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Verslaggeving Zukertort/A 1 
 
 
 

 28 september 2019 Wageningen 1 (2204) – Zukertort A/1 (2180)  4 - 6 

 Jan Timman (2541) – Piet Peelen (2325)  ½ - ½ 
 Yochanan Afek (2248) – Stan van Gisbergen (2316)  1 - 0 
 Erwin Oorebeek (2199) – Onno Elgersma (2223)  0 - 1 
 Jeroen Franssen (2132) – Fitzgerald Krudde (2286)  0 - 1 
 Bert Torn (2172) – Sybolt Strating (2242)  0 - 1 
 Sander van Eijk (2358) – Gijs IJzermans (2108)  1 - 0 
 Kees Stap (2076) – Marc Overeem (2118)  0 - 1 
 Tjerk Sminia (2098) – Daniel Kutchoukov (1851)  1 - 0 
Uw verslaggever: Arjen van Heerwaarden (2075) – Jelmer Sminia (2123)  0 - 1 
Piet Peelen Fred Jonker (2136) – Florian Jacobs (2207)  ½ - ½ 
 
Zukertort Amstelveen wint nipt in Wageningen 
 
 
A1 mocht op bezoek bij Wageningen, sinds een aantal jaren ‘de club van Timman’. Gijs IJzermans speelde 
vooruit tegen een aanvallend ingestelde speler. Gijs besloot tot verdedigen, maar dat bleek achteraf geen 
goede keuze. De druk werd snel verhoogd en een ouderwetse Kurzpartie betekende de openingstreffer voor 
Wageningen. 
 
Sybolt Strating had wat ruimteoverwicht. Zwart trok flink tijd uit voor de keuze welke paardzet hij moest 
doen. Verdedigen of een pion offeren? Verdedigen bleek niet de goede keuze. Sybolt vond een fraaie afwik-
keling, waarna het direct uit was. 
 

 
 
Krijgt zwart nog tegenspel? Sybolt is tactisch scherp en wikkelt mooi af! 
 
1. Lxc4 bxc4; 2. b5 Kc5; 3. Txc4+! Kxb5 
 
3. …. Kxc4; 4. b6. Hand in hand kameraden, de pionnen lopen samen door. 
 
4. c7; 1-0. 
 
Fitzgerald Krudde offerde een pion. Wit had het daar moeilijk mee, maar deed het goed. Met ongelijke 
lopers moest hij de enige zet vinden om remise te maken, en dat lukte niet. 
 
Stan van Gisbergen had een interessante gelijkopgaande partij tegen Afek. Hij had met Tf4-f5 een inval op h7 
moeten verhinderen, maar koos met weinig tijd op de klok voor Kg7-f8? Daarop volgde een zeer fraaie zet. 
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Florian Jacobs meldde: “Ik speelde de opening als een boek, het middenspel als een amateurgoochelaar en 
het eindspel als een hangende grammafoonplaat. Met als logisch resultaat: eeuwig schaak”. 
 
Onno Elgersma kreeg een manoeuvreerstelling en de opponent was daar tevreden mee, maar hij had Onno’s 
loper, die op bezoek kwam, moeten wegjagen. Toen hij dat naliet, gaf hij de complimenten aan Onno, die 
hiermee de FM-titel veroverde! 
 
Daniel Kutchoukov speelde een populaire opening met een AlphaZero-idee. De ons zeer bekende tegenstan-
der (Tjerk Sminia, oud-lid en broer van) etaleerde zijn uitstekende vorm door zijn pionnenmeerderheid naar 
voren te bregen. Dat was dreigend en werd beantwoord met een pionoffer. Dat werd geaccepteerd, en de 
pluspion was in het eindspel beslissend. 
 
Piet Peelen mocht bij zijn herintreding in A1 zijn eerste klassieke partij tegen Jan Timman spelen, die iets 
prettiger kwam te staan. Behalve dat hij eindspelstudies componeert, schotelt hij ze je ook op het bord voor! 
 

 
 
36. f4+ Kd4; 47. c8D Lxc8; 48. Lxc8 a4; 49. f5 a3; 50. Le6! fxe6; 51. fxe6 a2; 52. e7 a1D; 53. e8D Db2+; 54. Kg1 
Db1+; 55. Kf2 Df5+; 56. Kg2 De4+; 57. Dxe4 Kxe4; 58. Kf2 h5; 59. h4; ½-½. 
 
Marc Overeem was met zwaar duw- en trekwerk bezig. Marc probeerde de zwarte verdediging te ontrege-
len, maar die vond er steeds wat op. Achteraf vond Marc dat hij de druk had moeten vasthouden in plaats 
van voor pionwinst te kiezen. Marc had waarschijnlijk voldoende compensatie in het eindspel, maar na een 
foutje van zijn tegenstander won hij nog. 
 
Jelmer Sminia was blij dat hij niet tegen zijn broer speelde. Lange tijd stonden alle stukken op het bord en 
was de stelling dichtgeschoven. Ondanks tijdnood kwam zwart twee pionnen voor. Dat lijkt veel, maar een-
voudig was het allerminst, en toen zwart een slechte deed was Jelmer er als de kippen bij om hard toe te 
slaan en een cruciaal winstpunt te scoren. 
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1. … Tfg7? 
 
Zwart moest winnen om de gelijkmaker te scoren. Ondanks de twee pluspionnen taxeert de engine de stel-
ling als gelijk. Wit staat actief en het zwarte paar niet, en nu zet zwart ook nog de toren op een vluchtveld 
van de koning. 
 
2. Txe6!; 1-0. 
 
Daarmee won A1 dus met 6-4, een fijne start. 
 
 
 
 2 november 2019 Zukertort A/1 (2232) – Philidor Leeuwarden 1 (2203)  8 - 2 

 Piet Peelen (2337) – Mighiel de Jong (2343)  1 - 0 
 Onno Elgersma (2285) – Jonas Hilwerda (2213)  1 - 0 
 Sybolt Strating (2263) – Bas van der Lijn (2247)  1 - 0 
 Stan van Gisbergen (2308) – Eddie Scholl (2238)  1 - 0 
 Fitzgerald Krudde (2291) – Jan Hania (2192)  1 - 0 
 Florian Jacobs (2215) – Addy Lont (2225)  1 - 0 
 Sander Los (2271) – Jeroen Weggen (2163)  ½ - ½ 
 Marc Overeem (2113) – Erik Sparenberg (2153)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Jelmer Sminia (2133) – Jippe Kamstra (2129)  1 - 0 
Piet Peelen Gijs IJzermans (2101) – Jouke Algra (2128)  0 - 1 
 
 
Het seizoen is voor ons prachtig begonnen en we staan zelfs gedeeld aan kop! Maar Paul Keres is van mees-
terklasseniveau, dus de aanstaande kampioen. Philidor speelt al jarenlang eerste klasse en is een geduchte 
tegenstander. De verwachting was dan ook dat het net als tegen Wageningen een spannende wedstrijd zou 
worden. 
 
Vanaf het begin ging het best lekker en in de beslissende fase vielen bijna alle partijen in ons voordeel uit. 
Dat bracht een wat geflatteerde 8-2 op het scorebord. Na afloop werd enthousiast geanalyseerd in de kan-
tine, en bij de Chinees was de stemming opperbest. 
 
Sander Los was als eerste klaar. Hij dwong de tegenstander om een loper voor een paard af te ruilen. Uiter-
aard zag hij allerlei mooie mogelijkheden, maar hij koos voor een wat traag plan. Bovendien werd hij voor 
de lastige keuze geplaatst of hij tegenspel wilde toelaten of negeren. Dat laatste bleek niet handig, en dus 
was hij zo verstandig om met ongelijke lopers de remisehaven binnen te zeilen. 
 
Jelmer Sminia wist met een vroege dameuitval voor enige problemen te zorgen. Die werden opgelost en er 
leek weinig meer aan de hand. Ons schaakspel is echter rijk aan onverwachte wendingen, en Jelmer toverde 
een fraaie op het bord! 
 
Gijs IJzermans kreeg een paar hangende pionnen en had het daar moeilijk mee. Elke zet moet je alert zijn op 
alle mogelijkheden van je tegenstander om die onder vuur te nemen. Het leverde hem de nodige hoofd-
brekens op. Gijs veerde op toen hij met een pionoffer opeens weer mogelijkheden zag. Hij kwam echter van 
een koude kermis thuis, alleen in de analyse kon hij nog wat rotzooi trappen. 
 
Marc Overeem zette zijn partij goed op en ik vond dat hij mogelijkheden had dat uit te bouwen. Een mo-
ment van onoplettendheid leverde pionverlies op. Hij rechtte de rug en speelde onverstoorbaar verder. In 
een dame-eindspel was eeuwig schaak onvermijdbaar. 
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Mijn tegenstander probeerde het initiatief te grijpen en na een half uur nadenken besloot ik de tent dicht te 
gooien. Vervolgens speelde hij het goede plan, alleen net iets te voortvarend. Mijn tegenactie leverde behalve 
een pion ook een koningsaanval op. Middels dameruil naar een eindspel vluchten zou nog een pion hebben 
gekost, en ik mocht tevreden het punt incasseren. 
 
Florian Jacobs speelde een prima partij waarin hij steeds veel dreiging in zijn spel had. Zwart stond passief 
maar hield stand. Florian wist uiteindelijk te winnen. 
 
Sybolt Strating meldde dat hij een strakke positionele pot had waar hij constant aan het roer was. Hij had 
alleen wat sneller kunnen winnen. 
 
Fitzgerald Krudde kwam beroerd te staan, maar won op mentale hardheid. Fitzgerald: “Het is moeilijk voor 
te stellen dat ik deze partij heb gewonnen.” 
 
De jeugdtalenten Onno Elgersma en Jonas Hilwerda troffen elkaar op het tweede bord. Deze herfstvakantie 
zaten ze samen in een huisje voor het toernooi in Hoogeveen en ze hadden natuurlijk liever tegen iemand 
anders gespeeld. Het was een lang duw- en trekgevecht waarin Onno het initiatief had. Telkens als ik opzij 
keek zag ik dat zijn stelling weer een klein beetje beter was geworden. 
 
 

 
 
 
Stan van Gisbergen ten slotte vond dat hij een saaie technische partij had gewonnen. Zijn tegenstander was 
ooit kampioen van Nederland, in 1970, dus nog voor Stan geboren was. Ik hoop dat ik nog zo goed kan 
schaken als ik 75 jaar oud word. Deze man verdient een standbeeld! 
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 23 november 2019 Zukertort/A 1 (2223) – Kennemer Combinatie 2 (2137)  6½ - 3½ 

 Sybolt Strating (2263) – Esper van Baar (2194)  ½ - ½ 
 Fitzgerald Krudde (2291) – Tyro Bekedam (2156)  1 - 0 
 Onno Elgersma (2285) – Gilian Honkoop (2099)  1 - 0 
 Piet Peelen (2337) – Richard Duijn (2215)  ½ - ½ 
 Stan van Gisbergen (2308) – Daan in ’t Veld (2181)  ½ - ½ 
 Florian Jacobs (2215) – Rob Duijn (2216)  ½ - ½ 
 Jelmer Sminia (2133) – Jan Bakker (2183)  ½ - ½ 
 Gijs IJzermans (2101) – Vlad Omota (1912)  1 - 0 
Uw verslaggever: Marc Overeem (2113) – Benjamin Go (2121)  0 - 1 
Piet Peelen Jonathan Tan (2187) – Hugo Gorissen (2090)  1 - 0 
 
A1 wint op grauwe dag 
 
 
Op een frisse novemberdag speelden we de laatste externe wedstrijden in het Go Centrum. De grote zaal zat 
vol met dammers en een klein groepje Go-spelers waren de overige gasten van barman Roger. Bij de brid-
gers bracht hij de drankjes aan de speeltafel – mooie fooien! – maar de meeste daarvan zijn richting Amster-
dam getrokken. De grote Japanse bedrijven – Go is daar populair! – stopten hun ondersteuning en wij trek-
ken verder Amstelveen in. 
 
Op de borden kregen we stevige tegenstand. Jelmer Sminia verloor weliswaar een pion, maar zijn activiteit 
noopte de tegenstander die snel weer terug te geven. Afruil volgde, en remise. Trouwen en ouderschap kos-
ten de meeste schakers zo’n honderd elopunten, maar Jelmer straalt! 
 
Gijs IJzermans activeerde zijn loper en daarop moest zwart zijn toren bij zijn koning wegspelen. Dat gaf hem 
de kans met zijn dame de pion op f7 op de korrel te nemen. Ook daar verdedigde zwart zich tegen, maar 
dankzij een gepende pion kwam Gijs met zijn derde aanvalszet, en die was meteen beslissend! 
 
In mijn partij kon ik het vuur niet goed doen ontbranden. Ik koos iets dat er gevaarlijk uitzag, maar mijn 
gevoel werd thuis bevestigd door de engine: het klopte niet. Oud-teamgenoot Richard Duijn vond het echter 
ook eng en koos een veilige voortzetting. De ongelijke lopers maakten remise onontkoombaar. Stan van Gis-
bergen zette de partij prima op en had licht centrumoverwicht, maar een penning en ruil haalden alle mu-
ziek uit de stelling en een tijdje later kon de remise worden genoteerd. 
 
Sybolt Strating stond prima, maar een onnauwkeurigheid kostte een pion. Die pakte zijn tegenstander graag, 
maar even later bood hij remise aan omdat Sybolt zich uitstekend had verdedigd. 
 
Marc Overeem kreeg een ouderwets gambiet voorgeschoteld, dat hij accepteerde. Volgens Sybolt had hij een 
stuk kunnen pakken, maar ik zag vooral de witspeler vlammen. Marc verdedigde nog lang voordat hij de 
onvermijdbare nul moest accepteren. 
 
Met een gelijke stand op het scorebord werd de tijdcontrole bereikt en rees de vraag of we de wedstrijd 
inderdaad nipt zouden winnen. 
 
Florian Jacobs had een enorme duw- en trekpartij. Hij probeerde een paard aan de rand uit het spel te hou-
den, maar zijn loper werd beperkt door zijn pionnenmassa. Van zijn pionoffer om de stelling te openen was 
ik minder gecharmeerd. De tegenstander gaf die pion wijselijk terug en bracht zijn paard weer in het spel. In 
tijdnood deed hij een pion in de aanbieding, maar die winnen had tot een opgesloten toren geleid. Gelukkig 
doorzag Florian dat en kwam hij met een mooie lopermanoeuvre. Nu dreigde hij te winnen maar de tegen-
stander haalde zijn toren terug en ook hier werd het remise. 
 
Fitzgerald Krudde strafte de oppervlakkig gespeelde opening van zijn jeugdige tegenstander af met winst 
van een centrumpion. Dat zag er dus snel rooskleurig uit, maar de uren daarna zag ik de motor wat haperen 
en de jongeman zijn stelling verbeteren. Fitzgerald zette echter opnieuw de aanval in, en hoewel hij een 
mooie slotzet miste liep hij uiteindelijk uit de vele schaakjes en won. 
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Onno Elgersma speelde een zware manoeuvreerpartij die veel van beide jonge spelers vergde. Onder tijds-
druk ging zijn stelling hard achteruit, maar de thuissupporters konden opgelucht adem halen na een blun-
der van zijn tegenstander op de beruchte 40e zet, die hem opeens de winst in de schoot wierp. Een zet later 
miste hij een directe winst toen hij zonder nadenken gretig de kwaliteit sloeg, maar hij toonde zijn klasse 
door in het eindspel de partij alsnog te winnen. 
 
Jonathan Tan speelde een goede partij en bezorgde zijn opponent een zwak pionnetje. Vlak voor de tijd-
controle liet hij even de teugels vieren en kwam de koning van zijn tegenstander dreigend binnen, maar hij 
herpakte zich met een uitstekende verdedigingszet, waarna zijn tegenstander opdracht kreeg alles of niets te 
spelen. Dat was te hoog spel, en zo kreeg Jonathan zelfs nog het volle punt. 
 
En zo ging aan het einde van onze laatste partijen de zon nog even schijnen. Na afloop aten we saté met friet, 
werd er geanalyseerd en voetbal gekeken, waarna de stukken de doos in gingen. 
 
Bedankt, Go Centrum en Roger. 
 
 
 
 14 december 2019 Paul Keres 1 (2352) – Zukertort/A 1 (2223)  7½ - 2½ 

 Jan Breukelman (2370) – Piet Peelen (2337)  1 - 0 
 David van Kerkhof (2373) – Fitzgerald Krudde (2291)  ½ - ½ 
 Xander Wemmers (2398) – Stan van Gisbergen (2308)  ½ - ½ 
 Demre Kerigan (2397) – Florian Jacobs (2215)  0 - 1 
 Hugo ten Hertog (2503) – Onno Elgersma (2285)  1 - 0 
 Niels Ondersteijn (2364) – Jelmer Sminia (2133)  1 - 0 
 Menno Okkes (2326) – Sybolt Strating (2263)  ½ - ½ 
 Evert Rademakers (2295) – Jonathan Tan (2187)  1 - 0 
Uw verslaggever: Wesley Vermeulen (2251) – Marc Overeem (2113)  1 - 0 
Dirk Goes Joris Kokje (2239) – Gijs IJzermans (2101)  1 - 0 
 
A1 moet koppositie aan Paul Keres laten 
 
 
In de vierde ronde van de KNSB-competitie stond er voor Zukertort 1 een vierpuntenduel op het program-
ma: uit tegen medekoploper Paul Keres 1. Op papier waren onze tegenstanders favoriet (gemiddeld 2352 
tegen gemiddeld 2223), maar dat was Goliath ook tegen David, dus waarom niet? N.B.: de voortgaande ont-
kerkelijking van dit land ten spijt ga ik ervan uit dat de uitslag van de partij David-Goliath genoegzaam 
bekend is. 
 
Sybolt Strating opende de score met een, en ik citeer, “waarschijnlijk correcte remise” tegen ex-Zukertorter 
Menno Okkes in een partij waarvan de analyse aanzienlijk langer duurde dan de partij zelf. Een half uurtje 
later kwamen we op achterstand toen Jonathan Tan verlies van zijn partij kwam melden, waarop ik aan een 
eerste rondje langs de velden begon. Ik kwam tot de conclusie dat de stand van schaken zorgelijk was. Ga 
maar na: Gijs IJzermans zag de door hem geofferde Wolga-pion niet meer terug, Marc Overeem werd ge-
confronteerd met een gevaarlijke vrijpion op c2, en Piet Peelen raakte in gierende tijdnood een kwaliteit ach-
ter. Piet, na afloop: “In de opening werd ik verrast. In een poging nog wat spel te houden verzwakte ik mijn stelling, 
waarna hij duidelijk beter stond, maar hij maakte een fout en toen was het weer gelijk. Edoch, ik blunderde en verloor 
mijn eerste competitiepartij in vier jaar tijd.” 
 
Jelmer Sminia dan, ook al kwaliteitsverlies, Onno Elgersma moest op de een of andere manier een rating-
verschil van 218 punten zien te overbruggen, Fitzgerald Krudde had een pion meer, maar met alles op 
dezelfde vleugel leek winst er niet in te zitten, en de stelling van Stan van Gisbergen was ondoorgrondelijk, 
althans voor mij. Florian Jacobs was de enige die echt duidelijk beter stond, met twee torens en twee stukken 
tegen een dame, het resultaat van een vrolijke hakpartij. Recapitulerend: ik was niet al te optimistisch ge-
stemd over de nabije toekomst, te meer omdat het tijdverbruik onder de Zukertorters groteske vormen be-
gon aan te nemen. 
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Helaas, graag had ik ongelijk gekregen, maar mijn pessimistische prognose werd bewaarheid. De partijen 
van Fitzgerald en Stan eindigden in remise, maar verder moest de ene na de andere Zukertorter de wapenen 
strekken. Uiteindelijk was Florian de enige die tot winst kwam, en daar gaan we even van meegenieten, met 
commentaar van de winnaar. Florian: “Het is een flinke analyse, maar het was me dan ook het potje wel!” 
 

Wit: Demre Kerigan (2397) 

Zwart: Florian Jacobs (2215) 

 
1. g3 d5; 2. Lg2 e5; 3. d3 Pf6; 4. Pf3 Ld6; 5. 0–0 0–0; 6. c4 c6; 7. Lg5 
 
Het steekspel om het centrum begint. Wit valt met stukken aan wat zwart met pionnen heeft bezet. 
 
7. …. Pbd7 
 
7. …. Le6 ziet er wat natuurlijker uit, maar wit schopt de zwarte coördinatie ook nu in de war met 8. Lxf6 
Dxf6; 9. Pc3 gevolgd door Pd2 en enige druk op de witte velden. 
 
8. cxd5 cxd5; 9. Pc3 
 
9. Ph4!? h6; 10. Pf5 is een geinige suggestie van meneer computer om wat onheil te stichten. 10. …. hxg5; 11. 
Pxd6 Db6; 12. Pxc8 Taxc8 ziet er maf maar niet slecht uit voor zwart. 
 
9. …. h6 
 
Zonder dit zetje had de zwarte opzet amper zin gehad. Nu moet wit kiezen wat hij met zijn loper wil 
aanvangen. 
 
10. Ld2 
 
10. Lxf6 Pxf6; 11. Db3 voelt niet gevaarlijk. Zwart heeft meerdere manieren om zijn stelling te verdedigen: 11. 
…. d4 (11. …. Le6!?; 12. Dxb7 Tb8; 13. Dxa7 Ta8; 14. Db7 Da5) 12. Pd5 Pxd5; 13. Dxd5 (½–½, Kacheishvili-
Jobava, Tbilisi 2000) 13..De7=. 10.Lh4!?N g5 (10. …. Db6 is misschien wel de beste, zeker als zwart geen zin heeft in 
onduidelijk gedoe) 11. Pxg5 hxg5; 12. Lxg5 Le7; 13. Dd2 is een mooie troep. 
 
10. …. a6! 
 
Na iets als 10. …. Te8; 11. e4 d4; 12. Pb5 moet zwart kiezen of hij Lb4 toestaat of c7 onbeschermd laat: 12. …. 
Lf8; 13. Dc2. Hier was ik blij mee. Pb5 is vaak vervelend: Ld6 vervult een belangrijke verdedigende functie, 
terwijl de rest van het zwarte leger nog thuis zit. Sowieso heeft een opeenvolgend h7-h6 en a7-a6 altijd wel 
wat. Ooit voerde Joël de Vries die zetten tegen mij uit in een complexe stelling, met een grote grijns. Dat, 
dames en heren, is nu psychologisch vernuft. 
 
11. Ph4 
 
11. Tc1 zet te weinig druk op de zwarte stelling. Een blitzpartij op hoog niveau ging verder met 11. …. Te8; 
12. Ph4 d4; 13. Pe4 Pxe4; 14. Lxe4 Pf6; 15. Lg2 Tb8; 16. Da4 en hier had zwart in Mamedov-Fressinet, Huai'an 
2016, best die dame aan de tand mogen voelen met 16. …. Ld7. 
 
11. …. Pb6 
 
Vanaf dit moment verhoogden we als het ware met elke zet onze inzet, tot de pot dermate groot was dat we 
allebei niet meer konden ontkomen aan de algehele ontploffing van de stelling. 11. …. d4!? had de stelling 
simpeler gehouden. Zwart lijkt zijn centrum heel aardig te consolideren in varianten als 12. Pe4 (12. Pd5 
Pxd5; 13. Lxd5 Pf6; 14. Lc4 (14. Lg2 Tb8 is ook ongevaarlijk) Lh3; 15. Te1 Dd7) Pxe4; 13. Lxe4 Pf6; 14. Lf5 (14. Lg2 
Tb8) g5! 15. Lxc8 Dxc8; 16. Pf3 De6. 
 
12. a4 Le6; 13. a5 Pbd7; 14. e4! 
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Zeker nu zwart dermate goed ontwikkeld is dat hij alleen nog maar zijn torens erbij hoeft te halen om een 
plezante stelling te mogen overzien, moet wit meer olie op het vuur gooien. 
 
14. …. dxe4 
 
14. …. d4; 15. Pd5 is ook gelazer op de witte velden. 
 
