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Voorwoord 
 
Dit is alweer de 24e keer dat de HSB dit 
toernooi organiseert. We zitten voor de 17e 
keer in Don Bosco.  
Rondom Don Bosco is er van alles  te doen: 
kinderboerderij en sportvelden op loop-
afstand. Na een dag schaken uitwaaien op 
het strand hoort tot de mogelijkheden. 
 
Er doen 80 kinderen mee: 52 bij de jeugd en 
28 bij de meiden. Er zijn twee meiden die bij 
de jeugd meedoen. 
Iedereen speelt negen partijen met een 
bedenktijd van 60 minuten per persoon met 
(nieuw dit jaar) vanaf de eerste zet een 
bijtelling van 5 seconden per zet. 
 
Op internet zijn de partijen en uitslagen te 
vinden: www.haagseschaakbond.nl. Dit jaar 
waren er twaalf borden live te volgen. De 
sfeerverslagen zijn verhuisd naar facebook. 

Wat staat in dit boek? 
 
Groepsfoto: zoek je laatste tegenstander op 
 
Voorrondes: In Nederland zijn er dertien 
regionale schaakbonden. Elke bond mag een 
aantal meisjes en jongens naar dit 
kampioenschap sturen. Hoe sterker de bond, 
hoe meer kinderen. Spelers kunnen zich ook 
op een andere manier plaatsen of een 
vrijplaats krijgen. 
 
Verslag van dit toernooi: De redactie heeft 
bij elke ronde enkele partijen geselecteerd 
voor dit toernooiboek, aangevuld met 
commentaar, interviews en rondeverslagen. 
 
Eindstand: Natuurlijk is dit boek pas 
compleet als er een eindstand in staat. 

 

Eindstanden Regionale Bonden (voorrondes voor het NK) 
 
De meeste deelnemers hebben zich via een 
voorronde geplaatst. Spelers die hieronder 
niet staan, hebben zich bijvoorbeeld via het 
ONJK geplaatst of een vrijplaats gekregen. 
 
FSB ( 16 spelers 11 rondes) 

1e Dylan Sealy 9 
2e Ruurd de Jong 8½ 
3e Sake Algra 8½ 
4e Lukas van Ruiten 8 
5e Harm Jan Kootstra 8 
6e Wessel Adema 6½ 
7e Thomas van Ruiten 6½ 
8e Robin de Leeuw 6 
9e Marrit Adema 6 
 
NOSBO (22 spelers 9 rondes) 

1e Eelke de Boer 9 
2e Tycho Bruggink 7 
3e Thijmen Bourgonjen 6 
4e Thijmen Nawijn 6 
5e Silvan Heijnen 5½ 
6e Lodewijk van Vliet 5½ 
7e Pieter van Foreest 5 
8e Daan Noordenbos 5 
9e Abedin Heij 5 
11e Machteld van Foreest 4½ 
12e Marlinde Waardenburg 4½ 
17e Ilja de Goede 3½ 

SBO (20 spelers 9 rondes) 

1e Levi Nies 8½ 
2e Arjuna Bertholee 7 
3e Onno Elgersma 6 
4e Selma Bertholee 6 
5e Wahe Boghossian 5½ 
6e Eva Zijdemans 5 
7e Terence Numans 5 
8e Linet Boghossian 5 
9e Chantal Van Schooten  4½ 
10e Hugo Eijkelkamp 4½ 
   
OSBO (28 spelers 9 rondes) 

1e Dries Wedda 8½ 
2e Paris Loutragotis 7½ 
3e Renso Steunenberg 7½ 
4e Rembrandt Bruil 7½ 
5e Leonard van der Knijff 7 
6e Mick van Randtwijk 6½ 
7e Tom van ‘t Hoff 6 
8e Yacoub van der Heyden 6 
9e Colin Wouters 5½ 
10e Anna Martinez 5 
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SGS (25 spelers 9 rondes) 

1e Gabriël Tristan Krouwel 8½ 
2e Thijs Geelhoed 7 
3e Tim Grutter 7 
4e Frits Geelhoed 6½ 
5e Kylian Bijvank 5½ 
6e Wouter Kokje 5½ 
7e Nils Neisingh 5½ 
8e Tije Baars 5 
13e Veronika Dijkstra 4½ 
17e Heidi Rijken 4 
 
SGA (35 spelers 7 rondes) 

1e Khoi Pham 6½ 
2e Job Emans 6 
3e Maarten Hoeneveld 5½ 
4e Milan Varnica 5 
5e Felix Hoogendijk 4½ 
6e Leon Reina 4½ 
7e Abdelilah El Bakali 4½ 
8e Mark Van der Vlis 4½ 
 
NHSB (22 spelers,9 rondes) 

1e Wolf Mestrom  8½ 
2e Gilian Honkoop 7½ 
3e Derk Kouwenhoven 7 
11e Stella Honkoop 4½ 
(meisjes,7 spelers,7 rondes) 
1e Robin Duson   
2e Rosa Leek   
3e Veerle Sprietsma   
4e Stella Honkoop   
 
LeiSB (26 spelers 9 rondes) 

1e Ivan Kroetkov 8 
2e Quinten Salomons 7½ 
3e David Koster 7 
4e Lucas Schädler 6 
5e Jord Ypma 6 
6e Marc Kentstra 5½ 
7e Job Segers 5½ 
8e Levi Truijers 5 
14e Dianne Guis 4½ 
15e Eva van Harten 4½ 
24e Marieke Wagenaar 2 
 
HSB (ca. 30 spelers 12 finalisten 9 rondes) 

1e Justus van Klaveren 7 
2e Sam van Dongen 6 
3e Bram Albertus 5 
4e Diego Kaersenhout 5 
5e Dusan Cvetkoviç 4½ 
6e Ming Dao Calje 4 
7e Nathaniël Willemse 4 

(meisjes: 8 deelneemsters, 5 rondes) 

1e  Julie-Anne Hermanns 4½ 
2e Kim Meijer 4 
3e Sofie ter Kuile 3½ 
 
RSB (34 spelers 9 rondes) 

1e Liam Vrolijk 8½ 
2e Tommy Tran 7½ 
3e Lucas Nguyen 6 
4e Daniel Kudlicka 6 
5e Marek Kudlicka 6 
6e Djad Maes 6 
7e Enze Shao 6 
8e Tobias Lipschart 6 
9e Vinh Nguyen Quang 5½ 
10e Pascalle Monteny 5½ 
11e Javeria Komal Zubair 5 
31e Circe Janse 2 
 
ZSB (14 spelers 9 rondes) 

1e Fardin Hematyar  9 
2e Xander Joosse  7  
3e Stef Verjaal  6½ 
4e Martijn Schelleman  5½  
5e Mischa Gideonse  5 
6e Eduard van den Berge  5 
7e Remco Meijer  3½ 
8e Laura Tiggelman  3 
9e Anna Vervaek  3 
10e Coen den Braber  3  
 
NBSB (22 spelers 9 rondes) 

1e Sjoerd van Roon 8½ 
2e Charlie Tang 8½ 
3e Jesse Allaart 6 
4e Joppe Kroon 6 
5e Tristan de Haas 5½ 
6e Judah Lit 5 
7e Timo Vos 5 
8e Daan Baselmans 5 
(meisjes, 4 deelneemsters, 6 rondes) 
1e Marie Mitran 6 
2e Anouk Knuvers 4 
3e Rose-Marie Everaert-Pham 2 
4e Annelore Tomee 0 
 
LiSB (9 spelers 7 rondes) 

1e  Siem van Dael 7 
2e  Laurens Ekker 6 
3e  Filip Maessen 4½ 
4e  Benjamin Kling 4½ 
5e  Jolijn Bruinen 3 
6e  Viet Vu Dac 3 
7e  Jerom van Rooijen 3 
8e  Victor Lucas 2



HiQ Invest  

 
Blz 3 

 

 

Het toernooi 
 
Het toernooi werd geopend met mooie 
speeches. Remich Hendriks voerde het woord 
namens de sponsor. Jan-Pieter de Vries 
heette iedereen welkom namens de Haagse 
Schaakbond.  

Arno Wiersma nam een waslijst door namens 
het organisatiecomité. Hoofdwedstrijdleider 
Louis Wulffers besprak de spel- en de 
gedragsregels.  

 

Ronde 1 
 
Iedereen heeft een mooi notatieboekje van 
de sponsor gekregen. De wedstrijdleiding 
heeft bedacht dat je daar niet in mag 
schrijven, maar dat je die oude 
doordrukvellen moet gebruiken.  
 
Wit: Khoi Pham 

Zwart: Paris Loutragotis 

 

1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.Lg5 Lg7 

5.Lc4 c6 6.Pf3 b5  
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Het doel is duidelijk: Paris zal proberen met 
b5–b4 de verdediging van de e4–pion uit te 
schakelen. Khoi trekt zijn eigen plan en slaat 
terug in het centrum. 

7.Lb3 

Ambitieus gespeeld; 7. Ld3 was een veilige 
optie. 

7...b4 8.e5 

Dit had ook zomaar verkeerd kunnen 
aflopen. Een goede optie was 8.Lxf6 Lxf6 
9.Pd5! Het paard is taboe op straffe van 
verlies van de toren op a8 (Lb3xd5xa8). 

8...Pg4? 

Na het natuurlijke 8...bxc3 9.exf6 exf6 
10.Lc1 La6 staat zwart beter. Waar zwart op 
de volgende zet rokeert, is het voor wit niet 
zo makkelijk om zijn koning in veiligheid te 
brengen. Paris laat zich echter verleiden tot 
een andere keuze. 

9.Pa4 dxe5  
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10.h3! 

Uitschakelen verdediging om zo op e5 terug 
te kunnen slaan. Vermoedelijk had Paris dit 
gemist toen hij voor 8...Pg4 koos. 

10...e4 

Zwart stort zich verder in de verwikkelingen. 
10...Ph6 11.dxe5+– Zo zou de zwarte 
opening ook mislukt zijn. De witte stukken 
staan heel actief, terwijl zwart bijna 
ontwikkeld heeft. 

11.hxg4 exf3 

Om de schade te beperken had zwart beter 
11...Lxg4 kunnen spelen. Als zwart hierna 
op f3 slaat, kan wit in ieder geval niet gelijk 
zijn dame activeren. 12.Th4 h5 13.De2 exf3 
14.gxf3 Lf5 15.0–0–0± Doordat wit een 
flinke ontwikkelingsvoorsprong heeft, zijn de 
zwarte vooruitzichten nog steeds somber. 

12.Dxf3 Tf8 

Dit zal nooit de bedoeling geweest zijn, maar 
na een korte rokade heeft zwart ook te 
weinig stukken om zijn koningssteling te 
verdedigen. 

13.0–0–0 Da5 14.De3 Dc7 15.Txh7 

Khoi voert de aanval met verve. Alle stukken 
doen mee. 

15...Lxg4 16.Te1 e6 17.Txg7 

1–0 
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Vroeger werden deelnemers aan het NK12 
gevraagd wat volgens hen een 'octopus' 
was. Tegenwoordig brengen de deelnemers 
het gewoon in de praktijk; Joppe houdt met 
zijn paard op d3 de witte stelling flink in zijn 
greep. David staat echter wel gewoon een 
pionnetje voor. Wat gaat zwaarder wegen? 
 

Wit: David Koster 

Zwart: Joppe Kroon 
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19...Le6 20.Le7 

Wat kan er natuurlijker zijn dan deze zet? De 
toren kan niet uitwijken, dus wit wint de 
kwaliteit. Toch blijkt in het vervolg dat wit 
zonder zijn c4–pion moeite krijgt met het 
stabliseren van zijn koningsstelling. Met 
20.b3 zou wit eerst zijn stelling kunnen 
verstevigen, om daarna met f3 (of zelfs 
Pgxe4!?) de octopus te kunnen proberen te 
ondermijnen. De pion voorsprong geeft wit 
de betere kansen. 

20...Lxc4 21.Lxf6 Lxf6 22.b3? 

Deze tussenzet brengt wit verder in de 
problemen. Behalve dat het paard op g5 nog 
aangevallen blijft, nodigt het paard op c3 nu 
ook uit tot penningen. 22.Ph3 Pb4+ 23.Kb1 
Ld3+ 24.Kc1 Tc8 Zwart heeft goede 
compensatie voor de kwaliteit, maar er is 
nog niets duidelijk. 

22...Pb4+ 23.Kb2 Ld3 24.a3 

Door 24.Pe6 met als idee Pd4 om de penning 
te onderbreken, had wit de schade beperkt 
kunnen houden. 

24...Pd5 

Nu kan wit niets meer uitrichten tegen deze 
aanval op het gepende paard. Joppe voert 
de partij soepel naar winst. 

25.Tc1 Pxc3 26.Txc3  
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Als zwart op g5 slaat, biedt het loperpaar erg 
goede vooruitzichten. Ook slaan op c3 is 
aanlokkelijk. Wat Joppe doet is nog beter. 

26...Tc8! 27.Ka2 Txc3 28.Pe6 Tc1 29.Pd4 

Lxd4 30.exd4 Tc2+ 31.Txc2 Lxc2 32.Kb2 

Ld3 33.Kc3 Kf7 34.Kb4 b6 35.a4 Ke6 

36.a5 Kd5 37.axb6 axb6 38.Kc3 b5 39.g3 

Lf1 40.h4 h6 41.b4 Lc4 42.Kd2 Kxd4 

43.Kc2 Lf1 

0–1 

 

Sebastiaan had in het middenspel een pion 
buitgemaakt, maar kan die voorsprong in 
het toreneindspel niet vasthouden. Ondanks 
de herstelde materiaalbalans valt er in het 
resulterende pionneneindspel nog genoeg te 
beleven: 
 

Wit: Sebastiaan Janse 

Zwart: Arjuna Bertholee 
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32...Txe6 33.Txe6+ Kxe6 34.Kf3 Kf5 

Arjuna staat Kg4, wat pion g5 onder schot 
zou nemen, niet toe. De spelers verleggen 
nu de strijd naar de damevleugel. Behalve 
dat dit mogelijkheden zou kunnen bieden 
om met de koning naar de damevleugel te 
switchen, is het waarschijnlijk dat dit tot een 
zetdwang leidt. Of wit zal Ke4 moeten 
toelaten, waarna hij nog zijn best zal moeten 
doen om zwart geen doortocht te geven 
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richting de damevleugel; of zwart zal alsnog 
Kg4 moeten toelaten. 

35.c3 c6 36.b3 a6 37.a3  
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37...b5? 

Dit staat wit toe om de pionnen op de 
damevleugel op een gunstige manier vast te 
leggen. Beter waren zowel 37..a5 als 
37...c5.  
Een optie is: 37...a5 38.b4 (38.c4 b5 39.c5 

b4! Bij deze structuur, is een zwarte switch 
naar de damevleugel veel krachter. 
Bijvoorbeeld 40.axb4 axb4 41.g3 fxg3 

42.Kxg3 Ke4 43.Kg4 Kd4 44.Kxg5 Kc3 45.h4 

Kxb3 46.h5 Kc4 47.h6 b3 48.h7 b2 49.h8D 

b1D=; na 38.a4 b5! moet wit nog oppassen) 

38...axb4 39.axb4 b5 Wit komt zelf in 
tempodwang 40.g3 fxg3 41.Kxg3= 

38.b4! 

Als zwart met zijn koning naar de 
damevleugel gaat, zal het nog heel veel 
zetten kosten om een vrijpion te maken. 

38...Kg6 39.Kg4 Kf6  
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40.g3? 

Hier mist Sebastiaan zijn kans. Winnend was 
40.h4 gxh4 41.Kxf4! Op deze manier kan wit 
beide pionnen te pakken krijgen. 

40...fxg3 41.Kxg3 Kf5 

Er valt weinig eer meer te behalen: de 
koningen moeten in de buurt van de g5–pion 
blijven rondcircelen. 

42.Kf3 Kf6 43.Kg4 Kg6 44.Kg3 Kf5 45.Kf3 

Kf6 46.Ke4 Ke6 47.Ke3 Ke5 48.Kf3 Kf5 

49.Kg3 Kg6 50.Kg4 Kf6 51.Kg3 Kf5 

½–½ 

 

Onze toernooidirecteur Ted Barendse is er 
vandaag niet. Hij beleeft vandaag een 
hoogtepunt in zijn schaakcarrière: de halve 
finales van de KNSB beker in Wychen. 
 

Wit: Job Emans 

Zwart: Liam Vrolijk 

 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.e5 c5 4.c3 Pc6 5.Pf3 

Db6 6.Pa3 a6 7.Le2 cxd4 8.cxd4 Lb4+ 

9.Kf1 Ld7 10.Pc2 Tc8 11.a3 Le7 12.Tb1 

Pa5 13.b4 La4 14.Tb2 Pc4 15.Lxc4 Txc4 

16.Dd2 Dc7 17.Pfe1 f6 18.f4 Ph6 19.g3 

Pf5 20.Tg1 0–0 21.Tg2 fxe5 22.dxe5  
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De witte stukken zijn tot volledige passiviteit 
gedwongen. Een elegant matmotief stelt 
Liam in staat om nu ook een materiële 
voorsprong te verwerven: 

22...Dxe5! 23.Pd3 

De dame kan niet geslagen worden op 
straffe van mat in twee: 23.fxe5 Pxg3+ 
24.Kg1 Tf1# 

23...Dc7 

De witte stelling is hopeloos, maar de 
volgende zet versnelt het einde. 

