
HiQ Invest NK jeugdschaak 

tot en met 12 jaar 

2015 

 

Toernooiboek 
 

                         
 
 
 





HiQ Invest  

 
Blz 1 

 

Voorwoord 
 
Dit is alweer de 25e keer dat de HSB dit 
toernooi organiseert. We zitten voor de 18e 
keer in Don Bosco.  
Rondom Don Bosco is er van alles  te doen: 
kinderboerderij en sportvelden op loop-
afstand. Na een dag schaken is het mogelijk 
om lekker uit te waaien op het strand. Verder 
zijn er jubileumactiviteiten: schaken tegen de 
chessqueens, bijzondere toernooi-coaches en 
een receptie. 
 
Er doen 80 kinderen mee: 50 bij de jeugd en 
30 bij de meiden. Er is een meisje (Machteld) 
dat bij de jeugd meedoet. 
Iedereen speelt negen partijen met een 
bedenktijd van 55 minuten per persoon met 
vanaf de eerste zet een bijtelling van 10 
seconden per zet. 
 
Op internet zijn de partijen en uitslagen te 
vinden: www.haagseschaakbond.nl. Dit jaar 
waren er 16 borden live te volgen. De 
sfeerverslagen staan op 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. 
 
Oud-kampioenen: Hoe gaat het met de 
winnaars van de afgelopen 5 jaar? 
 
Verslag van dit toernooi: De redactie heeft 
bij elke ronde enkele partijen geselecteerd 
voor dit toernooiboek, aangevuld met 
commentaar en rondeverslagen. 
 
Eindstand: Natuurlijk is dit boek pas 
compleet als er een eindstand in staat. 

 

Eindstanden Regionale Bonden (voorrondes voor dit 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 (17 spelers 11 rondes) 

1e Sake Algra  10  
2e Dylan Sealy  9½ 
3e Marrit Adema  9  
4e Lukas van Ruiten 7  
5e Thomas van Ruiten 6  
6e Stefan Veltman  5½ 
7e Nemo Ding  5½ 
8e Bartele de Vries 5½ 
 
NOSBO (14 spelers 9 rondes) 

1e Machteld van Foreest 8  
2e Thijmen Bourgonjen  7½ 
3e Tycho Bruggink  7  
4e Tristan van Foreest 6½ 
5e Silvan Heijnen  6  
6e Loek van der Hagen 5  
7e Lindert Kroon  4½ 
8e Jonathan Sloots  4  
11e Mieke Nissen  3  
13e Yrsa Reuver  ½ 
14e Anna-Mae Takang  ½

SBO (18 spelers 9 rondes) 

1e Onno Elgersma  8  
2e Wahe Boghossian  7½ 
3e Arjuna Bertholee  6½ 
4e Linet Boghossian  6½ 
5e Chantal van Schooten 5½ 
6e Joas Tiggelaar  5  
7e Veronique Bogouslavskii  4½ 
8e Barto Visser  4½ 
  
OSBO (31 spelers 10 rondes) 

1e Arthur Maters  9  
2e Rembrandt Bruil  9  
3e Frank van Wijngaarden  7  
4e Luuk de Man  6½ 
5e Elmar Roothaan  6½ 
6e Yacoub van der Heyden 6  
7e Mark Bakker  6  
8e Vadim van Kuijk  6  
13e Sofie van den Born 5  
15e Sara Martinez  5  
16e Imre Woest  5 
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SGS (34 spelers 9 rondes) 
1e Thijs Geelhoed  8½ 
2e Kelvin Kanne  8  
3e Tim Grutter  7  
4e Heidi Rijken  6  
5e Kylian Bijvank  6  
6e Jacco Lind  5½ 
7e Nils Neisingh  5½ 
8e Ignace Konig  5½ 
 
SGA (30 spelers 7 rondes) 

1e Maarten Hoeneveld  6½  
2e Leon Reina  6½  
3e Charles Molin  5   
4e Eline Roebers  5   
5e Matteo van Cleef 5   
6e Milan Varnica  5   
7e Ryan Busa  4½  
8e Khoi Pham  4   
11e Kavya Raulji  4   
  
NHSB (25 spelers 9 rondes) 

1e Luuk van Steenoven 9  
2e Gilian Honkoop 7½  
3e Kevin Brands 6½  
4e Marit de Boer 6  
5e Michiel Terwee 6  
6e Sander Meijer 5  
7e Marieke van Schaik 5  
8e Stella  Honkoop 4½  
(meisjes 13 spelers 7 rondes) 
1e Marit de Boer 7  
2e Amelia Jonkman 5  
3e Mirthe Hatzmann 4½  
 
LeiSB (24 spelers 9 rondes) 

1e Quinten Salomons 7½ 
2e David Koster 7 
3e Mark Warnaar 6½ 
4e Sido van Marrewijk 6 
5e David Bouman 6 
6e Joeyin Lin 6 
7e Kuba Rodrigues Pereira 5½ 
8e Alisha Warnaar 5 
11e Eva van Harten 5 
 
HSB (40 spelers 18 finalisten 8 rondes) 

1e Bram Albertus 8  
2e Dusan Cvetkovic 6  
3e Diego Kaersenhout 5½ 
4e Willard Roepers 5  
5e Johan Heskes 5  
6e Aurelius Wijtsma 4½ 
7e Ismar Jeginovic 4  
8e Bas Sevink 4  

