. Het protocol van oprichting werd ondertekend door 15 nationale schaakbonden 
(13 Europese landen, Argentinië en Canada). Namens de Nederlandse Schaakbond tekende Alexander Rueb in zijn hoe-
danigheid als voorzitter van de Nederlandse Schaakbond. Tijdens de vergadering werd Rueb gekozen als voorzitter van 
de FIDE. Het hoofdkantoor werd gevestigd in het Nationaal Schaakgebouw aan de Van Speijkstraat te Den Haag. Het 
eerbiedwaardige DD, één van de oudste schaakverenigingen van Nederland, speelt er nog steeds. 
 
Overigens was de FIDE in de beginjaren tamelijk armlastig, en mede daarom nog niet zo machtig als tegenwoordig. De 
contributie bedroeg slechts 300 Franse francs per jaar, waarschijnlijk bedoeld om geen al te hoge drempel op te werpen 
voor minder goed bij kas zittende bonden. 
 
Let wel, het acroniem van de Federation Internationale Des Echecs was aanvankelijk niet FIDE, maar FIE. Enkele jaren 
na de oprichting werd de naam gewijzigd op instigatie van, what’s in a name, de Italiaanse schaakbobo Alberto Fidi! 
 
In juli 1925 organiseerde de FIDE in Zürich haar eerste jaarvergadering, ter ere van het 117-jarig bestaan van de plaatse-
lijke schaakvereniging (de oudste van Europa!). Tijdens deze vergadering werd Capablanca erkend als wereldkampioen. 
Tegelijkertijd werd de wens uitgesproken te worden betrokken bij de organisatie van de strijd om het wereldkampioen-
schap, dat tot dan privébezit was. De FIDE ging in principe akkoord met de London Rules maar men vond een bedrag 
van 10.000 dollar wat al te gortig en Capablanca werd (vergeefs) opgeroepen zijn eisen te matigen. 
 
Een jaar later kwamen de gedelegeerden bijeen in Budapest. Tijdens dit congres werd er, behalve vergaderd, ook ge-
schaakt. Er waren diverse evenementen. Het zogeheten Masters-toernooi werd gewonnen door de Oostenrijker Ernst 
Grünfeld (precies, die van de opening …) en de Italiaan Monticelli, het Open Toernooi ging naar de Hongaar Zinner en 
het damestoernooi werd een prooi voor de Britse Edith Holloway. Er werd ook nog een landenwedstrijd georganiseerd, 
maar die stelde niet veel voor. Er deden maar zes landen aan mee, en toen Oostenrijk en Tsjechoslowakije zich terugtrok-
ken werd de spoeling wel heel erg dun. Hongarije won, gevolgd door Joegoslavië, Roemenië en Duitsland. Vanwege het 
geringe aantal deelnemende landen telde het evenement niet als officiële Olympiade. 
 
Overigens, de naam ‘Olympiade’ was niet de officiële naam, de FIDE gebruikte zelf het wat omslachtige ‘Tournament 
of Nations’. Maar in de wandelgangen werd er hardnekkig gesproken van ‘Olympiade’, een verwijzing naar de Olym-
pische Spelen van het oprichtingsjaar 1924, en met ingang van 1952, toen het evenement in Helsinki werd gehouden, 
werd die naam officieel. 
 
De eerste door de FIDE erkende Schaakolympiade werd gespeeld in 1927 te Londen, waar 16 landen acte de présence 
gaven. Voor deze gelegenheid stelde de Britse industrieel Frederick Hamilton-Russell een naar hem genoemde puissant 
grote beker ter beschikking, die nog steeds in de prijzenkast van het winnende land terecht komt. Van de sterke landen 
ontbraken alleen de Verenigde Staten en Polen. Hongarije, onder aanvoering van Geza Maroczy, was opnieuw de sterk-
ste. Denemarken, dat met een team van tamelijk onbekende spelers was komen opdagen, pakte verrassend het zilver en 
de derde plaats ging naar het gastland. Het Nederlandse team (Euwe, Weenink, Te Kolsté, Kroone en Schelfhout) pres-
teerde uitstekend en eindigde op de vierde plaats. Een primeur was het eerste officiële WK voor dames, dat werd ge-
wonnen door Vera Menchik, dochter van een Tsjechische vader en een Britse moeder. Ze zou wereldkampioene blijven 
tot 1944, toen zij in Londen, samen met haar moeder en zus, omkwam bij een Duits bombardement. 
 