15. dxe4 
 
15. Pxe4 Le7; 16. Pxf6+ Lxf6 voelt als een iets prettigere stelling voor zwart. 
 
15. …. Pc5 
 
Zwart springt naar de verzwakte velden van wit. Wit staat klaar om zijn paarden op steunvelden te pos-
teren. 
 
16. Pf5 
 
16. Le3 Pb3; 17. Ta4 Lc5 was zwarts positionele idee: met de ruil van de zwartveldige lopers is de konings-
vleugel veilig en zijn pion a5 en veld d4 chronisch zwak. Bovendien is Le6 superieur aan Lg2, zeker op de 
damevleugel. 
 
16. …. Lc7?! 
 
Gespeeld om gedonder op de d-lijn voor te zijn, maar deze zet is te traag. 16. …. Pb3!? kon best! 17. Lxh6?! 
(17. Ta4 Pxd2; 18. Dxd2 Lc5 met fijne dominantie op de zwarte velden) ziet er eng uit, maar zwart houdt zijn 
zaakjes onder controle: 17. …. gxh6; 18. Dxd6 Lxf5; 19. Dxe5 Le6; 20. Tad1 Pd7! –/+. 
 
17. Ta3! 
 
Een mooie multifunctionele zet. Wit voorkomt Pb3, houdt ook d3 in de smiezen, bereidt b2-b4 voor en er zijn 
varianten denkbaar waarin die toren boem op de koningsvleugel belandt. 
 
17. …. Lc4?! 
 

 
 
Pf5 in leven laten is zelden een goed idee, maar ik zag de teammatch al dermate misgaan dat ik mijn eigen 
stelling als zowat de meest kansrijke beschouwde. Dus: pontificaal de fik erin. 17. …. Pb3?; 18. Txb3 Lxb3; 19. 
Dxb3 Dxd2; 20. Td1 Dg5; 21. h4 Dh5; 22. Pd5! Pxd5; 23. Txd5 Tfe8 (23. …. Tad8?; 24. Lf3 Dg6; 25. Pe7++–) 24. 
Dxb7 had volledige witte dominantie opgeleverd. 
 
17. …. Lxf5 had dat nare paard om het leven gebracht, maar zwart staan nieuwe problemen te wachten na 
18. exf5 Lxa5; (anders komt b2-b4 en hommeles) 19. Txa5 Dxa5; 20. b4! Dxb4; 21. Pd5. Hier hield ik tijdens de 
partij zowat op met rekenen. Evaluatie: help. 21. …. Dd4 (21. …. Pxd5; 22. Lxb4 Pxb4; 23. f6 is ook geen pretje) 
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22. Pxf6+ gxf6; 23. De2. Hoewel meneer computer eerst doodleuk 0.00 noteert, zou ik toch veel liever wit 
hebben. Een ongeluk is zo gebeurd tegen zulke lopers op zo’n koningsvleugel. En inderdaad: wat zetjes pro-
beren verder is die 0.00 ver te zoeken: 23. …. Tfd8; 24. Le3 Db4; 25. Lxh6 Dd4; 26. h4! Kh2; en f2-f4 volgt, en 
daar kan zwart verdomd weinig tegen inbrengen, op de volgende fantasievariant na: 26. …. Pd3; 27. Kh2 
Pxf2!?; 28. Txf2 Dd1; 29. De4 met een ten minste verschrikkelijke stelling. 
 
17. …. Te8 was misschien de veiligste, maar na 18. Le3 (18. b4 Pb3! kan nu veld e7 goed gedekt is); Pb3; 19. Pd5 
heeft wit op zijn minst een gruwelijk initiatief. 
 
18. Pd5?! 
 
Een aanlokkelijke, misschien wel onweerstaanbare zet, maar niet de beste. In 18. Te1 geloofden zowel wit als 
zwart niet echt tijdens de partij, maar springen naar d3 blijkt slechts flink wat lichte stukken minder op te 
leveren: 18. …. Te8 (18. …. Pd3?!; 19. Te3! Lxa5 (19. …. Pxb2; 20. Dc2 Pd3; 21. Pd5 leidt tot allerlei hangende 
zaken) 20. Txa5! Dxa5; 21. Pd5 Dd8; 22. Dc2 Pxd5; 23. exd5 Tc8; 24. Txd3 Lxd3; 25. Dxd3 is niet moeilijk te winnen: 
wit heeft alles) 19. Pd5 Lxd5; 20. exd5 e4 (20. …. Pxd5?; 21. Dg4 +/–) 21. b4 Pd3 ziet er nog steeds veel te com-
plex uit, maar meneer computer vindt 22. d6! Lxd6; 23. Txe4 en Pd3 is wederom een van hulp verstoken 
vluchteling in een vijandelijk kamp. 
 
18. …. Lxf1 
 
Ik zag mezelf niet mat gaan en vervolgde dus maar de eetstrategie. Zo’n strategie impliceert immers ook dat 
je wit zomaar kunt kaalvreten, en op een leeg slagveld is het lastig sterven. Zwart heeft dan ook geen veilige 
poging-tot-consolideren-zet meer. Neem 18. …. Kh7? en wit vermorzelt middels 19. Lxh6! gxh6; 20. Dc1 Pg8; 
21. Dxc4 +/–. 
 
19. Lg5???!!?!?! 
 
Zo’n zet waarbij informatortekens volledig tekortschieten. Objectief gezien verdient 19. Lg5 twee vraag-
tekens, want de evaluatie belandt zo ver onder nul dat geen hittegolf het tij nog zal kunnen keren. Wel ge-
tuigt de zet van een dermate hoog creatief inbeeldend vermogen dat we de witspeler met Bronstein of Tal 
mogen vergelijken. Bovendien vertelde Demre me na de partij dat hij dit idee al ver van tevoren had zien 
aankomen. Een verbluffende vondst! Maar, ach en wee, het werkt domweg niet om brute redenen. 
 
Aan 19. Lxh6!? had ik zowat de helft van mijn bedenktijd besteed. Na de partij bekeken we slechts deze stel-
ling, gemakkelijk een uur lang, zonder tot een al te sluitende conclusie te komen. Zwart leek stand te hou-
den, maar vraag niet hoe. Thuis geeft meneer computer eenzelfde verdict, met sluitender varianten. Wat ik 
hieronder noteer is slechts een piepkleine neerslag van de tuimelende gekte: 19. …. gxh6 (19. …. Pxd5; 20. 
Lxg7 wil niemand zichzelf toch aandoen, maar zwart blijft kennelijk in leven) 20. Pde7+ (20. Dc1? werkt niet vanwege 
20. …. Pxd5! (20. …. Pg4?; 21. Dxc5 Lxg2; 22. Kxg2 leidt tot een stelling waarin zwart een toren meer heeft, maar 
vrijwel geen vin kan verroeren. Intussen doet wit doodleuk h2-h3 en De3 en claimt meneer computer dus, na enig 
pruttelen, +/–) Pf5 is een half bord waard) 21. Dxh6 Df6 –/+) Kh8!! (kom er maar eens om. Ja, het wordt van belang 
dat de koning niet op de diagonaal b1-h7 staat: 20. …. Kh7?!; 21. Dc1 Pg4; 22. Lf3 Lxa5 (de verdedigingsmanoeuvre 
Lxa5-Dd2 duikt op in meer varianten. Zwart houdt op de een of andere manier stand op de zwarte velden); 23. Lxg4 
Dd2; 24. Dxc5 Lb5! (tegenaanval!); 25. Ta1 met behoud van aanval. Een onmogelijk correct te spelen stelling. Ik 
vermoed dat wit ernstig de voorkeur verdient in een partij van mens tegen mens) 21. Dc1 Pg4; 22. Lf3 (22. h3? Le2! is 
ook een mooi idee). 
 
En nu 22. …. Pxe4!! Wit kan maar één stuk slaan, waarna het in leven gebleven stuk helpt bij het construeren 
van een verdediging. 23. Lxg4 (23. Lxe4 Le2; dáárom moest de koning naar h8) Dd2; 24. Dxf1 Tad8 met wederom 
een gruwelijk zootje, waarin zwart evenwel veilig lijkt. 
 
19. Kxf1 vindt meneer computer de beste. Dit verwondert niet: ook tijdens de partij vermoedde ik dat wit 
minstens genoeg compensatie heeft voor de kwaliteit met zulke trotse paardjes. Alleen dacht ik tijdens de 
partij dat ik na een terugnemen op f1 op e4 kon nemen, hetgeen onzin is: 19. …. Pe6 (19. …. Pcxe4?; 20. Lxe4 
Pxe4; 21. Lxh6! gxh6; 22. Pde7+ Kh7; 23. Td3! (Oeps, die had ik over het over hoofd gezien. Nu krijgt zwart de dame 
niet meer bij de verdediging. 23. Dh5? Dd2–+)) 20. Lb4! wint de kwaliteit terug, met behoud van beter ge-
posteerde stukken: 20. …. Pxd5 (20. …. Te8; 21. Pde7+ Kh8; 22. Td3 Db8; 23. Dc1) 21. exd5 Pd4. Zo komt zwart 
eindelijk van Pf5 af, maar de resulterende stelling is iets beter voor wit: 22. Pxd4 exd4; 23. Lxf8 Kxf8; 24. 
Dxd4 Ld6 =/+. Toegegeven: ik vermoed dat zwart dit best kan houden. 
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19. …. hxg5 
 

 
 
20. Td3?!!!!? 
 
Demre had er wel zin in op deze stormachtige zaterdag. Een desperado van een volle toren om de d-lijn 
maar te sluiten. 20. Pfe7+ Kh8! (dat is alles; nu staat Pd5 gepend en krijgt wit geen zwaar stuk tijdig naar de h-lijn; 
20. …. Kh7?; 21. Pxf6+ gxf6; 22. Dh5+ Kg7; 23. Pf5+ Kg8; 24. Dh6 Pe6; 25. Lxf1! was het schitterende idee van wit. 
Lc4 komt en zwart kan helemaal niets) 21. g4 (21. Pxf6 Dxd1–/+) Lxg2; 22. Kxg2 g6; 23. Th3+ Kg7–/+. 
 
20. …. Lxd3; 21. Pfe7+ Kh8; 22. Pxf6 g6! 
 
Maar er is geen mat. 
 
23. Dg4 Dxe7?! 
 
De bekroning van de eetstrategie, misschien, maar er was een meer klinische methode: 23. …. Pe6; 24. Dh3+ 
Kg7; 25. Dh7+ Kxf6; 26. Pd5+ Dxd5; 27. exd5 Th8–/+. 
 
24. Dxg5 Dxf6; 25. Dxf6+ Kg8 
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En wit is kaalgevreten. De rest was een kwestie van veertigste zet halen zonder te blunderen. 
 
26. h4 Tae8; 27. h5 Te6; 28. Dh4 Ld8; 29. Dg4 Lxe4; 30. b4 Lxg2; 31. Kxg2 Pd3; 32. De4 Pxb4 
 
Het eenvoudigst. Nu heeft wit nergens tegenspel en kan zwart rustig consolideren, hergroeperen en afser-
veren. 
 
33. Dxb4 gxh5; 34. Dxb7 Lxa5; 35. Dd5 Lb6 
 
In tijdnood voelen stukken zich het meest thuis op gedekte velden. 
 
36. Df3 Ld4; 37. Dxh5 Tg6 
 
Nooit meer schaak. 
 
38. Df3 Kg7; 39. Dd5 Tb8 
 
De tot dusver slechts toekijkende toren mag het pleit beslechten. 
 
40. f4 Tb2+; 41. Kh3 Tb5; 42. De4 Tb3; 43. f5 Tbxg3+; 0-1. 
 
En zo liep Zukertort 1 na drie overwinningen tegen de eerste nederlaag aan en moet worden geconstateerd 
dat de kans op een kampioenschap, en daarmee promotie naar de prestigieuze meesterklasse, er niet groter 
op is geworden. 
 
 
 
 1 februari 2020 Zukertort/A 1 (2234) – SG Max Euwe 1 (2152)  8½ - 1½ 

 Onno Elgersma (2275) – Rob Bertholee (2289)  1 - 0 
 Stan van Gisbergen (2313) – Frank Kroeze (2390)  ½ - ½ 
 Piet Peelen (2336) – Henk-Jan Paalman (2179)  1 - 0 
 Fitzgerald Krudde (2303) – Maarten Vinke (2174)  1 - 0 
 Sybolt Strating (2276) – Jasper Kamphuis (2016)  1 - 0 
 Florian Jacobs (2247) – Paul Bierenbroodspot (2097)  ½ - ½ 
 Sander Los (2269) – Dinant Postma (2143)  1 - 0 
 Gijs IJzermans (2096) – Achim Buendgen (2095)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Marc Overeem (2066) – Hans Plasman (2021)  1 - 0 
Piet Peelen Jelmer Sminia (2160) – Jasper de Jong (2117)  1 - 0 
 
Mooie dag met piepende deur 
 
 
Op een warme regenachtige eerste februaridag speelde Zukertort nog niet in het nieuwe clubgebouw, maar 
in ‘t Open Hof. Een echt wijkcentrum, met een bejaarde dame die voor de koffie zorgde voor slechts 1 euro 
20 per kopje. De deur naar de speelzaal piepte. Tata-toernooidirecteur Jeroen van den Berg zat er het dichtste 
bij en sprak de wijze woorden: “Dat is de charme van een oud gebouw! Je moet je er gewoon niet aan 
storen.” 
 
De Enschedeërs hebben een sterke selectie en zijn een ervaren en geduchte tegenstander. Dit seizoen gaat het 
moeizaam. Tegen ons misten ze twee sterke spelers en moesten een zieke vervangen. 
 
De tegenstander van Sybolt opende zeer aanvallend, en zijn antwoord had ik nog nooit gezien. De nodige 
stukken werden ontwikkeld en een paard geruild. We kijken mee als Sybolt met een prachtige krachtzet de 
partij in zijn voordeel beslist! 
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1. …. h5; 2. gxh5 (2. Pxh5 g6 wint het paard vanwege het mat op h2) 2. …. Dxd4, en de belangrijke 
centrumpion op d4 was veroverd. Pion e5 volgde en zwart won snel. 
 
Paul Bierenbroodspot speelde vroeger bij ons in de meesterklasse. Hij offerde een centrumpion in de stijl van 
het romantische schaak. Florian pakte die gretig, maar zijn ontwikkelingsachterstand baarde grote zorgen. 
Paul behield het initiatief, maar Florian kon eindelijk rokeren. Aalglad wist hij naar een eindspel te vluchten 
en dankzij ongelijke lopers haalde hij nog de remise. Goed verdedigd, en zo blijf je ongeslagen. 
 
Marc speelde met zwart een geweldige partij en geeft commentaar hoe hij de aanval opende en bekroonde. 
Marc speelde de tienkamp in Wijk aan Zee en speelde soepel, in tegenstelling tot anderen die half december 
hun laatste competitiepartij speelden. 
 

 
 
Piet: wit wil het zwarte paard terugjagen naar g7, waarna het gelijk staat. Marc heeft een verrassend en ijzer-
sterk antwoord. Hij zorgt voor het verdere commentaar: 
 
19. …. e5; 20. Pde2 Pf4; 21. Pxf4 Lxg5 
 
21. …. exf4; 22. Dxf4 Pd3; 23. De3 Pxe1; 24. Txe1 en wit heeft voldoende compensatie voor de kwaliteit. 
 
22. Lg4 Lxf4 23. De2 
 
Na deze zet dacht ik lang na en gelukkig resulteerde dat ook in een goede zet. 
 
23. …. Tc7 
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Een lastige keuze want de alternatieven waren ook niet slecht: 
 
A. 23. …. Pe6; 24. Lxe6 fxe6; 25. Lxf4 exf4; 26. Dg4 e5 en ik voorzag technische problemen (waarschijnlijk te 

pessimistisch). 
B. 23. …. Pxe4; 24. Pxe4 Lxe4; 25. Lxc8 (25. Dxe4 Lxd2) Dxc8; 26. Lxf4 exf4; 27. Dg4, maar waarom zou je in 

godsnaam materiaal gaan offeren als je net een pion hebt gewonnen? 
D. 23. …. Lxd2; 24. Dxd2 Tcd8 had gekund met duidelijk voordeel voor zwart (pluspion en zwaktes bij wit). 
 
24. Lxf4 exf4; 25. Dd2 Tce7; 26. Pd5 
 
26. Dxf4 Pd3. 
 
26. …. Lxd5; 27. exd5 h5; 28. Lf3 Dd8; 29. Ted1 
 
29. Txe7 Dxe7; 30. Dxf4 Pd3. 
 
29. …. Te5; 30. Kh2 
 
30. Dxf4 Tf5. 
 
30. …. Dh4; 31. Tc2 
 
31. b4 Te2; 32. Lxe2 Dxf2+; 33. Kh1 Pe4 en mat. 
 
31. …. Pe4; 32. Dd4 Dd8 
 
Direct beslissend was 32. …. Pg5; 33. Lg2 Te4, maar die laatste zet had ik in lichte tijdnood natuurlijk gemist. 
 
33. Tg1 a5; 34. Te2 
 
Nog een blunder, maar veel maakt het niet uit. 
 
34. …. Pg5; 35. Lxh5 
 
35. Txe5 Pxf3+. 
 
35. …. Txe2 36. Dxf4 
 
36. Lxe2 Txe2. 
 
36. T2e5 0-1. 
 
Stan trof hun topscorer, die hij in 1991 versloeg op weg naar zijn winst in het Nederlands jeugdkampioen-
schap. Stans drukspel leverde pionwinst op, maar met ongelijke lopers wist hij het eindspel niet te winnen. 
 
Gijs speelde de opening net zo onnauwkeurig als enkele GM’s, waardoor zwart vlot kon ontwikkelen. Ik 
maakte mij enige zorgen, maar Gijs liet zien dat dat onterecht was! Gijs: “De ver doorgeschoven pion op d4 
werd een zwakte. Zo was de boel dus vrij snel in balans en dat bleef de rest van de partij zo, al bleef het wel 
scherp. Hoop op winst was er vooral voor mij, maar ik heb nergens echt zicht gehad op meer dan een kleine 
plus. In tijdnood gaf ik eeuwig schaak.” 
 
Sander was terug van een lange reis naar vakbroeders in Berkeley. Hij stelde zich eerst flexibel op en toen 
was de vraag of zwart de Siciliaanse opmars d6-d5 kon spelen. Een natuurlijke zet bleek wits beslissende 
fout. 
 
Ook Jelmer Sminia kwam tot winst. Jelmer: “Ik kwam na de opening veel minder te staan. Gelukkig liep 
mijn tegenstander vast in de stelling, en met wat tijdnood erbij mocht ik mijn koning veilig stellen en de 
resterende stukken ontwikkelen. In de volgende stelling heb ik het spel weer naar me toe kunnen trekken en 
blunderde zwart.” 
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41. Dh4 Kg7?; 42. Qg4+ 1-0. 
 
Onno komt oorspronkelijk uit Almelo en schaakt met veel van onze tegenstanders samen in de Duitse com-
petitie. Hij speelde tegen Rob Bertholee, kampioen van Zukertort in 1998. Onno kwam na de opening lang-
zaam in de verdrukking, maar toonde zich taai in de verdediging. Rob speelde sterk en was de enige wit-
speler die deze middag een vol punt kon scoren, maar op de beruchte 40e zet maakte hij een blunder waar-
van Onno profiteerde om de winst binnen te halen. 
 
Fitzgerald raakte verwikkeld in een zwaar strategisch gevecht. Zijn tegenstander wist met een handige actie 
de open lijn te veroveren en hield met een pionzet een paard tegen. Daardoor echter kon Fitzgerald juist met 
zijn dame binnenvallen! Toen de kruitdampen waren opgetrokken had Fitzgerald een paard ingesloten in 
het eindspel. Volgens hem had het nog een hele kluif kunnen worden maar zijn tegenstander maakte het 
hem niet moeilijk meer de zege op te eisen. Daarmee blijft hij onze topscorer! 
 
Piet kreeg een licht voordeeltje met een loper tegen paard en pionnen op beide vleugels. Hij had wel de 
goede ideeën, maar niet de scherpte. Zijn tegenstander speelde degelijk, maar diens 40e zet was onnauw-
keurig. Piet hoopte een fraaie zet op het bord te toveren, maar die kans kreeg hij niet. Wel had hij een plus-
pion, en die bracht uiteindelijk het punt binnen. 
 
De verwachte score was 6-4, maar het werd dus geflatteerd 8½-1½! De Enschedeërs hopen dat het hun de 
komende thuiswedstrijden ook zo meezit. Wij krijgen een ronde rust wegens het terugtrekken van Oud 
Zuylen Utrecht. Dank aan onze voorzitter Michiel Harmsen voor de eenmalige verhuizing van alle schaak-
materiaal. Zijn auto zakte nog net niet door de assen. Na afloop werd goed gegeten bij Chinees of Griek, en 
nog lekker geanalyseerd en nagepraat. 
 
 
 

Verslaggeving Zukertort/A 2 
 
 
 
 28 september 2019 VAS 1 (2099) – Zukertort A/2 (1989)  5 - 3 

 Victor Hendriks (2217) – Renzo Finkenflugel (2231)  0 - 1 
 Khoi Pham (2114) – Paul-Peter Theulings (2136)  1 - 0 
 Milan Ramer (2101) – Esther de Kleuver (2059)  1 - 0 
 Ed Baarslag (2192) – Jeroen Schoonackers (2043)  1 - 0 
 Jos ten Hacken (2035) – Laurens Schilstra (2040)  ½ - ½ 
 Morrison Lesger (2027) – Eric Roosendaal (2057)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Ticho Cornelisse (2059) – Marcel Mol (1952)  0 - 1 
Eric Roosendaal Job Emans (2045) – Michel Hoetmer (1818)  1 - 0 
 
A2 niet opgewassen tegen VAS 1 
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A2 ging ‘om de hoek’ op bezoek bij VAS. Bijna waren we incompleet geweest, want Jan Helsloot moest op 
het laatste moment (zaterdagmiddag om 12 uur!) afzeggen. In allerijl werd Laurens Schilstra uit zijn bed ge-
beld – die kwam met de slaap nog in de ogen achter het bord en speelde soepel remise. Je moet het maar 
kunnen. Dank, Laurens! 
 
Het scoreverloop was curieus: al na een paar uur waren er vier borden klaar. Op het kopbord kreeg Renzo 
Finkenflugel zo maar een stuk cadeau toen zwart twee zetten omwisselde. De partij van Paul-Peter Theu-
lings duurde ook al niet lang. In een scherpe openingsvariant speelde PP één enkel zetje te passief, en daar-
mee was het eigenlijk al mis, aldus PP. 
 
Op de staartborden iets soortgelijks. Debutant Marcel Mol stond na een zet of 10 al zeer goed. Eén te passief 
zetje en zwart stond zeer goed, maar die deed ook weer iets niet optimaal en toen was het maar meteen mat 
ook. En dat alles binnen 17 zetjes. Michel Hoetmer had een vrij kalme stand, maar een ongelukige manoeu-
vre leidde tot dameverlies, en dat was dat. Vier borden gespeeld, 4-0 voor wit, 2-2 qua wedstrijd. Dat kon 
slechter. 
 
Maar dit patroon herhaalde zich niet, want de overige borden kenden alle de nodige problemen. Laurens 
had een ernstige zwakte op f2, wist zich uit de nesten te wurmen en maakte een lastig toreneindspel behen-
dig remise, zoals u al eerder hoorde. Esther de Kleuver had minder geluk. In een prettige stand verloor ze 
ineens een stuk. Jeroen Schoonackers leek een remise-eindspel te krijgen, maar wit speelde het lopereindspel 
zeer actief en Jeroen kon het niet houden. Daarmee was de wedstrijd dus verloren. 
 
Het allerlaatste klaar van de hele middag (en er waren drie wedstrijden) was Eric Roosendaal. Die overzag 
een witte aanvalswending compleet en stond meteen verloren. Wit won een stuk voor een paar pionnen. Eric 
probeerde nog wat trucs tegen de witte koning, die al zijn beschermende pionnen had moeten opofferen 
voor de aanval, maar toen wit de tijdnood voorbij was en de witte stelling richting plus 6 ging was het wel 
klaar. Zou je denken tenminste. Wit dacht echter wat onhandig lang na over een mogelijk directe winst, 
vond die niet, en speelde vanaf zet 45 vrijwel op increment. Eric bleef staan, deed pielzetjes en wit kwam 
amper verder en had geen tijd meer om een goed plan te vinden. Toen de witte dame dan toch eindelijk eens 
naar voren trok om de zaak hardhandig te beslissen, riposteerde de zwarte dame met eeuwig schaak. Een 
onwaarschijnlijke remise dus, na meer dan 70 zetten en in een inmiddels vrijwel lege zaal. 
 