24.Pe5? Dxe5 

Voor de tweede keer slaat Liam toe op e5! 
Misschien had Job gemist dat hetzelfde 
matmotief werkt als wit met de koning naar 
e1 loopt: 25. fxe5 Pg3+ 24. Ke1 Tf1# 

0–1 

 

Chiel neemt vandaag Teds taken over en 
doet het als bobo fantastisch. Zelfs de toilet-
taak is bij hem in goede handen. 
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Wit: Ilse Geene 

Zwart: Selma Bertholee 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.Pc3 Pxe4 

5.Pxe4 d5 6.Lxd5 Dxd5 7.Pc3 Dd8 8.h3 

Lb4 9.0–0 Df6?! 

Zwart kan beter de koning even opbergen. 
10.Pd5 Dd6 11.Pxb4 Pxb4  
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12.Pxe5! 0–0 13.Pc4 Dg6 14.Kh2 

Soms is de dreiging sterker dan de 
uitvoering, maar hier niet: 14.. Pxc2 

14...Lf5 15.d3 

Het kan nog steeds: 15...Pxc2 16.Dxc2 Lxd3 
15...Tfe8 16.a3 Pc6 17.Te1 b5 18.Pd2 

Dd6+ 19.g3 Txe1 20.Dxe1 Pd4 21.Dd1 

Te8 22.Pf3  
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Zwart kan mooi onderbreken met 22... Te2. 
22...Dd5 23.Pxd4 Dxd4 24.Df3 Ld7 25.c3  
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25...Lc6!? 26.Dxc6?! 

Ilse gaat er op in en dat had verkeerd 
moeten aflopen. 

26...Dxf2+ 27.Dg2 Te2 

Na  27...De1 staat alles bij Ilse gepend en 
gaat Selma het nodige materiaal 
terugwinnen. 

28.Dxf2 Txf2+ 29.Kg1 Tf5 

En Ilse wist haar stuk meer op zet 48 te 
verzilveren. 

30.Lf4 g5 31.Lxc7 h5 32.Tf1 Txf1+ 

33.Kxf1 f5 34.d4 Kg7 35.d5 Kf7 36.Kf2 

Ke7 37.b3 Kd7 38.d6 a5 39.c4 bxc4 

40.bxc4 a4 41.c5 h4 42.gxh4 gxh4 

43.Kf3 Kc6 44.Lb6 Kd7 45.Kf4 Kc8 46.c6 

Kb8 47.d7 Ka8 48.d8D# 

1–0 

 

Het kwaliteitsoffer van Sake is in de 
volgende stelling nog niet helemaal uit de 
verf gekomen. Voorlopig lijkt de zwarte 
formatie op de lange diagonaal weinig uit te 
kunnen richten. Sake weet er nog wat van te 
maken. 
 

Wit: Eelke de Boer 

Zwart: Sake Algra 
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20...Dh6+ 21.g5 

Wint wit nu de loper op e6? 
21...Lf5! 

Nee! door g5 uit te lokken komt een mooi 
veld beschikbaar waar de loper direct 
terecht kan. 

22.c3? 

Voorkomt Txc2 en blokkeert de diagonaal 
van de loper. Maar dat de pion op de 
diagonaal van de loper staat, blijkt zwart 
juist mogelijkheden te bieden! De pointe 
was 22.gxh6?? Txc2+ 23.Kb1 Txb2+ 24.Kc1 
(24.Ka1 Tb1#) 24...Tc2+ 25.Kb1 Tc4+ 
26.Td3 Lxd3#. De juiste zet was 22.Td2 . Na 
22...Df8 zou zwart nog steeds niet 
voldoende compensatie moeten hebben, 
maar het ziet er wel al zonniger uit dan na 
zet 20. 
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22...Lxc3! 23.bxc3 

23.gxh6 Lb4+ Dit voorkomt dat wit met Pc5 
en Dxc5 de dame kan offeren. Nu moet de 
dame op een ongunstiger veld geofferd 
worden: 24.Pc5 Txc5+ 25.Dc3 Lxc3 26.bxc3 
Txc3+ 27.Kb2 In dit ongebalanceerde 
eindspel heeft wit nog wel iets betere 
kansen. Een eerste plan is om te proberen 
een toren op de 7e rij te krijgen. 

23...Txc3+ 24.Kb2  
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24...Tc2+? 

Geeft de penning op Pb3 op, wat Eelke zo de 
mogelijkheid geeft om de lange diagonaal 
dicht te houden met Pd4.  
24...Dg7 met de elegante dreiging 25...Tc2+ 
26. Kb1 Tc1#  
Wit kan het veld op a3 vrij maken voor de 
koning, maar een echte uitweg biedt dat 
niet: 25.Dxa7 Tc2+ 26.Ka3 Db2+ 27.Kb4 
Dc3+ 28.Ka3= (28.Kb5 Dc4+ 29.Kb6 Db4+ 

leidt tot mat). 
Wit moet de toren gebruiken om de 
diagonaal te dichten: 25.Td4.Txb3+ 
26.Dxb3 Dxd4+ 27.Dc3 Dxd5. Deze stelling 
zou nog alle kanten op kunnen. Qua 
materiaal is het in ieder geval weer in 
evenwicht. 

25.Ka1 Dg7+ 26.Pd4 Tc4 27.Db2 

Met een toren minder geeft Sake er de brui 
aan. 

1–0 

 

Thomas Beerdsen gebruikt het NK12 
vandaag als maatschappelijke stage. Bij de 
demonstratieborden kan iedereen ervan 
genieten. Stagebegeleider Chiel heeft er zijn 
handen vol aan. 
 

Wit: Julie Anne Hermanns 

Zwart: Eva van Harten 

 

1.e4 c6 2.Pc3 d5 3.d3 e5 4.Pf3 d4 5.Pe2 

Ld6 6.c3 dxc3 7.Pxc3 Pf6 8.Le2 0–0 9.0–

0 Db6 10.Pa4 Dc7  
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11.d4 

Julie Anne gooit de stelling open. 
11...exd4 12.Pxd4 Lxh2+ 13.Kh1 Le5 

14.Pf5?! 

Zwart neemt het pionnetje graag aan:  
14...Pxe4 15.Ph6+?! Kh8?! 

Zwart kan dit paardoffer ook wel aannemen. 
Er zijn genoeg zwarte stukken om de koning 
te verdedigen. 

16.Pg4 Te8 17.Ld3 Lf5  
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18.Pc5?! Pd6?! 

Na 18...Lxg4 19.Dxg4 Pxc5 staat zwart veilig 
een stuk voor. 

19.Te1 Lxd3 20.Dxd3 

Van het zwarte voordeel is niets meer over.  
Na 20... f6 of 20... Da5 valt de schade nog 
mee. Na de volgende noodsprong neemt wit 
even de touwtjes in handen. 

20...Pc8  
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Wit kan op e5 blijven slaan, want zwart mag 
de onderste rij niet in de steek laten. 

21.f4 Td8 22.De3 

Of 22. Txe5, want zwart mag de dame niet 
slaan op straffe van mat. 

22...Ld6 23.Ld2 Pb6 24.b3 P8d7 25.Pd3 

Pd5 

Nu lopen alle zwarte paarden weer vrolijk 
rond in het veld. 

26.Dd4 P7f6 27.Pde5 Te8 28.Lc3 Te7 

29.Te2 Tae8 

Met de toren op e2 staat het paard op e5 
gepend en kan zwart toeslaan met: 
29...Pxc3 30.Dxc3 Pxg4. 

30.Tae1 Pxc3 

In de herkansing ziet Eva het wel! 
31.Dxc3 Pxg4  
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Julie Anne heeft nog een leuke zet, maar Eva 
laat zich niet van de wijs brengen. 

32.Pxf7+ Kg8 33.Dc4 Kf8 34.Pg5 Pf6 

Dekt h7 én ook e8. 
35.Te6 Lxf4  
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Nu kan wit het stuk terugwinnen met: 
36.Txe7 Txe7 37.Txe7 Dxe7 (37...Kxe7 

38.Df7+ Kd6 39.De6+ is een soort eeuwig 
schaak.) 38.Dxf4 

36.Dc5 Ld6 37.Df5 Td8?!  

��������	
 
��+���-��+� 
������������� 
��+���+���+� 
�+�+�+Q�&�! 
"�+�+�+�+$ 
%+#+�+�+�' 
(#+�+�+#+) 
*+�+��+�+./ 
0123456789 

Nu zit er een winnende truc in voor wit:  met 
38.Txe7 het veld e6 vrij maken voor een 
paardvork. 

38.Pxh7+ Kg8 39.Pxf6+ gxf6 40.Dg6+ 

40.Txe7 Lxe7 41.Dg6+ Kf8 42.Dh6+ is vast 
eeuwig schaak. Nu kan zwart de stelling op 
slot doen. 

40...Tg7 41.Te8+ Txe8 42.Txe8+ Lf8 

43.Dxf6 Df7 44.Dxf7+ Txf7 45.Ta8 a6 

En Eva wist het eindspel op zet 88 te winnen. 
0–1 

 

Het is trouwens vandaag de koudste 29 mei 
ooit. Dat zijn we bij het NK12 niet gewend. 
 

Wit: Pascalle Monteny 

Zwart: Veronika Dijkstra 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 f6 4.Lc4 exd4 

5.Pxd4 Pe5 6.Lb3 Lc5 7.c3 b6 8.Lf4 Lb7 

9.Lxe5 fxe5 10.Dh5+ g6 11.Dxe5+ De7 

12.Dxh8 0–0–0 13.Lxg8 Dxe4+ 14.Kd1 

Dxg2 15.Te1 Lxd4 16.cxd4 Lf3+ 17.Kc1 

Dxf2  
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Pascalle staat serieus materiaal voor. Met 
18. De5 zou ze een volle loper teruggeven, 
maar nog altijd een toren voor staan. 
Belangrijker nog is dat ze haar verdediging 
goed zou kunnen organiseren (bijv Pc3, De3, 
enz). 

18.Td1? 
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Dit verliest slechts een kwaliteit, maar de 
toren was wel de belangrijkste verdediging 
van de witte stelling! 

18...Lxd1 19.Kxd1 Te8! 20.Pd2 Te1+ 

Veronika start een dodelijke aanval. De witte 
stukken staan te ongecoördineerd om een 
goede verdediging te organiseren. 

21.Kc2 Df5+ 22.Kc3 Te3+ 23.Kc4 c6? 
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De dame op h8 en loper op g8 kunnen toch 
niet helemaal uitgevlakt worden. Pascalle 
gebruikt de batterij om de bordjes helemaal 
te verhangen. Tot geforceerd mat leidt: 
23...Dc2+ 24.Kb4 a5+ 25.Kb5 Dc6+ 26.Ka6 
Da8+ 27.Kb5 c6+ 28.Kxb6 Db7+ 29.Kxa5 
Db5# 

24.Le6+! Kc7 25.Lxf5  
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In het vervolg krijgt Veronika geen nieuwe 
kansen meer en Pascalle wint op zet 39..  

 

Laten we eens naar een spannend 
toreneindspel gaan kijken. Beide speelsters 
hebben hun troeven: Anna heeft een vrijpion 
die al aardig ver richting promotie is, terwijl 
Heidi misschien gebruik zal kunnen maken 
van de benarde positie van de witte koning. 
 

Wit: Anna Martinez 

Zwart: Heidi Rijken 
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37...Th5+ 

In plaats van voor eigen succes te gaan, was 
het verstandiger om eerst de witte pion af te 
stoppen: 37...Ta2 Op de volgende zet valt 
zwart de a6–pion ook met de tweede toren 
aan (Tca5 of Tc6), waarna de pion niet meer 
te verdedigen valt. 

38.Kg4 g6 39.Tf8 

Het kritieke moment. Inmiddels is duidelijk 
dat het niet gaat lukken om de witte koning 
in een matnet te vangen (bijvoorbeeld 
39...Tf2 40. Txf7+ Kg8 41. Txf6 +–), dus 
zwart zal zich moeten concentreren op het 
stoppen van de witte pion. Urgentie is 
vereist! 

39...Kg7? 

39...Te7 40.Ta1 Kg7 Zwart dekt de pion op 
f7 met tempo. (40...Ta7 41.Tb8 Gezien de 
dreiging Tb7 zou het handig zijn als f7 
gedekt was.) 41.Tb8 (41.a7 Txa7) 

41...Txh2! Alsnog duiken er mat varianten 
op: 
- 42.a7 Te3! 43.Tg8+ Kxg8 44.a8D+ Kg7 
Zelfs met dame kan wit niet voorkomen dat 
het matnet zich sluit. De beste witte 
verdediging is gebaseerd op een patmotief: 
45.f5 g5 46.Dh8+ Kxh8 47.Ta8+ Te8! Door 
een toren te geven kan zwart pat vermijden 
en een gewonnen toreneindspel over 
houden. (47...Kg7 48.Tg8+ Kh7 49.Th8+ 

Kxh8=) 48.Txe8+ Kg7–+)  
- 42.Kf3 Tee2 43.g4 Thf2+ 44.Kg3 Tg2+= 
Eeuwig schaak 

40.a7! 

De promotie is niet meer te stoppen. In het 
vervolg geeft Anna de materiaalvoorsprong 
niet meer uit handen.  
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Ronde 2 
 
Levi heeft in de volgende stelling een prima 
plan: hij offert zijn paard voor wits enige 
hoop. 
 

Wit: Thijmen Nawijn 

Zwart: Levi Nies 
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48...Pxa3! 49.Kxa3 e3 50.Pc5 Kg5 

51.Kb3 Kg4 52.Kc3 Kxg3 53.Kd3 Kf2  
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De zwarte pionnen zijn te sterk. Zwart won. 
 

De volgende opening komt elk jaar terug:  
 

Wit: Silvan Heijnen 

Zwart: Siem van Dael 

 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.Pc3  
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4...Pxe4 

Als wit het offer aanneemt met 5. Pxe4 is hij 
het stuk na 5.. d5 weer kwijt. 

5.Lxf7+ Kxf7 6.Pxe4 d5 7.Pc3 Lg4 

Nog beter was 7...e4 om het witte paard 
terug zijn hok in te jagen. 

8.d3 Kg8 9.Ld2 Lc5 10.De2 Pd4 11.Dd1 

Df8  
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Wit kan niet meer ontsnappen. 
12.h3 Pxf3+ 13.gxf3 Lxf3 14.Pe2 Lxh1 

En zwart won op zet 22. 
 

Ook de volgende opening zien we graag: 
 

Wit: Laurens Ekker 

Zwart: Fardin Hematyar 

 

1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 dxc3 4.Lc4 Lc5 

5.Dd5 De7 

Zwart kon ook de tegenaanval 5..Df6 
spelen: op 6.Dxc5 volgt dan 6.. cxb2 

6.Lg5 

Laurens gaat dapper verder met de aanval. 
6.Pxc3 ziet er achteraf beter uit. 

6...Pf6 7.Lxf6 Lxf2+  
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8.Ke2 

Wit kan de loper niet nemen: 8.Kxf2 Dxf6+ 
9.Pf3 cxb2 
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8...Dxf6 9.e5 Db6 

Fardin valt liever aan en laat zijn koning aan 
zijn lot over. 

10.Dxf7+ Kd8 11.Dxg7 Dxb2+ 12.Kf3 c6 

12... Te8 13. Dg5+ is eeuwig schaak. 
13.Dxh8+ Kc7 14.e6 dxe6  
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15.Dxc3 

Na 15.Pxc3 staat de toren op a1 via een 
röntgenaanval verdedigd. 

15...Db6 

Na 15...Ld4 staat zwart onverwachts 
gewonnen omdat wit de toren niet meer kan 
redden. 

16.De5+ Kd8 17.Df6+ Kc7 18.Df4+ Kd8 

19.Dd2+ 

Na veel schaakjes heeft wit toch een dubbele 
aanval op het bord. 

19...Pd7 20.Dxf2 Pe5+ 

En zwart ook.. 
21.Ke2? Db2+ 22.Ke1? 

Na 22.Pd2 staat wit nog beter omdat er nog 
diep verborgen een penning in de stelling 
zit: 22.Pd2 Dxa1 23.Df8+ Kc7 24.Dg7+ Kd8 
25.Pgf3 

22...Dc1+ 23.Ke2 Dxc4+ 24.Kd1 Pd3  
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Fardin heeft een flinke aanval in ruil voor een 
toren. Wit moet kiezen: aanvallen met 
25.Df6 of verdedigen met 25.De3 

25.Df6+ Kc7 26.Pd2 Dg4+ 27.Df3 Dxf3+ 

28.Pgxf3 Pf2+ 29.Ke2 Pxh1 30.Txh1 b6 

31.Tc1 La6+  
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Zwart staat duidelijk minder en speelt het zo 
actief mogelijk. 

32.Kf2 Te8 33.Pd4 c5 34.P2f3 e5 35.Pf5 

e4 36.Te1 Ld3  
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37.Pe3?! 

Laurens rekent op een mooie aftrekaanval, 
maar die werkt net niet. 