In 1928 was de Olympiade in Den Haag, gelijktijdig met de Olympische Spelen in Amsterdam. Gespeeld werd in de 
zalen van het Binnenhof. Zoals destijds gebruikelijk, en geheel conform de Olympische gedachte, mochten er alleen ama-
teurs aan meedoen, maar na veel protesten en verwarring (sommige landen hanteerden andere criteria voor het begrip 
‘professionalisme’ dan andere) gaf de FIDE toe en mochten ook de profs meedoen. Euwe won het individuele toernooi 
en behaalde een van de eerste grote successen uit zijn schaakcarrière. De landenwedstrijd ging opnieuw naar het Hon-
gaarse team, voor de Verenigde Staten en Polen. Tijdens het congres kondigde Rueb aan te willen aftreden, maar de 
vergadering ging daar niet mee akkoord! Rueb dankte de vergadering voor het in hem gestelde vertrouwen en bleef in 
functie tot 1949. 
 
De eerstvolgende bijeenkomst was in 1929 in Venetië. Ditmaal werd er alleen vergaderd, met als belangrijkste besluit dat 
professionals definitief welkom waren mee te doen aan toekomstige Olympiades. Opmerkelijk was het voorstel van de 
Tsjechische afgevaardigde Josef Louma om de namen van openingen en varianten te standaardiseren om aldus te voor-
komen dat bijvoorbeeld de Spaanse opening in het ene land ‘Spaans’ heette en in het andere ‘Ruy Lopez’. Gekkenwerk 
natuurlijk, maar een werkgroep, bestaande uit Tsjechoslowakije, Duitsland, Nederland, Polen en Zweden, ging enthou-
siast aan de slag. Vijf jaar later (!) was de Sisyfusarbeid dan eindelijk volbracht en werd met nauwelijks verholen trots 
een boekje van 54 bladzijden gepresenteerd. De verkoop viel wat tegen: er ging slechts één exemplaar van over de toon-
bank, wat de FIDE een bedrag van welgeteld één franc en 40 centimes opleverde …. Da’s nog eens een collector’s item! 
 
 
 
 
 



In 1930 was er weer een landenwedstrijd, ditmaal in Hamburg ter gelegenheid van het 100-jarig bestaan van de Ham-
burger Schachklub. Zoals gezegd waren ook de profs ditmaal welkom. Capablanca en Nimzowitsch ontbraken, maar 
grote spelers als Akiba Rubinstein, Salo Flohr en Frank Marshall waren van de partij. Tartakower kwam uit voor het 
Poolse team, hoewel hij nooit in Polen was geweest en niet eens Pools sprak! 
 
De deelname van Tartakower legde de Polen geen windeieren. Hij scoorde met 12 uit 16 uitstekend, en mede omdat 
ook Rubinstein in grote vorm stak (15 uit 17!) eindigde Polen op de eerste plaats, voor Hongarije en gastland Duitsland. 
Het Nederlandse team (zonder Euwe maar met onder andere Weenink, Landau en Noteboom) eindigde op een keurige 
zevende plaats. Op de vergadering werd besloten dat voortaan in een vaste bordvolgorde zou worden gespeeld, wat tot 
die tijd nog niet het geval was. 
 
De Olympiade van 1931 was in Praag. Een recordaantal van 19 teams nam deel. Titelhouder Polen stuurde hetzelfde 
team dat het vorig jaar nog zo succesvol was geweest en was daarmee één van de favorieten, maar er waren meer kapers 
op de kust. Aljechin speelde aan het kopbord voor Frankrijk, dat daarmee een gevaarlijke outsider werd, maar het waren 
ditmaal de Amerikanen, aangevoerd door de grote Frank Marshall, die de show stalen. In de eindrangschikking bleven 
zij de Polen welgeteld één bordpunt voor. Tsjechië eindigde op de derde plaats. Nederland, opnieuw zonder Euwe, ein-
digde wat teleurstellend als elfde. De mij volslagen onbekende Johannes (“zeg maar Joop”) Addicks deed van zijn spre-
ken door aan het vierde bord bepaald niet onverdienstelijk 10 uit 16 te scoren. 
 