(meisjes: 6 deelneemsters, 5 rondes) 
1e Shamati Willemse 5 
2e Lana van Dongen 4 
3e Alba Vriezen 3 
4e Bente Brinkman 2 
 
RSB (20 spelers 9 rondes) 

1e Javeria Komal Zubair 6½ 
2e Tommy Tran  6½ 
3e Marek Kudlicka  6  
4e Tobias Lipschart  6  
5e Liqin Lu  6  
6e Djad Maes  5½ 
7e Job Verheul  5½ 
8e Winston Tjong tjin Joe  5  
13e Kimmily Tran  4½ 
 
ZSB (9 spelers 9 rondes) 

1e Nina de Putter 8  
2e Martijn Schelleman 6  
3e Laura Tiggelman 6  
4e Zofyra Joosse 5  
5e Jason Haasbroek 4  
6e Jamie Beenhouwer 2  
7e Daniël Lammers 2  
8e Laurens van den Berge 2  
 
NBSB (25 spelers 9 rondes) 

1e Jesse Allaart 8  
2e Victor Muntean 7½ 
3e Mika Rutjens 7  
4e Constantijn Beukema 6  
5e Tristan de Haas 6  
6e Koen Langerak 5½ 
7e Daan Hubers 5  
8e Judah Lit 5  
12e Yichen Han 4½ 
(meisjes: 4 deelneemsters 6 rondes) 
1e Janne Allaart 5  
2e Anouk Knuvers 5  
3e Marieke van Essen 1  
4e Lieke van Dam 1  
 
LiSB (17 spelers 7 rondes) 

1e Alexander Rutten 7 
2e Luca Hounjet 5 
3e Laurens Ekker 5 
4e Benjamin King 5 
5e Viet Vu Dac 4 
6e Giel Smael 4 
7e Alexander Stevanovic 4 
8e Alexandra Stevanovic 4 
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Oud kampioenen (2010-2014) 

 
Hoe gaat het met de kampioenen van de 
afgelopen vijf jaar? 
  
Anna Maja Kazarian (meisjes 2010) 

 

Welk moment staat je nog het meeste bij? 

Bij de prijsuitreiking in 2010 kreeg ik mijn 
diploma voor stap 6 overhandigd. Dat was 
een heel erg speciaal moment! 
 
Wat was je spannendste partij? 

De partij tegen Robin Engelberts was erg 
spannend. Ik stond een groot deel van de 
partij wat minder, maar uiteindelijk kwam er 
een toreneindspel op het bord dat ik toch 
nog wist te winnen! 
 
Hoe vond je het EK of WK? 

In 2010 gingen we naar het WK in Halkidiki 
in Griekenland in plaats van het EK in 
Georgië. Het was voor mij een zeer geslaagd 
WK, want ik stond op een gegeven moment 
bovenaan. Uiteindelijk werd ik gedeeld 
derde, maar ik had wel hele leuke en mooie 
partijen gespeeld! 
 
Schaak je nu nog steeds? 

Ja. Ik schaak nu bij Pathena Rotterdam en 
speel mee in de Meesterklasse met dit team. 
Mijn rating is nu rond de 2100. 

 
 
Wat is op dit moment je doel met schaken 

en verschilt dat met het doel dat je tijdens 

het NK12 had? 

Mijn doel is niet echt veranderd: Ik wil nog 
steeds Europees en/of Wereldkampioen 
worden en wil op de lange termijn ook 
grootmeester worden. 

 
Heb je nog tips voor de deelnemers? 

Doe je best, rust voor het toernooi goed uit 
en denk bij elke zet goed na over je zetten! 
 
Wie denk je dat er dit jaar gaat winnen? 

Zowel bij de meisjes als bij de jongens is het 
erg spannend, maar ik denk dat bij de 
meisjes Alisha Warnaar en bij de jongens 
Eelke de Boer gaat winnen. 
 
Maaike Keetman (meisjes 2011) 

 
Welk moment staat je nog het meeste bij?  

Ik kan me nog goed herinneren dat er 
iemand jarig was en dat we gingen zingen 
voor haar. Vervolgens kreeg ze een lekkere 
taart, maar na afloop vertelde ze me dat dit 
een van de weinige soorten was die ze niet 
lustte... 
 
Wat was je spannendste partij?  
Ik was gedeeld eerste geëindigd en moest 
daarom een spannende barrage spelen 
tegen Robin Engelberts. Nadat de eerste 
partij remise was geworden, moest ik met 
zwart dus winnen om kampioen te worden. 
Ik speelde een gambiet en door de geringe 
bedenktijd ging Robin de fout in, wat mij het 
kampioenschap opleverde. 
 
Hoe vond je het EK of WK?  
Ontzettend leuk! Ik ben nu in totaal naar 4 
EK’s geweest, maar het blijft leuk en 
natuurlijk ook erg leerzaam. 
 
Schaak je nu nog steeds?  
Jazeker!  Ik speel bij de Waagtoren en heb 
een rating van ongeveer 2150. 
 
Wat is op dit moment je doel met schaken 

en verschilt dat met het doel dat je tijdens 

het NK12 had?  
Ik weet niet precies wat mijn doel toen was, 
maar nu is mijn doel om ooit IM te worden. 
 