37...exf3 38.Pd5+ Kd8 39.Txe8+ Kxe8 

40.Kxf3 Lc4 41.Pf6+ Kf7 42.Pxh7 Lxa2 

43.Pg5+ Kg6 44.Pe4 Ld5! 45.Ke3 Lxe4 

46.Kxe4 c4 47.Kd4 b5  
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De zwarte pionnen zijn niet te stoppen.  
48.Kc3 a5 49.Kb2 b4 50.h3 a4 51.g3 a3+ 

52.Ka2 Kh5 53.g4+ Kh4 54.Kb1 b3 55.g5 

Kxg5 56.h4+ Kxh4 57.Kc1 c3 58.Kb1 a2+ 

59.Ka1 c2 60.Kb2 a1D+ 61.Kxb3 c1D 

62.Kb4 Dab2+ 

0–1 
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Liam en Thijmen hadden een ingewikkeld 
eindspel. Alle vijf vrijpionnen staan 
geblokkeerd.  
 

Wit: Liam Vrolijk 

Zwart: Thijmen Bourgonjen 
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Wit staat goed, maar het is nog lastig om het 
punt binnen te halen. 

42.Ta2 Kf6?! 

Misschien kan zwart beter op de zevende rij  
blijven. Dan kan de witte toren veel 
moeilijker binnen komen. 

43.Kf3 Kg5 44.Ke4 Tc7 45.Ta8 c4 

46.Tg8+ Kf6 47.Tb8 

Wit gaat achter een onbelangrijke pion aan 
en dat betekent dat hij de c-pion alleen nog 
maar kan stoppen op het zwarte veld c1. Na 
47.Td2 c3 48.Tc2 Tc4+ 49.Kd3 Td4+ 
50.Kxc3 moet wit nog wel flink beter staan. 

47...c3 48.Td1 c2 49.Tc1 d5+ 50.Kd3?! 

Met 50..Kxd5 kon zwart een van die 
lastpakken opruimen 

50...e4+ 51.Kd2 

Wit kon nog een toren offeren om drie van 
die pionnen op te ruimen: 51.Kd4 Lc5+ 
52.Kxd5 Le3 53.Txc2 Txc2 54.Kxe4 en zwart 
staat natuurlijk beter, maar het is heel 
moeilijk te winnen 

51...Lb4+ 52.Ke2  
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52...La3 

Na 52 ... d4 53. Txb6 Kf7 gaan de zwarte 
pionnen de wedstrijd beslissen. 

53.Txb6+ Ke5 54.Te6+ Kf4 55.Tc6 

Of 55. b6! en wit staat weer beter. 
55...Txc6 56.Tf1+ 

Goed gezien! Na 56.bxc6 Lxc1 57.c7 Lb2 
58.c8D c1D 59.Dxc1+ Lxc1 60.f6 La3 wint 
zwart. 

56...Ke5 57.bxc6 Kd6 58.Kd2 c1D+ 

59.Txc1 Lxc1+ 60.Kxc1 Kxc6 

Er blijft een leuk pionneneindspel over. 
61.g5 Kd6 62.g6 Ke7 63.g7 Kf7 64.f6 Kg8 

65.Kd2 d4 66.Ke2  
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Beide koningen hebben hun handen vol aan 
de vrijpionnen van de tegenstander: ½–½ 
 
Marrit leek in de aanval van Pascalle te gaan 
winnen: 
 
Wit: Marrit Adema 

Zwart: Pascalle Monteny 
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21.Tf6 Ld5 22.Pxg6 Pxg6 23.Txg6+ hxg6 

24.Dxg6+ Kh8 

De zwarte koningsstelling ligt helemaal 
open. Gelukkig heeft zwart nog een dame op 
c7 die wat velden verdedigt. 

25.Df6+ Kg8 

Marrit kon er nu een aanvaller bij halen met 
26.Te3. 

26.Dg6+ Kh8 27.Df6+ Kh7  
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28.Lf4?! 

Na 28. Dh4 moet de zwarte koning weer 
voor zijn leven gaan rennen. Nu kan zwart 
er verdedigers bijhalen. 

28...Tf8 29.Dh6+ Kg8 30.Lg5 Dh7 31.Te3 

Dxh6 32.Lxh6 Tf7 33.Tg3+ 

Marrit gaat verder met aanvallen, maar er 
zijn te weinig witte stukken over.. 

33...Kh7 34.Th3 Tf5 35.Lf8+ Kg6 

en zwart won op zet 48. 
 

Charlie offert tegen Casper zijn dame om 
een nieuwe te halen: 
 

Wit: Charlie Tang 

Zwart: Casper Schoppen 
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34.Dxa6! Dxa6 35.b7 a3! 

Wit kan deze pion niet goed tegenhouden 
36.b8D 

36.Ta2 Tb5 
36...axb2 37.Dxb2 Lh6 38.Pg3?! 

Nu komt de zwarte loper binnen. 
38...Dd3 39.Kh1 Lf4 40.Db8+ 

Dit is het verkeerde plan. De zwarte aanval 
is veel gevaaarlijker: de witte dame moet 
blijven verdedigen. 

40...Kg7 41.Kh2  
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Na 41.Pf1 De2 42.Db6 kan wit nog hopen op 
een goede afloop. Nu komen de zware 
zwarte stukken binnen op de 2e rij.  

41...Dd2 42.Db2 Tc2 0–1 

 

Wolf offert een dame tegen Rembrandt en 
dat had een vol punt op kunnen leveren: 
 

Wit: Rembrandt Bruil 

Zwart: Wolf Mestrom 
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25...Dxe6 26.fxe6 Txf1+ 27.Kg2 

Wolf verdwaalt in de varianten. Fritz niet. 
Die gaat verder met: 27...T1f2+ 28.Kh3 
(28.Kh1 Txd2 -+ of 28.Kg1 Pf3+ -+) 

28...Pf3 29.De7 Txh2+ 30.Kg4 h5# 
27...Pg6? 28.Dd4 

Nu staat wit prima: de witte loper staat 
gedekt en het zwarte paard doet niet meer 
mee in de aanval. Wolf probeert het nog wel: 

28...h5 29.e4 T1f6 30.Lc3 h4 31.Dd5 

Tf2+ 32.Kh3 Pf4+ 33.gxf4 Tf3+ 34.Kg2 

Txc3 35.e7 h3+ 36.Kg1 Te8 37.Dh5+ 

1–0 
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Justus pent een pion en denkt daarmee alles 
tegen te houden, maar Jonas ziet een mooie 
truc op de plank liggen: 
 

Wit: Jonas Hilwerda 

Zwart: Justus van Klaveren 
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39...Ta8 40.axb6! Txa1 41.bxc7 Ta8 

42.Pc4 

Wit heeft een dubbele aanval op koning en 
promotieveld 

42...b5 43.Pd6+ Ke6 44.c8D+ Txc8 

45.Pxc8 Kd7 46.Pa7 

1–0 

 

Sjoerd probeert zijn tegenstander op te 
rollen over de h-lijn: 
 
Wit: Sjoerd van Roon 

Zwart: Thijs Geelhoed 
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Maar hoe kom je nu verder? 
25.f4!? Df7 26.f5 Dg7 

Na 26...gxf5 27.gxf5 Df6 is het niet echt 
duidelijk hoe wit verder kan komen. 

27.fxg6 

Die kan zwart niet goed terugslaan. 
27...Dxh6+ 28.Txh6 Lxg4 29.Tg1 Lf5 

30.g7  
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Dat kan niet meer verkeerd aflopen. Wit won 
op zet 51.  

 

Ilse zag in deze ronde een heel mooi mat in 
één. Zie jij het ook? 
 

Wit: Marlinde Waardenburg 

Zwart: Ilse Geene 
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Sake staat na een bekende opening een stuk 
achter, maar heeft daar een flinke aanval 
voor terug. 
 

Wit: Sake Algra 

Zwart: Xander Joosse 
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10.d4 Dd6?! 11.f4 Kd7 12.dxe5 De6 

Na 12..Dc5 is het nog wel te spelen, na 13. 
a3 gaat zwart verder met 13… Pxc2 
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13.f5 

Die kan met tempowinst, maar 13. a3 was 
nog beter. Dan moet het paard terug en kan 
wit op d5 gaan slaan. 

13...Dg8 14.e6+ Kd6 15.Lf4+  
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De zwarte koning is het middelpunt in een 
wit feestje. 

15...Pxf4 16.Dxf4+ Ke7 17.Dc7+ Kf6 

18.Pe4+ Kxf5 19.0–0+ Kg6 20.Dg3+ Kh6 

21.Dg5# 

1–0 

Ted plaatst zich ondertussen met zijn team 
DSC voor de troostfinale: 
 

Wit: Ted Barendse 

Zwart: Peter Lombaers 
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42...a2 43.Ta4 Pb2  

Voorbereidende zet dubbele aanval: richten. 
44.Txa2 Pd3+ 45.Ke3 Pxf4 46.Kxf4 a5 

47.Ke4 Kf6 48.Kd4 Txf5 49.c4 Pe6+ 

50.Ke3 g5 51.Tb2 g4 

0–1 

 

Ronde 3 
 
De laatste ronde van vandaag. Xander en 
Lodewijk hebben nog geen punten en dat 
gaat veranderen: 
 

Wit:  Xander Joosse 

Zwart: Lodewijk van Vliet 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.d3 h6 5.a3 

d6 6.b4 Lb6 7.Lb5 Lg4 8.Lxc6+ bxc6 9.h3 

Lh5 10.g4 Lg6 11.c3 h5 12.Tg1 hxg4 

13.hxg4 Dd7 14.g5 Dh3 15.Tg3 Dh1+ 

16.Tg1 Dh3 17.Tg3 De6 18.c4 a6 19.Ke2 

f5 20.gxf6 Dxf6 21.Dg1  
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Xander heeft in de opening zijn koning op e2 
geplaatst, om zo de 1e rij vrij te maken voor 

een damemanoeuvre en het paard op f3 
extra ondersteuning te bieden. 

21...Lh5! 

Lodewijk toont het nadeel van de koning op 
e2: het paard op f3 belandt in een 
vervelende penning. 

22.Dg2 Pe7 

22...Ld4!? was misschien een handige 
invoeging geweest. De witte toren zal op a2 
weinig uitrichten en zwart kan met a5 
misschien een tweede front openen. In de 
partij zwakt de zwarte druk een beetje af. 

23.Lg5 

23.Txg7? was niet mogelijk vanwege 
23...Lxf3+ en zwart wint materiaal. 

23...Df7 24.Lxe7  
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24...Dxe7!? 

Met 24...Kxe7 zou wit geen kans krijgen tot 
Txg7 (nog steeds vanwege Lxf3). Maar 
misschien dat Lodewijk het, vanwege de 
witte problemen met de koning op e2, 
verstandiger vond om de mogelijkheid tot 
rokade intact te laten. 25.Pbd2 g6 26.Th1 
Taf8 De witte stelling staat wat onder druk. 

25.Txg7 Lxf3+ 26.Kxf3 Tf8+ 27.Kg3? 

Deze blunder beëindigt de partij. Na 27.Ke2 
Txf2+ 28.Dxf2 Dxg7 29.c5 dxc5 30.bxc5 La5 
Het zou alle kanten op kunnen. De witte 
koning staat nog altijd op e2, maar het 
materiaal is behoorlijk uitgedund. 

27...Dxg7+ 28.Kh3 Th8# 0–1 

 

In het verre eindspel lijkt de overwinning 
voor Job heel dicht bij gekomen: 
 

Wit:  Job Emans 

Zwart: Thijmen Nawijn 
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De b-pion moet nog veroverd worden en dan 
wordt het een kwestie van een vrijpion naar 
de overkant loodsen. 

58...Kf4 59.Kxb5?! 

De overwinning is dichtbij, maar dit is toch 
wel een tikje frivool. Waarom niet rustig 
Pc6–d4xb5 gespeeld? In principe zouden de 
3 pionnen het ook zonder paard van de loper 
moeten winnen, maar zo eenvoudig is dat 
niet, zoals snel blijkt. 

59...Kxe5 60.c4?? 

Nu is het eindspel niet meer gewonnen. 
60.Kc5 Wit had de zwarte koning moeten 
afhouden. Dit biedt ruim tijd om met de a- 
en b-pion verder op te stomen. 60...Ld5 
61.b5 Lf3 62.a4 Ke6 63.Kb6 Kd7 64.Ka7+– 
Wits volgende zetten zijn b6 en a5–a6. De 
promotie van de witte b-pion is niet meer 
tegen te houden. 

60...Kd6 61.c5+ 

61.a4 Ld7+ 62.Ka5 Le8 63.b5 Kc5 64.b6 Lc6 
65.Ka6 Kxc4= 

61...Kc7 62.a4 Ld7+ 63.Ka5  
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Thijmen kon hier de zaak redden: 63...Kc6 
64.Ka6 (64.b5+ Kxc5 65.Ka6 Kb4 66.b6 

Lc8+ 67.Ka7 Kxa4=) 64...Lc8+ 65.Ka7 Le6 
66.Kb8 (66.b5+ Kxc5 67.b6 Lc8 68.a5 

Kb5=; 66.a5 Lc4 67.a6 Lb5=) 66...Lf5= en 
wit komt niet verder.  

63...Kb7? 64.b5 Ka7 65.c6 Lc8 66.b6+ 

Kb8 67.Kb5 Le6 68.a5 Ka8 69.Kc5 Kb8 

70.a6 Ka8 71.b7+ Ka7 72.c7 Lc8 

73.b8D+ Kxa6 74.Db6# 

1–0 

 

We hadden graag een partij van Ted uit de 
troostfinale laten zien, maar Ted is 
gewisseld. 
 

Wit:  Benjamin Kling 

Zwart: Bram Albertus 

 

1.d4 d5 2.Pc3 e6 3.Pf3 Pf6 4.Lf4 c5 5.e3 

Le7 6.Lb5+ Ld7 7.Lxd7+ Dxd7 8.Pe5 Dd8 

9.0–0 0–0 10.Df3 Pbd7 11.Tfe1 Tc8 

12.Dg3 Ph5 13.Df3 Pxf4 14.Dxf4  
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Brams stukken staan allemaal goed, terwijl 
de witte stukken niet op de beste velden 
staan. Met name Benjamins dame lijkt 
verdwaald te zijn. Het is instructief om te 
zien welke mogelijkheden zich in de 
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komende zetten aandienen om daarvan te 
profiteren. 

14...Ld6 

Zwart hoopt in de nabije toekomst te 
profiteren van deze penning; wit kan dit 
paard niet zo makkelijk ontpennen. Erg goed 
is ook 14...cxd4 15.exd4 Pxe5 16.dxe5 Db6 
met voordeel voor zwart. Wit kan de 
combinatie van de dreigingen Dxb2 en d4 
(gevolgd door Txc2) het hoofd niet meer 
bieden. 

15.Tad1 

Vergelijk de volgende variant met de partij: 
15.Pxf7!? Lxf4 16.Pxd8 cxd4 Wit heeft ten 
opzichte van de partij weliswaar een extra 
pion meegenomen, maar (16...Tfxd8 

17.exf4 cxd4 18.Pe2 Txc2 19.Pxd4 Txb2 

20.Pxe6 is ook nog wel ietsje prettiger voor 
zwart) 17.Pxe6 dxc3 18.Pxf8 Kxf8 19.exf4 
cxb2 20.Tab1 Txc2 leidt tot een erg 
onplezierig eindspel. Wit kan zich niet goed 
verdedigen tegen Pc5–a4–c3. 

15...f6 

15...Lb8 zou de loper verdekt opstellen en, 
belangrijker nog, ook gedekt opstellen. De 
dreiging f6 wordt nog vervelender als wit 
geen Pf7 meer heeft! 16.Dg4 Pxe5 17.dxe5 
Db6–+ Wit verliest een pion en houdt een 
slechtere stelling over. Na het elimineren 
van de pion op e5 heeft zwart bijvoorbeeld 
een mooier centrum. 

16.Pf7 

16.Dg4 zou niet veel veranderen 16...f5 
(16...fxe5?? 17.Dxe6+ Kh8 18.Dxd6+–) 

17.Df4 a6-+ Zwart bereidt Dc7 voor. Het is 
voor wit misschien het beste om alsnog Pf7 
te doen. 

16...Lxf4 17.Pxd8  
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17...Lxh2+ 

Zo'n offer van een stuk dat anders toch 
geslagen zou worden, wordt ook wel een 
desperado genoemd. Minder duidelijk is 
17...cxd4 18.Pxe6 dxc3 19.exf4 cxb2 

20.Pxf8 Kxf8 21.Txd5 Pb6 22.Td2. In 
vergelijking met de variant na 15. Pxf7 kan 
wit in ieder geval voorkomen dat zwart de 
pion op c2 krijgt. 

18.Kxh2 Tfxd8 

Uiteindelijk heeft Bram dus een pion meer 
overgehouden. Na 75 zetten werd dit 
omgezet in winst.  
 

Eerder in de partij had Circe al Pg5 gespeeld 
om f7 aan te vallen, maar zonder succes. Nu 
probeert ze het nog een keer aan de andere 
kant: 
 

Wit:  Circe Janse 

Zwart: Anna Vervaeck 
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15.Pb5 Ta5 

Anna toont zich niet onder de indruk, en 
terecht. 