Tja, 5-3 verlies, daar was niet veel op aan te merken. VAS was deze middag gewoon net wat sterker …. 
 
 
 
 2 november 2019 Zukertort/A 2 (2018) – Philidor Leiden 1 (2175)  2½ - 5½ 

 Renzo Finkenflugel (2162) – Frank Erwich (2378)  0 - 1 
 Paul-Peter Theulings (2082) – Arres Oudshoorn (2161)  ½ - ½ 
 Jan Helsloot (2023) – Guido Bakker (2179)  0 - 1 
 Jeroen Schoonackers (2034) – Stef van der Zon (2197)  ½ - ½ 
 Esther de Kleuver (2008) – Jan-Aart van der Steen (2088)  ½ - ½ 
 Eric Roosendaal (1978) – Thijs Roorda (2108)  0 - 1 
Uw verslaggever: Marcel Mol (1989) – Nico Kuijf (2161)  0 - 1 
Eric Roosendaal Daniel Kutchoukov (1864) – Leonore Braggaar (2128)  1 - 0 
 
Philidor Leiden te sterk voor A2 
 
 
Vorig seizoen speelde Philidor Leiden in de laatste ronde tegen A1 – dat verloren ze, en als gevolg daarvan 
degradeerde het team. Maar ja, A2 is niet zo sterk als A1, en dit seizoen is Philidor versterkt met Frank 
Erwich. A2 wachtte dus een zware klus. 
 
Lange tijd leek het er toch op dat het nog spannend zou kunnen worden. Wel was er een vroege achterstand 
doordat Marcel een paar zetten in de opening verwisselde. Dat liep verkeerd af, maar op veel andere borden 
stond het ongeveer gelijk, en PP won een kwaliteit. Bij Jeroen en Esther draaide het uit op gelijkwaardige 
remises, en toen Daniel zomaar een stuk cadeau kreeg in matige stelling was het heel even 2-2. 
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Helaas, Jan zag zich een kansrijke stelling ontglippen en verloor, en de kwaliteit van PP werd gecompen-
seerd door een actief loperpaar waardoor er een eeuwig schaak uitrolde. Renzo moest ten slotte zijn meer-
dere erkennen in Erwich. 
 
Eric was als laatste klaar. Hij offerde speculatief een stuk op g7, maar dat alles kostte veel tijd, en zodoende 
werd op zet 38 een goede kans op gelijk spel gemist. Daarna ging het langzaam bergafwaarts, en hoewel 
zwart nog hard moest werken voor het punt, liet de tablebase na afloop zien dat het altijd gewonnen was ge-
weest. 
 
Alles bijeen dus 2½-5½. Op die cijfers viel deze middag niet veel af te dingen. 
 
 
 
 23 november 2019 Zukertort/A 2 (2017) – Rijswijk 1 (2082)  3½ - 4½ 

 Paul-Peter Theulings (2082) – Stijn Gieben (2195)  ½ - ½ 
 Renzo Finkenflugel (2162) – Jerrel Thakoerdien (2144)  1 - 0 
 Jeroen Schoonackers (2034) – Michael van Liempt (2093)  0 - 1 
 Jan Helsloot (2023) – Alexander Cupido (2070)  ½ - ½ 
 Eric Roosendaal (1978) – Jelle Bulthuis (2018)  ½ - ½ 
 Esther de Kleuver (2008) – Alfonso Gallardo Banez (2036)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Daniel Kutchoukov (1863) – Rob van Helvoort (2100)  0 - 1 
Eric Roosendaal Marcel Mol (1989) – Frans van Papendrecht (2000)  ½ - ½ 
 
A2 mist de kansen tegen Rijswijk 
 
 
Het was al bijna erop of eronder tegen Rijswijk. A2 is op papier een van de kandidaten voor degradatie, en 
de twee eerste wedstrijden waren verloren gegaan tegen sterkere teams. In ronde 3 wachtte een tegenstander 
die eveneens in de hoek zat waar de klappen vallen. Rijswijk had ook 0 uit 2, en er mocht dus beslist gespro-
ken worden van een vierpuntenwedstrijd. A2 was compleet, en het mocht dus eigenlijk niet verliezen. 
 
De score werd betrekkelijk snel geopend met twee vrij korte remises. Bij Esther stonden zelfs alle 32 stukken 
nog op het bord. Esther had meer ruimte, minder tijd en geen duidelijk plan. Zwart plaatste een remise-
aanbod, en Esther nam het na enig denken maar aan. Ze was overigens niet de snelste, Paul-Peter had al eer-
der een halfje laten noteren nadat de opening niet veel had opgeleverd. Maar A2 kon tevreden kijken naar 
het bord van Jan. Zwart had de stelling mishandeld, en zijn dame vluchtte het hele bord over om ten slotte te 
sneuvelen ten koste van twee lopers. 
 
Minder goed ging het bij Daniel. Hij was al vroeg in de problemen en kwam er niet meer uit. “Alles...” was 
zijn bondige antwoord op de vraag wat er mis ging. Ook bij Jeroen en Eric waren er problemen, en Marcel 
raakte een stuk achter, zij het wel met compensatie. Gelukkig was Renzo er nog. Die is de laatste maanden in 
blakende vorm en wist die ook vandaag op te roepen. Hij won veel ruimte op de koningsvleugel, waarna het 
allemaal heel hard ging en de gelijkmaker genoteerd mocht worden. 
 
Vanaf die fase gebeurden er het soort dingen waar teamleiders gek van worden. Jan had een gewonnen 
stand, maar vergat een aantal zetten te blijven opletten, zoals hij zelf na afloop zei. Eerst kostte dat al zomaar 
een pion, toen verloor hij ook nog zijn dame voor een toren. Jan bood remise aan, maar zwart weigerde en 
dat leek terecht, want zwart stond vanuit verloren positie nu bijna gewonnen. Het omgekeerde gebeurde bij 
Marcel – een vrije g-pion stoomde op, zwart moest een stuk geven, en wit kreeg een gewonnen toreneind-
spel. Eric moest hard keepen, maar wit ruilde wat af, en ineens was het witte voordeel minimaal. Bij Jeroen 
echter liep het mis. Wit roofde een pion met Lxh7+ en zwart mocht niet terugnemen. Bij die minuspion bleef 
het niet, en Jeroen moest nog voor zet 40 capituleren. A2 opnieuw op achterstand. 
 
Evaluatie na zet 40: Marcel ging winnen, Eric had misschien wel remise, en Jan verdedigde uit alle macht – 
een gelijkspel was het hoogst haalbare, maar was zeker niet onmogelijk. Helaas bleek weer eens hoe ver-
raderlijk toreneindspelen kunnen zijn. Marcel hield wel twee pionnen over, maar die stonden op de c- en h-
lijn, en zijn koning was afgesneden op de onderste rij. Elke poging om de koning te bevrijden ging een pion 
kosten. Ondanks die twee pluspionnen bleek het niet meer te winnen. Met die remise wist Rijswijk dat de 
winst effectief binnen was. 
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De tegenstander van Eric gaf remise, al had hij ook nog een kansrijke winstpoging kunnen doen. Maar hij 
wist ook dat het aan het laatst overgebleven bord niet meer mis zou gaan. Hoewel het nog wel half mis ging. 
Jan moest met toren, paard en twee pionnen vechten tegen loper, twee paarden en drie pionnen. Nadat hij 
zwart zoveel mogelijk lastig had gevallen, wist hij hem toch nog te truccen en won loper en paard voor zijn 
toren. Het paardeindspel met minuspion op één vleugel werd remise, zodat Jan zowaar nog een extra remise 
uit de brand sleepte, maar dat halfje was voor Rijswijk genoeg om op 4½ te komen. A2 gaat zware tijden 
tegemoet. 
 
 
 
 14 december 2019 HWP Sas van Gent 2 (2070) – Zukertort A/2 (1991)  5 - 3 

 Kees Nieuwelink (2201) – Paul-Peter Theulings (2082)  ½ - ½ 
 Natan Pirard (2114) – Renzo Finkenflugel (2162)  1 - 0 
 Jim van de Vreede (1973) – Jeroen Schoonackers (2034)  ½ - ½ 
 Marnix van der Zalm (2033) – Jan Helsloot (2023)  1 - 0 
 Gunter Deleyn (2181) – Esther de Kleuver (2008)  ½ - ½ 
 Enrico Folessa (2018) – Eric Roosendaal (1978)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Herman van de Wynkele (2049) – Daniel Kutchoukov (1863)  1 - 0 
Eric Roosendaal Johan de Zwart (1994) – Michel Hoetmer (1774)  0 - 1 
 
A2 op de grens van Nederland en succes 
 
 
A2 moest naar het eindeloos verre Sas van Gent. Als je daar over klaagt tegen de Zeeuwen, zeggen ze niet 
onterecht dat zij dat soort expedities minimaal vier maal per seizoen moeten ondernemen. Daar hebben ze 
wel een punt natuurlijk. Maar goed, alle leden kwamen keurig ruim op tijd, en dus was er alle reden om op 
een spannende match te hopen. En die kwam er bepaald wel! 
 
Het duurde lang voor de 0-0 van het bord verdween. Eric speelde tegen een Vlaams jeugdtalent van 13 jaar. 
Het werd een Najdorf, en een Belgische stormloop dreigde. Eric pareerde alles net op tijd en kreeg een iets 
beter eindspel, waarin winstkansen minimaal bleken. Remise dus. Esther had met de toch wel bekende Belg 
Deleyn te maken. Een geduchte tegenstander, al vond hij dat zelf wat overdreven (“al lang niet meer”). Esther 
kwam goed te staan, zwart greep terug op ruime ervaring en verdedigde kundig, waarna het bord vrijwel 
leeg raakte en remise onontkoombaar was. Paul-Peter had aan het kopbord ook een sterke opponent, met 
veel Meesterklasse-ervaring. PP gebruikte de voorzet om wat te vervlakken, nog een remise. Voorlopig had 
A2 nog weinig reden tot klagen. 
 
Renzo dan, de laatste maanden in bloedvorm, maar volgens hemzelf was die vorm aan erosie onderhevig. 
Wit speelde ondernemend, Renzo moest piekeren, waarna wit na de partij doodleuk meedeelde dat het alle-
maal theorie was. Voor Renzo was het allemaal nieuw, maar hij vond wel steeds de goede zetten. Ergens 
ging het daarna toch mis, en wit maakte het vastberaden af. 
 
A2 op achterstand, maar niet voor lang. Michel stond aanvankelijk wat passief, maar kwam knap los. Er 
werd een kwaliteit geofferd, voor een pion met initiatief. Daarna raakte wit een stuk kwijt, liep de witte 
koning bijna in een matnet, waarna Michel een vrijpion kreeg die in volle vaart voor het punt zorgde. Gelijk. 
 
En toen leek het erg moeilijk te worden. Jan had het ergens mis laten gaan – pion achter, maar vooral opbok-
send tegen twee verbonden vrijpionnen, die als een stoomwals naar voren kwamen. Daar was niets meer 
tegen te beginnen. Jeroen had al vanuit de opening een vlakke stelling met een minimaal plusje. Remise leek 
daar al uren waarschijnlijk, en dat werd het ook. Daniel had na de opening een zeer kansrijke stelling, maar 
toen het ingewikkeld werd gebruikte hij erg veel tijd. In tijdnood ging dat niet goed – kwaliteit achter en 
sombere vooruitzichten. 
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Toch moest zwart opletten – de actieve dame/paard-combinatie bracht er allerlei trucs in, en zolang de 
zwarte toren nog passief op a8 stond was er misschien nog iets mogelijk. Zwart lette niet op, snaaide met de 
dame lichtzinnig een pion. Daniel kreeg zodoende nog een levensgrote kans – geforceerde damewinst. 
Amstelveense toeschouwers verheugden zich op de aanstaande 4-4, maar helaas, Daniel zag het niet, gaf een 
verkeerd schaakje en verloor alsnog. 
 
Jammer, jammer, jammer. A2 had toch graag een matchpunt mee teruggenomen. Gelukkig was er een goede 
Chinees om de hoek – ook dat bleek overigens een nieuwtje voor Renzo, die tot zijn verbazing vaststelde dat 
je bij een Chinees restaurant best aardig kunt dineren. Zo leer je elke dag weer wat …. 
 
 
 
 1 februari 2020 Zukertort/A 2 (2019) – SOPSWEPS ’29 1 (2187)  1½ - 6½ 

 Renzo Finkenflugel (2129) – Dinand Webbink (2250)  ½ - ½ 
 Paul-Peter Theulings (2086) – Li Riemersma (2434)  0 - 1 
 Jeroen Schoonackers (2043) – Emile Wustefeld (2192)  ½ - ½ 
 Jan Helsloot (2000) – Tom Bottema (2195)  0 - 1 
 Eric Roosendaal (1978) – Lennart Ootes (2116)  0 - 1 
 Esther de Kleuver (2017) – Johan Booij (2253)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Marcel Mol (2021) – Paul van Onselen (2031)  0 - 1 
Eric Roosendaal Daniel Kutchoukov (1878) – Jeroen van den Berg (2023)  0 - 1 
 
A2 kan slechts een paar remises sprokkelen 
 
 
A2 heeft een zwaar seizoen, en tegen een sterk team als SOPSWEPS'29 viel er eigenlijk weinig te halen. De 
Soppers kwamen ook nog eens heel sterk op – er was iemand ziek, dus toen belden ze maar een invaller die 
300 elopuntjes meer had. Met enige tegenzin, want ze staan al erg hoog maar willen eigenlijk liever geen 
kampioen worden. Wat een luxe. 
 
A2 speelde voor wat het waard was, maar tegen de bierkaai is het lastig vechten. Marcel Mol wisselde twee 
zetten om in de opening en kwam al snel in onoverkomelijke problemen. Daniel Kutchoukov kwam prima 
uit de opening, maar dacht erg lang na, kwam in hoge tijdnood, en daarna ging de stelling bergafwaarts en 
overschreed hij ook nog de tijd. Jan Helsloot stond eigenlijk prima, opende de stelling waar dat niet wijs 
was, en zwart profiteerde. Esther deed het beter. Solide opening, licht plusje. Zwart dacht lang na, en besloot 
met minder dan tien minuten op de klok om zijn eloreputatie om te zetten in een halfje. Esther besloot geen 
ijzer met handen te breken en accepteerde – het eerste halfje voor A2 die middag. 
 
Daar kwam even later nog iets bij. Jeroen Schoonackers raakte een pion achter, besloot om actief te gaan spe-
len en wit raakte de draad enigszins kwijt. Zodoende kon Jeroen eeuwig schaak afdwingen en A2’s tweede 
halfje laten noteren. Paul-Peter Theulings had minder geluk. Weliswaar meende de zwartspeler dat het geen 
grootse partij was geweest, maar de kwaliteiten van een IM bleken genoeg voor een volgend punt. 
 
Een klein drama dreigde even bij Eric. Wit kwam beter uit de opening, profiteerde van foutjes en stond rond 
zet 30 huizenhoog gewonnen. Eric deed nog maar een wanhoopszetje, en ineens had wit een hersenschim. 
De computer meldt dat +6 overging naar +0.5. Er kwam een dubbeltoreneindspel op het bord dat net wat 
beter was voor wit, en dat inderdaad na 60 zetten alsnog won. 
 
De beste prestatie van de middag leverde Renzo Finkenflugel. Na een vinnige opening had hij een loper-
paar, maar een iets mindere structuur. Wit kwam met wat aanval, maar Renzo bleef rustig en na de tijd-
noodfase kwam er een toreneindspel op het bord dat hij bekwaam remise hield. 
 
SOPSWEPS was gewoon veel te sterk, en won dus met 6½-1½. A2, tja, puntloos onderaan, nog een paar 
wedstrijden tegen toppers voor de boeg. Degradatie zal nauwelijks meer te vermijden zijn. 
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 7 maart 2020 DD 1 (2176) – Zukertort A/2 (2022)  4 - 4 

 Jeroen Blokhuis (2312) – Renzo Finkenflugel (2116)  0 - 1 
 Edgar Blokhuis (2214) – Paul-Peter Theulings (2095)  ½ - ½ 
 Gerrit Prakken (2148) – Jeroen Schoonackers (2077)  0 - 1 
 John van der Wiel (2390) – Jan Helsloot (1981)  1 - 0 
 Onno van Dijk (2093) – Esther de Kleuver (2027)  ½ - ½ 
 Ronald Dickhoff (2033) – Eric Roosendaal (2000)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Alexander Mityaev (2161) – Olav Lucas (1908)  1 - 0 
Eric Roosendaal Lars Vistisen (2057) – Laurens Schilstra (1974)  ½ - ½ 
 
A2 speelt knap gelijk bij DD 
 
 
In het monumentale Nationale Schaakgebouw speelt sinds jaar en dag DD. A2 mocht daar op bezoek. De 
verwachtingen waren niet hoog, eerlijk gezegd. Vorig jaar was een op papier iets sterker team grondig afge-
droogd door DD, en het enige halfje werd toen gescoord door Michel, die er ditmaal niet bij was. Ook Marcel 
en Daniel ontbraken. Olav Lucas en Laurens Schilstra waren de capabele vervangers. Maar goed, A2 ging 
gewoon lekker schaken, liet zich inspireren door de foto's en bekers langs de muur, en kwam de openings-
fase heel aardig door. Zo goed, dat Esther de Kleuver al vrijwel direct een halfje aangeboden kreeg. Esther 
vond tien zetjes wel wat erg weinig en ging proberen haar plusje te gelde te maken. 
 
Aan veel borden ging het eigenlijk gewoon gelijk op. Olav had een aardige stelling en besloot dat de tijd rijp 
was voor een overval. Dat zag er zeer dreigend uit, maar zwart had een slinks tussenzetje. De witte aanval 
was daarmee weg, en de geofferde kwaliteit kwam ook niet meer terug. Toen er nog meer materiaal verloren 
zou gaan streek Olav de vlag. En er kwam nog meer succes voor de thuisploeg. Jan Helsloot zat tegenover 
GM John van der Wiel. Een hele ervaring, vond Jan. Je speelt niet elke dag tegen iemand die tegenover Kar-
pov en Kasparov heeft gezeten. Het ging een hele poos goed, maar toen Jan een finesse miste was de zaak in 
hogere zin beslist. 
 
Maar A2 liet zich ditmaal niet wegspelen. Laurens kwam een pion achter, maar gebruikte zijn compensatie 
om een eindspel met ongelijke lopers te krijgen en remise af te dwingen. Esther probeerde een aanval op te 
zetten, maar dat leidde slechts tot grootscheepse afruil. Ook daar werd het remise. Eric Roosendaal kreeg 
met zwart een minnetje, maar wit kon er niet meer van maken dan een iets beter eindspel dat ruim binnen 
de remisemarge bleef – ook hier remise. 
 
Ondertussen was Renzo zeer sterk bezig aan het kopbord. Renzo lijkt de laatste tijd wat motivatieproblemen 
te hebben, maar op het bord kreeg zijn opponent daar weinig van mee. In een zeer tactisch eindspel met 
zware stukken won Renzo een dame tegen een toren en vier pionnen. De dame heerste over het bord, dekte 
steeds indirect de laatste witte pion met allerlei mogelijke schaakjes en plukte links en rechts de zwarte boe-
ren van het bord. Een prachtig punt. 
 
En dan Jeroen Schoonackers. Hij bestookte zwart met een akelige penning, en dat leverde een dame op voor 
toren en loper. Een soepele winst lag in het verschiet, maar Jeroen lette even niet op en gaf een pionnetje 
cadeau. Daarna werd de winst ineens heel lastig. Jeroen rechtte de rug, verzon een ander winstplan en perste 
het punt er alsnog uit. Knap hersteld. 
 
Dus bleef alleen PP over. Een lastig eindspel, met vrijpionnen. Wit verzon een matdreiging, PP dacht diep na 
en vond de enige zet die hem op de been hield. Een kwaliteitsoffer bezorgde hem een vrijpion. Wit had er 
ook een, en beide gingen rennen. PP won onderweg een vitaal tempo dankzij een aftrekschaakje (zonder dat 
tempo was het alsnog mis geweest), en kreeg een dame-eindspel waarin niets meer te beleven viel. Remise, 
en daarmee was de 4-4 een feit. 
 
En daarmee is A2 eindelijk van de nul af. Goed, het team staat nog steeds laatste, en het zal wel niet kunnen 
ontsnappen aan degradatie, maar het gelijke spel tegen een team dat per bord 160 punten extra had mocht 
bepaald worden gezien. 
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Verslaggeving Zukertort/A 3 
 
 
 
 2 november 2019 Zukertort/A 3 (1420) – DD 4 (1404)  4½ - 3½ 

 Wim Moene (2154) – Adri Voermans (1730)  1 - 0 
 Hugo Luirink (1819) – Hans Smallenbroek (1559)  1 - 0 
 Rugved Adavatkar (1531) – Jinan Shin (1571)  ½ - ½ 
 Danny Kool (1585) – Gerrit Horst (1554)  0 - 1 
 Abhishek Pillai (1364) – Hayun Shin (1493)  0 - 1 
 Willem van der Weij (1132) – Auke de Vries (1317)  1 - 0 
Uw verslaggever: Brent Waersegers (1067) – Theo van Vorselen (1382)  0 - 1 
Danny Kool Pieter te Brake   (709) – Roan Brady   (625)  1 - 0 
 
A3 vrolijke mix van jong en oud 
 
 
Met de nieuwe opzet van de KNSB-competitie lag er voor Zukertort een mooie kans om in de 5e of 6e klasse 
een team in te schrijven met vooral ambitieuze gevorderde jeugd, aangevuld met senioren. Een groot voor-
deel is dat er op zaterdagen overdag wordt gespeeld. Voor jeugdspelers is de doordeweekse SGA-competitie 
slecht met school te combineren. Meerdere jeugdspelers waren direct enthousiast, en het was niet moeilijk 
om senioren te vinden die ook in dit team wilden gaan spelen. A3 was geboren en zou gaan spelen in klasse 
6D van de KNSB-competitie. 
 
Begin oktober maakten de spelers kennis met elkaar. Er werd benadrukt dat plezier, leren en ervaring op-
doen dit jaar het belangrijkste doel was. De senioren zullen waar mogelijk extra aandacht geven met analyse. 
En hoewel resultaten dus niet de hoogste prioriteit hebben, is winnen gelukkig wel toegestaan! 
 
De eerste ronde speelden we tegen Koninklijk ‘s-Gravenhaagsch Schaakgenootschap Discendo Discimus, of 
kortweg DD. 
 
Wim Moene speelde op het kopbord met zwart tegen een tegenstander die een fors lagere rating had. In de 
Tarrasch-variant van het damegambiet speelde Wim een gambiet. Wit besloot om de pion te verorberen, en 
stond even later na 11 zetten een stuk achter in een stelling met geruilde dames en zonder ook maar een 
spoor van compensatie. Wims tegenstander bespaarde zichzelf een martelgang en gaf snel op. Sportief, en 
ook fijn, want Wim had zo de rest van de middag genoeg tijd voor analyse van partijen met onze jeugd-
spelers, en dat deed hij dan ook met veel plezier. En een snelle 1-0 voorsprong dus! 
 
Op het tweede bord speelde Hugo Luirink met wit. Er kwam Italiaans op het bord en Hugo deed het Giocco 
Pianissimo. Zoals de naam van de variant al aangeeft, ontwikkelt het spel zich dan erg rustig, met een klein 
beetje initiatief voor wit. Dat zou voor Hugo een lange middag gaan worden. Eerst maar even verder langs 
de andere borden. 
 