Heb je nog tips voor de deelnemers? 

Zo’n NK kan best veel spanning geven, maar 
maak je vooral niet teveel zorgen en vergeet 
niet om ook plezier te maken en ervan te 
genieten. 
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Wie denk je dat er dit jaar gaat winnen?  
Gebaseerd op zijn geweldige prestatie vorig 
jaar op het EK denk ik dat Eelke gaat winnen. 
Bij de meisjes vind ik het lastiger in te 
schatten, want ik ken de meesten eigenlijk 
niet. Maar ik gok op Alisha. 
 
Cheryl Looijer (meisjes 2012) 

 
Welk moment staat je nog het meeste bij? 
Er was altijd een heel leuke sfeer met het 
aanliggende voetbalveld erbij. De interviews 
waren ook altijd leuk. Een goed 
georganiseerd toernooi met veel leuke 
mensen!  
 
Wat was je spannendste partij? 

Mijn spannendste partij tijdens dat toernooi 
was in de derde ronde tegen Sarah van 
Rooden. Ik was wit en stond erg onder druk. 
Uiteindelijk heb ik nogal wat geluk gehad bij 
die partij, en mislukte haar aanval. Hiervan 
kon ik profiteren met een vrijpion. Vanaf dat 
moment was het vrijwel over voor haar.  
 
Hoe vond je het EK of WK? 

Ik vond beide EK's erg leuk! Maar mijn 
allerleukste ervaring was toch wel het WK in 
Halkidiki in Griekenland! Dit was mijn eerste 
buitenlandse toernooi en dus ook mijn eerste 
WK. Het ging erg goed en we hadden ook 
een heel leuke groep! Ik vond het erg leuk 
om tegen andere meiden uit de hele wereld 
te spelen en heb er veel van geleerd! De 
coaches waren allemaal erg aardig. In de 
middag gingen we altijd voetballen, en dat 
was altijd gezellig. Ook het samen eten en 
de spelletjes waren super! 
 
Schaak je nu nog steeds? 

Ik heb schaken even opzij gezet. Ik heb een 
tussenjaar genomen om mij te volledig te 
richten op voetbal. Voorgaande jaren heb ik 
naast schaken ook gevoetbald, en het was 
niet te combineren.  
 
Heb je nog tips voor de deelnemers? 

Ja, die heb ik zeker! Blijf je vooral goed 
concentreren op je eigen bord, kijk niet naar 
de andere borden want dan raak je afgeleid! 
Gebruik de tijd van je tegenstander goed en 
zet niet te snel! Voor de rest is een goede 
voorbereiding het halve werk.  
 

Wie denk je dat er dit jaar gaat winnen? 

Ik denk dat Eelke de Boer gaat winnen bij de 
jeugd. En bij de meisjes verwacht ik dat 
Alisha Warnaar de titel gaat pakken. 
 
Lorena Kalkman (meisjes 2013) 

 
Welk moment staat je nog het meeste bij? 

Toen ik klaar was met de laatste partij en mij 
realiseerde dat ik eerste was geworden 
 
Wat was je spannendste partij? 

De laatste partij tegen Anna Groenhof. De 
partij was erg spannend en beslissend, wij 
hadden beide veel druk. 
 
Hoe vond je het EK of WK? 

Het EK was een hele leuke ervaring om mee 
te maken. Het was een erg leerzaam en 
gezellig toernooi. 
 
Schaak je nu nog steeds? 

Ja ik schaak nog steeds. Ik schaak bij SV 
Spijkenisse. 

 
 
Wat is op dit moment je doel met schaken 

en verschilt dat met het doel dat je tijdens 

het NK12 had? 

Mijn doel tijdens het NK12 was vooral om 
nog meer te ontwikkelen en groeien als 
schaker. Dat is het nu eigenlijk nog steeds. 
 
Heb je nog tips voor de deelnemers? 

Gefocust blijven en vooral van het toernooi 
genieten en plezier hebben, de rest komt 
vanzelf. 
 
Wie denk je dat er dit jaar gaat winnen? 

Eelke de Boer en Alisha Warnaar 
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Pascalle Monteny (meisjes 2014) 

 
Welk moment staat je nog het meeste bij? 

Ik denk het slot van het toernooi. Ik stond 
1e en niemand kon me meer inhalen. Dat 
was erg bijzonder. Ik had nooit gedacht dat 
ik zoiets zou halen op het NK. 
 
Wat was je spannendste partij? 

De laatste partij tussen mij en Marlinde 
Waardenburg. We openden met Schots 
gambiet. Ik begon met de opening maar ze 
speelde iets wat ik niet kende.  
In het begin was het dus een beetje 
improviseren en logische zetten doen.  Door 
een geslaagde aanval/trucje stond ik een 
stuk voor. Maar ik verloor dat stuk weer, 
door een trucje dat ik had gemist. 
Best dom nu ik erover nadenk. Toen 
eenmaal de torens waren afgeruild kwamen 
we in een echt eindspel. Ik stond een pion 
voor maar zij had eeuwig schaak, waardoor 
het remise werd. 
 
Hoe vond je het EK of WK? 