16.Pxc7 Df7! 

Het paard staat ingesloten; er is geen weg 
meer terug. 

17.Pxe6 Dxe6 18.Pg6 Tf7 19.c3 Kh7 

20.Ph4 Pg4 21.Pf3 Dg6 22.h3 Pf6 23.b4 

Ta3 24.b5 Pa5 25.Dc1 Ta4 26.a3 Pb3 

27.Dc2  
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Tot nu toe heeft Anna haar mooie stelling 
met een stuk meer vastgehouden, maar nu 
komt de klad er in. 

27...Ta8 
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Hoewel Anna focust op een aanval op de 
koningsvleugel, had 27...Pc5 hier de 
voorkeur verdiend. Later kan het paard ook 
nog nuttig worden in de aanval. 

28.Dxb3 Tc7 29.Ph4 Dh5 30.Pf5 Tcc8 

31.c4 De2 32.Pxd6 Td8 33.Pf5 Dh5 

34.Pg3 Dg5 35.Tac1 Ta7 36.Tfd1 Ph5 

37.Pxh5 

Alert heeft Circe nog een belangrijke pion 
veroverd. Door nu af te ruilen neutraliseert 
ze het zwarte initiatief. De aanval bloedt snel 
dood. 

37...Dxh5 38.Dc2 Td6 39.Kh1 Tg6 40.Dd2 

Tg4 41.De2 g6 42.Dxg4 

1–0 

 

Er was in ronde 3 een incident met het wel 
of niet per ongeluk aanraken van een stuk. 
De wedstrijdleiding en de betrokken spelers 
zijn er ’s avonds nog mee bezig en 
uiteindelijk wordt de uitslag gewijzigd. 
 

Wit:  Machteld van Foreest 

Zwart: Linet Boghossian 
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Machteld heeft de partij mooi op gezet en al 
haar stukken op de zwarte koning af 
gestuurd. 

21...Df6 

Goede raad is duur, maar Linet verzint nog 
een list. 

22.Lg5 

De zwarte stelling zou zeker uit elkaar vallen 
na 22.Pd5 Dg6 23.hxg7 c6 24.Pc7+– 

22...Pe5! 

Linet beantwoordt de aanval van haar dame 
met een tegenaanval. De beste verdediging. 
Vermoedelijk had Machteld dit niet aan zien 
komen, want ze gaat pardoes in de fout. 

23.Dd5? 

23.Lxf6 Pxd3+ 24.Kd2 gxf6 25.Kxd3 c6 
26.h7+ Kg7 27.Ph4± Een direct dodelijke 
aanval is er nu niet van gekomen, maar met 
de pion op h7 staat wit nog steeds erg mooi. 

23...Dxf3 24.Tg1? 

Fouten komen nooit alleen. Linet incasseert 
het aangeboden materiaal dankbaar en kent 
geen problemen in de afwerking. 

24...Lxg1 25.Ld1 Df2 26.Lb3 Lh2 27.La4 

Te6 28.Dxb7 Pd3+ 29.Kb1 Kh7 30.Pd1 

Dg3 31.Dxa8 Dxg5 32.Dc6 d5 33.Dxc7 

Lxc7 0–1 

 
Bij de jeugd gaan Casper Schoppen, Gabriël 
Tristan Krouwel, Eelke de Boer en Jonas 
Hilwerda met de volle buit naar huis. Ze 
worden op een half punt achterstand 
gevolgd door Liam Vrolijk, Sjoerd van Roon, 
Maarten Hoeneveld en Thijmen Bourgonjen. 
 
Wit:  Anna Martinez 

Zwart: Alisha Warnaar 

 

1.d4 d5 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 4.Ld2 Pf6 5.Pf3 

Pbd7 6.e3 b6 7.cxd5 exd5 8.Pe5  
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8...c5? 

Zwart zet wat druk op het centrum. Op het 
eerste gezicht lijkt daar weinig mis mee te 
zijn, maar Anna vindt een vorkje met grote 
consequenties: Gezien de partij, was 
8...Lxc3 verstandiger geweest. 

9.Pc6! Dc7 10.Pxb4 cxb4 11.Pb5! 

Nu staat wit nog geen materiaal voor, maar 
met dreigingen als Tc1 (met idee Pc7) of 
Lxb4 (verhindert de rokade en bereidt Pd6+ 
voor) kan zwart eigenlijk niet voorkomen dat 
er snel materiaal verloren gaat. 

11...Dc6 12.Tc1 Pc5 13.dxc5 bxc5 

In het vervolg verdedigt Alisha taai en na 39 
zetten eindigt deze partij in remise. 

 
Bij de meiden heeft niemand 3 uit 3. Er zijn 
wel veel meiden die maar een remise hebben 
afgestaan: Eva van Harten, Alisha Warnaar, 
Pascalle Monteny, Robin Duson, Ilse Geene 
en Anna Martinez. 
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Ronde 4 
 
Siem van Dael moet zich helaas ziek melden 
en reist terug naar Limburg.  
 

Wit:  Eelke de Boer 

Zwart: Gabriël Tristan Krouwel 
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Zwarts stelling lijkt solide, maar... 
19.Lb6 

Een donderslag bij heldere hemel! en de 
dame is ingesloten 

19...Tc7 20.Pxc7 1–0 

 

Verder heeft de wedstrijdleiding voor de 
vierde ronde een piepende tafel verwijderd 
en vervangen door een stille tafel. Alleen 
blijkt er nu nog een tafel te piepen. Wie is er 
zo zenuwachtig? 
 

Wit:  Robin de Leeuw 

Zwart: Rosa Leek 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Lc5 4.Lb5 d6 5.d3 

h6 6.h3 Pf6 7.0–0 0–0 8.Ph4 Pd4 9.Le3  
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9...Pxe4! 

Een aftrekaanval die een pion oplevert voor 
Rosa! Ze won op zet 68. 

 

Selma Bertholee speelt deze ronde met 
oorwarmers tegen geluidsoverlast. De 

wedstrijdleiding controleert of er geen 
apparatuur in zit en vindt het goed. Arno 
stelt ook nog een magnetrontest voor om 
100% zeker te zijn. 
 

Wit:  Stella Honkoop 

Zwart: Javeria Komal Zubair 
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17.La6 

Wit sluit de zwarte dame in! 
17...Lg4 

Zwart probeert met een tegenaanval een 
vluchtveld voor de dame vrij te maken 

18.hxg4 

18.Txd8! Lxe2 19.Txc8+ deze tussenzet 
wint een stuk 19...Txc8 20.Pxe2 

18...Txd2! 19.Dxd2 Dxa6 

En de zwarte dame komt met de schrik weg. 
Op zet 50 wist Javeria uiteindelijk te winnen. 

 

Ted krijgt een laptop niet open en wil 
daarvoor even een schaar lenen. De 
bezorgde eigenaar loopt toch maar even 
mee. 
 

Wit:  Tommy Tran 

Zwart: Joppe Kroon 
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Zwart heeft vijf stukken in de aanval. Voor 
Joppe betekent dat tijd om toe te slaan! 
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15...Pxh4! 16.gxh4 

16.Pxb6 Lxg2 17.Pxa8 Pef3# 
16...Dg4 

Ook de loper op b6 doet goed mee en 
voorkomt dekking van de loper met f3 

17.Dg5 Pf3+ 18.Kh1 Lxg2# 

0–1 

 

Het is vandaag lekker zonnig. Dat betekent 
dat de voetballen op het dak geschoten 
kunnen worden. Gelukkig heeft Harry een 
ladder. 
 

Wit:  Silvan Heijnen 

Zwart: Renso Steunenberg 

��������	
 
��+�+�+�+� 
�+�+�+�+�� 
��+�+�+���� 
��#�+�+����! 
"��#�-.���#+$ 
%+�+�+�+#' 
(�+�+��#�+) 
*+�+�+�+�/ 
0123456789 

Zwart heeft een pion meer. Nu komt het aan 
op eindspeltechniek 

48...e3 49.fxe3 fxe3 50.Kxe3 Ke5! 

Renso pakt de oppositie en wacht rustig zijn 
kans af om met de koning het witte kamp 
binnen te dringen 

51.Kd3 Kd5 52.Kc3 Ke4 53.Kc2 Kd4 

54.Kd2 Kc4 55.Ke3 Kxb4 

en zwart trok op zet 62 aan het langste eind. 
 

Op bord 13 spelen Kavya en Marieke een 
spectaculaire partij. 
 

Wit:  Kavya Raulji 

Zwart: Marieke Wagenaar 
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21.Ph5?! g6 22.Pf6+ Kh8 

Na 22... Kg7 heeft wit een probleem: het 
paard en de dame staan in. 

23.De5 Lf4 

Zwart kon met 23... Lxf6 vluchten in een 
veilig dame-eindspel. 

24.Db2 

Wit wil de aftrekaanval graag op het bord 
houden. 

24...De3 25.Ph5+ 

Wit gaat voor het mat, maar omdat dat 
feestje niet doorgaat was damewinst met 
25.Pd5+ toch beter. 

25...f6 26.Pxf6 Dg3 27.Ph5+  
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Aftrekschaak lijkt te winnen, maar zwart 
heeft nog een prima verdediging: 

27...Le5! 28.Pxg3 Lxb2 

Wint een kwaliteit 
29.Pe2 Lxa1 30.Txa1 Tf7 31.Pg1 Taf8 

32.Pf3 b5 33.Kh2 c5 34.Ph4 Kg8 35.Pxg6 

Te8 36.Te1 b4 37.e5 Te6 38.Ph4 Tf4 

39.Kg3 Tf7 40.Te4 Tg7+ 41.Kh2 Tge7 

Wit heeft met allerlei mogelijke vorkjes nog 
genoeg kansen. 

42.Tg4+ Kf8 43.Pg6+ Txg6 44.Txg6 Tg7 

45.Txa6 

Torens ruilen was makkelijker, want in het 
pionneneindspel is zwart kansloos. 

45...Te7 46.Txh6 Txe5 47.g4 

Nu gaat de zwarte toren ook op rooftocht 
47...Te2+ 48.Kg3 Txc2 49.Th8+ Kg7 

50.Tb8 Txa2 ½–½ 
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Dries en Marek zitten op bord 18. De winnaar 
komt op 50%. 
 

Wit:  Dries Wedda 

Zwart: Marek Kudlicka 
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13.h3 

Prima gezien. Dat gaat zwart een stuk 
kosten. 

13...Dg5 14.hxg4 Pxg4 15.Lh3 

Wit kon zich met Pb1–d2–f3 prima 
verdedigen. Nu wordt het een heksenketel. 

15...Pxf2! 16.Txf2 Lxh3 17.Tf3 Tad8 

18.Td3  
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18...h6 

Dit is slappe hap. Na 18...Txd3 19.Dxd3 Td8 
20.Dc3 Td1+ heeft Dries grote problemen.  

19.Pa3 

Na 19.Pc3 speelt wit weer volop mee. Nu 
wordt het lastig. 

19...Lf5 20.Kf2 Lxd3 21.exd3 Df5+ 

22.Df3 Dxf3+ 23.Kxf3 Txd3+ 24.Kg2 

24.Kf4 is wel beter, maar na 24..Te8 zal 
zwart het vast wel gaan winnen. 

24...Td2+ 25.Kh3 Txb2 26.g4 Te8 27.Pb1 

Te3+ 

Zwart gaat voor het snelle mat. 
28.Kh4 Th2# 0–1 

 

Sam en Ivan zaten er naast en maakten er 
ook een mooie wedstrijd van. 
 

Wit: Sam van Dongen 

Zwart: Ivan Kroetkov 

 

1.Pf3 d5 2.c4 Pf6 3.e3 c5 4.d4 e6 5.Pc3 

Pc6 6.cxd5 Pxd5 7.Pxd5 Dxd5 8.Lb5 Ld7 

9.Lxc6 Lxc6 10.0–0 0–0–0 11.Te1 De4  
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Zwart heeft veel druk op de lange diagonaal. 
Het is moeilijk om te zien hoe wit zich kan 
verdedigen. Een idee is 12.Ld2 g5 13.Db1 

12.h3 g5 13.b3 g4 14.hxg4 Dxg4 15.e4  

Lxe4 16.Txe4 Dxe4 17.Pg5  
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17...Dg6 

17...Txd4 was een fraaie afmaker. 
18.Df3 f5 19.dxc5 Df6 20.Tb1 h6 21.Ph3 

Lxc5 22.b4 Ld4 23.Lf4 e5 24.Le3 Lxe3 

25.Dxe3 Kb8 26.Kh1 Thg8 27.f4 e4 28.a4 

Dg6 29.De2 e3 30.Df3 Td2 31.Tg1 e2 

32.De3  
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32...e1D 

32..Td3 was nog fraaier, maar alleen een 
kniesoor let daarop. 

33.Dxe1 Txg2 34.De5+ Ka8 35.De3 

Txg1+ 36.Dxg1 Dc6+ 37.Kh2 Txg1 

38.Pxg1 

en zwart won op zet 51. 
 

Ronde 5 
 
Vandaag eten we witte broodjes. Er zijn ook 
veel bruine broodjes, maar die eten we 
morgen op.. 
 
Wit:  Marieke Wagenaar 

Zwart: Masha Lindenaar 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.Lc4 Lc5 

5.Pg5 0–0 6.0–0 d6 7.Pd5 Le6 8.b3 Pd4 

9.Pe3 Lxc4 10.Pxc4 c6 11.c3 Pb5 12.a4 

Pc7  
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13.La3 d5?! 

Zwart kiest voor de tegenaanval, maar na 
14.Lxc5 

staat er ook nog een toren in op f8. 
14...Te8 15.Ld6? 

Het andere stuk moet naar d6: nu staan er 
weer evenveel stukken naast het bord. 

15...dxc4 16.Lxc7 Dxc7 17.bxc4 c5 18.a5 

De7 19.a6 b6 20.h3 Dd6 21.Te1 Dd3 

22.Te3 Dxc4 23.d3 Dxc3 24.d4 Dxd4 

Zwart heeft veel pionnen opgesnoept. 
25.Td3 Dc4 26.Ta4 Db5 27.Db3 Dc6  
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28.Ta3? Pxe4? 

Zwart kon hier met 28..c4 een stuk ophalen. 
Nu slaat Marieke toe. 

29.Dxf7+ Kh8 30.Td7 Pxg5? 

Na 30...Tg8 is het lastig voor wit om verder 
te komen.  

31.Dxg7# 1–0 

 

Laurens en Silvan spelen een gelijk 
opgaande partij. Ze hebben tot nu toe prima 
gespeeld. Zwart wil hier zijn pion dekken, 
maar doet dat op de verkeerde manier. 
 
Wit:  Laurens Ekker 

Zwart: Silvan Heijnen 
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47...Kd5? 48.Td7+! 

Goed gezien. Een mooie ‘uitschakelen 
verdediger’ beslist! Wit won op zet 58. 

 

Hier vergat wit iets: 
 

Wit:  Frits Geelhoed 

Zwart: Job Emans 
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 15.Pc5? Lxh2+ 16.Kh1 Ld6+ 

Goed gezien! Na de tekstzet is het meteen 
over vanwege het creatieve 

17.Kg1 Lxc5 18.Lxc5 Dc7! 

Dubbele aanval stuk+veld. De partij is over. 
19.Lb4 Dh2# 0–1 

 

Joppe en Sake maken er iets moois van op 
bord 17 
 

Wit:  Joppe Kroon 

Zwart: Sake Algra 

 

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 

5.Pc3 g6 6.Le3 Lg7 7.f3 0–0 8.Dd2 Pc6 

9.Lc4 Ld7 10.0–0–0 Tc8 11.Lb3 Pe5  
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12.h4 

De Joegoslavische aanval: leuke opening , 
waarbij beiden aan willen vallen. 

12...Pc4 13.Lxc4 Txc4 14.h5 b5 15.hxg6 

fxg6 16.Lh6 Pxe4 

Leuk gezien. Zwart wint een pion. 
17.Pxe4 Txd4 18.De3 Txd1+ 19.Kxd1 

Tf5? 

Wat ongelukkig. Nu komt wit direct binnen. 
20.Lxg7 Kxg7 21.Dh6+ Kf7 22.Dxh7+ 

Ke6 23.Dxg6+ Kd5 24.Ke2 Kc6 25.Th5 

Df8 26.Kd2 Td5+ 27.Txd5 Df4+ 28.Kd3 

Kxd5 29.Pc3+ Kc6  
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30.De4+ 

Zoveel mogelijk ruilen als je voor staat. Met 
een pion voor zou het goed moeten zijn voor 
wit, al is het nog niet zo heel makkelijk. 

30...Dxe4+ 31.Kxe4 Le8 32.Kf4 Lf7 33.g4 

b4 34.Pd1 Kd7 35.g5 Lxa2? 

De loper komt er niet meer uit... 
36.b3 Lb1 37.Pe3 d5 38.Ke5 Ke8 39.Kxd5 

Wit maakt het verder goed af: 
39...Kf7 40.f4 a5 41.Kc4 a4 42.Kxb4 1–0 

 

Marek en Derk staan beiden op 50%. 
 