Op het derde bord speelde Rugved Adavatkar met zwart tegen een qua rating vergelijkbare tegenstander. 
Zijn tegenstander opende met c4 en maakte er een echt flankspel van door d- en e-pionnen lange tijd niet te 
bewegen en vooral met stukken de centrumvelden te controleren. Ergens wist Rugved door goed spel na 
veel afwikkelingen een pion te winnen. De vraag was of dat in het eindspel van ongelijke lopers met een 
toren voldoende zou zijn voor de zege. Matnetjes waren er niet, dus minder dan remise was zeer onwaar-
schijnlijk. 
 
Op het vierde bord had ikzelf, Danny Kool, wit. Mijn tegenstander had een vergelijkbare rating. Ik had best 
zin om mijn KNSB-debuut te maken in dit team, maar mijn laatste lange partij was wel lang geleden, in het 
seizoen 2017-2018. Daarna heb ik nauwelijks zelf gespeeld, alleen een beetje rapid en blitz. Ik speelde Cata-
laans, de tegenstander sloeg dxc4 en onbedachtzaam wachtte ik een zet te lang met terugslaan met een paard 
op c4, waarna zwart de pion met b5 ging verdedigen. Dat geeft wit wel ruimte en initiatief, maar het is ook 
erg verplichtend omdat zwart de pionnenwals op de damevleugel altijd achter de hand heeft. 
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We schakelen even over naar de borden 5 tot en met 8, waar onze jeugdspelers ook hun KNSB-debuut maak-
ten en de naam van onze gemeenschappelijke clubstamvader Johann Hermann Zukertort hoog probeerden 
te houden. 
 
Op het vijfde bord speelde Abhishek Pillai met zwart tegen een jeugdspeler van DD die iets jonger was maar 
wel een veel hogere rating had. Het was misschien wel de spannendste partij van de middag, een open en 
zeer scherpe stelling waarin wit lang rokeerde en zwart kort. Het centrum was opgeblazen en er waren veel 
open lijnen. De jongens speelden allebei vol op de aanval. Steeds zaten er allerlei combinaties in de stelling, 
en uiteindelijk trok Abhisheks tegenstander aan het langste eind doordat hij een listig mat in twee net even 
eerder zag dan Abhishek zelf. 1-1 dus, maar zoals gezegd, het was een prachtig gevecht! 
 
Willem van der Weij is pas vorig jaar begonnen bij Zukertort in de fameuze middaggroep, waar hij opviel 
door zijn razendsnelle progressie. Hij schaakt graag en veel, en heeft duidelijk aanleg. Van een ervaren 
senior als tegenstander met bijna 200 ratingpunten meer is hij niet onder de indruk. Na 1. d4 d5; 2. c4 c6; 3. 
Pc3 speelde Willems tegenstander met zwart het curieuze 3. .... b6. Willem maakte hier korte metten mee 
door te ruilen op d5 en met een loper op f4 en een paard op b5 allerlei dreigingen in de stelling te brengen. 
Willem veranderde de zwakke zwarte damevleugel in een ruïne en maakte de partij snel en hardhandig af. 
Mooi gespeeld, en een 2-1 voorsprong voor A3. 
 
Op het zevende bord maakte Brent Waersegers niet alleen zijn KNSB-debuut, maar ook zijn debuut voor 
Zukertort. Brent is hoofdlid bij Amsterdam West en blijft in SGA-verband bij zijn thuisclub spelen. Sinds 
eind vorig seizoen traint het pas 11-jarige talent ook bij Zukertort. Omdat bij Amsterdam-West in een KNSB-
team nog geen plek is, speelt Brent in Zukertort A3. Hij had de zwaarste tegenstand van ons allemaal. Zijn 
tegenstander was een oudere ervaren senior die zo’n 300 ratingpunten meer had. Dat was in de partij niet 
bepaald zichtbaar. Brent speelde met zwart Grünfeld-Indisch, speelde uitstekend, en kreeg op het oog een 
lekkere stelling. Na diverse afwikkelingen, waarbij torens en ongelijke lopers overbleven, ontstonden lastige 
problemen voor Brent op de damevleugel en bleek een doorlopende witte a-pion beslissend. Vermoedelijk 
heeft zwart eerder kansen gehad om het initiatief in de partij te grijpen, maar het was een ingewikkelde 
situatie. Daarmee was de stand dus 2-2. 
 

 
 
Op bord acht speelde Pieter te Brake tegen een jeugdspeler van DD met een vergelijkbare rating. De tegen-
stander speelde Frans, en Pieter koos de ruilvariant. Met zijn solide speelstijl bouwde hij langzaam maar 
zeker aan een aanval door lang te rokeren, een wit paard op f5 en torens op de e-lijn te posteren. Toen zwart 
pas op zet 18 lang kon rokeren, was dat eigenlijk een noodgreep, de partij was in feite al beslist. Pieter heeft 
zijn tegenstander de hele partij in een soort houdgreep gehad, en maakte het ook vakkundig af. Uitstekend 
gespeeld en een 3-2 voorsprong, met de borden 2, 3 en 4 nog te gaan. 
 
Op bord 3 was bij Rugved weinig veranderd dan enkele pionnen geruild. Op koers voor minimaal remise. 
Dat betekende dat winst op de borden 2 of 4 voldoende zou zijn voor de eindoverwinning. Mijn eigen Cata-
laanse initiatief leek doodgebloed, en de zwarte pionnen op de damevleugel rukten op. Ik schatte de positie 
als verloren in en vond het tijd voor gerommel. Een incorrect paardoffer lokte fouten bij mijn tegenstander 
uit, en ik kwam totaal gewonnen te staan. Helaas blunderde ook ik, in de veronderstelling dat ik weinig tijd 
over had en erg snel moest spelen. Dom, dom, ik had inmiddels 40 zetten gespeeld en had alle tijd kunnen 
nemen om de winnende afwikkeling wel te vinden. Vlak daarna eindigde de partij van Rugved inderdaad in 
remise. De stand was 3½-3½ en de beslissing ging op bord 2 vallen. Hugo had het initiatief weten om te 
zetten in een toreneindspel met een pluspion op de damevleugel. Hij speelde het technisch sterk uit. Toen de 
tegenstander op het eind nog probeerde zelf een vrijpion te forceren, vond Hugo de eenvoudigste winst en 
werd daarmee matchwinner! 4½-3½ gewonnen, en een leuke leerzame middag. 
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 23 november 2019 Zukertort A/3 (1451) – Leiderdorp 3 (1534)  3 - 5 

 Wim Moene (2154) – Marc Roozendaal (1833)  1 - 0 
 Hugo Luirink (1819) – Ivo Lucas (1749)  0 - 1 
 Danny Kool (1585) – Lo van Osch (1721)  0 - 1 
 Rugved Adavatkar (1538) – Tony van Dijk (1556)  1 - 0 
 Willem van der Weij (1132) – Frank van Maanen (1504)  ½ - ½ 
 Abhishek Pillai (1364) – Ischa Versteegen (1423)  0 - 1 
Uw verslaggever: Pieter te Brake (709) – Aat Smits (1358)  0 - 1 
Eric Roosendaal Brent Waersegers (1305) – Jos van de Nes (1126)  ½ - ½ 
 
A3 moet meerdere erkennen in Leiderdorp 
 
 
De eerste ronde had het jong/oud-mixteam A3 zomaar gewonnen, dus werd de opstelling ongewijzigd ge-
laten. Tegenstander Leiderdorp was wel een paar treetjes hoger in te schatten, dus simpel zou het niet wor-
den. 
 
Na een paar uurtjes waren er twee korte remises gevallen. Zowel Willem van der Weij als Brent Waersegers 
vonden een halfje wel mooi. Dat zie je niet vaak bij de jeugd, maar wellicht hadden ze wel gelijk, want de 
twee overige jeugdspelers hadden het niet gemakkelijk. Pieter te Brake verloor. Abhishek Pillai had een 
kansrijk eindspel, deed te snel een zet in lastige stelling en zwart greep zijn kans en won een stuk. Daarna 
was er geen redden meer aan. De jeugdsectie kwam dus slechts tot 1-3. 
 
De seniorensectie moest dus aan de bak om de zaak om te draaien. Dat lukte gedeeltelijk. Wim Moene bleek 
aan bord 1 opnieuw goed voor een punt. Rugved Adavatkar scoorde ook. Maar helaas, Danny Kool en Hugo 
Luirink moesten de vlag strijken. 
 
Daarmee werd het 5-3 voor Leiderdorp. Tja, ze waren gewoon net even wat sterker. Volgende ronde beter 
dan maar. 
 
 
 
 14 december 2019 Krimpen a.d. IJssel 4 (1558) – Zukertort/A 3 (1500)  4½ - 3½ 

 Alan Bakija (1764) – Wim Moene (2154)  0 - 1 
 Zimo Qi (1551) – Hugo Luirink (1819)  1 - 0 
 David Berendsen (1792) – Michiel Harmsen (1981)  ½ - ½ 
 Robin Bos (1734) – Rugved Adavatkar (1538)  1 - 0 
 Lennart Pols (1600) – Willem van der Weij (1132)  ½ - ½ 
 Cornelis Pols (992) – Rens Blom (1358)  1 - 0 
Uw verslaggever: Henk Stam (1473) – Pieter te Brake (709)  ½ - ½ 
Michiel Harmsen Jan Buis (1558) – Brent Waersegers (1305)  0 - 1 
 
A3 verliest eerste uitwedstrijd nipt 
 
 
A3 mocht voor zijn eerste uitwedstrijd naar Krimpen aan den IJssel. We reden er met drie auto’s heen. Ik 
mocht eindelijk mijn eerste invalbeurt in dit team doen. Ook Rens speelde voor het eerst mee. Willem, Pieter 
en Brent waren de andere jeugdleden. Ze zaten op de laagste vier borden. Het team van de tegenstander had 
ook veel jeugdspelers, waarvan eentje op bord 1, maar anderen op de borden 5 en 6. Pieter en Brent speelden 
tegen oudere schakers. 
 
Onze jeugdspelers waren bijna allemaal snel klaar. Pieter had een snelle remise. Na een degelijk opgezette 
partij ontstond naar zijn zeggen een gelijke stand, en dus remise. Willem speelde met wit een Wolga en had 
een pion meer. Ik maakte me in het begin erge zorgen over zijn stelling. Later stond hij prima met een pion 
meer. Het verbaasde me een beetje dat ook dit remise werd. Rens verloor snel nadat hij in de opening al een 
kwaliteit verloor. Brent bracht de score voor de jeugdspelers weer op 2-2 met een prima winst. 
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Wim speelde op bord 1 een degelijke partij en won. Hugo had op bord 2 ook een Wolga. Ik had het idee dat 
hij onvoldoende tegenspel kreeg. Toen hij ook nog overzag dat hij na Ta7 zijn dame verloor, was het opeens 
uit. De beslissing zou dus moeten komen van Rugved en mij. Dat beloofde niet veel goeds, want we stonden 
allebei inmiddels een pion achter zonder noemenswaardige compensatie. Rugved verzuimde na de opening 
a5 te spelen met tegenspel tegen de pion op b4. Na lange tijd verkrampt te hebben gestaan, kreeg hij door 
goed spel nog een bijna gelijke stelling, maar daarna verloor hij een pion. Dat leidde uiteindelijk tot verlies. 
 
Ik mocht als laatste proberen nog een remise te halen. Winst zat er absoluut niet meer in. Mijn tegenstander 
speelde verrassend goed. Ik had aanvankelijk de misplaatste arrogantie om te denken dat ik zo'n spelertje in 
de 6e klasse wel even weg zou tikken. Door te ambitieus spel in het vroege middenspel verloor ik een pion. 
Mijn remiseaanbod werd terecht afgewezen. Ik ploeterde lang door en belandde uiteindelijk in een eindspel 
van vier pionnen tegen loper en twee pionnen op dezelfde vleugel. Dat wist ik remise te schuiven, en daar-
mee kwam ik goed weg. 
 
Helaas verloren we dus met 4½-3½. Het was wel een erg gezellige schaakmiddag. Er speelden maar liefst 
vier teams bij Krimpen aan den IJssel. Het was ook erg leuk dat onze tegenstanders net zo’n gemengd team 
hadden als wij. Nu op naar de volgende wedstrijd, dan moeten we maar weer eens winnen! 
 
 
 
 1 februari 2020 Zukertort/A 3 (1704) – Spijkenisse 3 (1413)  5 - 3 

 Wim Moene (2137) – Vinh Nguyen Quang (1408)  ½ - ½ 
 Harold de Boer (1887) – Simon van der Beek (1498)  1 - 0 
 Michiel Harmsen (1981) – Simon Schaffeld (1542)  1 - 0 
 Dinabandhu Behera  – Fred van de Broeck (1216)  1 - 0 
 Willem van der Weij (1658) – Jerry Sandifort (1439)  0 - 1 
 Rens Blom (1498) – Rienk Pluim (1376)  1 - 0 
Uw verslaggever: Abhishek Pillai (1395) – Martin Verheul   ½ - ½ 
Michiel Harmsen Brent Waersegers (1369) – Jasper Verbunt   0 - 1 
 
A3 pakt de nodige twee matchpunten tegen hekkensluiter Spijkenisse 
 
 
A3 had weer een overvloed aan leden die wilden meespelen. Teamleider Hugo speelde daarom zelf niet 
mee. Hij was wel aanwezig als teamleider en om te helpen met het materiaal. Ook onze super-Zukertort-fan 
Wouter Simonis was er vanaf het begin bij, maar buiten de opstelling. Toen Dinabandhu Behera om 13:00 
uur werd gebeld om te vragen waar hij bleef (er was een misverstand over zijn deelname) stonden er dus al 
twee reservespelers in de rij om mee te spelen. Gelukkig kwam Dinabandhu na 20 minuten alsnog spelen. 
 
Na ongeveer een half uur liep ik even langs alle borden. In deze klasse vliegen de stukken je soms om de 
oren. Zo ook op bord 1 bij Wim Moene, alleen .... ratingkanon Wim stond hier een paard tegen een pion ach-
ter zonder enige compensatie! Wim is tegenwoordig leraar. Die hebben afgelopen week de krant gehaald 
met een staking voor minder werkdruk. Misschien was dat de reden waarom hij een eenvoudig stukverlies 
in de opening overzag. Mogelijk speelde ook mee dat zijn tegenstander de leeftijd van zijn leerlingen had. 
Rens Blom stond al snel een stuk voor, dat hij won na een goed opgezette aanval. Willem van der Weij offer-
de een stuk voor aanval, maar overzag een verdediging. Dat stuk was hij dus gewoon kwijt en hij gaf terecht 
vrij snel op. Als ik me goed herinner verloor Brent Waersegers ook een stuk, en daarmee de partij. 
 
Het meest opmerkelijke is wellicht nog dat hiermee het verhaal over een vroeg stukverlies is afgelopen en 
houwdegen Dinabandhu zelfs materiaal vóórstond. Dat wil niet zeggen dat hij een rustige positionele partij 
speelde. Nee, verre van dat. Hij deed een schijnoffer van zijn loper op e6 op een moment dat een offer van 
zijn paard op f7 vernietigend was. Nadat de kruitdampen wat waren opgetrokken gaf zijn tegenstander na 
zet 18 op omdat hij dacht een stuk te verliezen, terwijl hij in werkelijkheid gewoon erg goed stond. Een ge-
lukje, maar toch ook een goede partij van Dinabandhu. 
 
Michiel Harmsen won vrij eenvoudig doordat zijn tegenstander de Franse opening wat minder goed kende 
en snel pion d4 verloor. Harold de Boer won ook vrij eenvoudig in een goede partij. Abhishek Pillai speelde 
een degelijke partij en kwam in een gelijkstaand eindspel terecht remise overeen. 
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Oh ja, Wim, daar heb ik de afloop nog niet van verteld. Objectief had hij moeten verliezen, maar hij rechtte 
zijn rug en kan natuurlijk wel een potje schaken. Hij wist er ternauwernood in het verre eindspel nog een 
remise uit te slepen door met zijn koning de laatste pionnen van zijn tegenstander te verschalken zodat die 
met paard alleen niet meer mat kon zetten. Oef …. Met de eindstand van 5-3 staat A3 weer keurig in de 
middenmoot. 
 
 
 
 7 maart 2020 CSV 2 (1563) – Zukertort/A 3 (1670)  3 - 5 

 Sina Mohebbinezhad (1783) – Wim Moene (2137)  0 - 1 
 Hans Blokland (1689) – Harold de Boer (1859)  0 - 1 
 Harry Stroosma (1686) – Hugo Luirink (1749)  1 - 0 
 Derk Brus (1631) – Rugved Adavatkar (1564)  1 - 0 
 Willem Klein (1591) – Abhishek Pillai (1440)  1 - 0 
 Marco Tjepkema (1566) – Rens Blom (1586)  0 - 1 
Uw verslaggever: Robbert Ritsma (1545) – Willem van der Weij (1621)  0 - 1 
Harold de Boer Ard van der Marel (1009) – Brent Waersegers (1403)  0 - 1 
 
A3 wint in Capelle 
 
 
A3 speelt dit seizoen in een poule met clubs uit de regio Den Haag/Rotterdam en mocht op 7 maart afreizen 
naar Capelle aan de IJssel. Ons team kent een leuke mix van jong en iets minder jong en houdt zich prima 
staande in de 6e klasse KNSB. 
 
De afdeling 'minder jong' zat aan de borden 1 tot en met 4. Wim en Harold scoorden aan de borden 1 en 2 
degelijke overwinningen. Hugo, onze teamcaptain, bereikte een gewonnen stand met een mooie plus- en 
vrijpion op d5, die alleen nog naar de overkant geholpen hoefde te worden. Zwart speelde echter een vuig 
(in de zin van 1) banaal; 2) doortrapt; 3) gemeen; 4) laag; 5) laaghartig; 6) min; 7) onzindelijk; 8) slecht; 9) 
smerig; 10) vals; 11) vilein; 12) vuil) zetje, die naast pionwinst ook een, niet heel makkelijk te spotten, mat in 
één dreigde. Hugo dekte het pionnetje en de stukken konden weer in het doosje. Rugved speelde een veel-
belovende opening, maar na enkele krachtzetten van wit, met offer op f7, kwam zwart niet meer tot rokade 
en werd de koning vrij hardhandig onder de voet gelopen. 
 
50% dus op de eerste vier borden, niet onverdienstelijk maar voor een eventuele matchwinst moeten we dus 
bij de jeugd kijken …. 
 
Willem heeft een ratingsprong gemaakt de laatste maanden (nu 1658, da's erg sterk voor een 12-jarige!) en hij 
deed daar nog een schepje bovenop door ook nu weer te winnen. Met leuk tactisch spel gaf hij de zwart-
speler geen kans. 
 
Aan bord 8 scoorde Brent ook een vol punt met een goede partij. Brent gaf twee torens voor een dame, 
waarna hare majesteit heel actief werd en bijna in haar eentje de partij naar zich toe trok. 
 
Van de partij van Rens heb ik helaas weinig gezien, maar een vol punt pakken tegen iemand met 100 rating-
punten meer, dat zal ook een goeie pot zijn geweest. 
 
Abhishek was de enige die na de tijdcontrole nog speelde. Hij had een veelbelovende koningsaanval maar 
kon net het laatste tikje niet uitdelen omdat de zwarte dame niet te vermurwen was om de a2-g8 diagonaal 
te verlaten. Lang was er nog kans op remise door eeuwig schaak, maar zwart wist uiteindelijk toch zijn 
materiële voordeel in winst om te zetten. 
 
Daarmee was het dus 3-1 voor de jeugd, en wonnen we de match met 5-3. Met 6 punten zijn we daarmee ook 
vrij van degradatiezorgen, dat geeft lucht voor de laatste twee ronden. 
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Verslaggeving Zukertort/Z 1 
 
 
 
 10 oktober 2019 Oosten-Toren 1 (1869) – Zukertort/Z 1 (2088)  1 - 7 

 Diego Lont (1746) – Václav Ocelik (1794)  0 - 1 
 Theo Gosman (1985) – Renzo Finkenflugel (2096)  1 - 0 
 Gerard Buskermolen (1812) – Paul-Peter Theulings (2094)  0 - 1 
 John Tromp (1966) – Joël de Vries (2178)  0 - 1 
 Wim Leene (1836) – Jeroen Schoonackers (2043)  0 - 1 
 Hank Hoving (1927) – Gijs IJzermans (2108)  0 - 1 
Uw verslaggever: Budi Manuri (1777) – Florian Jacobs (2207)  0 - 1 
Eric Roosendaal Hans Rijninks (1899) – David Slagter (2181)  0 - 1 
 
 
Z1 veel te sterk voor promovendus Oosten-Toren 
 
Het was allemaal even wennen, vorig jaar. Spelers met 2200 en meer in de SGA, dat was vroeger een zeld-
zaamheid. Na de splitsing is dit met name in de Hoofdklasse SGA gebruikelijk. Vorig jaar deed (toen nog) 
A3 het sterk, en zoiets smaakt naar meer, vandaar dat ook dit seizoen weer een aantal sterke spelers klaar 
staan om doordeweeks te spelen. 
 
De eerste wedstrijd was tegen Oosten-Toren 1, vorig jaar gepromoveerd naar de hoofdklasse. Geen echte 
KNSB-spelers daar, gemiddelde rating 1868, en de wedstrijd werd dan ook erg eenzijdig. Zeven van de acht 
spelers bij Amstelveen hadden bijna 2100 of meer, en zoiets merk je. De sterkste speler van de gasten zat op 
bord 2, en die wist Renzo te vloeren. Het was het enige succesje voor de thuisploeg. 
 
De zwakste speler (op papier) bij Amstelveen was nog altijd sterker dan zijn tegenstander op bord 1 (en won 
dus), en op de borden 3 tot en met 8 scoorden PP, Joël, Jeroen, Gijs, Florian en David allemaal het volle punt. 
 
Een klinkende 7-1 zege dus, maar Z1 gaat nog sterkere oppositie krijgen. In de volgende wedstrijd, een ver-
plaatste thuiswedstrijd die uit tegen Caissa 2 wordt gespeeld, zal de tegenstand van een ander kaliber zijn. 
 
 
 
 1 november 2019 Zukertort/Z 1 (2079) – Caissa 2 (2100)  2½ - 5½ 

 Paul-Peter Theulings (2094) – Maarten Hoeneveld (2086)  1 - 0 
 Florian Jacobs (2207) – Elwin Osterwald (2142)  ½ - ½ 
 David Slagter (2181) – Arno Bezemer (2270)  0 - 1 
 Joël de Vries (2178) – Alje Hovenga (2261)  0 - 1 
 Milan Heller (2024) – Kasper Bleeker (1854)  0 - 1 
 Václav Ocelik (1794) – Robbert van ’t Kaar (2066)  1 - 0 
Uw verslaggever: Gijs IJzermans (2108) – Abe Willemsma (2091)  0 - 1 
Dirk Goes Jeroen Schoonackers (2043) – Paul Schipper (2026)  0 - 1 
 
Het verslag van deze wedstrijd zou worden geschreven door niemand minder dan Mark Rutte, onze 
minister-president. Via via hoorde ik dat hij een trouwe lezer is van l’Echec en dat hij me graag een keer 
wilde ontmoeten, dus toen ik laatst voor zaken in Den Haag moest zijn ging ik even bij hem langs in het 
torentje, alwaar ik volgens de beste VVD-tradities werd ontvangen met bier, bitterballen en een gulle lach. 
Het werd een genoeglijke middag. Mark liet doorschemeren dat hij graag als gastschrijver een verslagje van 
een externe wedstrijd wilde produceren (tegen een schappelijke reiskostenvergoeding, dat spreekt) en we 
werden het snel eens: op de Dag des Heren 1 november 2019 zou hij de wedstrijd Zukertort/Z 1 – Caissa 2 
observeren en een paar dagen later ten burele van de redactie een vlammend verslag op tafel leggen, ter 
meerdere eer en glorie van de L’Echec. 
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Een paar dagen werden weken, en zo rond de kerst begon de redactie zich lichte zorgen te maken. Hij zou 
het toch niet vergeten zijn? Mark is een man van vele kwaliteiten, dat is ontegenzeggelijk waar, maar om 
nou te zeggen dat hij een goed geheugen heeft …. 
 
“Mark, hoe zat dat nou ook alweer met die 70 burgerdoden in Irak bij een Nederlandse luchtaanval?” 
“O ja, verdomd, nou je het zegt, helemaal vergeten.” 
 