Het was toen mijn 3e EK. Het was in 
Batoemi, Georgië. Dat was, denk ik, een van 
de leukste EK's. De groep was super gezellig 
en er waren veel leuke mensen. Het eten 
was verder niet erg lekker, maar dat 
betekende dan weer dat we veel uit eten 
gingen. De stad was heel mooi.. nou, 
sommige delen ervan. Er waren ook veel 
lelijke dingen. 
Verder ging het schaken eigenlijk niet heel 
goed.. Ik begon met 2 punten uit 3 partijen! 
Ik had daardoor best hoge verwachtingen. 
Maar ik weet niet hoe het kwam maar daarna 
verloor ik veel partijen. Waardoor ik alsnog 
laag eindigde. Daar baalde ik echt van. 
 
Schaak je nu nog steeds? 

Ja! Ik speel nu alleen bij SV Spijkenisse. 

 

Het is daar erg gezellig. Ik ben geen 
beginner meer. Ik kan aardig schaken voor 
mijn leeftijd.. denk ik.. Maar zo goed ben ik 
nou ook weer niet. Ik hoor zeker niet bij de 
top. Zoals Robby Kevlishvili, of Max 
Warmerdam etc. Maar dat zou wel leuk zijn! 
 
Wat is op dit moment je doel met schaken 

en verschilt dat met het doel dat je tijdens 

het NK12 had? 

Ik wil denk ik wel beter worden.. Zoals 
iedereen waarschijnlijk. Maar ik vind plezier 
in het schaken ook heel belangrijk. Ik zou 
het wel leuk vinden om bij de echte top te 
horen. Maar dat betekent nog meer trainen 
en schaken! 
Vorig jaar had ik dit nog niet. Ik was heel blij 
met wat ik al bereikt had (nu nog steeds 
hoor). Maar tijdens het EK realiseerde ik me 
pas hoe goed al die mensen die meegingen 
waren. En dat gaf me motivatie, een doel, zo 
goed wil ik ook wel worden. 
 
Heb je nog tips voor de deelnemers? 

Nee ik denk het niet.. Het enige wat ik kan 
zeggen is dat je niet persé hoeft te winnen, 
als je maar plezier in het schaken hebt. 
 
Wie denk je dat er dit jaar gaat winnen? 

Om eerlijk te zijn: Iris Schelleman. Of heel 
misschien Ting Ting Lu. Ik denk dat ik zelf 
niet heel veel kans meer maak op de titel 
maar ik gun het hun zeker dus dat maakt 
niet uit. (dit gaat over NK-C -redactie) 
 
Robby Kevlishvili (jeugd 2011-2013) 

 
Welk moment staat je nog het meeste bij? 

2011: Dat ik in de laatste ronde een 
slechtere stelling uiteindelijk toch nog wist te 
winnen en dat Robin Lecomte remise  
speelde, daardoor was ik ongedeeld 1ste :) 
2012: Dat ik in de belangrijke 7e ronde won 
van Anna Maja Kazarian na een spannende 
partij. 
2013: Dat ik in de 4e ronde won van mijn op 
papier grootste concurrent, Lucas van 
Foreest, die ook bij mij logeerde  tijdens dat 
toernooi.  
 
Wat was je spannendste partij?  

2011: 5e ronde met zwart tegen Jorden van 
Foreest. 2012: 7e ronde met zwart tegen 
Anna Maja Kazarian. 2013: 5e ronde met 
zwart tegen Casper Schoppen. 
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Hoe vond je het EK of WK? 

Ik vond alle EK’s en WK’s waar ik heen ben 
geweest superleuk! (2010 WK, 2011 EK, 
2012 EK+WK, 2013 EK+WK)  
Het is  echt heel gezellig met allemaal andere 
schakers in het buitenland te zitten. In 2013 
werd ik gedeeld tweede op het WK ☺    En 
eerste met snelschaken.. 
 
Schaak je nu nog steeds? 

Ja, ik schaak nog steeds. Ik speel intern bij 
SV Promotie in Zoetermeer en 
meesterklasse KNSB bij Pathena Rotterdam. 
Ik ben FM.  Ik heb een  KNSB rating van 
2334 en een FIDE rating van 2339.  

 
 
Wat is op dit moment je doel met schaken 

en verschilt dat met het doel dat je tijdens 

het NK12 had? 

Mijn plan is om zo snel mogelijk GM te 
worden, en daarna een zo hoog mogelijke 
rating te krijgen. Dat had ik tijdens het NK 
ook al ;) 
 
Heb je nog tips voor de deelnemers? 

Niet te zenuwachtig zijn. En altijd proberen 
er een zo leuk mogelijk potje van te maken, 
want jullie zijn hier omdat jullie schaken leuk  
vinden.  
 
Wie denk je dat er dit jaar gaat winnen? 

Ik denk dat het bij allebei heel spannend 
gaat worden, maar ik denk dat Eelke de Boer 
en Alisha Warnaar gaan winnen. 
  

Casper Schoppen (jeugd 2014) 

 
Welk moment staat je nog het meeste bij? 

Het moment dat ik de beker en de bloemen 
kreeg. 
 
Wat was je spannendste partij?  

Dat was de partij tegen Liam, de enige die 
remise werd. 
 
Hoe vond je het EK of WK? 