Het was de bedoeling dat de Olympiade van 1932 in Spanje zou worden gehouden, maar de Spanjaarden werden met 
onoverkomelijke financiële problemen geconfronteerd en moesten de organisatie teruggeven. De FIDE besloot het eve-
nement uit te stellen en pas een jaar later bijeen te komen in het Britse Folkstone. Geen Nederlands team ditmaal. De 
Amerikanen prolongeerden hun titel en bleven het Tsjechische team 1½ bordpunt voor. Voorafgaand aan het toernooi 
hadden de Zweden een verbetering ontdekt in de Tarrasch-variant van het damegambiet. Het leverde hen veel punten 
en een derde plaats op. Polen eindigde als vierde, voor het eerst sinds 1928 buiten de medailles. Op de vergadering werd 
afgesproken voortaan slechts eens in de twee jaar een landenwedstrijd te organiseren. 
 
Tijdens het toernooi in Folkstone werd een partij gespeeld tussen de Schot Combe met wit en de Let Hasenfuss met 
zwart. Na 1. d4 c5; 2. e4 cxd4; 3. Pf3 e5; 4. Pxe5?? Da5+ konden de stukken weer in de doos. Het is nog steeds een Olym-
piaderecord. 
 
In 1935 waren de Polen gastheer. Twintig teams traden in Warschau aan, en opnieuw schitterde het Nederlandse team 
door afwezigheid. Zoals destijds gebruikelijk speelde iedereen tegen iedereen, zodat er niet minder dan 19 rondes 
werden gespeeld. De Verenigde Staten, onder aanvoering van de oude Marshall en de nieuwe ster Reuben Fine, toonden 
zich voor de derde maal in successie de sterksten. Zweden eindigde als tweede en het brons ging naar de Polen. 
 
Voor de vierdebordspeler van de VS, Arthur Dake, was het een bijzonder toernooi. Dake, van Poolse origine, liet de 
wedstrijd tegen Polen aan zich voorbijgaan omdat hij niet tegen zijn oude vaderland wilde spelen, maar in de overige 
18 partijen was hij met een score van 15½ uit 18 bijzonder productief. Op de boot terug naar huis ontmoette hij Helen 
Gierwatowski, werd hoteldebotel verliefd en vroeg haar ten huwelijk, nog voor de haven van New York was bereikt. 
Enkele dagen later trouwden zij, met Dake’s teamgenoten Marshall en Horowitz als getuigen. 
 
Tijdens de vergadering van Warschau werd bekend gemaakt dat de Duitse Schaakbond in 1936 in München een landen-
wedstrijd zou organiseren die zou samenvallen met de Olympische Spelen van 1936 in Berlijn. De Duitse Schaakbond 
was op dat moment al enkele jaren geroyeerd door de FIDE omdat ze alleen arische schakers toeliet, maar de Duitsers 
was er veel aan gelegen het royement ongedaan maken en om de FIDE te paaien gingen ze er eenmalig mee akkoord ook 
joodse schakers toe te laten. De FIDE wilde geen standpunt innemen en voor- en tegenstanders debatteerden zo fel dat 
het soms tot in de speelzaal te horen was. Rueb stelde uiteindelijk voor iedere nationale bond de vrije keuze te laten. Dit 
voorstel werd aangenomen met 10 stemmen voor, 3 tegen en 4 onthoudingen. 
 
Uiteindelijk zouden 21 teams in München komen opdraven, waaronder warempel weer een Nederlands team. Een uni-
cum was dat de teams uit acht spelers bestonden in plaats van vier, een formule die later nooit meer is herhaald. Erg 
sterk was het toernooi overigens niet bezet. De Britten en de Amerikanen ontbraken, en toppers als Bogoljubov, Tarta-
kower, Aljechin, Vidmar en Flohr gaven de voorkeur aan het gelijktijdig gehouden toernooi in Nottingham. 
 
Van meet af aan was duidelijk dat Hongarije, Polen, Duitsland en Joegoslavië met kop en schouders boven de anderen 
uitstaken. In het Hongaarse team speelde de oude Maroczy bijna al zijn partijen remise, maar zijn teamgenoten scoorden 
er flink op los (Steiner 15½ uit 20, Szabo 16½ uit 19) en het goud ging naar de Hongaren. Polen, met de nieuwe ster Naj-
dorf aan het tweede bord (16 uit 20), eindigde op de tweede plaats en de Duitsers werden derde. Het Nederlandse team, 
zonder Euwe maar met Lodewijk Prins, eindigde op een 13e plaats. 
 