Wit:  Marek Kudlicka 

Zwart: Derk Kouwenhoven 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.Pg5 

Twee paardenspel in de nahand. Dit leidt 
meestal tot spectaculaire partijen.  

4...d5 5.exd5 Pa5 6.Lb5+ c6 7.dxc6 bxc6 

Zwart offert een pion voor activiteit. 
8.Le2 h6 9.Pf3 e4 10.Pe5 Dd4 11.Pg4 

De andere theoretische variant gaat als volgt 
verder 11.f4 Lc5 12.Tf1 

11...Lxg4 12.Lxg4 e3 13.Lf3 

Nu komt zwart iets beter te staan. 13.f3 was 
een andere mogelijkheid. 

13...exf2+ 14.Kf1 Le7 15.De2 0–0 

16.Dxf2 Dxf2+ 17.Kxf2 Lc5+ 
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Zwart heeft alles ontwikkeld in ruil voor een 
pion. Kan zwart snel genoeg gebruik maken 
van deze activiteit? 

18.Kf1 g5 19.Pc3 g4 20.Le2 Tfe8 21.d3 

h5 22.Lg5 Pd5 23.Pxd5 cxd5 24.Tb1 Te5 

25.Lf4 

Marek gaat vrijwillig in de penning staan. Dit 
gaat hem een pion kosten.  

25...Tf5 26.g3 Ld6 27.Kg2 Lxf4 28.gxf4 

Txf4 29.Thf1 Txf1 30.Txf1 Te8 31.Ld1 

Te5 32.c3 Kg7 33.d4 Te6 34.Tf5 

Zwart lijkt hier een pion te gaan verliezen, 
maar... 

34...Pc4! 
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niets is minder waar! Zwart wint een stuk, 
want de zet Pe3 is wit te machtig. 

35.Txh5 Pe3+ 36.Kg3 Pxd1 37.Txd5 Kg6 

38.Ta5 f5 39.Txa7 Te3+ 40.Kg2 

Wit heeft drie pionnen voor het stuk en 
daarbij ook nog eens 4 vrijpionnen, maar de 
witte koning wordt snel omsingeld. 

40...f4 41.Ta6+ Kh5 42.Ta5+ Kh4 43.Te5 

f3+ 44.Kg1 g3 45.hxg3+ Kxg3 46.Kf1 

Txe5 47.dxe5 
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Zwart houdt 1 pion over, maar dat is precies 
genoeg.  

47...f2 48.e6 Pe3+ 49.Ke2 f1D+ 50.Kxe3 

De1+ 51.Kd3 

Het eindspel van 3 vrijpionnen tegen een 
dame is gesneden koek voor Derk. Hij 
snoept 1 voor 1 de pionnen eraf. Strak 
afgemaakt! 

51...Dxe6 52.b3 Da6+ 53.Kd4 Dxa2 

54.b4 Db3 55.Kd3 Kf4 56.Kd4 Kf5 57.c4 

Dxb4 58.Kd5 Db3 59.Kc5 Ke6 60.Kd4 

Db4 61.Kd3 Kd6 62.Kd4 Da4 

0–1 

 

Ivan heeft in het lopereindspel een mooi 
ruimteoverwicht, maar hoe moet hij verder 
komen? 
 

Wit:  Ivan Kroetkov 

Zwart: Gilian Honkoop 
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41...Ld4? 

Vertrouwde Gilian het lopereindspel niet? Of 
dacht hij misschien dat het pionneneindspel 
met een pion minder verdedigd zou kunnen 
worden? De zwarte strategie zou kunnen 
zijn om de loper op de e1–h4 diagonaal te 
houden (om zo h4 te verhinderen), 
bijvoorbeeld met 41...Le1 en op het moment 
dat wit de loper van de a1–e5 diagonaal 
weghaalt, kan zwart met 42.Lc1 Lg3= de 
loper weer terug in zijn hok dwingen. Als wit 
iets wil ondernemen, zal hij zijn koning van 
b5 richting de koningsvleugel moeten 
spelen, maar dat biedt zwart juist de 
mogelijkheid om zijn koning te activeren. 

42.Lxd4 cxd4 43.Kc4 d3 44.Kxd3 Ka6 

45.Kc4 Ka5 46.h4! 
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Op de damevleugel ligt de situatie vast. Ivan 
gaat nu op de koningsvleugel een doorbraak 
forceren of een tempodwang creëren. 

46...Ka6 

Nu wordt het een doorbraak. 46...g6 47.h5 
g5 48.f6 Dit zou een tempodwang zijn. Met 
wit aan zet is het remise, maar met zwart 
aan zet, komt de witte koning binnen. 
48...Ka6 49.Kb4 Ka7 50.Kb5 Kb7 51.b4 Kc7 
52.Ka6 Kc6 53.Ka7 Kb5 (53...Kc7 54.b5+–) 

54.Kb7+– Na het afruilen van de b-pionnen, 
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loopt wit naar f7. Promotie van de f-pion is 
dan niet meer ver weg. 

47.h5 Ka5 48.f6 gxf6 49.exf6 b5+ 50.Kc5 

e5 51.g5 hxg5 52.h6 g4 53.h7 g3 54.h8D 

g2 55.Da8# 1-0 

 

Ilja staat een stuk achter, maar wellicht kan 
ze nog een aanvalletje beginnen op de 
damevleugel? 
 

Wit:  Ilja de Goede 

Zwart: Kavya Raulji 
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35.b5 Tdd2! 

Nee, met een paar rake klappen maakt 
Kavya het uit. Dit dreigt in ieder geval mat. 

36.Tb3 Pd4 

Met alle stukken erbij is mat niet ver weg. 
37.Tb4 a5 

37...Tc1+ had ook meteen gekund. 
38.bxa6 Tc1+ 39.Tb1 Pb3# 0-1 

Mat omdat een gepend stuk geen goede 
verdediger is! 

 

Javeria speelt sterk verder in de volgende 
stelling: met de koning in het midden is het 
zaak om de stelling te openen. 
 

Wit:  Javeria Komal Zubair 

Zwart: Marrit Adema 
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19.f4! Thd8 20.fxe5 Dxe5 21.Pf5+ 

Meestal is het niet bevorderlijk voor een 
aanval om dames te ruilen, maar Javeria 
Komal heeft goed gezien dat Marrit's koning 
in een wel heel penibele situatie belandt. 

21...Ke6 22.Dxe5+ Kxe5 23.The1+ Pe4 

24.dxe4 dxe4 25.Tf1 Tac8 26.Lf4+ Ke6 

27.Lb3+ Kf6 28.Pd6 e3 
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Het is mat in vijf.  
29.Lg5+ Ke5 30.Pxf7+ Lxf7 31.Tf5+ Ke4 

32.Lc2+1-0 
 

Bord 2 en 3 worden bij de meiden in de 
speelzaal omgedraaid: de live borden 
hebben niet allemaal cijfers en letters en een 
deelneemster vindt dat vervelend 
 

Anouk en Stelle bestrijden elkaar op bord 7. 
Ze hebben beiden 2 uit 4. 
 

Wit:  Anouk Knuvers 

Zwart: Stella Honkoop 
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10.Lxf6 

Anouk zadelt zwart op met een dubbelpion, 
maar is dat wel zo'n goed idee in deze 
stelling? 

10...gxf6 11.Ld5 Tg8 

Stella probeert gebruik te maken van de 
half-open g-lijn. De directe dreiging is Lxh3. 
De gepende g2–pion is immers geen goede 
verdediger. Het omdraaien van de ideeën 
had helemaal voorkomen dat wit nog een 
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kans op verdediging zou hebben. 11...Lxh3! 
12.Ph4 (Het idee wordt duidelijk na 12.gxh3 

Dxh3 . Tegen de dreiging Tg8+, gevolgd 
door snel mat, is geen kruit gewasen.) 
12...Pd4 13.Kh2 Dg4µ Zwart heeft een 
gezonde pion meer. 

12.Kh1? 

Dit is niet de manier om Lxh3 uit de stelling 
te halen! Vereist was 12.Kh2 . Na 12...Tg6 
heeft zwart wel een prettige stelling, maar 
wit heeft nog alle mogelijkheden om de 
stelling te verdedigen (Dd2, Tg1). 

12...Lxh3! 
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Stella kraakt de witte koningsstelling. Mat 
zou alleen nog voorkomen kunnen worden 
door grof materiaalverlies. 

13.gxh3 Dxh3+ 14.Ph2 Dg2# 0–1 

 

 

Ronde 6 
 
Tussen ronde 5 en 6 wordt de groepsfoto 
gemaakt door René Olthof. Een van de 
spelers roept: “Waarom nu?” 
 
Wit:  Masha Lindenaar 

Zwart: Jolijn Bruinen 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.Pc3 Lc5 5.d3 

Lb4 6.Ld2 0–0 7.0–0 d6 8.Le3 Lg4 9.a3 

La5 10.b4 Lb6 11.Tb1 Pd4 12.a4 Pxf3+ 

13.Kh1 Lxe3 14.De2 Ld4 15.Pd5 Pxd5 

16.Lxd5  

��������	
 
�+������+� 
�������+����� 
��+����+�+� 
�+�+ ���+�! 
"#�#���#+�+$ 
%+�+#+�+�' 
(�+#+Q�##�#) 
*+++�+++./ 
0123456789 

Jolijn heeft al veel stukken in de buurt van de 
koning en maakt het nu af met een flitsende 
combinatie. 

16...Pxh2! 17.Dd2 Pxf1 18.De1 

18.Txf1 had het Jolijn nog iets moeilijker 
gemaakt. 

18...Dh4+ 

Jolijn dwingt Masha om met de koning het 
paard op f1 te gaan slaan. De pointe is dat 
het meteen tot mat leidt: 

19.Kg1 Dh2+ 20.Kxf1 Dh1# 0–1 

 

Arjuna en Tim spelen een korte partij. 
 

Wit:  Tim Grutter 

Zwart: Arjuna Bertholee 

 

1.e4 e5 2.f4 Lc5 3.Pf3 d6 4.Pc3 Lg4 5.h3? 

Lxf3 6.Dxf3 Pc6!  
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Dit is vast de laatste keer dat Tim h3 en f4 
met elkaar combineert. Arjuna haalt haar 
stukken erbij. De witte dame moet haar 
aandacht verdelen tussen de koningsvleugel 
(g3) en de damevleugel (c2). 

7.a3?! 
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Te langzaam. Het was belangrijker om nu 
eerst c2 te dekken. Na 7.Ld3 Pf6 staat zwart 
fijner, maar is nog niets beslist. 

7...Pd4 8.Dd1? 

Nu wordt de verzwakte diagonaal wit fataal. 
8.Dd3 viel te proberen. Na 8...exf4 staat 
zwart comfortabel een pion voor. 

8...Dh4+ 9.g3 Dxg3# 0–1 

 

Na een rustig opgezette Spaanse opening 
neemt Anouk in de volgende stelling het 
initiatief op de damevleugel. Dianne wil zich 
niet laten insnoeren en kiest voor een 
tegenstoot. 
 

Wit:  Dianne Guis 

Zwart: Anouk Knuvers 
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13.a4 Tab8 14.d4 

Dianne doet met 13. ... Tb8 geen handige 
zet, maar Anouk maakt er geen gebruik van. 
14.axb5 Lxb3 15.bxc6 Le6 16.b3 Ta8 17.Dd2 

14...Pxe4 

Oei dat is een vergiftigde pion. Eerst moet de 
dreiging 15. d5 uit de stelling gehaald 
worden. 

15.d5 Ld7 16.dxc6 Lxc6 17.La7 Tb7 

18.axb5 Lxb5 19.Ld5 c6  
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20.c4 

Een behoorlijk spektakel. Alles staat 
ongeveer in. De laatste zet 20. c4 is echter 

iets teveel van het goede. Beter was gewoon 
het paard op e4 te slaan. 

20...cxd5 21.cxb5 Txa7 22.Dxd5 Pf6  
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De rook is opgetrokken en zwart staat een 
pionnetje voor en heeft een sterk centrum. 
Wit moet haar best doen om hier iets uit te 
slepen. 

23.Dd3 

Dat gaat snel fout voor Dianne. Anouk ziet de 
tactiek goed en gaat voor de vork: 

23...e4 24.De3 Pd5? 

Hiermee zoekt Anouk onnodig moeilijkheden 
op. Waarom niet gewoon pakken op f3? Het 
is simpel maar wel de beste zet. 

25.Dd4 Pb4 26.Ta4 

26.Ph4 Pc2 27.Dc4 Pxa1 Een kwaliteit achter 
is minder erg dan een stuk. 

26...exf3 27.Tfa1 Pc2 28.Dc3 Pxa1 

29.Txa1 

Zwart staat een volle toren voor en maakt 
het kundig af en wint op zet 63. 

 

Sam heeft in de volgende stelling net Tc3 
gespeeld om het paard aan te vallen. Waar 
het logisch lijkt om Pb3 terug te trekken of te 
dekken, ziet Sake een andere optie. 
 

Wit:  Sam van Dongen 

Zwart: Sake Algra 
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18...Pd7!? 
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Dit lijkt een kleine kwaliteit (2 stukken tegen 
een toren) te verliezen, maar, zoals snel 
blijkt, heeft Sake verder gekeken. 

19.Txb3? 

19.Tc2 Sam had beter niet op de provocatie 
in kunnen gaan. 

19...Lxb3 20.Dxb3 Tb8! 

Door deze röntgenaanval komt zwart een 
kwaliteit voor te staan. Sake weet zich wel 
raad met deze materiële voorsprong en wint 
de partij in 60 zetten. 

 

Na een rustige opening gaat Emanuel op zoek 
naar actie.  
 
Wit:  Emanuel Lont 

Zwart: Thijmen Nawijn 
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11.Pf5 

De pion op g6 staat aangevallen en hoe lost 
zwart dit op? 

11...Df6 12.Pd5 

De expeditie met het paard heeft zijn 
vruchten afgeworpen. De dame is naar f6 
gelokt, maar zij moet gewoon weer terug. 
Knap gezien. 

12...Dd8 13.Pxg7+ Kf8 14.Pf5 c6 15.Pc3 

Dc8 

Dit kost nog een pion. Beter is het volgende: 
15...Lxf5 16.exf5 d5 

16.Pxd6 Dc7  
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17.e5 

17.Pxf7 Kxf7 18.Dh5+ Kg7 19.Dxc5 
17...f6 18.Pde4 Dxe5 

Thijmen ziet het niet meer en levert een stuk 
in. 

19.Pxc5 Dxc5 20.Dxd7 Te8 21.Dxb7 De5 

22.Dxa6 Th7 23.Dxc6 Tg7 24.Le3 Df5 

25.Dc5+ Pe7 26.Dxf5 Pxf5 27.g4 h5 

28.Lc5+ Kf7 29.f3 hxg4 30.fxg4 Pe3 

31.Lxe3 Txe3 32.Pd5 Txh3 33.Txf6+ Kg8 

34.Kg2 Th4 35.Tf4 Tb7 36.Pf6+ Kg7  
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Wit sluit de zwarte toren op. 
37.Ph5+ Kg6 38.Kg3 Txh5 39.gxh5+ 

Kxh5 1–0 

 
Jesse heeft de partij sterk opgebouwd. Hij 
heeft een eerder materiaalvoordeel 
opgegeven om de zwarte koningsstelling 
open te breken: 
 
Wit:  Jesse Allaart 

Zwart: Thijmen Bourgonjen 
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36.Df6 

Richting de zwakke zwarte velden! Zwart 
heeft maar een zet. 

36...Pe6 

Wit moet nu iets verzinnen om het 
verdedigende paard op e6 uit te schakelen of 
er extra aanvallers bij te halen. 

37.g4?! 

Hoewel wit zijn koningsstelling verzwakt, lijkt 
zwart geen tijd meer te hebben om dat uit te 
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buiten. Er dreigt f5, wat ondersteund door de 
g-pion, zal betekenen dat het paard op e6 
niet gehandhaafd zal kunnen worden. Maar 
er zitten ook motieven met Pf5 in de stelling. 
Maar wit had de aanval ook kunnen voeren 
zonder zijn koningsstelling te verzwakken: 
37.f5! gxf5 38.Txf5 (Zonder offeren kan ook: 
38.Pxf5 Tfe8 39.Tab1 Dxc2 40.Txb7 Zwart 
zal mat niet lang kunnen afwenden.) 
38...Dxa1+ 39.Kh2 Dc1 Zwart kan nog net 
Tg5+ verhinderen, maar dat blijkt niet 
genoeg. 40.Pxf7 Txf7 41.Dxf7+ Kh8 42.Df6+ 
Kg8 43.Dxe6+ Kh8 44.Df6+ Kg8 45.Dg7# 

37...Dc3 

Thijmen probeert de witte koning met de 
dame te bestoken, maar dat blijkt niet 
genoeg. Een hardnekkige mogelijkheid was 
37...Tac8! , wat als idee heeft dat zwart zo 
snel mogelijk met stukken de dame wil 
ondersteunen bij het bestoken van de witte 
koning. 38.c4 Zo kan wit nog proberen de 
toren buiten de deur te houden. (38.Pxc8 

Txc8 39.Tac1 Tc3 Hier zou wit in de 
problemen kunnen komen. Bijvoorbeeld 
40.f5 Th3+ 41.Kg2 Dc3 en wit loopt mat!) 
38...Dc3 39.Kg2 Txc4 (Zwart heeft geen tijd 
voor 39...Db2+ 40.Tf2 Dxa1 41.f5+– , wat 
tot een stelling lijkt zoals in de partij. De 
toren minder speelt geen rol.) 40.Pxc4 Dxc4 
41.Tf2 Het is hoogst onduidelijk geworden. 
Zonder het paard op d6 is de witte aanval 
veel aan kracht verloren. 