Ik was niet tevreden over mijn prestaties op 
het EK, maar het was wel erg leuk om mee 
te maken. We hadden een gezellige groep en 
het was bijzonder om in Georgië te zijn. 
 
Schaak je nu nog steeds? 

Ja. Ik speel dit seizoen KNSB-competitie bij 
SC Utrecht. Verder speel ik bij Paul Keres en 
bij de jeugd in de A1 van Moira-Domtoren. 
Mijn rating is op dit moment rond de 2200. 

 
 
Wat is op dit moment je doel met schaken 

en verschilt dat met het doel dat je tijdens 

het NK12 had? 

Mijn doel was toen om grootmeester te 
worden en dat is het nog steeds. 
 
Heb je nog tips voor de deelnemers? 

Rust goed uit, ga lekker voetballen 
tussendoor en doe goeie zetten! 
 
Wie denk je dat er dit jaar gaat winnen? 

In de algemene categorie verwacht ik een 
spannende strijd tussen Eelke, Siem en 
Jonas. Maar ook de spelers vlak daaronder 
op de lijst, zoals Rembrandt, horen bij dat 
rijtje. Bij de meisjes gok ik op Alisha.
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Het toernooi 
 
Het toernooi werd geopend met mooie 
speeches. Toernooidirecteur Ted Barendse 
mocht beginnen en werd beloond met een 
mooi applaus. Daarna sprak Eric van Breugel 
namens de KNSB. Louis Wulffers zette de 

puntjes op de i van de schaakregels en de 
diverse errata. HSB jeugdleider Frank Thoma 
mocht als laatste het woord voeren. 
Frank en Eric lieten daarna in de speelzaal 
zien dat ze zelf ook kunnen schaken. 

 

Ronde 1 
 
Het hoofd inschrijvingen is al op zoek naar 
Sake; die heeft zich nog niet heeft 
aangemeld. Gelukkig zit Sake ondertussen 
gewoon achter zijn bord.  
 
Wit: Anna-Mae Takang 

Zwart: Jessie Mang 

 

1.e4 c5 2.Pc3 d6 3.Pf3 Pf6 4.d3 Pc6 5.h3 

e6 6.d4 cxd4 7.Pxd4 Le7 8.e5 Pxe5 

9.Lb5+ Ld7 10.Lg5 0–0 
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Anna-Mae heeft een pionnetje ingeboet in de 
opening en heeft agressieve ideeën om het 
pionverlies goed te maken. Later in de partij 
maakt Jessie juist gebruik van de 
verzwakkingen die de volgende pionzet 
achter laat. 

11.g4 a6 12.La4 b5 13.Lb3 b4 14.Pb1 Tc8 

15.c3 a5 16.cxb4 axb4 17.Lc2 Pd5 

18.Lxe7 Dxe7 19.Dd2 
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19...Tc4! 

Jessie laat al haar stukken goed meedoen en 
brengt gelijk ook een truc in de stelling. 

20.b3? Txd4! 

Wint een stuk en beslist de partij: als wit 
terugslaat, verliest ze de dame met een 
paardvork op f3! 

21.De2 Df6 22.Pd2 Tf4 23.Tf1 Pc3 24.Da6 

Lb5 25.Da5 Lxf1 26.Pxf1 Pf3# 
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Jessie besluit met een esthetisch fraai mat. 
0–1 

 

Eline negeert na de opening de aanval op de 
loper op c4. In de partij wint ze het stuk 
inderdaad meteen terug, maar het had ook 
minder goed kunnen aflopen... 
 

Wit: Eline Roebers 

Zwart: Yrsa Reuver 
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10.Te1?! Pxc4 

Het beste had zwart hier 10...Df6! kunnen 
spelen met aanval op f2, en als wit f2 dekt 
met bijvoorbeeld 11.Tf1 kan zwart een stuk 
voorsprong behouden met 11...Pxc4 12.Dd5 
Dd4–+ 

11.Dd5 

Dubbele aanval op paard en loper. Zwart 
kan niet beide stukken redden. 

11...Le7 

11...Lxf2+ was nog een kans om er met een 
pionnetje voorsprong uit te komen. Het op 
deze manier offeren van een stuk dat anders 
ook verloren zou gaan wordt ook wel een 
desperado genoemd. 

12.Dxc4 

Nu is de materiaalbalans weer in evenwicht. 
12...Lh4 13.Dd4 Lf6 14.Dd3 d6 15.Df3 

Le6 16.Lf4 c6 17.Ted1 Le7 18.e5 d5 

19.De2 Db6! 

Lokt verzwakkingen uit op de witte 
damevleugel. 

20.b3 d4 21.Pe4 Lf5 22.Pg3 Le6 23.Dd2 

Lb4 24.De2 Tad8 25.Ld2 La3 26.De1 
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Met doortastend spel heeft Yrsa wit in een 
passieve stelling gebracht. Nu overziet ze 
echter een venijnige dreiging die Eline met 
haar laatste `terugzet' in de stelling heeft 
gebracht. 

26...Lb2? 27.Tab1 La3 28.La5! 

Deze röntgenaanval wint een kwaliteit. 
28...Db5 29.Lxd8 Lb4 30.Df1 

De tussenzet 29...Lb4 had zwart lelijk 
kunnen opbreken als wit nu 30.a4 Dc5 
31.Pe4 gespeeld had. 