 
 
 
 



Tijdens de Olympiade van 1937, die werd gespeeld in de Zweedse hoofdstad Stockholm, werd er veel verwacht van het 
thuisland, dat met Stahlberg en Stoltz internationale toppers in huis had en in eerdere Olympiades goed had gepres-
teerd. Het werd een grote deceptie voor de Zweden, die zich met een kleurloze 10e plaats tevreden moesten stellen. 
Nederland had met Euwe, Landau, Prins, Van Scheltinga en De Groot een vrij sterk team afgevaardigd dat lang om de 
prijzen meedeed, maar uiteindelijk zat er toch niet meer in dan een zesde plaats. Euwe, op dat moment regerend wereld-
kampioen, scoorde aan het topbord verdienstelijk 9½ uit 13. 
 
Het waren de Amerikanen die er voor de vierde maal in successie (de onofficiële Olympiade van München 1936 niet 
meegerekend) met de beker vandoor gingen. Het waren vooral Kashdan en Horowitz die met scores van respectievelijk 
14 uit 16 en 13 uit 15 fors aan dit resultaat bijdroegen, maar ook Reuben Fine deed van zich spreken met een score van 
11½ uit 15. Hongarije werd op behoorlijke afstand tweede en Polen wist het brons nog net voor de verrassend sterke 
Argentijnen weg te kapen. 
 
De Olympiade van 1939 werd gespeeld in Buenos Aires, voor de eerste maal buiten Europa. Maar liefst 27 teams deden 
mee, een record in die tijd. Vooraanstaande schaaklanden als Hongarije en Joegoslavië ontbraken vanwege de reiskosten. 
De Amerikaanse schakers eisten een vergoeding van 2500 dollar de man, maar de bond wilde niet verder gaan dan 1500 
dollar en dat verschil bleek onoplosbaar, zodat ook de Amerikanen thuis bleven. In de Verenigde Staten kent men geen 
poldermodel …. Er was wel een Nederlands team, maar Euwe bleef weer eens thuis en werd vervangen door de Rotter-
damse schaker Chris de Ronde. De Europese landen scheepten gezamenlijk in aan boord van de s.s. Priapolis voor een 
Trans-Atlantische reis die meer dan drie weken zou duren. 
 
Tijdens deze Olympiade waren de Duitsers weer welkom, ondanks dat ze nog steeds joodse schakers uitsloten van 
deelname. Tsjechoslowakije, dat na de Duitse annexatie van Sudetenland in oktober 1938 en de inlijving van de overige 
gebiedsdelen in maart 1939 de facto niet meer bestond, deed mee onder de naam ‘Protectoraat Bohemen-Moravië’. 
Oostenrijk had na de Anschluss van 13 maart 1938 hetzelfde lot ondergaan en had lijdzaam moeten toezien dat hun twee 
sterkste spelers, Eliskases en Becker, deel uitmaakten van het Duitse team. Opvallend was verder de deelname van 
Palestina, dat destijds een ook toen al roerig Brits protectoraat was. 
 
Een vreemde eend in de bijt was de Duitse Sonja Graf, die meedeed aan het gelijktijdig met de Olympiade georgani-
seerde dames-WK. Op grond van haar openlijk beleden anti-nazisme verbood de Duitse delegatieleider Becker haar 
onder de Duitse hakenvlag te spelen. Gedurende het toernooi stond er een wit vlaggetje op haar tafel met daarop de 
toepasselijke tekst Libre (vrij). 
 
Door het grote aantal deelnemende landen waren er voor het eerst in de Olympiade-geschiedenis voorronden nodig. 
Er werden drie groepen van zeven en één groep van zes landen geformeerd, waarvan de nummers 1 tot en met 4 door-
gingen naar de grote finale terwijl de afvallers elkaar mochten bestrijden om de Copa Argentina, ter beschikking gesteld 
door de Argentijnse president Ortiz. Nederland eindigde in zijn groep achter Argentinië en Litouwen op de derde plaats 
en plaatste zich aldus vrij eenvoudig voor de grote finale. 
 