38.Kg2 Dxc2+ 39.Tf2 Da4  
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Op a4 houdt de zwarte dame f5 tegen. Jesse 
put nu uit andere aanvalsmotieven. 

40.Pf5! De4+ 

40...Tfe8 Als zwart niet op f5 kan slaan, moet 
hij een gaatje maken op f8. Dan heeft wit nog 
het volgende plan: 41.Tc1 met idee Tc7. Dat 
dwingt zwart welhaast zijn dame weer terug 
te halen. 41...Dd7 42.Pd6+– En nu is f5 
opnieuw de hoofddreiging. Dat vraagt te veel 
van de zwarte stelling. 

41.Kh2 gxf5 42.gxf5 Tfc8 43.fxe6 

Wit heeft het doel bereikt: Pe6 is 
uitgeschakeld. Thijmen laat zich eervol mat 
zetten. 

43...Tc7 44.Dg7# 1–0 

 

De twee leidsters spelen tegen elkaar. 
Pascalle kiest voor een bekend schijnoffer. 
Dit pakt in eerste instantie goed uit. 
 

Wit:  Ilse Geene 

Zwart: Pascalle Monteny 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.Pc3 Pxe4 

5.Pxe4 d5 6.Lxd5 Dxd5 7.Pc3 Dd8 8.h3 

Ld6 9.d3 h6 10.Pe4 Le7 11.Le3 0–0 12.0–

0 f5 13.Pc3 b6 14.Te1 Lb7 15.Ld2 Ld6 

16.Pb5 Df6 17.Pxd6 cxd6 18.Lc3 Tae8 

19.a3 Dg6 20.Ph4 Dg5 21.Pf3 Dg6 22.Ph4 

Df6 23.Pf3 Df7 24.Te2 Dg6  
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Er wordt voorzichtig gemanoeuvreerd door 
beide dames. Zwart lijkt iets beter te staan. 
Ze heeft meer ruimte voor haar stukken en 
ze heeft het centrum in handen.  

25.Ph4 Df6 26.Pf3 Dd8 27.De1 Te7 

28.Pd2 De8 29.Te3 f4 30.Te2 Dg6 31.f3 

Tfe8 32.Tc1 Te6 33.b4 a6 34.a4 b5 

35.axb5 axb5 36.Tb1 Kf7 37.Df2 Tc8 

38.Db6  
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Het begint nu interessant te worden. Ilse is 
op zoek naar complicaties en gaat deze zeker 
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vinden. Zwart wil op de c-lijn gaan aanvallen 
op de pion opc2 of de loper op c3.  

38...Pd8 39.Dxb5 

Ilse kiest voor de tactische combinatie, maar 
dit gaat tot problemen leiden op de c-lijn.  
39.Tb3 Lc6 Dit is de beste voortzetting.  

39...Txc3 40.Dd7+ Te7 41.Dxd8 

Ilse wint het stuk terug, maar dit is 
waarschijnlijk niet voldoende. Pascalle ziet de  
juiste voortzetting.  

41...Txc2  
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Wit is aan zet, maar een goede zet vinden is 
verre van makkelijk. De pion op f3 en de pion 
op d3 staan aangevallen. Je kan er maar 1 
dekken. 

42.Tb3 Lxf3 43.Tf2 Tc1+ 44.Pf1 Ld5 

45.Ta3 f3 

De duimschroeven worden aangedraaid en 
de witte stelling staat op het punt in te 
storten. Ilse blijft alleen de goede zetten 
vinden, ook al staat ze nog steeds verloren.  

46.Da5 Ke6 47.Ta1 Tc3 48.b5 fxg2 

In wederzijdse tijdnood ziet Pascalle een 
aftrekaanval over het hoofd. De toren hangt 
en de balans in de partij verschuift naar Ilse.  
48...Txd3 

49.Dxc3 Dh5 50.Txg2 

Pascalle staat slechter en gaat op zoek naar 
een mataanval. Ilse is geïmponeerd door dit 
plan en besluit tot het wegnemen van de 
dreiging door een kwaliteit terug te geven. 
Dit was echter niet nodig. De volgende 
variant wint: 50.Dc8+ Td7 51.Pe3 Dxh3 
(51...Lb7 52.Dg8+ Ke7 53.Pf5+ Kf6 

54.Pxg7+) 52.Dg8+ Ke7 53.Pxd5# 
50...Lxg2 51.Kxg2 Dg5+  
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52.Kf2 

Wit gaat de verkeerde kant op. Nu komt 
zwart genadeloos binnen.  52.Pg3; 52.Kh1 
Na 1 van de bovenstaande zetten, staat wit 
gewonnen.  

52...Tf7+ 53.Ke2 Dg2+ 54.Ke3 Df2+ 

55.Ke4 Tf4# 0-1 

Fraai afgemaakt door Pascalle. De partij kon 
alle kanten op.  

 

Wedstrijdleider Arno heeft wat moeite om de 
deelnemers ervan te overtuigen dat we 
morgen een half uur eerder gaan beginnen. 
 
In de volgende stelling zijn beide koningen 
kwetsbaar. Fardins structuur is wat minder 
goed, maar hij heeft daardoor wel een toffe 
toren. 
 

Wit:  Dylan Sealy 

Zwart: Fardin Hematyar 
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33...Tg8 34.Te1 

Een passieve manoeuvre. Beter was 34.Tg3 
om de torens af te ruilen. 34...Txg3 35.Kxg3 
Het is voor zwart erg lastig om zowel eeuwig 
schaak te verhinderen als vorderingen te 
maken met de e-pion. 35...Dg5+ 36.Kh2= 

34...Df2! 35.Tg1 

Niet de meest ideale plaats voor de toren. Wit 
komt dan ook snel in de problemen. 

35...e3 36.Dh5 Kh7 37.Dd1  
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37...Dxa2? 

Fardin wordt afgeleid van zijn belangrijkste 
taak: het ondersteunen van de e-pion. 
37...e2 De e-pion zou grof materiaal hebben 
kunnen opleveren: 38.Dd3+ (38.De1 

Txg2+–+) 38...f5 39.Dd2 e1D 40.Dxe1 
Txg2+ 41.Txg2 Dxe1–+ 

38.Dd3+ 

Dylan ruimt de e-pion op en haalt daarmee 
de angel uit de stelling. 

38...Tg6 39.Dxe3 Dc2 40.De7+ Tg7 

41.Dxd6 Dxc3 42.Dd5 De5+ 43.Dxe5 fxe5 

44.Te1 Te7 45.Kg3 Kg6 46.Kf3 Kf5 47.Ke3 

e4 48.g3 Ke5 49.Td1 

Dit had nog verder uitgevochten kunnen 
worden, maar Dylan en Fardin zijn tevreden 
met remise. 

½–½ 

 

Aan het einde van dag 2 gaat Pascalle bij de 
meiden aan kop met 5,5 uit 6. De 
achtervolgsters Ilse Geene, Alisha Warnaar 
en Eva van Harten liggen op een punt 
achterstand. 
 
Bij de jeugd heeft Casper Schoppen nog de 
maximale score. Eelke de Boer en Liam 
Vrolijk gaan met 5 uit 6 naar huis. 
 
 

Ronde 7 
 
Eerst even gezellig zingen, want Laura is 
vandaag jarig. Daar hoort ook een taartje bij. 
 

Met zijn opstoot b2–b4 heeft Sake hieronder 
ruimte gepakt op de damevleugel. Als 
antwoord heeft Quinten zijn zwarte stukken 
op c3 gericht. Dit verstoort de harmonie in de 
witte stelling, want het paard op b1 is 
voorlopig aan de grond genageld. Sake 
bedenkt een manoeuvre om pion c3 te 
dekken, maar het blijkt geen goede 
oplossing. 
 

Wit:  Sake Algra 

Zwart: Quinten Salomons 
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15.Te2 

15.a4 a6 16.Ta3 Op de volgende zet heeft wit 
Pbd2. Hoewel de toren op a3 niet briljant 

staat, wordt het belangrijkste probleem wel 
opgelost. 

15...Tfd8 16.Tc2? 

Zoals Quinten laat zien, is dit in combinatie 
met de dame op d1 geen goed idee. 

16...La4! 17.Lxg6 

In paniek ruilt Sake zijn mooie loper af tegen 
het paard op e7 dat weinig te doen had. 

17...Pxg6 18.c4 Lxc2 19.Dxc2 Dxc4 

20.Dxc4 Txc4 21.Pbd2 Tc2 0–1 

 

Op de lange termijn heeft Daniel in deze 
stelling goede vooruitzichten: hij heeft een 
centrumpion meer, zijn loper staat op een 
mooie diagonaal en op c6 bezet de toren 
mooi een half-open lijn. 
 

Wit:  Lucas Nguyen 

Zwart: Daniel Kudlicka 
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Lucas moet daarom nu wat laten zien. 
16.e5! 

Actie door het centrum. 16.Lxa7 Hoewel het 
hier misschien wel aantrekkelijker is dan 
Lxh2 in de beroemde partij tussen Spassky 
en Fischer in hun wereldkampioenschap 
match van 1972, is het verorberen van zo'n 
pionnetje nog steeds erg gevaarlijk. 16...b6 
17.Pb5 Pd7 18.c3 Dc8 19.b4 Het is niet 
helemaal duidelijk of zwart de loper kan 
winnen, maar voorlopig kan de loper ook niet 
weg! 

16...Pd7 17.exd6 

Krachtiger is nog 17.Lf4! dxe5 (17...Pxe5 

18.Lxe5 Lxe5 19.Txe5+–) 18.Lxe5 Zo kan 
wit de sterke zwartveldige loper onschadelijk 
maken, waarna de druk over de d-lijn blijft. 
18...Lxe5 19.Txe5 Td6 20.Td5± Zwart kan 
materiaalverlies niet vermijden. 

17...Txd6 18.De2 

Nog steeds staat a6 aangevallen, en 
daarnaast is wit hard bezig om de volledige 
controle over de d-lijn te krijgen. 

18...Pb6 19.Txd6 Dxd6 20.Pb5 De6?  
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Het directe plan achter Pb5 was Pxa7, maar 
nu komt er een ander motief bij. 20...Db8 
21.Pxa7! Dxa7 22.Db5 Ta8 23.c3² Dit is ook 
erg prettig voor wit. Misschien was 18...a6 
dan toch beter in plaats van 18...Pb6? 

21.Pc7! Dc6 22.Pxe8 Dxe8 23.Lxb6 axb6 

24.Dxe7 

In het eindspel kan Lucas nu eenvoudig een 
pion op de damevleugel naar de overkant 
loodsen. Hij wint na 49 zetten.  

 

Wit staat in de volgende stelling een 
pionnetje achter, maar hoopt natuurlijk dat 
dat slechts tijdelijk is: de pion op a4 lijkt niet 
heel lang gehandhaafd te kunnen worden. 
Arjuna speelt heel actief en weet zo flink wat 
wisselgeld te incasseren voor de a4–pion. 
 

Wit:  Tycho Bruggink 

Zwart: Arjuna Bertholee 
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19...Db5+ 20.c4 Db3! 21.Txa4 Dxc2 

22.Pxc2 Pd3 

Na het ruilen van dames, kan zwart de nodige 
aanvalsdoelen onder schot nemen. Tycho 
kan niet voorkomen dat zwart materiaal voor 
blijft. 

23.Tea1 Pxb2 24.Txa5 Txa5 25.Txa5 Pxc4 

26.Ta2  
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Arjuna rust niet op haar lauweren en pakt 
stevig door. 

26...f5! 27.exf5 Txf5 28.Pce1 e4 

Wit heeft ppion f2 gedekt, maar e4 stelt wit 
ook nog voor andere problemen. Zo kan 
zwart de pion op d5 gaan veroveren. 

29.Ta8+ Kf7 30.g4 Txd5 31.Ph4 e3 

32.fxe3 Pxe3+ 

Met twee pionnen meer lijkt Arjuna op winst 
af te stevenen. Tycho blijft echter proberen 
en weet op het einde een nederlaag af te 
wenden. Het wordt remise. 

 

Op bord 1 bij de jeugd zijn beide spelers aan 
het snotteren, maar dat komt niet door de 
stelling. Ze zijn beide flink verkouden. 
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Wit:  Eva Zijdemans 

Zwart: Thijmen Nawijn 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d3 Lc5 4.c3 d5 5.Dc2 

Pf6 6.h3 d4 7.Le2 Le6 8.Pbd2 Dd7 9.Pf1 

0–0 10.g4 h6 11.Pg3 Tad8 12.Ld2 b5 

13.Dc1 Pe8 14.Pf5 Lxf5 15.gxf5 Dd6 

16.Tg1 Kh8 17.Ph4 Df6  
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Eva en Thijmen leveren een spannend 
gevecht. Hier slaat de vlam in de pan. Eva 
merkt op dat zwart de dame en een verder 
ongedekt paard op één rij heeft staan en buit 
dit uit. 

18.Pg6+! fxg6 19.Txg6 Dh4 20.Txc6 Ld6 

Wit heeft een pion meer, maar de toren is nu 
wel van het strijdtoneel afgesneden. 

21.a4 b4? 

Van de extra b-pion gaat wit nog heel lang 
plezier beleven. 

22.cxb4 Dxh3 23.a5 Tb8 24.Dc4 Pf6 25.b5 

Pd7 26.Lb4 Lxb4+ 27.Dxb4 Dh1+ 28.Lf1 

Tfc8 29.De7! 

Eva rolt de zwarte stelling op. 
29...Pf6 30.Dxe5 Dh5 31.Dxd4 Te8 

32.Txc7 Dxf5 33.Dxa7 Dg6 34.Dc5 Dg4 

35.a6  
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35...Pd7 36.Dd5 Pf6 37.Dc5 

Met het dit jaar ingevoerde speeltempo 
krijgen de spelers er elke zet 5 seconden bij. 
Voor professionals de reden om de stelling te 
herhalen. De speler met de betere stelling 

krijgt zo een paar extra seconden om de 
winst te vinden, terwijl de ander een moment 
de valse hoop gehad heeft dat de 
tegenstander remise wilde bereiken door drie 
keer dezelfde stelling. 

37...Pd7 38.Dd5 Pb6!? 

Thijmen vermijdt zetherhaling!? Heel 
opmerkelijk, want hij staat maar liefst vier 
pionnen achter. Het zal de strijdlust zijn! 

39.Dd4 Ted8 40.Dc3 Te8 41.Da5 Pd5 

42.Tb7 Ta8 43.Tc1 Pf6 44.b6 De6 45.Tcc7 

Tg8 46.Te7 Dc6 47.Tec7 De6 48.Te7 Dd6 

Het water staat zwart aan de lippen, maar 
Thijmen weigert zich in te laten op een 
zetherhaling. 

49.De5 Db4+ 50.Dc3 Dd6 51.De5 Dd8  
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52.Dc7 

52.Dxf6! was een killer geweest. De pion op 
g7 is gepend: terugslaan op f6 laat Th7# toe. 

52...Df8 53.Lh3 Txa6 54.Le6 Ta1+ 55.Ke2 

Pg4 56.Lxg4 Df6 57.Dc3 Dg6 58.Le6 Dh5+ 

59.Kd2 Td1+ 60.Kc2 De2+! 61.Kb3 Txd3 

Thijmen heeft zich een beetje 
teruggevochten in de partij. Hij wint Eva's 
dame, maar blijft nog steeds zitten met een 
materiaalachterstand. 

62.Lxg8 Txc3+ 63.Kxc3 Df3+ 64.Kb4 Df8 

65.Kb5 Dxg8 66.Tbc7 Db3+ 67.Ka6 Da4+ 

68.Kb7 Db4 69.Txg7 Dxe4+ 70.Ka7 Da4+ 

71.Kb8 De8+  
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De witte torens op de 7e rij zijn prachtig, en 
het is voorstelbaar dat Eva ze daar wil 
houden. Hier was het echter goed om een 
uitzondering te maken. 

72.Kb7? 

72.Tc8 Dit wikkelt af naar een pionneindspel, 
waar wit al heel snel een nieuwe dame heeft. 
72...Dxc8+ 73.Kxc8 Kxg7 74.b7+– 

72...De4+ 73.Kb8 

En hier besluiten de spelers toch tot remise. 
½–½ 

 

In de volgende partij gaat Circe enthousiast 
ten aanval, maar Robin toont aan hoe je 
zwaktes creëert en uitbuit. Het uiteindelijke 
pionneneindspel is wonderschoon 
uitgespeeld. 
 

Wit:  Circe Janse 

Zwart: Robin Duson 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Pxd4 

5.Dxd4 d6 6.Pc3 Le6 7.Lc4 Lxc4 8.Dxc4 

Pf6 9.Lg5 Le7 10.0–0 0–0 11.Tad1 h6 

12.Lf4 Dc8 13.Pb5 Td8 14.Dxc7 

Wit lijkt hier een pion te winnen, maar Robin 
ziet dat ze die weer terugkrijgt. 