Met alle respect, maar elke vergelijking met een zeef is beledigend voor de zeef …. 
 
Afijn, ik belde hem met de vraag “Mark, ik lees op de SGA-website dat de wedstrijd is geëindigd in 4-4, wat 
is er in Godsnaam gebeurd”. Het antwoord was ontluisterend: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ik voelde de bui al hangen. Ondanks de geleverde wanprestatie wilde hij de overeengekomen reiskosten-
vergoeding nog wel even incasseren, maar hij bleek het bonnetje te zijn kwijtgeraakt, en zoals u ongetwijfeld 
weet is ook dat verankerd in de allerbeste VVD-tradities. 
 
 
 
 11 november 2019 Boven IJ 1 (1850) – Zukertort/Z 1 (2096)  ½ - 7½ 

 n.o.  – Joël de Vries (2178)  0 - 1 
 Eric Tetteroo (2024) – Paul-Peter Theulings (2094)  0 - 1 
 Peter Sassen (1770) – Gijs IJzermans (2108)  0 - 1 
 Ron van Dijk (1873) – Florian Jacobs (2207)  0 - 1 
 George Gijsen (1840) – Onno Elgersma (2223)  0 - 1 
 Huub Groenenberg (1815) – Jeroen Schoonackers (2043)  0 - 1 
Uw verslaggever: Jan Rot (1766) – Eric Roosendaal (1976)  ½ - ½ 
Dirk Goes André Meester (1863) – Laurens Schilstra (1935)  0 - 1 
 
 
Z1 veel te sterk voor Boven IJ 
 
Deze wedstrijd werd nimmer een wedstrijd, daar was het krachtsverschil domweg te groot voor. Wij gemid-
deld bijna 2100 tegen Boven IJ gemiddeld 1850, dat poets je niet zomaar weg. Nou ja, een avondje free-
wheelen is ook weleens lekker. 
 
Het was Joël de Vries die de score opende. Heel veel energie was daar niet voor nodig, want zijn beoogde 
tegenstander (zo die er al was) liet de wedstrijd opzichtig aan zich voorbij gaan. Een gevalletje no show, 1-0 
voor. 
 
Florian Jacobs verdubbelde de stand naar 2-0. In een woeste partij kwam hij met twee pionnen meer uit de 
verwikkelingen, en het toreneindspel was vrij elementair gewonnen. 
 
Laurens Schilstra maakte er 3-0 van. Gezeten aan de zwarte kant van een Hollandse opening werd hij gecon-
fronteerd met 2. Dd3, wat ik in mijn bijna 50-jarige schaakcarrière nog nooit heb gezien. Alles kan maar 
tegenwoordig. Het moet gezegd, de witspeler leek gelijk te krijgen, want Laurens kwam wat krakkemikkig 
uit de opening, maar hij wist zich kranig te herpakken. 

“Sorry Dirk, ik heb daar geen 
actieve herinnering aan” 
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Onno Elgersma zorgde voor de 4-0. In een Owens Defense ontwikkelde zijn tegenstander de c8-loper naar 
b7. Op zich niet onlogisch, maar met een eigen pion op d5 was de loper veroordeeld tot eeuwige inactiviteit. 
Onno daarmee de facto een stuk meer, en na damevangst was het einde oefening. 
 
Eric Roosendaal zorgde ervoor dat het geen 8-0 werd. In een Siciliaanse opening speelde zijn tegenstander 
vrijwel elke zet a tempo, wat een grondige openingskennis deed vermoeden. Een zwarte vrijpion op d4 gaf 
wat reden tot lichte zorg, maar Eric wist de partij binnen de remisemarge te houden. Stand daarmee 4½-½ en 
buit binnen. 
 
Jeroen Schoonackers parkeerde zijn loper op a7, in het volle vertrouwen dat die sterker was dan een wit 
paard op e3. Vervolgens kreeg wit een serieuze koningsaanval te verduren. Die werd afgekocht met een 
pion, maar toen er een tweede pion verloren ging staakte wit de strijd. 
 
Al vroeg in de partij kreeg Paul-Peter Theulings een mooie vrijpion op c3, maar er was heel wat voor nodig 
om de partij over de streep te trekken want de stelling werd erg ingewikkeld. In het eindspel won hij toch 
toen een van zijn pionnen onweerstaanbaar naar de overkant liep. Inderdaad, die op c3. 
 
Gijs IJzermans zorgde voor het slotakkoord. Kwaliteitswinst bracht de zege binnen handbereik, maar zijn 
tegenstander slaagde erin de stelling te compliceren. Uiteindelijk kwam er een niet alledaagse materiaal-
verhouding op het bord (Gijs twee torens, tegenstander drie lichte stukken plus wat pionnen), maar toen er 
een paard ging sneuvelen maakte het vallen van de vlag het uitspelen van deze stelling overbodig: punt 
voor Gijs. 
 
En zo werd het 7½-½ voor ons. Wat zijn we goed …. 
 
 
 
 6 december 2019 Zukertort/Z 1 (2104) – VAS 1 (2049)  6 - 2 

 Florian Jacobs (2207) – Khoi Pham (2114)  1 - 0 
 Sybolt Strating (2242) – Eline Roebers (2062)  1 - 0 
 Jeroen Schoonackers (2043) – Ed Baarslag (2192)  1 - 0 
 David Slagter (2181) – Milan Ramer (2101)  1 - 0 
 Nico Louter (1948) – Patriek Tromp (1992)  0 - 1 
 Paul-Peter Theulings (2094) – Jan Roebers (2145)  0 - 1 
Uw verslaggever: Milan Heller (2024) – Daan Schaink (1819)  1 - 0 
Eric Roosendaal Renzo Finkenflugel (2096) – Sierk Kanis (1965)  1 - 0 
 
Z1 duwt VAS verder in de problemen 
 
 
Z1 had met VAS echt een sterke tegenstander, al bleek dat niet uit de stand. VAS staat laag, na een slechte 
start. Z1 moest wat invallers regelen, en wist zelfs Sybolt te strikken, maar door een misverstand was er toch 
iemand te weinig. Gelukkig was Nico Louter als teamleider van Z2 aanwezig, en die nam dus plaats aan het 
lege bord. 
 
De start was nog niet geweldig, want PP heeft al een paar weken last van verkoudheid, en die vertaalde zich 
in wat slappe zetjes, waardoor zwart al snel kon toeslaan. Daarna viel alles de kant van Amstelveen op. 
David bereikte een eindspel waarin zwart geen vin kon verroeren. Florian had met de talentrijke Khoi Pham 
van doen, maar wist die na de opening te overspelen. Jeroen wist met zwart zijn tegenstander te h-lijnen met 
twee torens. Zo was het al 3-1 voordat de tijdnoodfase in zicht kwam. Renzo bouwde zijn actieve stelling om 
naar een aanval, vlocht een fraai mat met twee paarden en een toren en scoorde ook al. Sybolt stond al snel 
goed na de opening, en dacht vlot te winnen, maar aan de overkant zat Eline Roebers. En zo jong als ze is, in 
moeiljke stellingen blijft ze koel en vasthoudend, en met een verrassende manoeuvre wist ze een schijnbaar 
verloren stelling overeind te houden. Sybolt moest urenlang trekken en duwen om ten slotte toch definitief 
te kunnen toeslaan. Milan wist in het eindspel zijn overwegende stelling om te zetten in stukwinst. Zo liep 
de score enorm op. 
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Nico was het laatst begonnen en hij was ook het laatst klaar. In het middenspel ontglipte hem een bok die 
een stuk kostte. Het eindspel met loperpaar tegen loper plus twee pionnen was nog lang niet eenvoudig, 
vooral omdat er een motief met randpion en verkeerde loper inzat, maar wit bleef scherp en wist ten slotte 
de uitslag draaglijker te maken. 
 
Een dikke 6-2 zege dus, die VAS 1 met slechts 1 punt onder in de stand laat. Curieus genoeg staat VAS 2 een 
stuk hoger. Amstelveen staat voorlopig op kop, met 6 uit 4 en flink wat bordpunten. 
 
 
 

Verslaggeving Zukertort/Z 2 
 
 
 
 4 oktober 2019 Zukertort/Z 2 (1876) – VAS 3 (1630)  5½ - 2½ 

 Michiel Harmsen (1981) – Samuel Cohn (1780)  1 - 0 
 Henk Boot (1999) – Elmer van Eeghen (1697)  ½ - ½ 
 Eric Roosendaal (1976) – Ivo Kroon (1673)  1 - 0 
 Henri Krop (1916) – Remy Hakvoort (1696)  ½ - ½ 
 Harold de Boer (1892) – Wesley Ng (1613)  ½ - ½ 
 Hugo Luirink (1819) – Mathijs Kossen (1348)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Timothy van Hijfte  – Matteo van Cleef (1600)  1 - 0 
Eric Roosendaal Rugved Adavatkar (1549) – Niels Hoefsloot   ½ - ½ 
 
Start tweede team in de SGA bemoedigend 
 
 
Z2? U kent die term wellicht nog niet. Welnu, aangezien er veel overlap tussen KNSB-teams en SGA-teams 
is tegenwoordig, lijkt het weinig zinvol om het hoogste team in de SGA als ‘Amstelveen 4’ te betitelen. Vanaf 
dit seizoen worden de teams in de SGA dus ook vanaf 1 genummerd, en in de wandelgangen gebruiken we 
dan niet de A van Amstelveen (want dan zouden we twee teams met de naam A1 hebben) maar de Z van 
Zukertort. En het tweede team in de SGA van onze vereniging wordt dus vanaf nu in afgekorte vorm 
aangeduid met Z2. Ook weer opgehelderd. 
 
Z2 dus, speelde thuis tegen VAS 3 en won met 5½-2½. En als u zich nu afvraagt waarom dit verslag de span-
ning er meteen uithaalt, dan is de verklaring dat de wedstrijd zelf ook nooit spannend werd. Z2 is best een 
solide team en de bovenste borden (Michiel, Henk, Eric, Nico en Henri) moeten op dit niveau aardig kunnen 
scoren. De onderste vier borden werden ditmaal bezet door Harold, Hugo, Timothy en Rugved. Solide, dus 
Z2 moet op zijn minst in de subtop van de eerste klasse kunnen meedraaien. En tegen VAS 3 was de strijd na 
een dik uur al bijna beslist. Rugved won een stuk, Eric won een stuk, Henri won een pion. En toen Timothy 
ook nog eens won waren de matchpunten al zowat binnen. 
 
Natuurlijk liep het allemaal niet zo soepel als gehoopt. Rugved was wat pionnen kwijtgeraakt voor het stuk, 
en zwart probeerde alle witte pionnen af te ruilen. Henri kreeg een eindspel dat maar moeizaam te winnen 
was, en Eric kreeg zijn stukken niet goed uit de knoop – dat krijg je als je er te veel hebt. Ondertussen vielen 
er wat normale remises: Hugo, Henk en Harold om precies te zijn. Een fraaie alliteratie. En Michiel combi-
neerde zijn tegenstander eruit en zette dus een tweede winstpunt op het scorebord. Rugved stond inmiddels 
zo ongeveer verloren in een eindspel van toren en loper tegen toren en drie verbonden vrijpionnen, maar 
wist er op magische wijze nog een halfje uit te slepen. 
 
Bij 4-2 gaf Henri ook maar remise, zodat de winst zeker was en alle vier de H’s in het team dus remise speel-
den. Eric kreeg ten slotte de reorganisatie van zijn stelling rond, waarna het extra stuk uiteraard de doorslag 
gaf. 
 
Drie zeges, vijf remises, een mooie start voor Z2. 
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 29 oktober 2019 Caissa 4 (1775) – Zukertort/Z 2 (1902)  3½ - 4½ 

 David Laan (1876) – Jan Helsloot (2023)  ½ - ½ 
 Olaf Ephraim (2013) – Henk Boot (1999)  ½ - ½ 
 Peter Hoomans (1887) – Eric Roosendaal (1976)  0 - 1 
 Wim Suyderhoud (1753) – Nico Louter (1948)  ½ - ½ 
 Jan van Banning (1778) – Henri Krop (1916)  ½ - ½ 
 Jan Timmerman (1649) – Marcel Laarhoven (2026)  0 - 1 
Uw verslaggever: Frans Roes (1635) – Rugved Adavatkar (1549)  1 - 0 
Eric Roosendaal Tony Lith (1608) – Michel Hoetmer (1778)  ½ - ½ 
 
 
Z2 wint op het nippertje 
 
Dat de wedstrijd tegen Caissa 4 waarschijnlijk een stuk spannender zou worden dan de vrij soepele over-
winning in de eerste ronde, leek vooraf wel zeker. Dat Z2 pas om kwart voor twaalf op voorsprong zou 
komen was niet direct voorzien. 
 
Het begin zat niet mee. Rugved speelde nogal snel, maar dat bleek geen garantie voor hoge kwaliteit. Er ging 
een stuk af, en vanaf dat moment kwam het punt voor Caissa niet meer in gevaar. 
 
Probleem voor Z2 was dat het lang niet duidelijk was waar aan onze kant gescoord zou kunnen worden. 
Nico, een vrij vlakke partij, wat afruilen, een eindspel met ongelijke lopers zat er aan te komen – remise. 
Henk Boot, ook hier werd wat geruild, en ook hier rolde er een gelijk eindspel uit – remise. 
 
Jan Helsloot dan. Stond eerst slecht, daarna gewonnen, maar zwart tructe zich eruit en wat overbleef was 
een eindspel met ongelijke lopers en alle pionnen op één vleugel. Tja, wat moet je dan anders dan remise 
aannemen? 
 
Dan Marcel, blij dat hij weer terug is. Nog een beetje roestig, zo dacht hij zelf, maar richting tijdnood zag hij 
scherp dat er een tijdelijk dameoffer inzat, waarna het materiaal met rente terugkwam. Eindelijk dan de 
gelijkmaker. 
 
Nog drie te gaan. Michel had al eens remise aangeboden, maar wit verklaarde na afloop dat hij een hekel 
had aan remise. Toen alle stukken verdwenen waren en alle pionnen tegen elkaar aan waren geschoven, zat 
er toch echt niets anders meer op dan een puntendeling. Henri had eerst een minnetje, uiteindelijk een plus-
je, maar weinig tijd – de vijfde remise. 
 
En dus bleef Eric over. Een initiatief, dat wel, maar Eric miste eerst een winst in het middenspel, en later nog 
eentje over de zevende rij. In plaats daarvan won hij wel twee pionnen en bleef hij bovendien steeds op tijds-
voorsprong. Toen zwart in zijn laatste minuut zat, groeiden de problemen hem boven het hoofd en ging hij 
door zijn vlag. 
 
Een krappe zege, maar ook die tellen. Vier punten uit twee wedstrijden, dat kon slechter. 
 
 
 
 6 december 2019 Zukertort/Z 2 (1882) – Fischer Z 1 (1894)  2 - 6 

 Henk Boot (1999) – Bram van Dijk (1972)  0 - 1 
 Eric Roosendaal (1976) – Martin Markering (1928)  ½ - ½ 
 Harold de Boer (1892) – Martijn Wessels (1980)  ½ - ½ 
 Henri Krop (1916) – Kees de Kruif (1891)  0 - 1 
 Marcel Laarhoven (2026) – Thomas Hauptmann (1886)  ½ - ½ 
 Hugo Luirink (1819) – Michael Abspoel (1848)  0 - 1 
Uw verslaggever: Timothy van Hijfte  – Adri Schoorl (1803)  0 - 1 
Eric Roosendaal Rugved Adavatkar (1549) – Henk van Ginkel (1842)  ½ - ½ 
 
Z2 onderuit op reünie-achtige wedstrijd 
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Spelen tegen Fischer Z is voor Amstelveen altijd speciaal. Zo ongeveer de helft van de leden van Fischer Z 
was ooit lid van Amstelveen, dus zagen we Thomas Hauptmann, Michael Abspoel en diverse andere beken-
den terug. De match begon zeer vredelievend. Eric kreeg al na 10 zetten een halfje aangeboden, besloot dat 
de week zwaar was geweest en accepteerde. Harold deed alles na wat wit deed, en dus bood die na 11 zetten 
remise aan. Harold had jeugdtraining in de benen en vond het wel mooi zo. 
 
Daarna ging er veel mis aan onze kant. Rugved raakte een stuk achter, deed een blufzet en bood remise aan. 
Zwart had ouwemannetjestijdnood (rest van de partij in een kwartier) en nam het dus aan, in gewonnen 
stand. Mazzeltje. Verder gaf Fischer Z niet veel meer weg. Henk verslikte zich in een penning, Henri gaf een 
pion weg, Hugo kwam passief te staan en ging tenonder, en de match was al beslist. Marcel stond iets min-
der, maar de opponent vond het mooi zo en was tevreden met remise. Timothy had een kansrijke stelling, 
maar zijn ervaren tegenstander deed het handiger in tijdnood en scoorde een vierde winstpunt voor Fischer 
Z. 
 
Tja. Vier remises, viermaal verloren. 2-6, weinig op af te dingen. Fischer Z blijft koploper en zal wellicht pro-
moveren. Z2 is terug in de middenmoot. 
 
 
 
 31 januari 2020 Zukertort/Z 2 (1948) – De Volewijckers 1 (1927)  4½ - 3½ 

 Michiel Harmsen (1981) – Tigran Spaan (2031)  1 - 0 
 Henk Boot (1999) – Martin Beugel (2008)  0 - 1 
 Eric Roosendaal (1976) – Sjoerd Roebers (2059)  1 - 0 
 Marcel Laarhoven (2026) – Mark van Beurden (1939)  ½ - ½ 
 Harold de Boer (1892) – Roger Mehra (1924)  0 - 1 
 Olav Lucas (1973) – Richard Lindeman (1862)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Henri Krop (1916) – Dennis Heisen (1767)  1 - 0 
Eric Roosendaal Hugo Luirink (1819) – Jan de Boer (1822)  ½ - ½ 
 
Z2 wint spannende wedstrijd, maar niet zonder fortuin 
 
 
Z2 was het seizoen goed gestart met twee zeges, maar kreeg in de derde ronde lelijk klop van Fischer Z. In 
ronde 4 stond het duel met ‘de andere koploper’ op het programma. Bij winst zou Z2 bovenin blijven mee-
draaien. De Volewijckers heeft echter een sterk team. Kapitein Nico had dan ook zijn sterkste matrozen aan 
dek gecommandeerd. Dat bleek wel nodig, want zelfs in deze opstelling bleek de gemiddelde rating per 
team vrijwel gelijk. 
 
De eerste uren waren maar matig voor Z2. Olav voelde zich niet 100%, speelde een stuk of 18 zeer solide 
zetjes, en bracht zonder een stuk te hebben geslagen een halfje binnen. Altijd beter dan een lege dop. Hugo 
overzag een potentieel familieschaak en moest met wit Lxh3 en even later zelfs Lxg2 toestaan. Twee gratis 
pionnen voor zwart, die met een kluit stukken rond de witte koning dwarrelde. Hugo dacht zelfs aan op-
geven, wat misschien niet onrealistisch was, maar Olav nam inmiddels de taak van raadsman en kapitein 
van de afwezige Nico waar en sprak Hugo moed in. Die speelde dus door, en zie, zwart stond dan wel ge-
wonnen, maar wist ook niet hoe het verder moest. Het was nog steeds niet echt uit. 
 
Bij Harold ging het na de opening niet al te geweldig. Als zwart na een kleine 20 zetten nog steeds een paard 
op b8 en een toren op a8 heeft, dan is er vaak iets mis. Wit offerde met donderend geweld Pxg7, waarna 
Harold in een penning raakte en een stuk of vijf tempi moest verliezen om zijn dame te redden. Wit kreeg als 
compensatie voor het stuk eerst twee pionnen, toen een kwaliteit en nog eens twee pionnen. Meer dan 
genoeg voor het punt. 
 
Positief nieuws was er wel bij Henri. Via een klein trucje won hij een pion, en na wat afruilen bleef er een 
eindspel met pluspion over. Dat leek gewonnen, al moet dat altijd nog gebeuren. Henri wikkelde de zaak 
keurig af en mocht de gelijkmaker laten noteren. 
 
Henk stond onder stevige druk, maar kwam daar langzaam onder vandaan. Een afwikkeling naar een gun-
stig eindspel leek aanstaande, maar Henk overzag een penning en meteen was het mis. De Volewijckers 
weer op voorsprong. 
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Die werd weer te niet gedaan door Michiel. Onze voorzitter zat op het kopbord, wit deed e4, en dan kun je al 
noteren dat het Frans wordt. Wit speelde de doorschuifvariant en deed het centrum op slot. Wit rokeerde 
kort, zwart rokeerde lang. Wit probeerde iets op de damevleugel, zwart deed f6 en kreeg een open g-lijn. 
Maar daar waar wit zijn stukken niet op de goede velden kreeg, had Michiel zware druk met twee torens 
over de g-lijn. Wit moest alle zeilen bijzetten om niet te worden weggespeeld, maar Michiel drukte door en 
won sterk. Gelijk. 
 
Hoe was het ondertussen bij Hugo? Wel, zwart had geen mat of andere winsten kunnen vinden. Het moest 
van een eindspel komen. Met extra pionnen, dat wel, maar Hugo had er ook nog een paar, en die gingen 
rennen. Zwart deed het hier en daar niet echt handig, en het slot van het liedje was dat Hugo met een allang 
niet meer verwacht halfje uit de strijd kwam. “Zie je nou wel?” zei Olav. De remise was zeker ook deels zijn 
verdienste! 
 
Goed, 3-3, Marcel en Eric speelden nog. Marcel had een overwicht, vanuit de opening al. Dat leverde echter 
niet veel op. Zwart bleef stug staan, en na een grote afruil had Marcel weliswaar een pluspion maar ook een 
eindspel met ongelijke lopers. Zwart bood remise aan, maar Marcel had een meerderheid op de dame-
vleugel, en zwart had ook nog een dubbelpion, dus hij wilde het nog wel even proberen. In zulke stellingen 
moet de koning dan actief worden. Die stond nog veilig thuis op g1. Toen Marcel echter verzuimde tijdig 
Kf1 te spelen kon zwart met Ld3! de witte monarch tot huisarrest veroordelen. Een zet later was het alsnog 
remise. 
 
Bleef Eric over. Wit had een klein plusje na de opening. De stelling ging open, en het werd erg ingewikkeld. 
Eric vertrouwde de stelling niet erg en bood maar eens tactisch remise aan. Wit verbruikte vijf van zijn res-
terende negen minuten en speelde toch door. Tactiek geslaagd! Toen een lastig eindspel werd bereikt had 
wit nog maar een minuut over (Eric meer dan vijf). Wit kon een paar maal beter spelen, maar dankzij tijd-
noodfoutjes liep een zwarte vrijpion ineens heel hard. Dat kostte een stuk, maar het eindspel van T + P + h-
pion tegen T + g- en h-pion was waarschijnlijk toch remise. Wit zat echter nog in de ik-heb-hoge-tijdnood-
stand en bleef vrijwel a tempo spelen (wat hem een paar minuten aan increment opleverde). In de haast 
overzag wit een trucje, en ging alsnog nadenken toen het al te laat was. Eric kon de beide pionnen verove-
ren, waarna wit gedesillusioneerd opgaf. 
 
Een overwinning waarin het bepaald niet tegenzat. Met name de tegenstanders van Eric en Hugo zullen zich 
op de terugweg hebben afgevraagd hoe het toch mogelijk was dat ze samen maar een half punt binnen-
brachten. Daarmee staat Z2 weer gelijk met De Volewijckers en een puntje achter op Fischer Z. Die twee 
teams spelen in de volgende ronde tegen elkaar – als dat gunstig valt voor Z2 kan het seizoen nog bijzonder 
interessant worden. 
 