Deze finale zou op 1 september 1939 beginnen, maar op dezelfde dag kwam het bericht van de Duitse inval in Polen. 
Grote consternatie! De Engelsen gingen stante pede naar huis en de meeste landen hadden veel zin hetzelfde te doen, 
maar na veel gesteggel werd besloten toch verder te spelen, waarbij zij aangetekend dat sommige landen weigerden 
tegen Duitsland uit te komen. In totaal zouden zes wedstrijden in een reglementaire 2-2 eindigen. Uiteindelijk bleef 
Duitsland het Poolse team een half bordpunt voor en werd daarmee winnaar van de Olympiade. Estland, onder aan-
voering van Paul Keres, eindigde op de derde plaats. Nederland presteerde naar vermogen en eindigde als achtste. 
 
Zoals gezegd zat de Engelse ploeg toen al lang op de boot naar huis. Drie van hen zouden later een belangrijke rol spelen 
in de Tweede Wereldoorlog, want Hugh O’Donel Alexander, Stuart Milner-Barry en Harry Golombek maakten deel uit 
van het team dat op Bletchley Park de Enigma Code zou kraken. 
 
Tijdens de oorlog was er een bruisend schaakleven in Buenos Aires vanwege de vele spelers die een onzekere toekomst 
in Europa uit de weg gingen en besloten in Argentinië te blijven. De belangrijkste waren Najdorf, Pilnik, Czerniak en 
Stahlberg, alsmede het gehele Duitse team, en ook de Nederlander De Ronde vond in Argentinië een nieuw vaderland. 
 
Door de oorlogshandelingen kwam het internationale schaakleven grotendeels tot stilstand en de Olympiade van 1939 
was voorlopig de laatste. De eerstvolgende was pas in 1950, toen werd bijeengekomen in het Joegoslavische Dubrovnik. 
Het wereldkampioenschap kwam door het overlijden van Aljechin definitief in handen van de FIDE, dat een grote boost 
kreeg met het lidmaatschap van de Sovjet-Unie in 1948. Daarover wellicht een andere keer meer! 



KNSB Ratinglijst per 1 augustus 2014 
 
 
Op naam      

      

 1 aug. 2014 1 mei 2014 1 febr. 2014 1 nov. 2013 1 aug. 2013 
      
Adavatkar, Rugved 988 – – – – 
Bleij, Johan 1703 1703 1703 – – 
Boer, Harold de 1967 1968 1955 1961 1965 
Boer, Thijs de 1694 1694 1694 1694 1694 
Bolhuis, Ridens 1933 1917 1935 1913 1912 
Boot, Henk 1979 2050 1984 1958 1949 
Brookes, Cristopher 2280 2210 2199 2243 2104 
Brouwer, Dennis 2180 2174 2170 2164 2164 
Donkers, Joran 2062 2071 2046 2043 2051 
Gisbergen, Stan van 2324 2327 2322 2328 2324 
Glowacki, Mateo 1784 1798 1786 1759 1759 
Goes, Dirk 1845 1837 1848 1826 1826 
Halfhide, Sebastian 1930 1984 1925 1865 1870 
Harmsen, Michiel 1973 2047 2022 2078 2063 
Heer, Peter de 2020 2026 2011 1995 1995 
Helsloot, Jan 2017 2023 2039 2067 2064 
Hensbergen, Willem 2039 2057 2120 1948 1880 
IJzermans, Gijs 2097 2097 2108 2105 2105 
Jacobs, Florian 2148 2148 2172 2159 2182 
Kabos, Tobias 2274 2272 2281 2271 2296 
Kampen, Bert 1869 1858 1846 1888 1888 
Kappelhof, Walther 1738 1734 1716 1730 1789 
Kleuver, Esther de 2070 2073 2070 2083 2083 
Klop, Tjomme 2025 2025 2048 2024 2026 
Knottnerus, Ivo 2008 2008 1991 1979 1979 
Kooiman, Tobi 2066 2066 2084 2094 2105 
Kool, Danny 1570 1554 1529 1544 1544 
Krans, Jan 1974 1981 1999 2052 2043 
Krop, Henri 1922 1921 1915 1933 1935 
Krudde, Fitzgerald 2306 2306 2296 2296 2291 
Kuling, Lody 2242 2253 2248 2246 2251 
Laarhoven, Marcel 2107 2115 2115 2114 2114 
Lai, Hing Ting 2259 2282 2271 2264 2266 
Los, Sander 2261 2256 2275 2269 2263 
Louter, Nico 1982 1990 1989 1978 1978 
Lucas, Olav 1952 1957 1932 1966 1966 
Mehra, Roger 1936 1936 1936 1938 1929 
Moes, Waldemar 1981 2071 2051 2025 2051 
Nieuwkerk, Hans van 1629 1629 1629 1642 1642 
Pilcevic, Ivan 2160 2158 2158 2142 2142 
Roosendaal, Eric 1992 1971 1946 1934 1927 
Schagen, Walt 1962 1946 1926 1927 1934 
Schegget, Bram ter 2150 – – – – 
Schilstra, Laurens 1840 1755 1735 1726 1680 
Schoonackers, Jeroen 1938 1938 1959 1960 1968 
Simonis, Wouter 1705 1705 1705 1705 1705 
Sminia, Jelmer 2188 2188 2217 2232 2242 
Spoelstra, Bas 1683 – – – – 
Stolwijk, Colin 2127 2123 2141 2083 2085 
Strating, Sybolt 2281 2270 2234 2227 2227 
Stroes, Jan Willem 1815 1815 1815 1815 1815 
Tan, Jonathan 2189 2202 2206 2212 2212 
Tan, Matthew 2431 2430 2431 2439 2430 
Theulings, Paul-Peter 2105 2135 2152 2113 2099 
Vos, Tjark 2224 2142 2145 2122 2106 
Vries, Joel de 1982 1990 1967 1957 1952 
Wasei, Elham 1744 1764 1751 1772 1758 
      