30...Dxf1+ 31.Kxf1 Txd8 32.Tbc1 La3 

33.Tb1 Td5 

Eline heeft een kwaliteit meer, maar door 
het zwarte loperpaar en het ruimtevoordeel 
is het niet makkelijk om dit voordeel in winst 
om te zetten. Hier komt er zelfs een kans 
voor Ysra om de bordjes helemaal te 
verhangen; de speelsters slaan geen acht op 

de mogelijkheden die de en-passant regel 
biedt. 

34.c4? Txe5? 

34...dxc3! 
35.Txd4 g6 36.b4 c5 37.bxc5 Lxc5 

38.Tdd1 Lxc4+ 39.Kg1 Lxa2 40.Txb7 Ld5 

41.Tb5 Lc6 42.Tbb1 La4 43.Te1 Td5 

44.Pe4 
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De stelling biedt kansen voor beide 
speelsters. De witte materiaalvoorsprong is 
maar klein en een loperpaar zoals dat van 
zwart kan altijd gevaarlijk zijn. Hier gaat 
Ysra echter in de fout. 

44...Lb4? 45.Txb4 Lc6 46.Pf6+ 

Eline gaat voortvarend verder, speelt de 
partij vlekkeloos uit en wint op zet 65. 

1–0 

 
Vlak voor de opening was er nog iemand van 
Don Bosco flink aan het boren. Dan kon de 
kabel voor de liveborden erdoor. Vlak na het 
begin van ronde 1 zijn er maar liefst 16 
borden live te volgen. 
  

Wit: Daniel Kutchoukov 

Zwart: Alexander Rutten 

 

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

5.Pc3 a6 6.f3 b5 7.Le3 Lb7 8.Dd2 e6 9.0–

0–0 Pbd7 10.h4 d5 11.exd5 Pxd5 

12.Pxd5 Lxd5 13.Pb3 Le7 14.h5 Tc8 

15.Kb1 Lf6 16.h6 g6 17.Le2 Pe5 18.Ld4 
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Daniel en Alexander hebben allebei 
succesjes te vieren gehad in de opening. 
Alexander heeft de bevrijdende zet ...d6–d5 
gespeeld en heeft nu controle over het 
centrum. Daniel heeft met h6 een 
verzwakking van de zwarte koningsvleugel 
geforceerd. Dat is net de kant waarheen 
zwart wil rokeren. Misschien had Alexander 
dit witte plan daarom moeten voorkomen en 
zelf 14...h6 of 15… h6 moeten spelen. 

18...Pc4 19.Lxc4 bxc4? 

Op het eerste gezicht een logische zet, maar 
Daniel toont aan dat wit nu in feite de vrije 
hand krijgt om met Dc3 de druk op de lange 
diagonaal op te voeren. Noodzakelijk was 
19...Txc4. 

20.Pc5! 

Goed gezien door Daniel. Er is hier maar één 
weg en dat is naar voren. 20.Pc1?! zou zwart 
de gelegenheid geven om alle problemen op 
te lossen met een pionoffer. Na 20...c3! 
wordt de witte koningsstelling aan gort 
geslagen en de activiteit van de loper op d5 
heel erg verhoogd. 

20...De7 21.Dc3 e5 
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Na 21...Lxd4 22.Txd4 dreigt wit een 
aftrekaanval met Txd5. Dan is het ook nog 
zo dat als zwart de toren op h8 in veiligheid 
brengt met 22. ..Tg8, wit na 23. Txd5 exd5 
nog een penning heeft met 24. Te1. En na 
22... 0–0 23. Txd5 dreigt er mat op g7! 
Allemaal bepaald geen pretje voor zwart. 

22.The1! Txc5 23.Lxc5 Dxc5 24.Txe5+! 

Daniel bereikt nu een beslissende 
materiaalvoorsprong en wint op zet 45. 

1–0 

 
Thijmen heeft in de volgende stelling een 
pionnetje buit gemaakt in de opening, maar 
loopt wel wat achter in ontwikkeling. Er zijn 
geen mogelijkheden om Pb8 te ontwikkelen. 
Thijmen bedenkt nu een plan om zich te 
bevrijden. Het is een goed plan, maar 
ongelukkig uitgevoerd. 

Wit: Laurens Ekker 

Zwart: Thijmen Bourgonjen 
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12...Tc8?! 

Zwart weet nu nog niet hoe er op ...c6 
gereageerd gaat worden, en dus ook nog 
niet of de toren op c8 echt goed op zijn 
plaats zal zijn. 12...c6! dwing de witte pion 
op d5 tot een keuze. Bijvoorbeeld 13.d6 (op 
13.Pe4 , zoals in de partij, kan zwart schaak 
geven: 13...Df4+ En op de volgende zet 
slaat zwart d5 er af.) 13...c5. Nu kan het 
paard naar c6 ontwikkeld worden. 

13.De3 c6 14.Pe4 

Het paard gaat met tempo richting de zwarte 
koningsstelling. 

14...De7 15.d6 Dh4 16.g3 Dh5 17.g4! 

Laurens steekt zijn aanvallende intenties 
niet onder stoelen of banken. 

17...Dg6? 