 
 
 28 februari 2020 Chaturanga 1 (1847) – Zukertort/Z 2 (1898)  3½ - 4½ 

 Jouke van Veelen (2064) – Jan Helsloot (2023)  1 - 0 
 Waldemar Moes (1939) – Eric Roosendaal (1976)  0 - 1 
 Jan Steevens (1530) – Henk Boot (1999)  0 - 1 
 Jasper Boonstra (1909) – Marcel Laarhoven (2026)  ½ - ½ 
 Tobias Arnoldussen (1891) – Henri Krop (1916)  ½ - ½ 
 Iwan Lont (1920) – Harold de Boer (1892)  1 - 0 
Uw verslaggever: Auke van Nie (1694) – Wessel Veerbeek (1801)  ½ - ½ 
Eric Roosendaal Pjotr van Nie (1830) – Rugved Adavatkar (1549)  0 - 1 
 
Z2 succesvol bij bezoek aan de Bijlmer 
 
 
En weer was het spannend tot het laatste moment. Chaturanga is een behoorlijk sterk team, en Z2 was op 
papier wel favoriet, maar toch hooguit licht favoriet. En bij winst kon Z2 leuk bovenin meedraaien. 
 
Er was een snelle voorsprong nadat beide spelers aan bord 8 er een soort rapidpartij van maakten. De zetten 
vlogen je om de oren daar. Nog voor negenen was er al een eindspel bereikt van lopers en torens. Rugved 
Adavatkar kreeg het initiatief, wit maakte een beslissende fout en na een kleine 50 zetten in amper een uur 
was het punt binnen. 
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Hierna volgde een vredelievende fase. Debutant Wessel Veerbeek speelde solide en het werd een vrij vlakke 
remise. Marcel Laarhoven kreeg remise aangeboden op een nog vrijwel vol bord. Hoe stond dat? Lastig. 
Voor beiden eigenlijk. Marcel vond het wel mooi zo, en nam het aan. Stand 2-1. 
 
Het zag er allemaal gunstig uit, want Jan Helsloot deed het sterk aan het kopbord, maar een paar mindere 
zetten zorgden voor een totaal ander beeld. Zwart kwam los, activeerde al zijn stukken en het eind van het 
liedje was dat Jans koningsstelling onder de voet gelopen werd. Weg voorsprong. 
 
Henk Boot zat tegen een dichte stelling aan te kijken, maar zwart had een ander probleem, namelijk de klok. 
Rond zet 25 was hij al in tijdnood. Dan hoef je weliswaar niet meer te noteren, maar dat is dan ook het enige 
pluspunt. Henk haastte zich niet, voerde de druk op, waarna zwart tot een wanhoopsoffer van dame voor 
twee stukken besloot. Dat werkte niet, en even later was het 3-2. 
 
Maar ook die voorsprong bleef niet intact. Harold de Boer was al na de opening in een lastig parket geraakt. 
Pion achter, minder ruimte, dat zag er niet goed uit. Harold probeerde uit alle macht terug te vechten, maar 
wit liet niet meer los – opnieuw gelijk, 3-3 nu. 
 
Bord 2 dan, waar Eric Roosendaal het opnam tegen ons oud-lid Waldemar Moes. Die speelde een vrij saaie 
opening, en het werd een beetje vlakke stand. Wit kon niet veel, zwart ook niet. Remiseachtig, zou je zeggen. 
Niets doen dan maar? “Dat zit niet in mijn systeem” zei wit na afloop. Hij offerde een pion, en toen dat niet 
het gewenste succes had even later nog maar eentje. Eric zag tot zijn genoegen dat het allemaal tactisch 
werd, nam de offers aan, en ging toen hollen met een inmiddels vrije h-pion. Wits tegenactie op de dame-
vleugel kwam vele tempo’s te laat. 4-3. 
 
Dus mocht Henri Krop de bal over de lijn tikken. Daar was een scherp eindspel met ongelijke lopers en 
dames op het bord. Zwart dreigde mat, wit gaf dozijnen schaakjes. Toen Henri doorkreeg dat het 4-3 stond 
bood hij remise aan. Zwart wilde eigenlijk niet, maar zag dat hij niet kon ontsnappen aan de schaakjes 
(behalve door mat toe te laten) en nam het dus toch maar aan. 
 
Een minimale zege opnieuw. Concurrent Fischer Z verloor van de andere concurrent, Volewijckers. Die 
delen nu de koppositie met Amstelveen, al hebben ze wel twee bordpunten meer. De laatste ronden worden 
nog spannend. 
 
 
 

Geen verrassende winnaar bij SGA 
Open Snelschaakkampioenschap 

– door Dirk Goes – 

Tot voor kort werden alle SGA-toernooien gespeeld in Sporthal IJburg, maar die ruimte is niet langer 
beschikbaar. Zodoende moest het SGA-bestuur op zoek naar een nieuwe locatie voor haar Open Snelschaak-
kampioenschap, en na ampele overwegingen besloot men dit toernooi op zondag 29 december 2019 in het 
Bilderdijkpark (de thuislocatie van Amsterdam West) te organiseren. Het aantal inschrijvingen bleef wat 
achter bij de hooggestemde verwachtingen, maar met 70 deelnemers (vorig jaar 100) was het kwantitatief 
toch nog redelijk bezet. 
 
Het toernooi begon met een klein aanloopprobleem. De organisatie had verwacht gebruik te kunnen maken 
van de Amsterdam West-printer, maar die bleek ineens zonder toner te zitten. Secretaris Klaas Knoester liep 
naar de dichtstbijzijnde tonerwinkel, maar moest onverrichterzake op zijn schreden terugkeren. Wat nu? 
Wedstrijdleider Theo Weijers maakte aanvankelijk van de nood een deugd door de indeling hardop voor te 
lezen (wat met tongbrekende namen als die van de broertjes Nyuk Lyn en Chi Yun Cchung de nodige hila-
riteit opleverde), totdat iemand op het lumineuze idee kwam om met behulp van een beamer de indelingen 
op een groot scherm te projecteren, en zo was dat probleem ook weer getekkeld. 
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Met drie IM’s en drie FM’s was het evenement kwalitatief behoorlijk sterk bezet, waarbij titelfavoriet Hing 
Ting Lai (2442) onder andere moest afrekenen met de concurrentie van de 2300-spelers Jeffrey van Vliet, 
Pieter Hopman, Piet Peelen, Tobias Kabos en Daan Zult. Grote namen, maar Hing Ting heeft wel voor hetere 
vuren gestaan (vorig jaar nog won hij met 16-14 een vluggermatch van Erwin L’Ami!) en maakte zijn favo-
rietenrol met verve waar. Hij stond halfjes af aan Tobias Kabos en Piet Peelen, won zijn overige partijen met 
doorgaans speels gemak, en eindigde op 12 uit 13, een half punt voor Jeffrey van Vliet. Hiermee behaalde 
Hing Ting zijn vijfde overwinning in zes jaar tijd, en als we zijn woorden direct na de prijsuitreiking (“Win-
nen verveelt nooit”) mogen geloven, ziet het ernaar uit dat zijn schrikbewind nog wel een tijdje zal duren. 
 
Piet Peelen had na 10 ronden al 7½ punt verzameld, maar nederlagen in de ronden 11 en 12 stonden een 
hoge eindklassering in de weg. Na winst in de laatste ronde toch nog 8½ uit 13. Marc Overeem scoorde 8 
punten, Dirk Goes 6½. 
 
 
 

 
 
 
 

Max Euwe Centrum al 33 jaar een begrip! 
 
Eind 2019 bestond het Max Euwe Centrum (MEC) 33 jaar. Begonnen in de Paleisstraat, maar sinds oktober 
1991 op het Max Euweplein, op de eerste verdieping boven het bekendste buitenschaakspel van Neder-
land. 
 
Het MEC is opgericht ter nagedachtenis aan Max Euwe, de enige Nederlandse wereldkampioen schaken 
(1935-1937). Er is een permanente tentoonstelling over Euwe, er zijn wisseltentoonstellingen en er is een 
grote bibliotheek met meer dan 10.000 titels. 
 
In het MEC kun je leuk en interessant beeldmateriaal over schaken bekijken, je kunt er leren schaken op 
de computer, er zijn leuke schaakpuzzels om op te lossen, kun je snuffelen in de duizenden boeken, ook 
zijn er tweedehands boeken te koop, maar natuurlijk kun je er ook een potje schaken. Voor de jeugd zijn 
er museumquizzen, speciale leerzame en ludieke spelletjes, schaaktekeningen en videoclips. 
 
Met enige regelmaat organiseren we schaaktrainingen, lezingen, boekenmarkten, filmmiddagen en elke 
zomer een groot Schaakfestival, buiten op het Max Euweplein. Ook geven we vier keer per jaar een 
nieuwsbrief uit (twee papieren en twee digitale). Op onze website, een must voor elke schaakliefhebber, 
staat nog veel meer over onze activiteiten en over Euwe. 
 
Interessant voor jong en oud, en de toegang is gratis! 
 
Het MEC is dinsdag tot en met vrijdag en op de eerste zaterdag van de maand geopend van 12.00 tot 16.00 
uur. 
 
Max Euwe Centrum 020-6257017 
Max Euweplein 30a euwemec@xs4all.nl 
1017 MB Amsterdam www.maxeuwe.nl 
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Coronahumor 
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Externe competitie seizoen 2019/2020 
 
 
Medio maart 2020 hebben zowel de KNSB als de SGA de externe competitie voortijdig beëindigd in verband 
met de coronacrisis. 

Standen op dat moment 

KNSB, 1e klasse A  Gesp Mp Bp  1 2 3 4 5 6 7 8 9 
              
1. Paul Keres 1 6 12 43½   7½ 7½ 6½ 8   7½ 6½ 
2. Zukertort Amstelveen 1 5 8 31½  2½    6  8½ 8 6½ 
3. Caissa Eenhoorn 1 5 8 26½  2½   6½  5½ 6  6 
4. Het Witte Paard Haarlem 1 5 5 26  3½  3½   6 8 5  
5. Wageningen 1 5 4 20½  2 4    3½ 5½  5½ 
6. Groninger Combinatie 2 5 3 24½    4½ 4 6½  5 4½  
7. SG Max Euwe 1 6 3 23½   1½ 4 2 4½ 5   6½ 
8. Philidor Leeuwarden 1 5 3 19  2½ 2  5  5½   4 
9. Kennemer Combinatie 2 6 2 25  3½ 3½ 4  4½  3½ 6  
 
 
 
KNSB, 2e klasse C  Gesp Mp Bp  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                
1. Philidor Leiden 1 6 10 28    3½   4½ 4½ 4½ 5½ 5½ 
2. AAS 1 6 9 28½    5 3  5½ 4 4½ 6½  
3. Messemaker 1847 1 6 9 27½  4½ 3  5½ 5  4  5½  
4. SOPSWEPS’29 1 6 8 26½   5 2½  4½   3½ 4½ 6½ 
5. VAS 1 6 6 24½    3 3½  5 3 5  5 
6. Het Witte Paard Sas van Gent 2 6 6 24½  3½ 2½   3   6 4½ 5 
7. DD 1 6 5 23½  3½ 4 4  5    3 4 
8. Rijswijk 1 6 4 21  3½ 3½  4½ 3 2    4½ 
9. Schaakmat Westland 1 6 2 18½  2½ 1½ 2½ 3½  3½ 5    
10. Zukertort Amstelveen 2 6 1 17½  2½   1½ 3 3 4 3½   
 
 
 
KNSB, 6e klasse D  Gesp Mp Bp  1 2 3 4 5 6 7 8 
              
1. Overschie 2 5 9 25½   4 4½  6 4½  6½ 
2. De IJssel 1 5 7 21  4  2½   4½ 5½ 4½ 
3. CSV 2 5 6 24  3½ 5½  3   5½ 6½ 
4. Zukertort Amstelveen 3 5 6 21    5  3 3½ 4½ 5 
5. Leiderdorp 3 5 5 17½  2   5  1½ 4 5 
6. Krimpen aan den IJssel 4 4 4 18  3½ 3½  4½ 6½    
7. DD 4 4 1 12½   2½ 2½ 3½ 4    
8. Spijkenisse 3 5 0 12½  1½ 3½ 1½ 3 3    
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SGA, hoofdklasse  Gesp Mp Bp  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
               
1. Zukertort Amstelveen 1 6 10 34    2½ 5  6 6  7 7½ 
2. Caissa 1 6 10 32    6½ 3½   5½ 4½ 6 6 
3. Caissa 2 6 7 26½  5½ 1½  2½   4 7 6  
4. ENPS 1 6 7 24½  3 4½ 5½  4 5½ 2    
5. VAS 2 6 6 26     4  3½ 4½ 2½ 7½ 4 
6. Amsterdam West 1 6 5 23½  2   2½ 4½   4 3½ 7 
7. VAS 1 6 5 23  2 2½ 4 6 3½   5   
8. De Raadsheer 1 6 5 22½   3½ 1  5½ 4 3   5½ 
9. Oosten-Toren 1 6 4 15  1 2 2    ½ 4½    5 
10. Boven IJ 1 6 1 13    ½ 2   4 1  2½ 3  
 
 
 
SGA, 1e klasse A  Gesp Mp Bp  1 2 3 4 5 6 7 8 
              
1. De Volewijckers 1 5 8 23   3½ 4½   5½ 5 4½ 
2. Zukertort Amstelveen 2 5 8 21  4½  2  4½  5½ 4½ 
3. Fischer Z 1 5 7 25½  3½ 6  6½  4  5½ 
4. Amsterdam West 3 5 5 17½    1½  4 1½ 4½ 6 
5. Chaturanga 1 5 4 20   3½  4  5 4 3½ 
6. ENPS 2 5 3 19½  2½  4 6½ 3  3½  
7. VAS 3 5 3 17½  3 2½  3½ 4 4½   
8. Caissa 4 5 2 16  3½ 3½ 2½ 2 4½    

Individuele scores 

 Zukertort KNSB 1 Score TPR    Zukertort KNSB 2 Score TPR 
              
Fitzgerald Krudde 4 ½ uit 5 2515   Renzo Finkenflugel 3 ½ uit 6 2303 
Onno Elgersma 4  uit 5 2506   Jeroen Schoonackers 2 ½ uit 6 2067 
Sybolt Strating 4  uit 5 2420   Esther de Kleuver 2 ½ uit 6 2048 
Florian Jacobs 3 ½ uit 5 2365   Paul-Peter Theulings 2  uit 6 2066 
Jelmer Sminia 3 ½ uit 5 2335   Eric Roosendaal 2  uit 6 1929 
Piet Peelen 3  uit 5 2409   Marcel Mol 1 ½ uit 4 1956 
Stan van Gisbergen 2 ½ uit 5 2275   Laurens Schilstra 1  uit 2 2051 
Marc Overeem 2 ½ uit 5 2123   Michel Hoetmer 1  uit 2 2004 
Sander Los 1 ½ uit 2 2359   Daniël Kutchoukov 1  uit 4 1874 
Jonathan Tan 1  uit 2 2179   Jan Helsloot  ½ uit 5 1854 
Gijs IJzermans 1 ½ uit 5 1992   Olav Lucas 0  uit 1 1739 
Daniël Kutchoukov 0  uit 1 1712         
              
 31 ½ uit 50     17 ½ uit 48  
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 Zukertort KNSB 3 Score TPR    Zukertort SGA 1 Score TPR 
              
Wim Moene 4 ½ uit 5 2039   Florian Jacobs 5 ½ uit 6 2378 
Willem van der Weij 3  uit 5 1576   Joël de Vries 4  uit 5 2281 
Brent Waersegers 2 ½ uit 5 1365   Jeroen Schoonackers 4  uit 5 2213 
Harold de Boer 2  uit 2 2000   David Slagter 3  uit 4 2293 
Rens Blom 2  uit 3 1524   Paul-Peter Theulings 3  uit 5 2071 
Michiel Harmsen 1 ½ uit 2 1884   Václav Ocelik 2 ½ uit 3 2176 
Pieter te Brake 1 ½ uit 3 1228   Renzo Finkenflugel 2 ½ uit 4 2062 
Rugved Adavatkar 1 ½ uit 4 1531   Onno Elgersma 2  uit 3 2094 
Dinabandhu Behera 1  uit 1 1616   Gijs IJzermans 2  uit 3 2051 
Hugo Luirink 1  uit 4 1471   Sybolt Strating 1 ½ uit 2 2376 
Abhishek Pillai  ½ uit 4 1151   Michiel Harmsen 1  uit 1 2662 
Danny Kool 0  uit 2 1240   Laurens Schilstra 1  uit 1 2598 
        Milan Heller 1  uit 2 1837 
        Dirk Goes  ½ uit 1 1873 
        Eric Roosendaal  ½ uit 1 1766 
        Sander Los 0  uit 1 1365 
        Nico Louter 0  uit 1 1257 
              
 21  uit 40     34  uit 48  

 
 
 
 Zukertort SGA 2 Score TPR      
        

 
 

Eric Roosendaal 4 ½ uit 5 2255   
Marcel Laarhoven 2 ½ uit 4 1938   
Henri Krop 2 ½ uit 5 1805   
Michiel Harmsen 2  uit 2 2641   
Rugved Adavatkar 2  uit 4 1769   
Henk Boot 2  uit 5 1775   
Timothy van Hijfte 1  uit 2 1702   
Hugo Luirink 1  uit 3 1551   
Harold de Boer 1  uit 4 1670   
Olav Lucas  ½ uit 1 1862   
Nico Louter  ½ uit 1 1753   
Wessel Veerbeek  ½ uit 1 1694   
Michel Hoetmer  ½ uit 1 1608   
Jan Helsloot  ½ uit 2 1781   
        
 21  uit 40    
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Eindstand interne competitie seizoen 2019/2020 
 
1. Stan van Gisbergen 12   18. Hanneke Elgersma 7 
2. Sander Los 10½   19. Hans van Nieuwkerk 7 
3. Onno Elgersma 10½   20. Wessel Veerbeek 6½ 
4. Nico Louter 9   21. Wouter Simonis 6½ 
5. Jan Helsloot 8½   22. Saurabh Adavatkar 6 
6. Henri Krop 8½   23. Marcel Mol 5½ 
7. Paul-Peter Theulings 8½   24. John Spinhoven 5 
8. Renzo Finkenflugel 8   25. Walther Kappelhof 5 
9. Jeroen Schoonackers 8   26. Edwin van Erp 5 
10. Eric Roosendaal 8   27. Peter Waaning 5 
11. Hans Koster 8   28. Ferry Weverling 4½ 
12. Henk Boot 7½   29. Michel Hoetmer 4 
13. Timothy van Hyjfte 7½   30. Dennis Metekohy 3½ 
14. Hugo Luirink 7   31. Roman Agapov 3 
15. Harold de Boer 7   32. Mathijs Pellemans 1½ 
16. Michiel Harmsen 7   33. Aeron Yung 1 
17. Rugved Adavatkar 7   34. Dinabandhu Behera 1 
        

Snelschaakcompetitie seizoen 2019/2020 (Verlaancup) 
 
Niet georganiseerd in verband met de coronacrisis. 

Eindstand rapidcompetitie seizoen 2019/2020 (Simoniscup) 
 

  20 dec. 2019 10 jan. 2020 Totaal 
     
1. Nico Louter 2 3½ 5½ 
2. Michiel Harmsen 2 3½ 5½ 
3. Henk Boot 2½ 1½ 4 
4. Jeroen Schoonackers 2 2 4 
5. Hugo Luirink – 3½ 3½ 
6. Rugved Adavatkar 1 2½ 3½ 
7. Henri Krop 1½ 2 3½ 
8. Eric Roosendaal 1½ 2 3½ 
9. Jan Helsloot 2 1½ 3½ 
10. Hans van Nieuwkerk 1 2 3 
11. Harold de Boer 3 – 3 
12. Onno Elgersma 3 – 3 
13. Hans Koster – 2½ 2½ 
14. Michel Hoetmer 0 2½ 2½ 
15. John Spinhoven 2 – 2 
16. Dennis Metekohy 1 ½ 1½ 
17. Edwin van Erp 1 ½ 1½ 
18. Wouter Simonis 1 – 1 
19. Saurabh Adavatkar 0 1 1 
20. Hanneke Elgersma ½ – ½ 
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Kort nieuws 

– door Dirk Goes – 

Haarlem, 19 tot en met 27 oktober 2019 
 
Renzo Finkenflugel behaalde een van de grootste successen uit zijn carrière door de A-groep van de Haar-
lemse Meesters te winnen. 7 uit 9 en een TPR van 2266, prachtig. Het leverde hem 45 ratingpunten op. Marc 
Overeem eindigde op 6 punten, Daniel Kutchoukov op 5. In de B-groep behaalden onze jeugdspelers Abhis-
hek Pillai en Shrey Shah een score van 2½ uit 9. 
 

 
 
Shrey Shah en Abhishek Pillai spreken elkaar in de wandelgangen van de Haarlemse Meesters. 
 
 
Hoogeveen, 19 tot en met 26 oktober 2019 
 
De rating van Onno Elgersma vertoont de laatste tijd een spectaculair stijgende curve. Ook in Hoogeveen 
ging het weer crescendo. Na 5½ uit 9 konden er weer 13 ratingpunten worden bijgeschreven. 
 
 
Amsterdam, 25 tot en met 27 oktober 2019 
 
In de A-groep van het door Caissa georganiseerde Eijgenbrood-toernooi, waar onze eigen Eric Roosendaal 
als arbiter rondliep, leverde Sybolt Strating een prestatie van formaat. Met 5 uit 6 won hij het toernooi, 
samen met Hing Ting Lai, Tobias Kabos en de Italiaan Alessio Boraso. Laurens Schilstra behaalde in deze 
groep 2½ punt. 
 
In de B-groep deed John Spinhoven het met 4½ uit 6 naar behoren. Rugved Adavatkar moest het doen met 2 
punten. 
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Sybolt op het podium tijdens de prijsuitreiking. 
 
 
Weesp, 7 december 2019 
 
Nico Louter en Michiel Harmsen zijn woonachtig in Weesp, en het was dan ook niet meer dan logisch dat ze 
meededen aan het Open Rapidkampioenschap dat de plaatselijkse schaakvereniging WSC elk jaar organi-
seert. Nico scoorde 5 uit 7, Michiel 4 uit 7. 
 
 
Amsterdam, 19 december 2019 
 
Het jaarlijkse rapidtoernooi voor veteranen lokte 38 vijftigplussers naar de Batjan-zaal, vlakbij het Muider-
poort Station. Onze kopman Piet Peelen won het evenement met 6 uit 7. Marc Overeem behaalde 5 punten, 
Henk Boot 4½. 
 
 
Apeldoorn, 9 februari 2020 
 
Op zondag 9 februari 2020 reisde Onno Elgersma af naar Apeldoorn om daar mee te doen aan de 22e editie 
van het Open Apeldoorns Snelschaakkampioenschap. Zijn score van 9 uit 13 was goed voor een gedeelde 
derde plaats. Winnaar werd IM Thomas Beerdsen, er waren 38 deelnemers. 
 
 
Leiden, 28 februari tot en met 1 maart 2020 
 
Daniel Kutchoukov scoorde 3 uit 6 in de A-groep van het Noteboom-toernooi. In de C-groep behaalde 
Abhishek Pillai 3½ punt en Shrey Shah 2. 
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Een terugblik op de Zukertort-locaties 

De nuvolgende tekst is een transcriptie van de toespraak die Wouter Simonis hield op 
vrijdag 20 december 2019, de laatste clubavond in het Go Center (redactie) 

Het afscheid van het EGCC lijkt mij een passende gelegenheid om iets te zeggen over alle locaties waar 
Zukertort, en later Zukertort Amstelveen, heeft gespeeld. 
 
De Schaak- en Damclub Zukertort werd opgericht op 18 december 1884, deze week dus exact 135 jaar ge-
leden. Er werd om het jaar gespeeld in Het Wapen van Nieuwer-Amstel en Het Dorstige Hert. De clubavond 
was toen op donderdag. Het verblijf in Het Wapen van Nieuwer-Amstel bleek echter van korte duur. In decem-
ber 1892 gooide Colijn, de eigenaar van Het Wapen van Nieuwer-Amstel ons zijn café uit. Reden: de heren ver-
teerden naar zijn mening te weinig! 
 
Anders verliep het in Het Dorstige Hert, waar we tot maar liefst 1961 onze domicilie hadden. Dit gebouw is 
nog steeds terug te vinden op het adres Dorpsstraat 64 in de oude dorpskern van Amstelveen. Er is tegen-
woordig een brasserie gevestigd met de naam ’t Hert. Het hert is dus niet meer dorstig! 
 