Op sterkte 
 
Tan, Matthew 2431   IJzermans, Gijs 2097   Schoonackers, Jeroen 1938 
Gisbergen, Stan van 2324   Kleuver, Esther de 2070   Mehra, Roger 1936 
Krudde, Fitzgerald 2306   Kooiman, Tobi 2066   Bolhuis, Ridens 1933 
Strating, Sybolt 2281   Donkers, Joran 2062   Halfhide, Sebastian 1930 
Brookes, Cristopher 2280   Hensbergen, Willem 2039   Krop, Henri 1922 
Kabos, Tobias 2274   Klop, Tjomme 2025   Kampen, Bert 1869 
Los, Sander 2261   Heer, Peter de 2020   Goes, Dirk 1845 
Lai, Hing Ting 2259   Helsloot, Jan 2017   Schilstra, Laurens 1840 
Kuling, Lody 2242   Knottnerus, Ivo 2008   Stroes, Jan Willem 1815 
Vos, Tjark 2224   Roosendaal, Eric 1992   Glowacki, Mateo 1784 
Tan, Jonathan 2189   Louter, Nico 1982   Wasei, Elham 1744 
Sminia, Jelmer 2188   Vries, Joel de 1982   Kappelhof, Walther 1738 
Brouwer, Dennis 2180   Moes, Waldemar 1981   Simonis, Wouter 1705 
Pilcevic, Ivan 2160   Boot, Henk 1979   Bleij, Johan 1703 
Schegget, Bram ter 2150   Krans, Jan 1974   Boer, Thijs de 1694 
Jacobs, Florian 2148   Harmsen, Michiel 1973   Spoelstra, Bas 1683 
Stolwijk, Colin 2127   Boer, Harold de 1967   Nieuwkerk, Hans van 1629 
Laarhoven, Marcel 2107   Schagen, Walt 1962   Kool, Danny 1570 
Theulings, Paul-Peter 2105   Lucas, Olav 1952   Adavatkar, Rugved 988 
          
 
 