14...Dxc7 15.Pxc7 Tac8 16.Pd5 Pxd5 

17.Txd5 Txc2 18.Tb5 Td7 19.g3 g5 20.Le3 

a6 21.Tb6 Tc6 22.Txc6 bxc6 23.Tc1 c5 

Het staat ongeveer gelijk. Circe gaat in de 
aanval met de f-pion. 

24.f4 Kg7 25.e5 

De aanval wordt doorgezet. De vraag is of 
Circe haar hand hiermee niet overspeelt. 

25...gxf4 26.gxf4 dxe5 27.fxe5 Td5 

Robin doet het goed. Ze heeft een zwakke 
pion gecreëerd en gaat deze nu proberen op 
te halen. 

28.Lf4 Lg5!  
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Zeer professioneel gespeeld. Als de lopers 
geruild zijn, blijft de e-pion zwak! 

29.Lxg5 hxg5 30.Te1 Td2 31.Tb1 

Wit kan beter actief doorspelen i.p.v. alle 
pionnen proberen te dekken. Dit lukt 
namelijk niet. Beter was: 31.e6 

31...Te2 32.Tc1 Txe5 33.Tc4 f6 34.b4 

cxb4 35.Txb4 Ta5 36.a4 Kg6 37.Kf2 Te5 

38.Tb6 a5 39.Tb5 Kf5 40.Txe5+ Kxe5 

De torens zijn geruild. Dit maakt het voor 
zwart eenvoudiger. 

41.Ke3 f5 42.Kf2 Kf4 43.h3 Ke5 44.Ke3 

Kf6 45.Kf3 Kg6 46.Kg3 Kh5 47.Kf3 Kh4 

48.Kg2 g4 49.hxg4  
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49...Kxg4! 

Goed gerekend door Robin. Ze gaat nu 
oppositie pakken en de pion veilig naar de 
overkant brengen. De regel van Bähr is hier 
van toepassing. 49...fxg4 50.Kh2 g3+ 
51.Kg2 Kg4 52.Kg1 Kf3 53.Kf1 g2+ 54.Kg1 
Ke3 55.Kxg2 Kd3 56.Kf2 Kc3 57.Ke2 Kb4 
58.Kd2 Kxa4 59.Kc1 dit leidt tot remise 

50.Kf2 Kf4 51.Ke2 Kg3 52.Kf1 Kf3 53.Kg1 

Ke2 54.Kg2 f4 55.Kh3 f3 56.Kh2 f2 57.Kg2 

f1D+ 58.Kg3 Df3+ 59.Kh4 Dg2 60.Kh5 

Kf3 61.Kh6 Kf4 62.Kh7 Kf5 63.Kh8 Kf6 

64.Kh7 Dg7# 0-1 

 

In het eindspel is Laura hieronder terug in de 
partij gekomen; ze staat nu een kwaliteit 
voor. Maar is de vrije h-pion nog te stoppen? 
 

Wit:  Jolijn Bruinen 

Zwart: Laura Tiggelman 
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40...Txa3 41.h7 Ta8 

De toren is op tijd terug om het promotieveld 
te dekken. Nu moet Jolijn iets verzinnen, 
anders wordt de h-pion meteen opgerold. 

42.f5+! 

Met dit aftrekschaakje activeert wit haar 
stukken. 

42...Kd7 43.f6? 

Jolijn mist haar kans. Ze had zich niet om 
haar f-pion hoeven bekommeren en meteen 
43.Le5! kunnen spelen. Na 43...exf5 44.h8D 
Txh8+ 45.Lxh8 houdt wit een eindspel over 
met een stuk meer. 

43...Tf8? 

Dit is niet de gevaarlijkste pion van wit! 
43...Th8 Zwart kon de vrijpionnen met 
schaak elimineren (later past Laura eenzelfde 
motief alsnog toe). 44.f7 Txh7+ 45.Kg1 
Txf7–+ 

44.c3 

44.f7 Door de e5–h8 diagonaal te ruimen, 
kan wit alsnog promotie ondersteunen. 
44...Ke7 (44...Th8 45.f8D Txf8 46.Le5+–) 

45.Le5+– 
44...c5 45.dxc5 Kc6 46.Lf2 e5 47.Kg3 e4 

48.Kf4 Kd7 49.Ld4 Ke6  
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50.f7 

Een ongelukkige timing. Na 50.g4 is de 
zwarte stelling is niet bestand tegen druk van 
drie vrijpionnen! 

50...Txf7+! 

Laura ruimt de vrijpionnen op en loodst 
daarna haar eigen vrijpion naar de overkant. 

51.Ke3 Txh7 52.g4 Th3+ 53.Kf4 Th7 

54.Kg5 Tf7 55.Kg6 Te7 56.Lf6 Tf7 57.g5 

e3 58.Ld4 e2 59.c6 e1D 60.Lb6 De4+ 

61.Kh6 Dh7# 0–1 

Er is iemand op zoek naar een pater Siliaan. 
Die wordt bijna afgescheept met het 
fotogenieke paard dat de facebook-pagina 
van het toernooi vervuilt. 
 

Wit:  Wolf Mestrom 

Zwart: Mick van Randtwijk 

 

1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pf3 b6 4.Lg5 Lb7 5.Pc3 

Le7 6.e3 0–0 7.Ld3 d5 8.cxd5 Pxd5 9.Lxe7 

Dxe7  
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Tijd voor een rokade. Of kan wit eerst zijn 
invloed in het centrum vergroten? Wolf 
probeert het, maar krijgt daar snel spijt van. 

10.e4 Pf4! 

Mick plant zijn paard op het vrijgekomen veld 
om de witte stelling te ontwrichten. Hij valt 
g2 aan en brengt ook een ander idee in de 
stelling ... 

11.0–0? 

Wit tuint er in. Noodzakelijk was 11.g3 
Pxd3+ 12.Dxd3 f5 . Ook hier staat zwart wel 
prettiger. Het centrum had de witte trots 
moeten worden, maar is momenteel vooral 
kwetsbaar. 

11...Pxd3 12.Dxd3 La6! 

Een röntgenaanval die niet onderbroken kan 
worden met Pb5, omdat het paard dan 
verloren zou gaan na ...c6. 

13.De3 Lxf1 14.Txf1 Pd7 

Zwart heeft een volle kwaliteit meer. De rest 
is techniek.  

0–1 

 

 

Ronde 8 
 
Wit:  Benjamin Kling 

Zwart: Ruurd de Jong 

 

1.d4 d5 2.Pc3 Pf6 3.Pf3 Pc6 4.Lf4 e6 

Dit lijkt de loper in te sluiten. Maar zwart 
heeft een creatief positioneel idee: 

5.e3 a6 6.Ld3 Ld6 7.Lxd6 cxd6 
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Hier komt het idee aan het licht. Zwart heeft 
zichzelf een dubbelpion laten bezorgen. 
Ruurd bewijst echter dat een dubbelpion 
soms ook een voordeel kan hebben. 

8.0–0  
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8...e5! 

Zwart heeft plotseling een overwicht in het 
centrum! De pion op d6 ondersteunt de pion 
op e5 en de pion op d5 houdt veld e4 onder 
schot. 

9.Te1? 

Benjamin vergeet even iets kleins: 
9...e4 

En pardoes verliest wit een stuk! 
10.Pxd5 exd3 11.Pxf6+ Dxf6 12.Dxd3 

Lg4 13.De4+ De6 14.Pg5 Dxe4 15.Pxe4 

Td8 16.h3 Lf5 17.f3 h6 18.g4 Lxe4 

19.fxe4 0–0 20.h4 Tde8 21.Kf2 Txe4 

22.Kf3 d5  
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De stofwolken zijn opgetrokken. Benjamin 
had geen moeite meer om zijn extra stuk te 
verzilveren en won op zet 56. 

 
Met een punt achterstand op Pascalle, moet 
Alisha winnen om haar kampioenskansen 
intact te houden. 

 
 

Wit:  Marlinde Waardenburg 

Zwart: Alisha Warnaar 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.c3 Pf6 5.d3 

d5? 

Wit is optimaal voorbereid op het openen 
van het centrum. 

6.exd5 Pxd5 7.Db3! 

Marlinde legt de vinger op de zere plek. Het 
paard kan niet weg vanwege Lxf7+; het 
paard kan ook niet gedekt worden met Le6 
vanwege Dxb7; en, vanwege redenen die 
snel duidelijk worden, kan Pc6 niet weg om 
het paard te dekken (Pce7) of een 
tegenaanval te plaatsen (Pa5). 
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7...Pa5? 8.Db5+! 

Met ongedekte stukken is het altijd 
oppassen! Marlinde staat binnen 10 zetten 
voor en het lijkt onwaarschijnijk dat Alisha 
tot winst kan komen. 

8...Pc6 9.Dxc5 Pf6 10.Db5 Dd6 11.Db3 0–

0 12.0–0 Ld7 13.Pbd2 Tab8 14.Dc2 Tbd8 

15.Pe4 Pxe4 16.dxe4 Kh8 17.Le3 f5 

18.Tad1 Dg6 19.Lg5 fxe4  
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20.Le2? 

Een aarzeling. Alisha heeft een kans om 
terug in te partij te komen, maar makkelijk 
is die zeker niet. 20.Lxd8 exf3 (20...Lh3 

21.Ph4+–) 21.Dxg6 hxg6 22.Txd7+– 
20...exf3? 
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Ze incasseert het stuk meteen, maar dat 
levert niet het gewenste resultaat op. 
20...Lf5!! Het is een beetje verborgen, maar 
zwart blijkt niet te hoeven vrezen voor Lxd8. 
En het paard op f3 kan ook niet zomaar weg. 
21.Pxe5 (21.Lxd8? exf3–+ Een 
aftrekaanval; zwart dreigt mat.; 21.Txd8 

Pxd8 22.Pxe5 Dxg5= De 
materiaalverhouding is weer hersteld.) 
21...Dxg5 22.Pxc6 bxc6² Wit heeft een 
prettigere pionnenstructuur, maar materieel 
is het in ieder geval weer in evenwicht. 

21.Dxg6 hxg6 22.Lxf3 

Lang heeft Alisha niet kunnen genieten van 
het veroveren van het paard op f3. Hier 
moet ze weer materiaal teruggeven. 

22...e4 23.Lxe4 Lf5 24.Lxd8 Txd8 

25.Lxc6 

Met een materiaalvoorsprong is stukken 
ruilen (en pionnen behouden) het devies! 
Marlinde laat zien hoe. 

25...Txd1 26.Txd1 bxc6 27.Td8+ Kh7 

28.Ta8 1–0 
 
Eens kijken hoe het op bord 1 gaat:  
 
Wit:  Javeria Komal Zubair 

Zwart: Pascalle Monteny 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.Lb5 d6 5.d3 

a6 6.Lc4 Le7 7.Le3 0–0 8.Dd2 Le6 9.Pd5 

b5 10.Lb3 a5 11.a3 Pb8 12.Pxf6+ Lxf6 

13.h4 c5  
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14.Lh6?! 

Javeria Komal toont hele agressieve 
intenties, maar dit stukoffer is toch iets te 
gek. 

14...Lxb3 15.cxb3 gxh6 

Koelbloedig incasseert Pascalle het stuk. Ze 
vertrouwt op de zwartveldige loper als 
verdediger van haar koningsstelling. 

16.Dxh6 Lg7! 

Na iets als 16...Pc6?? zou het witte offer zich 
uitbetaald hebben. 17.Pg5 Lxg5 18.hxg5 
Te8 19.g6!! (Na 19.Dxh7+ Kf8 20.Dh8+ Ke7 

loopt zwart nog weg.) 19...fxg6 20.Dxh7+ 
Kf8 21.Dxg6 Mat valt niet meer te 
voorkomen. Wit dreigt bijvoorbeeld 22. 
Th8+ Ke7 23. Th7+ Kf8 24. Df7# of 22. 
Th8+ Ke7 23. Dg7+ Ke6 24. Th6+ Df6 25. 
Txf6#. 

17.Dh5 Df6 18.Th3 Dh6 

Pascalle heeft haar verdediging 
dichtgetimmerd. Haar strategie is nu om 
stukken te ruilen en het materiaaloverwicht 
in het eindspel uit te buiten. 

19.Dg5 Dxg5 20.hxg5 Pc6 21.Kd2 Pd4 

22.Pxd4 cxd4 23.Tah1 f6 24.gxf6 Txf6 

25.f3 h6 26.Tg3 Kf7 27.Tc1 Ta7 28.Tc8 a4 

29.Tb8 axb3 30.Txb5 h5  
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Pascalle's plan loopt op rolletjes, het 
materiaal is al aardig uitgedund. De 
volgende zet van Javeria Komal is een fout 
die het einde nog wat versnelt. 

31.Tg5? 

31.Txb3 Tc7 32.Tb6 Lh6+ 33.Ke2 Lf4 
34.Th3 Tc2+–+ 

31...Lh6! 

Pascalle komt een toren voor en maakt het 
snel uit. 

32.f4 Lxg5 33.fxg5 Tf2+ 34.Ke1 Txb2 

35.Tb6 Kg6 36.Txd6+ Kxg5 37.Te6 Kf4 

38.Tf6+ Kg4 39.Tg6+ Kh4 40.g3+ Kh3 

41.Tg5 h4 42.gxh4 Txa3 43.h5 Ta1# 0-1 

 

Omdat Alisha verloren had, betekent dit dat 
Pascalle kampioen is! 
 
Voor Liam en Eelke is de volgende partij 
cruciaal om de aansluiting bij Casper te 
behouden.  
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Wit: Liam Vrolijk 

Zwart: Eelke de Boer 

 

1.Pc3 

Dit heeft Liam nog niet eerder laten zien dit 
toernooi. Had hij gezien dat Eelke op 1.d4 
Hollands speelt (1. d4 f5)? 

1...f5 

In vergelijking tot 1. d4 f5, heeft wit nu nog 
wat meer mogelijkheden om de stelling te 
openen met e4. 

2.e4 fxe4 3.d3 Pf6 

3...exd3 Misschien kan het, maar gevaarlijk 
is het zeker. Het is vergelijkbaar met de 
variant 1. f4 e5 (From's gambiet) 2. fxe5 d6 
3. exd6 Lxd6. 

4.Lg5 

4.dxe4!? Zwart heeft misschien een pion 
meer in het centrum, maar hij moet nog 
rokeren. Wit kan dat met Lc4 behoorlijk 
lastig maken. 

4...d5 5.Lxf6 exf6 6.Dh5+ g6 7.Dxd5 

exd3 8.Lxd3  
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Liam heeft een ontwikkelingsvoorsprong. 
Eelke moet oppassen om niet onder de voet 
gelopen te worden. 

8...Lb4? 

Niet voorzichtig genoeg. 8...Dxd5 9.Pxd5 
Kd8 10.Pxf6 (10.0–0–0 Pd7 11.Pf3 c6 

12.Pe3= De zwarte stelling is 
gestabiliseerd.) 10...Lg7 11.Pe4 Lxb2 
12.Tb1 Lg7 13.Pf3 Pd7² Nog steeds heeft wit 

een ontwikkelingsvoorsprong, maar in deze 
dameloze stelling lijkt dat minder erg te zijn. 

9.0–0–0! 

Met de dreiging Lxg6+. Dames ruilen kan nu 
eigenlijk ook niet meer. 

9...De7 

9...Dxd5 10.Pxd5 Ld6 11.Pxf6+± Dit levert 
wit een volle pion op en een mooiere stelling. 

10.Pge2 

Liam ontwikkelt zijn paard en maakt de weg 
vrij voor een toren naar e1. Daarbij maakt 
hij zich ook nog zorgen om zijn structuur, 
maar dat had niet gehoeven. Het was sneller 
om met 10.Pf3! de e-lijn open te houden. Hij 
hoeft niet bang te zijn voor 10...Lxc3 
11.bxc3 Da3+ 12.Kb1 Pc6 13.The1+ Kf8 
14.Lc4+– . Het loopt spoedig mat. 

10...Pc6 11.The1 Le6 12.Db5 0–0–0 

13.Pf4  
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13...Pd4? 

Deze actieve zet dekt Le6 en valt de dame 
aan. Toch blijkt dit in het vervolg niet zo'n 
stabiele plek voor het paard. Eelke had zich 
nog een beetje kunnen redden met 
13...Lxc3 14.Txe6 (14.bxc3 Pe5) 14...Db4! 

14.Da4 Kb8 

14...Lxc3 15.bxc3+– Hier blijkt het nadeel 
van het paard op d4. 

15.Pfd5! Dd6 16.Dxb4 

De materiaalwinst is binnen. Hierna voert 
Liam de partij vakkundig naar winst.  

 

 

Ronde 9 
 
Liam staat een punt achter op koploper 
Casper Schoppen en moet dus winnen om 
een kans te hebben. 
 