In mei 1961 schreef de heer Van Elmpt (waar kennen we die ook alweer van? De beker, uiteraard!) in Zuker-
tort Nieuws dat de toestand in ons schaaklokaal onhoudbaar is. Er schijnt zelfs een lallende dame tussen de 
schaakborden te hebben gelopen, die ook nog eens ongevraagd schaaktechnische adviezen gaf. 
 
Er volgde een kort verblijf in Café-Restaurant De Roemer aan de Amsterdamseweg tegenover de Annakerk. 
Ook daar beviel het niet, en wij verhuisden in het voorjaar van 1962 naar gebouw Reveille aan de Lindenlaan 
in Amstelveen Zuid. Hier kregen we de beschikking over een grote speelzaal met twee nevenzaaltjes. Die 
kleine zaaltjes bevorderden het ontstaan van onze jeugdafdeling eind jaren zestig, hetgeen een belangrijke 
investering op de wat langere termijn zou blijken. Zelf werd ik ook jeugdlid in die periode. 
 
In Reveille liep nog een echte ober rond die een kop koffie aan je bord serveerde met de mededeling: “Ziet u 
eens!” Wel stoorden veel leden zich aan het geluid van de plaatselijke operettevereniging. Beneden was een 
gezellige bar, en als het daar ten einde liep gingen Gerard Verlaan en ik vaak nog een afzakkertje nemen in 
Mr. Ed, recht tegenover Reveille. Gebouw Reveille is later gesloopt om plaats te maken voor een apparte-
mentencomplex. 
 
In 1977 werden wij gelokt naar het nieuwe denksportcentrum, dat de gemeente had gerealiseerd in de 
Bankrashal. Helaas grensde dit denksportcentrum direct aan de kantine, waar andere sporters weinig bood-
schap hadden aan onze behoefte aan rust en stilte. Ook deze Bankrashal is een aantal jaren geleden ten prooi 
gevallen aan de slopershamer. 
 
Inmiddels hadden we een samenwerkingsverband met de schakende studenten van de ASVU. Langs die 
route vonden we in 1978 nieuw onderdak in Sportcentrum Uilenstede. Het was een tijd waaraan ik heel goede 
herinneringen bewaar. De ruimte waar wij schaakten was weliswaar sjofel en lag recht onder een landings-
baan van Schiphol, maar in de kantine stroomde het bier rijkelijk en ik heb daar dan ook menig nachtelijk 
uurtje doorgebracht. 
 
Roemrucht waren de simultaans na afloop van het Hoogovenstoernooi, met onder andere Viktor Kortsjnoi, 
John van der Wiel en Walter Browne. Ze duurden vaak tot diep in de nacht en dan moest ik de simultaan-
gevers nog in mijn lelijke eend naar huis brengen. Maar aan alles komt een eind. In 1995 werd onze ruimte 
omgebouwd tot een krachtsportcentrum en dus werden wij vriendelijk doch dringend verzocht om onze bie-
zen te pakken. 
 
Via via raakten we in contact met het EGCC, dat toen net een paar jaar bestond. Hier kon onze club, die in-
middels was gepromoveerd naar de Meesterklasse van de KNSB, zich verder ontwikkelen. Naast de gebrui-
kelijke schaakactiviteiten hebben Harold de Boer en ik hier een keer de gezamenlijke laatste ronde van de 
Meesterklasse georganiseerd. Ook vonden er veel jeugdtoernooien en het Open Snelschaaktoernooi op 
Goede Vrijdag plaats. 
 
In juni 2019 bereikte ons het slechte nieuws dat we ook hier moesten vertrekken, en begon een lange speur-
tocht naar een nieuwe locatie. Hiermee wordt De Meent ons achtste onderkomen in ons 135-jarig bestaan. 
We hopen dat dit goed voor onze club zal uitpakken. 
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Het Go Center in beeld 

– door Dirk Goes – 

Een dag na de speech van Wouter (zie het hiervoorgaande artikel) was een select gezelschap opnieuw in het 
Go Center, ditmaal om de inboedel te verhuizen naar de nieuwe locatie. Met gemengde gevoelens liep ik er 
rond. Natuurlijk, niets duurt eeuwig (behalve eeuwig schaak ), maar wat hebben we er een mooie jaren 
mogen beleven. In een vlaag van nostalgie nam ik mijn camera ter hand en legde het Go Center in beeld 
vast. Voor later, als we ons proberen te herinneren hoeveel beter vroeger alles wel niet was …. 
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Verslaggeving Gouden SGA-cup 
 
 
 

 30 oktober 2019 De Raadsheer (2072) – Zukertort (2130)  1½ - 2½ 

 Tobias Kabos (2302) – Onno Elgersma (2223)  1 - 0 
 Simon Groot (2005) – Renzo Finkenflugel (2096)  0 - 1 
Uw verslaggever: Ramon van Beemdelust (2078) – Gijs IJzermans (2108)  0 - 1 
Gijs IJzermans Olaf Cliteur (1902) – Paul-Peter Theulings (2094)  ½ - ½ 
 
SGA-cupteam neemt lastige eerste horde 
 
 
Eind oktober trad het SGA-team aan tegen De Raadsheer voor de eerste ronde van de SGA-cup. 
 
De Raadsheer had aan ons eerste SGA-team vorig jaar een behoorlijke tik uitgedeeld, dus we waren gewaar-
schuwd. Hoewel Hing Ting niet meer voor De Raadsheer uitkomt, is Tobias een bekende tegenstander waar-
mee we rekening moeten houden. Naast deze sterke kopman beschikt de Raadsheer over een flink aantal 
sterke spelers. Hoewel op papier licht favoriet, was er voor ons dus zeker werk aan de winkel. 
 
Onze captain, PP, koos voor ervaring aan de lage borden en talent in vorm aan de topborden. Zodoende 
mocht hij zelf aan bord 4 plaatsnemen. Met zwart kon hij al snel rekenen op een gelijke stelling, waarna hij 
stap voor stap het initiatief nam. De witspeler was op tijd bij de les en hield met goed stutwerk de boel bij 
elkaar. Toen de tijdnoodfase naderde besloot PP, met zicht op de andere borden, het remisevoorstel van de 
tegenstander aan te nemen. Plusremise dus. 
 
Mijn tegenstander herkende ik van vorig seizoen, toen hij Jeroen Schoonackers in een gambietvariant van het 
bord blies. Om die reden koos ik voor een rustige opzet, waarbij de zwartspeler al snel passief kwam te 
staan. Voor een aanvalsspeler niet prettig, waardoor hij een tactische wending toeliet: 
 

 
 
Zwarts laatste zet was 21. …. Dc6. Dit liet 22. Pd5 toe. Wit staat hier erg prettig, na een verdedigende zet als 
Pe8 heeft wit een mooie plus en zwart een passieve stelling. Wit ruilt de zwartveldige loper en kan de duim-
schroeven langzaam gaan aandraaien. Zwart koos echter voor 22. …. exd5; 23. exd5 Dc8; 24. Txe7! Daar zit 
de grap. Zwart is ten minste een pion kwijt en wit heeft een onaantastbaar centrum. In het vervolg slaagde 
zwart er niet in om enig tegenspel van de grond te krijgen, waarmee we op voorsprong kwamen. 
 
Renzo was op hetzelfde moment klaar. Hij koos met zwart voor een op het oog wat passieve opzet, maar hij 
stond dynamisch opgesteld en kon rustig op plan spelen. De witspeler had aanzienlijk meer tijd nodig om 
met goede plannen te komen. Toen hij in naderende tijdnood besloot om alle pionnen naar voren te gooien, 
was Renzo er als de kippen bij om de ontstane zwaktes in de witte stelling bloot te leggen. Hiermee kwamen 
we op een 2½-½ voorsprong en was de buit dus binnen. 
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Tot slot was Onno nog bezig. Onze kersverse FM speelde tegen Tobias Kabos, ook een FM. Het werd een 
zeer ingewikkelde partij, met veel manoeuvreerwerk. Onno leek het net wat handiger te spelen, maar Tobias 
is een begaafd tacticus en forceerde met een stukoffer een gevaarlijke vrijpion. Hoewel uit nood geboren, 
bleek dit offer enorm lastig om te verdedigen. Onno leek de juiste weg te vinden, maar liep rond midder-
nacht alsnog in de val, waardoor Tobias de overwinning kon bijschrijven. 
 
Een krappe 2½-1½ zege dus, waarbij De Raadsheer eigenlijk nooit zicht heeft gehad op meer. We kunnen 
tevreden zijn, op naar ronde 2! 
 
 
 
 25 februari 2020 Caissa (2064) – Zukertort (2130)  2 - 2 

 Paul Hummel (2108) – Onno Elgersma (2223)  1 - 0 
 Maarten Hoeneveld (2086) – Renzo Finkenflugel (2096)  1 - 0 
Uw verslaggever: Kaacper Majek (1970) – Gijs IJzermans (2108)  0 - 1 
Eric Roosendaal Abe Willemsma (2091) – Paul-Peter Theulings (2094)  0 - 1 
 
Gouden cupteam kan Caissa niet de baas 
 
 
Ook het hoogste (gouden) cupteam speelde tegen Caissa. Vier dagen na de smadelijke nederlaag van het 
zilverteam mocht het gouden team proberen het beter te doen. Dat lukte maar ten dele. 
 
De start was slecht. Renzo kreeg een opening voorgeschoteld die hij slecht kent. Dat bleek al snel – de stel-
ling ontspoorde aan alle kanten en Caissa had een vroege voorsprong. En de avond werd al snel somberder, 
want Onno leek slecht te staan, en PP had ook wat problemen. Alleen bij Gijs leek de stand veelbelovend. 
Maar als Onno zou verliezen was het team al uitgeschakeld. 
 
Gijs kwam al beter en beter te staan. Hij offerde een stuk voor drie prachtige centrumpionnen. Later deed hij 
er nog een kwaliteit bij. Toen gingen de pionnen lopen, en die stoomwals leverde al snel een toren op. En 
even later won hij nog meer hout – een overtuigende overwinnning, en 1-1. En de perspectieven werden nog 
zonniger toen PP zijn tegenstander in tijdnood verraste met een plotselinge overval op de koningsvleugel. 
Amstelveen op 2-1 en ineens waren er weer kansen. 
 
Dan moest Onno dus nog remise maken, maar dat was makkelijker gezegd dan gedaan. Onno had enig 
materiaal meer in een eindspel, maar zwart een paar akelig opdringerige vrijpionnen. Bovendien zat Onno al 
een poosje 'op increment' te spelen. Uit praktisch oogpunt was dat gewoon niet te doen, en Onno kon het 
dan ook niet houden. 
 
En dus 2-2, en bij die stand valt bord 4 als eerste af. Waarmee Caissa door mocht en Amstelveen uitgescha-
keld is. 
 
 
 

Verslaggeving Zilveren SGA-cup 
 
 
 

 21 november 2019 Amsterdam West (1843 – Zukertort (1684)  2 - 2 

 Rob Kotmans (1853) – Timothy van Hijfte   0 - 1 
 Paul Helmer (1852) – Danny Kool (1585)  1 - 0 
Uw verslaggever: Erik Dekker (1822) – Wouter Simonis (1667)  ½ - ½ 
Dirk Goes Jasper Dekker (1846) – Dirk Goes (1800)  ½ - ½ 
 
Zilveren cupteam door naar ronde 2 
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De strijd om de SGA-cup wordt met ingang van het lopende seizoen 2019/2020 in drie klasses gespeeld. Aan 
de Gouden Beker mag iedereen meedoen, spelers met een rating tot 1900 zijn speelgerechtigd in de Zilveren 
Beker, en de Bronzen Beker wordt betwist door schakers met een rating tot 1600. Leuk voor in de prijzen-
kast. 
 
In het kader van de strijd om de Zilveren Beker lootte het Zukertort-team een match tegen Amsterdam West. 
Hans van Nieuwkerk stond in de opstelling, maar bleek op de geplande speeldag niet inzetbaar, zodat er op 
mij een beroep werd gedaan. Nou, vooruit dan maar, haal ik mijn contributie er nog een beetje uit …. 
 
Wouter Simonis werd in de opening verrast, niet door een stukoffer maar door een remiseaanbod van zijn 
(sterkere) tegenstander, nog voor er een uur gespeeld was. Daar hoefde hij niet lang over na te denken: in 
dank geaccepteerd! 
 
Inmiddels leken de borden 1 en 2 (Timothy van Hijfte en Danny Kool) in opperbeste sinterklaasstemming, 
want ze gaven allebei een stuk weg. Danny kreeg er nog wel twee pionnen en wat spel voor, maar kon het 
ten slotte toch niet bolwerken. Timothy daarentegen ging er eens lekker voor zitten en ontwikkelde een 
moordend iniatief, dat naarmate de avond vorderde zijn vruchten afwierp. Kijk, het stond zo: 
 

Wit: Timothy van Hijfte 

Zwart: Rob Kotmans 

 

 
 
27. …. Da4?; 28. Txf6! 
 
Het waarnemen van kansen is van groot belang bij de uitoefening van de schaaksport. 
 
28. …. Kxf6; 29. De6+ Kg7; 30. Df7+ Kh6; 31. Txe7 Kh5; 32. Txe8 Dxe8; 33. Df3+ Kxh4; 34. Pf7 
 
En de tegenstander hield het voor gezien. 
 
Stand daarmee 1½-1½, en dus werd mijn partij beslissend voor de einduitslag. Heb ik weer hoor, en ook nog 
tegen Amsterdam West, mijn eigen vereniging! Tot overmaat van ramp had tegenstander Jasper Dekker een 
lek geschoten in mijn Aljechin, zodat ik als aangeschoten wild achter het bord zat. Ik had er weinig vertrou-
wen in, maar er zat niets anders op dan er maar het beste van te maken. 
 
Toen gebeurde dit: 
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Wit: Jasper Dekker 

Zwart: Dirk Goes 

 

 
 
Met mijn laatste zet (25. …. Dd8xd5) had ik een pionnetje geslagen, en zo’n beetje voor het eerst in de partij 
dreig ik iets, hoe elementair dan ook: dame maal h5. 
 
26. Lc4? Dxh5 
 
Zoals ik al zei: het waarnemen van kansen is van groot belang bij de uitoefening van de schaaksport. Stuk-
winst dus, maar gezien mijn belabberde stelling eerder op de avond vond ik dat ik het niet verdiende om 
deze partij te winnen, en ik bood remise aan, vermits een halfje voor Zukertort genoeg was om door te be-
keren. Jasper accepteerde, uiteraard, en de eindstand werd op 2-2 vastgesteld. Op naar de volgende ronde! 
 
 
 
 21 februari 2020 Zukertort/A (1736) – Caissa (1849)  ½ - 3½ 

 Harold de Boer (1892) – David Laan (1876)  0 - 1 
 Danny Kool (1585) – Herre Trujillo (1880)  0 - 1 
Uw verslaggever: Wouter Simonis (1667) – Wim Suyderhoud (1753)  0 - 1 
Dirk Goes Dirk Goes (1800) – Peter Hoomans (1887)  ½ - ½ 
 
Zilveren SGA-cupteam uitgeschakeld 
 
 
In het kader van de strijd om de zilveren SGA-cup kwam het team van Caissa op bezoek, gemiddeld dik 100 
punten sterker dan wij. Het beloofde een lastig avondje te worden …. 
 
Rond 22:00 uur kwam ik Harold de Boer tegen in de wandelgangen. Hij verklaarde dat hij ging verliezen, 
wat al snel maar al te waar bleek te zijn, en toen ook Danny Kool de vlag moest strijken was de koers ge-
lopen. Zelf speelde ik een boeiende partij die in remise eindigde. Aanvankelijk stond ik een tikkeltje beter, 
maar in het eindspel was er voor beide partijen geen doorkomen aan. 
 
Zo af en toe wierp ik een blik op de stelling van mijn buurman, Wouter Simonis, daar viel meer te beleven. 
Wouter speelde een prachtige partij, bereikte een in hogere zin gewonnen eindspel en kwam een toren voor, 
maar tegenstander Wim Suyderhoud kreeg in ruil daarvoor twee gevaarlijke vrijpionnen, oppassen dus. 
Wim bood remise aan, maar Wouter weigerde, raakte in tijdnood de kluts kwijt en ging hevig balend ten 
onder. Soms is schaken een onrechtvaardig spel .... 
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KNSB Ratinglijst per 1 augustus 2020 
  
Op naam      
      
 1 aug. 2020 1 mei 2020 1 febr. 2020 1 nov. 2019 1 aug. 2019 
      
Adavatkar, Rugved 1564 1564 1555 1538 1549 
Blom, Rens 1611 1586 1498 1358 1358 
Boer, Harold de 1859 1859 1887 1892 1892 
Boot, Henk 1917 1917 1874 1980 1999 
Elgersma, Hanneke 1508 1508 1508 1508 1544 
Elgersma, Onno 2271 2271 2275 2285 2223 
Finkenflugel, Renzo 2116 2116 2129 2162 2096 
Gisbergen, Stan van 2315 2315 2313 2308 2316 
Goes, Dirk 1810 1810 1802 1800 1800 
Harmsen, Michiel 2026 2026 1981 1981 1981 
Helsloot, Jan 1981 1981 2000 2023 2023 
Hoetmer, Michel 1781 1781 1788 1774 1778 
IJzermans, Gijs 2107 2107 2096 2101 2108 
Jacobs, Florian 2250 2250 2247 2215 2207 
Kappelhof, Walther 1593 1593 1593 1593 1645 
Kleuver, Esther de 2027 2027 2017 2008 2018 
Kool, Danny 1552 1552 1556 1585 1585 
Krop, Henri 1899 1899 1878 1916 1916 
Krudde, Fitzgerald 2308 2308 2303 2291 2286 
Kuling, Lody 2239 2239 2239 2239 2239 
Laarhoven, Marcel 2016 2016 2024 2026 2026 
Los, Sander 2262 2262 2269 2271 2271 
Louter, Nico 1931 1931 1931 1948 1948 
Lucas, Olav 1908 1908 1917 1973 1973 
Luirink, Hugo 1749 1749 1765 1819 1819 
Moene, Wim 2137 2137 2137 2154 2154 
Nieuwkerk, Hans van 1540 1540 1540 1530 1530 
Ocelik, Václav 1826 1826 1826 1794 1794 
Overeem, Marc 2085 2085 2066 2113 2118 
Peelen, Piet 2340 2340 2336 2337 2325 
Pillai, Abhishek 1465 1440 1395 1364 1354 
Ris, Robert 2464 2464 2457 2454 2452 
Roosendaal, Eric 2000 2000 1978 1978 1976 
Schilstra, Laurens 1974 1974 1971 1962 1935 
Schoonackers, Jeroen 2077 2077 2043 2034 2043 
Shah, Shrey 1374 1349 1310 1252 1197 
Simonis, Wouter 1661 1661 1672 1667 1667 
Slagter, David 2195 2195 2184 2181 2181 
Sminia, Jelmer 2181 2181 2160 2133 2123 
Spinhoven, John 1824 1824 1795 1792 1779 
Strating, Sybolt 2279 2279 2276 2263 2242 
Tan, Jonathan 2187 2187 2187 2187 2187 
Theulings, Paul-Peter 2095 2095 2086 2082 2094 
Veerbeek, Wessel 1810 1810 1810 1810 1820 
Verlaan, Gerard 1574 1574 1574 1574 1574 
Vries, Joël de 2190 2190 2175 2178 2178 
Waaning, Peter 1221 1221 1221 1221 1221 
Waersegers, Brent 1428 1403 1369 1305 – 
Weij, Willem van der 1621 1621 1658 – – 
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Op sterkte 
 
Ris, Robert 2464   Overeem, Marc 2085   Hoetmer, Michel 1781 
Peelen, Piet 2340   Schoonackers, Jeroen 2077   Luirink, Hugo 1749 
Gisbergen, Stan van 2315   Kleuver, Esther de 2027   Simonis, Wouter 1661 
Krudde, Fitzgerald 2308   Harmsen, Michiel 2026   Weij, Willem van der 1621 
Strating, Sybolt 2279   Laarhoven, Marcel 2016   Blom, Rens 1611 
Elgersma, Onno 2271   Roosendaal, Eric 2000   Kappelhof, Walther 1593 
Los, Sander 2262   Helsloot, Jan 1981   Verlaan, Gerard 1574 
Jacobs, Florian 2250   Schilstra, Laurens 1974   Adavatkar, Rugved 1564 
Kuling, Lody 2239   Louter, Nico 1931   Kool, Danny 1552 
Slagter, David 2195   Boot, Henk 1917   Nieuwkerk, Hans van 1540 
Vries, Joël de 2190   Lucas, Olav 1908   Elgersma, Hanneke 1508 
Tan, Jonathan 2187   Krop, Henri 1899   Pillai, Abhishek 1465 
Sminia, Jelmer 2181   Boer, Harold de 1859   Waersegers, Brent 1428 
Moene, Wim 2137   Ocelik, Václav 1826   Shah, Shrey 1374 
Finkenflugel, Renzo 2116   Spinhoven, John 1824   Waaning, Peter 1221 
IJzermans, Gijs 2107   Goes, Dirk 1810     
Theulings, Paul-Peter 2095   Veerbeek, Wessel 1810     
          
 
 

FIDE Ratinglijst per 1 augustus 2020 
 
Op naam 
 
Adavatkar, Rugved 1661   Kappelhof, Walther 1426   Pillai, Abhishek 1431 
Boer, Harold de 1960   Kleuver, Esther de 2049   Ris, Robert 2464 
Boot, Henk 1988   Krop, Henri 1937   Roosendaal, Eric 2000 
Elgersma, Hanneke 1561   Krudde, Fitzgerald 2302   Schilstra, Laurens 1938 
Elgersma, Onno 2298   Kuling, Lody 2235   Schoonackers, Jeroen 2066 
Finkenflugel, Renzo 2117   Laarhoven, Marcel 1965   Slagter, David 2186 
Gisbergen, Stan van 2319   Los, Sander 2262   Sminia, Jelmer 2154 
Goes, Dirk 1850   Lucas, Olav 1930   Spinhoven, John 1813 
Harmsen, Michiel 1980   Luirink, Hugo 1679   Strating, Sybolt 2282 
Helsloot, Jan 2033   Moene, Wim 2078   Tan, Jonathan 2185 
Hoetmer, Michel 1770   Ocelik, Václav 1823   Theulings, Paul-Peter 2070 
IJzermans, Gijs 2117   Overeem, Marc 2111   Vries, Joël de 2086 
Jacobs, Florian 2234   Peelen, Piet 2354     
          
 
Op sterkte 
 
Ris, Robert 2464   IJzermans, Gijs 2117   Schilstra, Laurens 1938 
Peelen, Piet 2354   Overeem, Marc 2111   Krop, Henri 1937 
Gisbergen, Stan van 2319   Vries, Joël de 2086   Lucas, Olav 1930 
Krudde, Fitzgerald 2302   Moene, Wim 2078   Goes, Dirk 1850 
Elgersma, Onno 2298   Theulings, Paul-Peter 2070   Ocelik, Václav 1823 
Strating, Sybolt 2282   Schoonackers, Jeroen 2066   Spinhoven, John 1813 
Los, Sander 2262   Kleuver, Esther de 2049   Hoetmer, Michel 1770 
Kuling, Lody 2235   Helsloot, Jan 2033   Luirink, Hugo 1679 
Jacobs, Florian 2234   Roosendaal, Eric 2000   Adavatkar, Rugved 1661 
Slagter, David 2186   Boot, Henk 1988   Elgersma, Hanneke 1561 
Tan, Jonathan 2185   Harmsen, Michiel 1980   Pillai, Abhishek 1431 
Sminia, Jelmer 2154   Laarhoven, Marcel 1965   Kappelhof, Walther 1426 
Finkenflugel, Renzo 2117   Boer, Harold de 1960     
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De tiende partij 

– door Dirk Goes – 

Een van de deelnemers aan het legendarische toernooi van Hastings 1895 was Carl Schlechter, een op dat moment nog 
tamelijk onbekende jonge Oostenrijker. Hij werd rechtstreeks tot het toernooi toegelaten omdat de organisatoren zich 
zwaar onder de indruk betoonden van een ongelooflijke koffiehuispartij die hij twee jaar eerder had gewonnen van de 
Hongaarse meester Bernhard Fleissig. 
 