Misschien is dit al de beslissende fout. De 
zwarte dame zal nu bestookt blijven worden. 
Beter was17...Dh4 op dit veld is de dame 
lastig aan te pakken, en krijgt zwart meer 
rust om de rest van de stukken te 
ontwikkelen: 18.Thg1 c5 19.Tg3 met 
gevaarlijke aanval voor wit, maar zwart 
heeft nog overlevingskansen. 

18.Ld3 f5 19.gxf5 exf5 

Zwart heeft de diagonaal b1–h7 geblokkeerd 
om een aftrekaanval te voorkomen, maar er 
zijn weer nieuwe open diagonalen en lijnen. 

20.Lc4+ Kh8 21.Thg1 De8 
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22.Txg7! 

Knap gezien. Laurens knalt de zwarte 
koningsstelling open. De zwarte stukken op 
a8, b8, b7, en c8 zijn slechts toeschouwers. 

22...Kxg7 23.Dd4+ 

Zwart gaf op omdat hij een dame verliest 
met Pf6+ en/of mat gaat. 

1–0 

 

De meest gestelde vraag van deze ronde: wat 
is de code van de wifi? De wifi in Don Bosco is 
trouwens uitstekend als je het ’s avonds als 
enige gebruikt. Overdag is het wat traag.  
We hebben twee oplossingen: thuis de 
liveborden volgen óf je mobiel als hotspot 
inzetten. 
 

Wit: Imre Woest 

Zwart: Alba Vriezen 

 

1.d4 d5 2.c4 Pf6 3.cxd5 Pxd5 4.Pf3 Lf5 

5.e3 e6 6.Le2 Lb4+ 7.Ld2 0–0 8.0–0 Pc6 

9.a3 Lxd2 10.Pbxd2 De7 
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Foutje aan het einde van de opening. Imre 
slaat gelijk toe natuurlijk. 

11.e4 Lg4 12.exd5 exd5 13.Pb3 Tae8 

14.Te1 De6 15.Dd2 Te7 16.Lb5 Dd6 

17.Txe7 Pxe7 18.Le2 Te8 19.Pe5 Lxe2 

20.Dxe2 Pf5 21.Df3 De6 22.Pc5 

Er wordt nu wat klein materiaal aangeboden, 
maar niet in dank aanvaard: 

22...Df6 

Pxd4 gratis pionnetje. 
23.h3 

Dxd5 gratis pionnetje 
23...b6 

Pxd4 gratis pionnetje 
24.Pcd7 De6 25.Tc1 f6 

Pd4! geeft gelijk spel. 
26.Tc6 De7 

Dd5! (27. Kh8 en Pf7!) 
27.Pxf6+ gxf6 28.Dxf5 fxe5 29.Dxe5 Dd7 

30.Dxc7 Te1+ 31.Kh2 Dg7?! 
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Aiai, de laatste poging om spel te houden 
eindigt in een drama voor de dame: 

32.Db8+ Kf7 33.Tc7+ Kf6 34.Txg7 Kxg7 

35.Dxa7+ Kf6 36.Dxb6+ Kf5 37.Da5 Ke4 

38.Dxe1+ Kf4 39.De5# 

Met een mooi matje als slot. 
1–0 

 

Quinten kiest in de volgende stelling voor 
een eindspel met zijn gedekte vrijpion tegen 
de verre vrijpion van wit. 
 

Wit: Marek Kudlicka 

Zwart: Quinten Salomons 
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41.Txb2 axb2 42.Dxb2 Dxc3 43.Dxc3 

Pxc3 44.a3 Kf7 45.Kf2 Pd1+ 46.Ke2 Pxe3 

47.Kxe3 Ke7 48.Kd2 Kd7 49.Kc3 Kc6 

50.Kb4 Kb6  
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Als wit hier rustig met Ka4-Kb4 heen en 
weer gaat, is er niets aan de hand. Nu blijkt 
dat wit in tempodwang komt. 

51.a4? Ka6 52.g4 g5 53.a5 h6 54.Ka4 c3! 
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55.Kb3 Kxa5 56.Kxc3 Ka4  

Zwart jaagt de witte koning op en de pion op 
d4 gaat eraan. 

57.Kd3 Kb3 58.Ke2 Kc4 59.Ke3 Kc3 

60.Ke2 Kxd4 61.Kd2 Kxe5  

en zwart won. 
0–1 

 
De spelregels voor mobieltjes zijn flink 
aangescherpt. Die mag je in het spelersgebied 
helemaal niet meer bij je hebben.  
 

Wit: Kevin Brands 

Zwart: Jonas Hilwerda 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.d3 Le7 5.c3 

0–0 6.0–0 d5 7.exd5 Pxd5 8.Te1 Lg4 9.h3 

Lh5 
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Jonas schat goed in dat hij niet bang hoeft 
te zijn voor de partijvoortzetting. Wit kan 
een pion winnen, maar de zwarte activiteit 
en zwaktes in de witte stelling garanderen 
zwart goede compensatie. 

10.g4!? 

10.Pbd2 Pb6 11.Lb5 zou een veiligere 
voortzetting zijn. 

10...Lg6 11.Pxe5 Pxe5 12.Txe5 Pb6 

13.Lb3 

Kevin ziet kans om zijn loper, een van de 
weinige actieve witte stukken, te behouden. 

13...Pd7 

13...Lxd3? 14.Txe7 Dxe7 15.Dxd3± is 
namelijk goed voor wit. 