FIDE Ratinglijst per 1 augustus 2014 
 
Op naam 
 
Boer, Harold de 2002   Kabos, Tobias 2274   Roosendaal, Eric 2001 
Bolhuis, Ridens 2010   Kampen, Bert 1887   Schagen, Walt 2119 
Boot, Henk 1941   Kleuver, Esther de 2126   Schegget, Bram ter 2168 
Brookes, Christopher 2231   Klop, Tjomme 2067   Schilstra, Laurens 1842 
Brouwer, Dennis 2230   Kooiman, Tobi 2034   Schoonackers, Jeroen 2010 
Donkers, Joran 2038   Krans, Jan 2062   Sminia, Jelmer 2199 
Gisbergen, Stan van 2334   Krudde, Fitzgerald 2301   Stolwijk, Colin 2164 
Goes, Dirk 1936   Kuling, Lody 2236   Strating, Sybolt 2270 
Halfhide, Sebastian 1979   Laarhoven, Marcel 1965   Tan, Jonathan 2180 
Harmsen, Michiel 2016   Lai, Hing Ting 2190   Tan, Kevin 2206 
Heer, Peter de 2066   Los, Sander 2273   Tan, Matthew 2435 
Helsloot, Jan 2046   Lucas, Olav 1981   Theulings, Paul-Peter 2122 
Hensbergen, Willem 2037   Mehra, Roger 1972   Vos, Tjark 2228 
IJzermans, Gijs 2049   Moes, Waldemar 2025   Vries, Joel de 1963 
Jacobs, Florian 2137   Pilcevic, Ivan 2169     
          
 
Op sterkte 
 
Tan, Matthew 2435   Schegget, Bram ter 2168   Harmsen, Michiel 2016 
Gisbergen, Stan van 2334   Stolwijk, Colin 2164   Bolhuis, Ridens 2010 
Krudde, Fitzgerald 2301   Jacobs, Florian 2137   Schoonackers, Jeroen 2010 
Kabos, Tobias 2274   Kleuver, Esther de 2126   Boer, Harold de 2002 
Los, Sander 2273   Theulings, Paul-Peter 2122   Roosendaal, Eric 2001 
Strating, Sybolt 2270   Schagen, Walt 2119   Lucas, Olav 1981 
Kuling, Lody 2236   Klop, Tjomme 2067   Halfhide, Sebastian 1979 
Brookes, Christopher 2231   Heer, Peter de 2066   Mehra, Roger 1972 
Brouwer, Dennis 2230   Krans, Jan 2062   Laarhoven, Marcel 1965 
Vos, Tjark 2228   IJzermans, Gijs 2049   Vries, Joel de 1963 
Tan, Kevin 2206   Helsloot, Jan 2046   Boot, Henk 1941 
Sminia, Jelmer 2199   Donkers, Joran 2038   Goes, Dirk 1936 
Lai, Hing Ting 2190   Hensbergen, Willem 2037   Kampen, Bert 1887 
Tan, Jonathan 2180   Kooiman, Tobi 2034   Schilstra, Laurens 1842 
Pilcevic, Ivan 2169   Moes, Waldemar 2025     
          



Sceptisch schaken 

– door Florian Jacobs – 

Schaken is beslissingen nemen. Nu gaat dat de eerste paar zetten van een partij nog vrijwel als vanzelf, maar al snel 
wordt het aantal mogelijkheden zo duizelingwekkend hoog dat de schaker wel naar hulpmiddelen moet grijpen om 
het beslissingsproces een beetje binnen de perken te houden. Natuurlijk zijn er schakers die voor de partij het spel veel 
bestuderen, in de overtuiging dat hun vermeerderde openings-/strategische-/positionele-/tactische kennis op het bord 
tot uiting komt. Het kan onmogelijk een slecht idee zijn om geregeld puzzels op te lossen, eens een boekje open te slaan 
of partijen van Karpov na te spelen, maar zelfs dan levert menige stelling nog vooral vraagtekens op. Nu zouden we de 
onduidelijkheid te lijf kunnen gaan met diep nadenken, maar omdat dat al snel vermoeiend wordt, en vaak alsnog niets 
oplevert, hebben schakers gelukkig de beschikking over een heel arsenaal aan niet al te rationele foefjes. We vinden dat 
de tegenstander er niet al te veel van kan en besluiten hem vol van het bord te bluffen, we gaan gewoon naar voren met 
de boeren of snaaien een pion in volledig vertrouwen op onze intuïtie: de compensatie zal vast reuze meevallen, toch? 
 