Wit: Bernhard Fleissig 

Zwart: Carl Schlechter 

 
1. b4 e6; 2. Lb2 Pf6; 3. a3 c5; 4. b5 d5; 5. d4 Da5+; 6. Pc3 Pe4; 7. Dd3 cxd4; 8. Dxd4 Lc5; 9. Dxg7 Lxf2+; 10. Kd1 d4 
 

 
 
11. Dxh8+ Ke7; 12. Dxc8 dxc3; 13. Lc1 Pd7; 14. Dxa8 Dxb5; 15. Lf4 Dd5+; 16. Kc1 Le3+; 17. Lxe3 Pf2; 18. Lxf2 
 

 
 
Schlechter heeft twee torens en twee lopers geofferd, maar de beloning is nabij. 
 
18. …. Dd2+ 
 
En wit gaf het op. 19. Kb1 Dd1+; 20. Ka2 Dxc2 loopt geforceerd mat. 
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Met een score van 11 uit 21 eindigde Schlechter in Hastings op de negende plaats, net buiten de prijzen. Niet heel 
opzienbarend, maar hij smaakte wel het genoegen te winnen van toernooiwinnaar Harry Pillsbury. 
 
In zijn jonge jaren was Schlechter een typische adept van het romantische schaak, waar stukoffers een normaal verschijn-
sel waren. Zo wist hij in 1898 de grote Steinitz op fraaie wijze te verslaan: 
 

Wit: Carl Schlechter 

Zwart: Wilhelm Steinitz 

 
1. e4 e5; 2. Pc3 Pc6; 3. Lc4 Pf6; 4. d3 Pa5; 5. Pge2 Pxc4; 6. dxc4 d6; 7. 0-0 Le6; 8. b3 c6; 9. Dd3 Le7; 10. Lg5 h6; 11. Lxf6 
Lxf6; 12. Tad1 Le7; 13. c5 dxc5; 14. Dg3 Ld6; 15. Dxg7 Ke7; 16. Pf4 Tg8; 17. Pg6+ Kd7 
 

 
 
18. Txd6+ Kxd6; 19. Td1+ Ld5; 20. Dxe5+ Kd7; 21. Pxd5 cxd5; 22. Txd5+ Kc6; 23. Pe7+ Kb6; 24. Td6+; 1-0. 
 
Goed, Steinitz was al oud in 1898, maar de partij blijft een feest om na te spelen. 
 
In een later stadium van zijn schaakcarrière werd Schlechters stijl meer positioneel. Veel van zijn partijen eindigden in 
remise omdat hij nu eenmaal slecht nee kon zeggen tegen een remiseaanbod. Het leverde hem de bijnaam ‘de remise-
meester’ op, een titel die hij koesterde als een geuzennaam. 
 
Schlechters bescheidenheid heeft hem behoorlijk parten gespeeld in zijn schaakcarrière. Zo klaagde Tarrasch eens tijdens 
een onderlinge partij dat hij zich niet lekker voelde. Schlechter, die op dat moment duidelijk beter stond, gaf de partij 
onmiddellijk remise en Tarrasch won het toernooi met een half punt verschil …. Bij een andere gelegenheid won 
Schlechter het toernooi en weigerde vervolgens mee te dingen naar de schoonheidsprijs, met de woorden “Ich habe genug 
gewonnen, die anderen sollen auch etwas bekommen.” Wel heel sociaal …. 
 
Rond de eeuwwisseling begon Schlechter naam te maken. Zo won hij, al dan niet gedeeld, de toernooien van München 
1900, Coburg 1904, Oostende 1906, Stockholm 1906, Wenen 1908 en Praag 1908. Gesterkt door zijn toernooizeges reisde 
Schlechter in november 1908 naar Berlijn om met wereldkampioen Lasker te onderhandelen over een match om de 
wereldtitel. Deze accepteerde, en op 3 december stelden zij samen een verklaring op waarin werd gesteld dat de match 
over 30 partijen zou gaan en dat de winnaar met ten minste twee punten verschil moest winnen. Bij een verschil van één 
punt zou er een rematch worden gespeeld. 
 
Die twee punten verschil was een beetje rare door Lasker bedongen constructie, en nog vreemder was het dat Schlechter 
daarmee akkoord ging. Aan de andere kant, het zou kunnen …. Lasker was een gewiekst onderhandelaar die zijn 
wereldtitel flink te gelde heeft weten te maken. In 1911 probeerde hij het opnieuw toen hij met Capablanca correspon-
deerde over een match om het wereldkampioenschap, maar Capablanca was er bepaald niet van gediend en brak de 
onderhandelingen subiet af. 
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De vraag was nog even waar de match Lasker-Schlechter zou worden gespeeld. Op zoek naar sponsors schreef Lasker 
een open brief aan de schaakwereld, die in verschillende tijdschriften werd gepubliceerd, maar potentiële organisatoren 
stonden bepaald niet te springen. Lasker vroeg een honorarium van 1.000 mark per gespeelde partij (omgerekend naar 
huidige maatstaven zo’n 6.000 euro), reden genoeg voor locaties als Sint Petersburg, München, Riga, Stockholm, New 
York en Londen om af te haken. Uiteindelijk bleven er maar twee steden over: Berlijn en Wenen, niet toevallig de 
thuishavens van Lasker en Schlechter. Omdat een match over 30 partijen financieel niet haalbaar was, kwamen de spe-
lers overeen om 10 partijen te spelen: eerst vijf in Wenen en daarna vijf in Berlijn. 
 
In zijn rubriek in de Weense krant Allgemeine Sportzeitung van 19 december 1909 zette Schlechter nog even de voor-
waarden uiteen: 
 
Der Wettkampf Lasker-Schlechter um die Weltmeisterschaft beginnt am 6. Januar 1910 in Wien und wird in Berlin beendet. 
Es werden nur zeshn Partien gespielt. Die Mehrzahl der Punkte gewinnt den Wettkampf und den Titel der Weltmeisterschaft. 
 
Ineens was er dus geen sprake meer van dat de winnaar met ten minste twee punten verschil zou moeten winnen. 
Althans, dat blijkt niet uit bovenstaande tekst. 
 
De eerste drie partijen werd gespeeld in de beroemde Wiener Schachklub aan de Wallnerstrasse. Geschaakt werd van 5 
uur ’s middags tot 8 uur ’s avonds. Vervolgens werd er anderhalf uur uitgetrokken voor een lichte doch voedzame 
maaltijd, en daarna werd tot 23.00 uur verder gespeeld en eventueel afgebroken. De tijdlimiet was 15 zetten per uur. Na 
drie partijen was de stand in evenwicht: 1½-1½. 
 
Voor de partijen 4 en 5 werd verhuisd naar Café ‘Zur Marienbrücke’, Rotenturmstrasse 31. Hier moesten de toeschou-
wers (waaronder, volgens de Wiener Schachzeitung, opvallend veel vrouwen!) in de buidel tasten om iets van de par-
tijen te zien, variërend van 2 kronen voor een dagkaart tot 10 kronen voor een gereserveerde zitplaats. De vierde partij 
eindigde wederom in remise, maar de vijfde bracht een eerste beslissing: winst voor Schlechter! 
 

Wit: Carl Schlechter 

Zwart: Emanuel Lasker 

 

 
 
54. …. Dc5? 
 
Een blunder. 54. …. Tb8 is minstens remise en 54. …. c3 een verantwoorde winstpoging. 
 
55. Da6 Tb8; 56. Ta7+ Kd8; 57. Txg7 Db6; 58. Da3; 1-0. 
 
Stand daarmee 3-2 voor Schlechter, op naar Berlijn! 
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Het Berlijnse gedeelte van de match speelde zich af in Hotel de Rome, Unter den Linden 39. Ook hier werd entreegeld 
geheven, maar daar kreeg men dan wel een deskundige commentator bij in de persoon van de Russische meester Ala-
pin. 
 
In de partijen 6 tot en met 9 probeerde Lasker van alles om de stand gelijk te trekken, maar als hij al het initiatief kreeg, 
bleek dat onvoldoende om door de hechte verdedigingslinie van Schlechter heen te breken. 
 
En zo kwam het aan op de tiende partij, Laskers laatste kans om de match te redden, terwijl Schlechter aan remise ge-
noeg had om de match te beslissen en daarmee het wereldkampioenschap te veroveren. Of toch niet? Ik herinner de 
lezer nog maar eens aan die in het originele contract opgenomen rare constructie die bepaalde dat de winnaar met ten 
minste twee punten verschil moest winnen. Destijds was echter nog sprake van een match over 30 partijen, en dat leek 
toen al onredelijk, laat staan in een match over slechts 10 partijen. 
 
Maar misschien was het wel echt waar dat Schlechter aan één punt verschil genoeg zou hebben om de match te winnen. 
In zijn rubriek in de New York Evening Post van 19 februari 1910 (twee dagen voor de tiende partij werd gespeeld) 
schreef Lasker immers het volgende: 
 
‘The match with Schlechter is nearing its end, and it is beginning to look probable that for the first time in my life I shall be the loser. 
If that should happen, a good man will have won the world’s championship.’ 
 
En aan de vooravond van de tiende partij zou Schlechter tijdens een diner met zijn goede vriend Mieses het volgende 
hebben gezegd: 
 
“Wenn die partie von selbst Remis wird, so kann ich dass nicht ändern, aber auf Remis anlegen werde ich sie nicht.” 
 
Dus wel of niet twee punten verschil? Theorieën te over, maar absolute zekerheid is er niet. Deze kwestie is een van de 
grootste raadsels uit de schaakgeschiedenis. Hoe onbevredigend dan ook, soms moet je je er als schrijver bij neerleggen 
dat de waarheid waarschijnlijk nooit zal worden opgehelderd. 
 
 



67 

 
Lasker 

 

 
Schlechter 

 
 
 
De tiende partij zou meer dan elf uur in beslag zou nemen, verdeeld over drie dagen: 
 

Wit: Emanuel Lasker 

Zwart: Carl Schlechter 

 
Stelling na 35. Tc6-c4: 
 

 
 
35. …. Txf4? 
 
Waarom zou je in Godsnaam een kwaliteit offeren als je genoeg hebt aan remise? Maar als Schlechter daadwerkelijk met 
twee punten verschil moest winnen, dan zou dat in ieder geval verklaren waarom hij zich inlaat op een riskant kwali-
teitsoffer. Hoe dan ook, kansrijk was 35. …. Td8; 36. Le3 e5! 
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36. Lxf4 Txf4; 37. Tc8+ Lf8; 38. Kf2 Dh2+; 39. Ke1 Dh1+; 40. Tf1 Dh4+; 41. Kd2 Txf1; 42. Dxf1 Dxd4+; 43. Dd3 Df2+; 44. 
Kd1 Pd6; 45. Tc5 Lh6; 46. Td5 Kg8; 47. Pc5 Dg1+; 48. Kc2 Df2+; 49. Kb3 Lg7; 50. Pe6 Db2+? 
 
Betere remisekansen bood 50. …. Db6+; 51. Kc2 Db2+; 52. Kd1 Da1+; 53. Ke2 Db2+; 54. Kf3 Df6+; 55. Pf4 Pf7. 
 
51. Ka4 Kf7; 52. Pxg7 Dxg7; 53. Db3 Ke8; 54. Db8+ Kf7; 55. Dxa7 Dg4+; 56. Dd4 Dd7+; 57. Kb3 Db7+; 58. Ka2 Dc6; 59. 
Dd3 Ke6; 60. Tg5 Kd7; 61. Te5 Dg2+; 62. Te2 Dg4; 65. Td2 Da4; 64. Df5+ 
 

 
 
64. …. Kc7? 
 
Deze zet geeft Lasker de gelegenheid de dames te ruilen, waarna het eindspel eenvoudig voor hem gewonnen is. Met de 
dames op het bord is de stelling uiteraard lastiger te winnen. 
 
65. Dc2+ Dxc2; 66. Txc2+ Kb7; 67. Te2 Pc8; 68. Kb3 Kc6; 69. Tc2+ Kb7; 70. Kb4 Pa7; 71. Kc5; 1-0. 
 
En zo werd het 5-5 en behield Lasker zijn wereldtitel. Pas in 1921 zou hij door Capablanca worden onttroond. 
 
Men kan zich voorstellen dat Schlechter na het missen van deze voor hem uitgelezen kans een gebroken man was, maar 
niets was minder waar. In de zomer van 1910 won hij het toernooi van Hamburg met een score van 11½ uit 16 en in 1911 
speelde hij een match tegen Tarrasch met 8-8 gelijk (+3 -3 =10). In datzelfde jaar begon hij het toernooi van Karlsbad met 
zeven zeges op rij, waarmee hij twee punten voorstond op zijn naaste belagers, maar uiteindelijk won Teichmann. 
 
Schlechter bleef vrijwel onverslaanbaar. Tussen 1912 en 1915 speelde hij 117 toernooipartijen waarvan hij er slechts twee 
verloor: van Tartakower in 1913 en van Kaufmann in 1914. Verder was hij eindredacteur van de Deutsche Schachzeitung 
en bewerkte hij het Handbuch des Schachspiels, een dikke pil van meer dan 1.000 bladzijden die in 1916 in elf delen werd 
gepubliceerd. 
 
De Eerste Wereldoorlog had grote impact op het leven van Schlechter. Als beroepsschaker was hij afhankelijk van toer-
nooien, maar die werden tijdens de oorlog niet of nauwelijks georganiseerd, domweg omdat men wel wat anders aan 
het hoofd had. Hierdoor verloor hij een belangrijke bron van inkomsten. 
 
Aan het einde van het jaar 1918 begonnen zich bij hem allerlei lichamelijke ongemakken te openbaren, voortvloeiend uit 
de ontberingen die de oorlog met zich meebracht. De voedselvoorziening in Wenen was in die tijd dramatisch en 
Schlechter was te trots om om hulp te vragen. Van 28 september tot en met 11 oktober 1918 speelde hij in Berlijn nog een 
dubbelrondige vierkamp met Lasker, Rubinstein en Tarrasch, en kwam niet verder dan een voor zijn doen schamele 
score van 2 uit 6. De eerste prijs, bestaande uit 1.000 sigaretten, ging naar sigarenroker Lasker …. 
 
In december 1918 was Schlechter op uitnodiging van de plaatselijke schaakclub in Boedapest om daar een klein toernooi 
te spelen. Hij oogde vermoeid en uitgemergeld, en zijn score van 1½ uit 8 was daar een duidelijke afspiegeling van. Op 
23 december wilde hij de trein naar Wenen nemen om daar Kerst te vieren met zijn moeder, maar hij werd van zijn 
bezittingen beroofd en moest terug naar de schaakclub om geld te lenen. Op 26 december reisde hij opnieuw naar het 
station, zakte in elkaar en werd naar het ziekenhuis gebracht, waar hij nog dezelfde nacht, slechts 44 jaar jong, aan de 
gevolgen van een longontsteking overleed. De gemeente Boedapest zorgde voor een eregraf. 
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Amstelveen Chess Masters 

– door Dirk Goes – 

Het Amstelveen Chess Masters is een nieuw evenement op de wedstrijdkalender, bestaande uit diverse onderdelen. Aan 
het Nederlands snelschaakkampioenschap mocht iedereen meedoen, terwijl het Nederlands rapidkampioenschap werd 
gespeeld in een gesloten groep van op grond van hun rating geselecteerde grootmeesters. Voor de iets minder sterke 
goden was er dan ook nog de Brainwave, bestaande uit zeven ronden rapid. 
 
Het NK snelschaken, dat werd gespeeld op zaterdag 30 november, was met zes GM’s, elf IM’s en zes FM’s gigasterk 
bezet. Zukertort stuurde een delegatie van elf man, van wie Piet Peelen met een score van 17½ uit 30 het beste presteer-
de. Joël de Vries bleef slechts een halfje op hem achter. Overigen: David Slagter (16), Gijs IJzermans (16), Florian Jacobs 
(15½), Sybolt Strating (15), Jeroen Schoonackers (15), Laurens Schilstra (15) en Rugved Adavatkar (13½). Wim Moene 
haakte na 20 partijen af en Marc Overeem hield het na 14 partijen voor gezien. 
 
Een dag later werd de Brainwave gespeeld. In de A-groep vielen Onno Elgersma en Sybolt Strating met 5 uit 7 nog net in 
de prijzen, Paul-Peter Theulings met 4½ uit 7 net niet. Hugo Luirink en Rugved Adavatkar kwamen niet verder dan 1½ 
uit 7. In de B-groep eindigde John Spinhoven met 5 uit 7 op een gedeelde derde plaats en bij Wouter Simonis stopte de 
teller op 2½ uit 7. 
 
Het was een prachtig schaakweekend, met dank aan organisatoren Wim en Robert Ris! 
 
 

 
 
Tijdens de Brainwave werd ook de Zukertort Jeugd Grand Prix gespeeld. Op de foto spreekt Danny Kool de 
kinderen toe. 
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Op de vlucht voor het Leger des Heils 

– door Dirk Goes – 

De kwartfinales van het kandidatentoernooi in 1977, waarvan de winnaar de uitdager zou worden van regerend wereld-
kampioen Anatoli Karpov, werden alle gespeeld in Europese landen: Spasski-Hort in Reykjavik, Polugajevski-Mecking 
in Luzern, Kortsjnoi-Petrosjan in het Italiaanse Il Ciocco en Portisch-Larsen in ons eigen Rotterdam. Het was voor de 
Rotterdammers het eerste schaakevenement van enige importantie binnen de stadsmuren, en met de hen zo kenmerken-
de voortvarendheid werd alles uit de kast gehaald om er een eclatant succes van te maken. De match werd georgani-
seerd door de Rotterdamse Schaakbond, in samenwerking met de gemeente Rotterdam, de plaatselijke VVV en dagblad 
Het Vrije Volk. De kosten bedroegen circa f 90.000, en het zag er even naar uit dat dat bedrag een te groot obstakel zou 
zijn, maar Verzekeringsmaatschappij AMEV legde f 50.000 op tafel en de match kon doorgang vinden. 
 
Gespeeld werd in de dakfoyer van Zalencomplex De Doelen. Daar mocht geen publiek bij, maar belangstellenden kon-
den à raison van f 5 per dag in een apart zaaltje de spelers zien via een gesloten tv-systeem, terwijl de partijen werden 
becommentarieerd door Cor van Wijgerden en Hans Böhm. Arbiter was Armin Heintze, voorzitter van de Oost-Duitse 
Schaakbond, die werd bijgestaan door hulpscheidsrechter Arthur Schuering. 
 
De eerste partij werd gespeeld op zaterdag 26 februari. Het eerste uur verliep zoals gepland, maar plotseling klonken er 
uit de aangrenzende Grote Zaal verontrustende geluiden. Wat bleek: het Leger des Heils had de ruimte afgehuurd om er 
eens flink de glorie van de Heer te bejubelen, compleet met muziekkorps en een groot koor van enige honderden perso-
nen. Het spreekt voor zich dat de door hen geproduceerde decibellen teveel waren voor de tere schakersoren, en Heintze 
zette de klok stil. Na koortsachtig overleg werd besloten de partij voort te zetten in een kantoor van Pensioenverzeke-
ringsmaatschappij ‘Metallicus’ aan de Mathenesserlaan, waar adjunct-toernooidirecteur Van der Waal in het dagelijks 
leven werkzaam was. Daar was er geen eten en drinken, dus trok Van der Waal erop uit om boodschappen te doen; hij 
kwam terug met een kilo kaas. De partij werd na 41 zetten afgebroken en na hervatting door Larsen verloren. 
 
Voor de organisatoren was deze eerste partij natuur-
lijk een kleine ramp. Er was vanuit gegaan dat De 
Doelen geluidsdicht zou zijn, niet dus. Euwe, op dat 
moment voorzitter van de FIDE, had van tevoren de 
zaal bekeken, uitgerekend tijdens een concert van het 
Philharmonisch Orkest, en achtte de geluidsoverlast 
binnen de perken. Aarts-spotter Jan Hein Donner zag 
er de humor wel van in. “Het Leger des Heils mag van 
alle krijgsmachtonderdelen de meest vredelievende 
zijn, ook zijn zij van alle christelijke groeperingen on-
getwijfeld de meest luidruchtigen” schreef hij pesterig 
in De Volkskrant van 26 februari 1977, om te vervol-
gen met “Zelden boekte het Leger des Heils zo’n over-
tuigende overwinning”. 
 
De tweede partij werd weer gewoon in de dakfoyer 
gespeeld in de verwachting dat er nu toch werkelijk 
niets meer mis kon gaan, maar een groepje bejaarden 
in een van de aangrenzende zalen dacht daar anders 
over en barstte in gezang uit: lang zal die leven! De 
organisatoren keken elkaar vertwijfeld in de ogen: dat 
kon er ook nog wel bij! 

 

 

 
En nog was de doos van Pandora niet leeg, want ook in de laatste partij ging er iets mis. De Doelen was die dag niet 
beschikbaar en er werd uitgeweken naar de aula van de Pedagogische Academie ‘Lucia’, vlakbij de drukke Lijnbaan. Dat 
ging aanvankelijk prima, totdat er ineens een straatorgel begon te spelen. De veelgeplaagde Van der Waal ging naar 
buiten en gaf de man een tientje, op voorwaarde dat hij zou ophoepelen. 
 
Uiteindelijk werd de tumultueuze match met 6½-3½ gewonnen door Portisch, die zijn prestatie beloond zag met f 12.500. 
Larsen ging naar huis met f 7.500. In de halve finale, gespeeld in Geneve, speelde Portisch tegen Spasski en verloor met 
8½-6½. De andere halve finale, tussen Kortsjnoi en Polugajevski, werd gespeeld in het Franse Evian les Bains en werd 
met 8½-4½ door eerstgenoemde gewonnen. De finale van het kandidatentoernooi ging dus tussen Kortsjnoi en Spasski. 
In Belgrado werd het 10½-7½ voor Kortsjnoi, die daarmee de uitdager van Karpov werd. Deze incidentrijke match, in 
Baguio City (Filipijnen), ging met 6-5 naar Karpov, die daarmee zijn wereldtitel behield. 
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Het belang van de ontwikkeling in het schaakspel 

– door Dirk Goes – 

Bij het begin van een schaakpartij is het van groot belang dat een aantal basisprincipes in acht wordt genomen. Jeugd-
trainer Eddy Sibbing, de huidige drager van de Euwe-ring, bedacht daar ooit het handige ezelsbruggetje MORA voor, 
dat niets te maken heeft met frikandellen maar juist alles met schaken. MORA is namelijk een acroniem voor Midden 
(bezetting van het centrum), Ontwikkelen, Rokeren en Aanvallen. 
 
Wat er kan gebeuren wanneer je je ontwikkeling schromelijk verzaakt, wordt pijnlijk duidelijk uit de volgende partij, die 
in 1952 te Oslo werd gespeeld. 
 

Wit: Aksel Espeli 

Zwart: Rune Andersen 

 
1. e4 c6; 2. c4 d5; 3. cxd5 cxd5; 4. Lb5+ Ld7; 5. Da4? 
 
Een onzalig idee dat zonder meer de bron is van alle ellende die de witspeler in deze partij over zichzelf afroept. 
 
5. …. dxe4; 6. Lxd7+ Pxd7; 7. Dxe4? 
 
7. Pc3 is iets minder slecht, doch evenmin voldoende. 
 
7. …. Pc5; 8. Dc4 Pd3+; 9. Ke2 Tc8; 10. Dxd3 Dxd3+; 11. Kxd3 Txc1 
 

 
 
In bovenstaande tragi-komische stelling kan de witspeler geen vin verroeren! Espeli zal hier met afgrijzen naar zijn stel-
ling hebben zitten staren en hebben gedacht: “Had ik maar fatsoenlijk ontwikkeld!”. Ach ja, “had ik maar”, de gevleugel-
de woorden van de schaker die zojuist zijn partij heeft verloren …. 
 
12. Ke2 g6 
 
En Espeli kon het niet langer aanzien. Hij had nog 13. d4 Lg7; 14. Kd2 kunnen proberen, maar na 14. …. Lh6+; 15. Ke2 
Pf6; 16. g3 0-0; 17. f4 Tfc8 blijft het een rampstelling. 
 
Leermoment, ook voor de volwassenen: houd de MORA-regel in ere! 
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