Wit:  Liam Vrolijk 

Zwart: Rembrandt Bruil 

 

1.c4 Pf6 2.Pf3 g6 3.g3 Lg7 4.Lg2 c6 5.0–0 

d5 6.cxd5 cxd5 7.d3 0–0 8.Pc3 Pc6 9.Lf4 

Te8 10.Pe5 Le6 
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Dekt de pion om Ph5 te spelen, maar dit was 
ook al meteen mogelijk. 10...Ph5 Omdat het 
paard op e5 aangevallen staat, kan wit niet 
de pion op d5 pakken. 11.Pxc6 bxc6 En nu 
heeft zwart een stevig centrum. 

11.Tc1 Ph5 12.Pxc6 bxc6 13.Ld2 Tb8 

14.b3 Dd7 15.Pa4 Lh3  
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16.Le3 

16.Lxh3 Dxh3 17.Txc6 Waarschijnlijk kon 
Liam de pion gewoon pakken, omdat zwart 
hier niet echt dreigingen lijkt te hebben. 

16...Lxg2 17.Kxg2 d4 

Beperkt de loper in zijn activiteit. 
18.Ld2 Dd5+ 

Dit schaakje hoefde nog niet meteen, hij kan 
altijd nog. 18...Tb5 Om het zwakke veld c5 
te dekken, ziet er goed uit. 

19.Kg1 Pf6 20.Tc5 Dd7 

Slimme zet van Rembrandt: er dreigt nu Dh3 
en dan Pg4. 

21.Kg2 

Maar Liam voorkomt het zwarte plan. 
21...Tb5 22.Dc2 Txc5 23.Dxc5 e6 24.Tc1 

Tc8 25.b4 Dd5 ½ ½  

 

Dat betekent dat Casper Schoppen kampioen 
is en dat Liam Vrolijk gedeeld tweede wordt. 
De nummers 2 mogen in een barrage gaan 
beslissen wie het EK ticket krijgt. 
 
Eelke de Boer, Jonas Hilwerda en Mick van 
Randtwijk kunnen zich bij winst plaatsen voor 
de barrage. Eelke en Jonas spelen tegen 
elkaar. 
 
Wit: Eelke de Boer 

Zwart: Jonas Hilwerda 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.d4 exd4 

5.0–0 Pxe4 6.Te1 d5 7.Lxd5 Dxd5  

��������	
 
�+�+������ 
�������+����� 
��+�+�+�+� 
�+�+�+�+�! 
"�+����+�+$ 
%+�+�+&+�' 
(#�##+��##�#) 
*�+&� Q�+�-.�/ 
0123456789 

8.Pc3 Dh5 9.Pxe4 Le6 10.Lg5 Le7?! 

11.Lxe7 

Zwart moet de rokade of de d-pion opgeven. 
11...Pxe7 12.Dxd4 0–0 13.Db4 Pd5 

14.Dxb7 Tfb8 15.Dc6 Pb4 16.Da4 Db5 

17.Dxb5 Txb5 18.Pd4 Td5 19.Pxe6 fxe6 

20.Pc3  
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20...Pxc2!? 21.Txe6 Pxa1 22.Pxd5 Td8 

23.Pe3 Td2 

Jonas speelt het zo actief mogelijk. 
24.Ta6 Txb2 25.Txa7 c5 26.g3 Pc2 27.Pf5 

Pb4 28.a3 Ta2?  
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Deze penning werkt niet, want Eelke heeft 
een tussenzet en plaatst zich daarmee voor 
de barrage. 

29.Txg7+ Kh8 30.axb4 cxb4 31.Tb7 Ta1+ 

32.Kg2 Tb1 33.Tb8# 1–0 
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Eens kijken of Mick ook naar de barrage mag: 
 
Wit:  Casper Schoppen 

Zwart: Mick van Randtwijk 

 

1.d4 Pf6 2.c4 e6 3.Pc3 Lb4 

De bedoeling van zwart is om met de loper 
op c3 te slaan, zodat wit een dubbelpion 
krijgt op c3. 

4.Dc2 

Nu kan wit straks met de dame terugslaan. 
4...d5 5.a3 Lxc3+ 6.Dxc3 Pe4 7.Dc2 0–0 

8.e3 Pd7 9.Ld3 Pef6  
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9...Pdf6 Ziet er wat actiever uit, om zo het 
sterke paard op e4 te houden. 

10.Pe2 b6 11.0–0 Lb7 12.cxd5 exd5 13.b4 

Deze zet houdt het zwarte idee van c5 
voorlopig tegen. 

13...Te8 14.f3 

Het is onduidelijk of deze zet goed is. De pion 
op f3 dekt nu e4, maar dekt e3 nu niet meer. 
Als wit e4 niet door kan zetten houdt hij een 
zwakke pion op e3 over. 

14...Tc8 15.Db2 De7 16.Pg3 

Het witte paard wil naar het mooie veld f5. 
16...g6 

Maar dat wordt voorkomen door Mick. 
17.Ld2 Dd6 18.Tac1 Tb8  
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Lijkt een gekke zet, maar het idee hiervan is 
logisch: c5 doorzetten. Hiervoor ging dat niet 
omdat de loper op b7 ongedekt stond. 

19.b5 

Sterke zet van Casper. Als Mick nu met c5 
komt, slaat Casper en passant, en heeft hij 
nog steeds geen druk op het centrum. 

19...Ta8 

Met de bedoeling van a6, om de pion op b5 
te slaan en alsnog c5 te spelen. 

20.Tfe1 Pf8 21.Lb1 Pe6 22.Lc3 Pg5 

23.Dd2 h6 24.a4 a6 25.Lb4 Dd7 26.Ld3 

axb5 27.axb5 Ta4 28.Ta1 Tea8 29.Txa4 

Txa4 30.Dc3 Ta8 
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31.Ta1 Txa1+ 32.Dxa1  

Wit heeft de a-lijn veroverd. 
32… De8 33.Kf2 Pe6 34.Pe2 Pg5 35.Da7 

Da8 36.Dxa8+ Lxa8  

Wit kan in dit eindspel veilig op winst spelen. 
37.Pf4 Pe6? 
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38.Pxe6 

Wit verovert een tweede pion en wist de 
partij te winnen. De titel was eerder al 
binnen. 

 
Nog een leuk eindspel tot slot: Stella dwingt 
de witte koning voor haar vrijpion te gaan 
staan om daarna met haar koning dichterbij 
te komen. 
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Wit:  Selma Bertholee 

Zwart: Stella Honkoop 
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69...Df5+ 70.Ke8 Ke4 71.Kd8 Dd5+ 

72.Ke8 Kf5 73.Kf8 Kf6 

Het is niet langer nodig om promotie te 
verhinderen! Zwart zou nog dichterbij 
kunnen komen door 73...Dd6 74.Kf7 Df6+ 
75.Ke8 Ke6–+ 

74.e8D 

Wit promoveert tot dame, maar het is nu mat 
in 3: 

74...Dc5+ 75.Kg8 Dg5+ 76.Kh7 Dg7# 

0–1 

 

De barrage tussen Liam Vrolijk en Eelke de 
Boer om de tweede plek en het EK ticket 
kunnen we helaas niet meenemen in het 
toernooiboek. 
 

 

 

S-prijzen  
 
Schoonschrijfprijzen  

Het is logisch dat in deze wereld van schaken 
via internet en computer, tablets op Steve-
Jobs scholen en thuis-op-de-bank, en 
typecursussen van LOI tot Donald Duck, de 
edele kunst van het schoonschrijven vrijwel 
tot de vergetelheid gedoemd lijkt. 
Dat is ook zichtbaar in de notaties. Het 
zakelijke schrift heeft dit jaar gewonnen. 
Gelukkig doen een groot aantal schakers wel 
hun best hun notatie zodanig leesbaar te 
houden dat de partij-inkloppers dit jaar 
vrijwel moeiteloos hun werk hebben kunnen 
doen.  
Speciale vermelding verdient Veronika 
Dijkstra die haar notatie in de eerste ronde 
versierde met bloemetjes, hartjes en mooie 
krullen aan de letters.  
Maar uiteindelijk gaat de prijs naar Julie 

Anne Hermanns die vrijwel alle rondes haar 
notatie foutloos inleverde, een goede 
witspiegel bleef hanteren en waarbij a,d,h,b 
en f duidelijk van elkaar te onderscheiden 
waren. 
 

Bij de jeugd was het lange tijd een nek-aan-
nek race tussen Gabriel Krouwel en Job 
Emans, die hetzelfde presteerden als Julie 
Anne maar dit met een soort fine-liner, en 
dus verhoogd risico, voor mekaar wisten te 
krijgen. 
Het verschil tussen de twee was miniem. We 
moesten kiezen tussen een iets mooiere 
uitvoering (Gabriel), en een consistentere 

uitvoering (Job). Uiteindelijk is op het 
allerlaatste moment de beslissing gevallen in 
het voordeel van: Job Emans 
 
Tot slot nog aardig om te vermelden dat ook 
in de notaties het internationale karakter van 
Nederland en het schaken zichtbaar is. 
Dit jaar waren er veel notaties waarbij de 
D/T/L/P waren vervangen door Q/R/B en N. 
 
Spektakelprijzen 

Bij de meisjes gaat de spektakelprijs naar 
een partij uit ronde 2. De witspeelster won in 
een rustig Italiaans mooi een centrumpion 
van zwart. Zwart koos ervoor om niet meteen 
de pion terug te winnen, maar dirigeerde 
haar paarden naar de witte koningsvleugel 
wat veel gevaarlijke dreigingen opleverde. 
Zwart gebruikte vervolgens twee keer een 
penning om met haar paarden een 
schitterend matbeeld op het bord te toveren. 
De spektakelprijs bij de meisjes gaat 
derhalve naar Ilse Geene. 
 
Bij de jeugd ontbrandde de strijd om het 
centrum al vroeg in een partij in ronde 2. Na 
enige inleidende schermutselingen wordt het 
centrum opgeblazen met een prachtig 
schijnoffer van wit. Zwart echter, maakt 
gebruik van de verzwakte witte velden rond 
de witte koning. Enige zetten later verbreekt 
zwart het dynamische evenwicht met een 
spectaculair dame-offer. Zwart miste echter 
de winnende voortzetting waardoor wit met 
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prima spel het punt toch nog in de wacht kon 
slepen.  
Aangezien beide spelers in deze partij in 
gelijke mate hebben bijgedragen aan het 
spektakel, gaat de prijs naar zowel 
Rembrandt Bruil als Wolf Mestrom. 
 
Schoonheidsprijzen 

Wat betreft de schoonheidsprijzen was de 
jury zeer onder de indruk van de effectieve 
eindspeltechniek die bij de meisjes 
tentoongespreid werd in ronde 7. Zwart 
creëerde vaardig een zwakte op e5 en ruilde 
daarna professioneel haar loper af waarbij ze 
tegelijkertijd ook nog haar pionstructuur 
verbeterde. Ze maakte goed gebruik van de 
passieve verdediging van de witspeelster en 
veroverde een pion waarna het resterende 

toreneindspel voor haar een koud kunstje 
bleek te zijn.  
De schoonheidsprijs bij de meisjes wordt 
toegekend aan Robin Duson. 
 
De schoonheidsprijs bij de jeugd gaat naar 
een partij waarin zwart perfect gebruik 
maakte van de witte pionnen die op de 
koningsvleugel te ver vooruit waren 
gespeeld. Hij opende de f-lijn waardoor hij 
enkele zetten later mooi met zijn dame kon 
binnendringen. Wit probeerde de zaken nog 
te compliceren, maar zwart offerde 
gedecideerd een toren op f3 waarna er zoveel 
dreigingen waren dat wit de handdoek wel in 
de ring moest gooien. 
De schoonheidsprijs is voor Jonas Hilwerda. 
.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

In memoriam Ton Vissers 
 
Er ontbreekt helaas een overbekend gezicht bij de organisatie van dit NK t/m 12 jaar. 
Hoofdwedstrijdleider Ton Vissers  is enkele weken voor het begin van dit toernooi zeer 
onverwacht overleden. Ton was vele decennia lang een zeer prominent en actief lid van diverse 
schaakverenigingen binnen de Haagse Schaakbond, en was bij de organisatie van vele 
toernooien – zowel jeugd als senioren – betrokken. 
 
Zo was hij wedstrijdleider van vele persoonlijke kampioenschappen – waaronder , het 
Nederlands kampioenschap Bedrijfsschaak, en ook actief bij de organisatie van het 
vakantiejeugdkamp van SHTV. Ton was vanaf de eerste keer dat de Haagse Schaakbond het NK 
t/m 12 jaar organiseerde (in 1991) wedstrijdleider van het toernooi.  
Ton was om die reden ook benoemd tot erelid van de HSB.  
 
Ton, we missen je, om wat je deed, maar nog meer om wie je was! 
 
Ted Barendse, toernooidirecteur 
 
 
 



NK schaken t/m 12 jaar  

 

Dankzij: 
 Jury: Pauline van Nies, Dolf Meijer 
 KNSB: Eric van Breugel 
 Foto’s: Rene Olthof en Michaël van Liempt 
 Catering: Timo Bottema en Jeannette Steijger 
 Explicatie: Robby Kevlishvili, Thomas Beerdsen, Melchior Vesters, Enrico Vroombout, 

Rick Lahaye, Joris Geene, Twan van der Togt en Robert Ris 
 Facebook: Winston van Ee 
 Organisatie: Harry vd Stap, Jan Nienhuis, Chiel van Oosterom, Timon van Dijk, Johan 

Voorberg en toernooidirecteur Ted Barendse 
 Zetteninvoer:  Thomas de Ruiter, Jelle Bulthuis, Thierry Bieger en Reinout van Rijkom 

 Papier snijden: Rik Pronk 
 Toernooicoach: Piet Peelen 
 Digitale borden: Tu Tran 

   Wedstrijdleiding: Louis Wulffers, Arno Wiersma en André Wagner 
Met dank aan stichting Pathena (digitale borden) en  DSC (demonstratie borden) 
 

Eregalerij  
1973 Kees van Drunen RSB 1976 Marjan Voss RSB 
1974 Jan Roele SGA 1977 Pernette Cameron NBSB 
1975 Helmut Cardon ZSB 1978 Heleen de Greef FSB 
1976 Rob Nico Bertholee NHSB 1979 Jessica Harmsen OSBO 
1977 Friso Nijboer OSBO 1980 Masjenka Dubbeldam ZSB 
1978 Marcel Piket LeiSB 1981 Anne-Marie Benschop HSB 
1979 Jeroen Piket LeiSB 1982 Martijntje Hermans NBSB 
1980 Jeroen Piket LeiSB 1983 Anita van Loon NBSB 
1981 Jeroen Piket LeiSB 1984 Lydia Nieuwstraten HSB 
1982 Gert van Leuveren SGS 1985 Caroline Slingerland LeiSB 
1983 Pieter Baltus SGS  Nicolien Veldkamp NBSB 
1984 Ber den Boer SGS 1986 Marleen v Amerongen OSBO 
1985 Karel van der Weide SGA 1987 Laura Jonker OSBO 
 Loek van Wely NBSB 1988* Laura Jonker OSBO 
1986 Marc Jonker SBO  Astrid Brands SGS 
1987 Harmen Jonkman NHSB 1989 Angela van Loenen RSB 
1988* Harmen Jonkman NHSB 1990 Diana van Loenen RSB 
 Machiel de Heer LeiSB 1991 Kim Friesen NBSB 
1989 Eelco Kuipers HSB 1992 Eline Arendsman HSB 
1990 Rurik van Opstal NBSB 1993 Marijn Visschedijk OSBO 
 Sjoerd van Assendelft RSB 1994 Marijn Visschedijk OSBO 
1991 Martijn Dambacher LiSB 1995 Yonne Tangelder LiSB 
1992 Nico Vink NHSB 1996 Bianca Muhren NBSB 
1993 Nico Vink NHSB 1997 Esther Wolbers OSBO 
1994 Thomas Willemze LeiSB 1998 Bianca Muhren NBSB 
1995 Moosa Azadmanesh SGA 1999 Kristi Satjadibrata SGA 
1996 Jan Werle FSB 2000 Linda Ammerlaan RSB 
1997 Jan Smeets LeiSB 2001 Kylie Tan SGA 
1998 Marc Erwich LeiSB 2002 Hanneke Kooloos NBSB 
1999 Daniël Stellwagen SGS 2003 Lisa Hortensius LeiSB 
2000 Matthew Tan SGA 2004 Jeanine de Cloet SGS 
2001 Robin Swinkels NBSB 2005 Anne Haast NBSB 
2002 Vincent Rothuis OSBO 2006 Lisa Schut NBSB 
2003 Christov Kleijn HSB 2007 Diana Dalemans LiSB 
2004 Jonathan Tan SGA 2008 Mahsa Bitalzadeh OSBO 
2005 Hugo ten Hertog SGS 2009 Mahsa Bitalzadeh OSBO 
2006 Robin van Kampen SGS 2010 Anna Maja Kazarian HSB 
2007 Benjamin Bok NBSB 2011 Maaike Keetman NHSB 
2008 Stefan Beukema NBSB 2012 Cheryl Looijer NHSB 
2009 Lars Vereggen NBSB 2013 Lorena Kalkman RSB 
2010 Thomas Beerdsen OSBO  
2011 Robby Kevlishvili HSB *in 1988 was de leeftijdslimiet 13 jaar 
2012 Robby Kevlishvili HSB 
2013 Robby Kevlishvili  HSB 