Emotionele of luie beslissingen pakken helaas ook al te vaak verkeerd uit, zodat we ten langen leste weer de boekjes 
opzoeken in de hoop dat stijgend inzicht in de diepten van het spel de volgende keer wel de wolken doet wegtrekken 
en de juiste zet zich zonneklaar aan ons openbaart. Maar de volgende keer verschijnt net die ene variant die we niet 
’s ochtends nog hadden bekeken op het bord, hebben we onze dag niet en zien we een vorkje over het hoofd of spelen 
we een toreneindspel nagenoeg vlekkeloos, maar verzandt de partij toch op de een of andere manier in remise. Terug 
naar de studieboeken maar weer? 
 
Ik zou een andere aanpak willen voorstellen. Hoe
we onze beslissingen achter het schaakbord ook
funderen, feit is dat we beginnen met een funda-
ment. Dat kan een heel logisch verhaal vol schaak-
kennis zijn (als ik Tad1 doe, kan hij geen d5 spelen
omdat ik dan na Lf4 zijn goede loper afruil en mijn
paard de isolani blokkeert, waarna het middenspel
mij een kwestie van techniek lijkt), een vuistregel (ik
heb geleerd dat torens van open lijnen houden) of
een intuïtieve aanpak (die zet ziet er goed uit), maar
een fundament blijft het. We schaken al te graag
dogmatisch: aan het begin van onze keuze staat een
geloof (het Oudgriekse ‘dokein’ betekent geloven),
een geloof in waarheid, vaak geldige vuistregels of
intuïtie. Lesmethodes voeden dit dogmatisme alleen
maar: de Stappenmethode traint bijvoorbeeld de tac-
tische antenne van de student, maar stimuleert
daardoor ook de gedachte ‘dat er iets in de stelling
moet zitten’. Zoals iedere schaakpuzzel een
oplossing heeft, kent iedere moeilijke stelling ook
een duidelijke uitweg, dat is het idee. 

 

Florian Jacobs kan het iedereen aanbevelen: blijf sceptisch!
 
Het scepticisme is een stroming in de filosofie waarvan de beoefenaars (de sceptici) het ten enenmale verdommen om 
een vaste stellingname in te nemen, zeker als het zaken betreft waarover mensen maar al te geneigd zijn om stellig te 
doen. Het werkwoord ‘skeptomai’ (weer Oudgrieks) betekent onderzoeken, en dat is wat de scepticus voortdurend doet: 
hij zoekt en zoekt, en zodra hij vindt is hij even tevreden maar zoekt hij ook gauw weer verder. Aan een definitief oor-
deel zal hij zich nooit wagen; hij houdt het hooguit bij een voorlopig definitief oordeel, een waarheid onder voorbehoud. 
Geloven is best, erop bouwen ook, maar houd in de gaten dat geen fundament altijd waar kan zijn. Dogmatici menen de 
waarheid gevonden te hebben, sceptici waarschuwen voor de hoogmoed van iedere zekerheid. 
 
Zou dat scepticisme geen fantastische richtlijn voor de schakende schaker kunnen bieden? Het is nu eenmaal zo dat niet 
iedere stelling kan worden benaderd als een probleem waarvoor een duidelijke oplossing bestaat; veel stellingen zijn niet 
uitgesproken winnend of remise. Natuurlijk bestaan die stellingen wel (mat is mat, een stuk is een stuk en de verste vrij-
pion wint al te vaak in het pionneneindspel), maar het zou verkeerd zijn (dogmatisch!) om altijd op zoek te gaan naar het 
ene fundament waarop de beslissing kan worden gefundeerd. Nee, dan scharen wij ons misschien liever bij de sceptici. 
Hun schaakbeslissingsaanpak zou er als volgt uit kunnen zien: wees erop voorbereid dat de partij veel moeilijkheden 
van uiteenlopende aard zal bieden, die niet allemaal een duidelijke oplossing hebben. Wees van geen enkele zekerheid 
overtuigd, maar accepteer de onzekerheid van de stelling. Probeer niet te voorspellen, want er zijn te veel onverwachte 
mogelijkheden. Ga niet op zoek naar Het Grote Plan dat de tegenstander onverbiddelijk tegen de vlakte werkt, maar 
probeer je stelling in kleine beetjes te verbeteren en die van je tegenstander beetje bij beetje te verzwakken. Zie je een 
duidelijke winst, grijp dan die kans aan, maar ga niets forceren op grond van verkeerde veronderstellingen of emoties. 
Beslis dat er meestal geen beslissing is; ga liever op tijd slapen. 