14.Te1 Pc5 15.d4 

Kevin nodigt het zwarte paard uit om binnen 
te komen.  
In de partij Egeli,P - Fyllingen,R gespeeld in 
2004 te Noorwegen, probeerde wit 15.Lc2 
Ld6 16.d4 Lxc2 17.Dxc2 Pe6. Zwart wist 
deze partij te winnen. 

15...Pd3 16.Tf1 Lh4 17.f4 

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

17...Lf2+?! 

Dit komt neer op het ruilen van twee actieve 
stukken tegen de witte toren. Dat klinkt niet 
goed, en het kan ook eigenlijk niet goed zijn, 
maar wit heeft nu wel een paar valkuilen te 
omzeilen. 

18.Txf2 Pxf2 19.Df3! 

Het paard zal niet uit de witte linies weten te 
ontsnappen. Na 19.Kxf2 Dh4+ 20.Kf1 
(20.Kg2 Le4+–+) 20...Dxh3+ 21.Kf2 Dh2+ 
22.Kf1 Le4 23.Le3 Tae8–+ krijgt de witte 
koning het zwaar te verduren. 

19...Te8 

Het alternatief is 19...Pd3 20.Ld2 , maar het 
paard heeft geen echte terugweg. Wit gaat 
verder met f5. 

20.Dxf2 Ld3 
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21.Ld2?! 
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Niet de handigste ontwikkelingszet, want 
eigenlijk moet het paard er via dit veld uit 
kunnen. Na 21.Pd2 Te2 22.Dg3 Lb5 
23.Pf3+– kan met Pe5 op komst al gesteld 
worden dat niet zwart, maar wit aan het 
aanvallen is. 

21...Te2 22.Df3? 

Kevin grijpt mis. Hij moet het antwoord van 
Jonas onderschat hebben. 22.Dg3 was 
noodzakelijk om de zwarte dame buiten de 
deur te houden. Na 22...Le4 23.Kf1 Tg2 
24.De3 wordt het voor zwart een stuk 
lastiger om een binnenkomst te forceren. 

22...Dh4! 23.Ld1 Le4! 24.Dxe2 Dg3+ 

25.Kf1 Ld3 
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Zwart staat hier goed. Wit heeft wel drie 
stukken tegen de zwarte dame, maar die 
stukken zijn passief en coördineren slecht. 
Toch lijkt het een beetje vroeg om op te 
geven. 

0–1 

 

Een miniatuurtje bij de meisjes. Zofyra loopt 
in de messen van het beruchte Traxler-
gambiet: 
 

Wit: Zofyra Joosse 

Zwart: Arjuna Bertholee 

 
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.Pg5 
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4...Lc5!? 

Verrassende zet! Zwart laat gewoon inslaan 
op f7, wat gelijk een paardvork is op dame 
en toren. Maar dit is geheel volgens plan. 
Het komt neer op een razendscherpe 
verdediging, waar schaaktheoretici boeken 
vol over geschreven hebben. De 
hoofdvariant van het tweepaardenspel gaat 
verder met 4...d5 5.exd5 Pa5 

5.Pxf7 Lxf2+! 

Allemaal onderdeel van het plan. 
6.Kxf2 Pxe4+ 7.Ke3 Dh4 8.Df3 Pf6 
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Zofyra staat nu wel een stuk voor, maar met 
de witte koning in het midden belooft weinig 
goeds. 

9.g3 

Na 9.Pxh8 Pd4 dreigt zwart de dame te slaan 
of op c2 een vork uit te voeren. Bovendien 
kan zwart met ...d5 nog meer stukken in de 
aanval brengen (de loper, en na lange 
rokade de toren). Dit is niet te overleven. 
Wit moet eerder een verbetering zoeken. 

9...Dd4+! 

Arjuna geeft eerst dit schaakje om 
vervolgens met schaak de witte loper op c4 
en het witte paard op f7 te elimineren. De 
partij duurt dan ook niet lang meer. 

10.Ke2 Dxc4+ 11.Ke1 Dxf7 12.Pc3 Pd4 

13.Dd1 d6 14.h3 0–0 15.g4 Pd5 16.b3 

Df2# 0–1 

 

De eerste ronde zit erop. Buiten zitten veel 
mensen lekker in de zon. Het voetbalveld is 
ook populair. 
 
Sowieso zitten we lekker ruim: de explicatie is 
opgedoekt en we hebben een extra zaal 
achter de bar. 
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Ronde 2 
 
De KNSB trakteert het 25 jarige toernooi op 
taart. Er staan 2 enorme taarten in de 
koelkast en na afloop van deze ronde kan 
elke deelnemer bij de bar een stukje taart 
ophalen. 
 
Wit: Liqin Lu 

Zwart: Thijs Geelhoed 

 

1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 e6 

5.Pc3 Lc5 6.Le3 Df6?! 
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Thijs zet snel druk op het witte centrum, 
maar de zwakke zwarte velden en de 
ongedekte loper op c5 bieden juist wit 
kansen. 6...Df6 is daarom niet voor 
herhaling vatbaar. 

7.Pcb5 

Liqin pakt de handschoen op en richt zijn 
pijlen op velden c7 en d6, die zwart in de 
steek gelaten heeft. 
7.Pxe6! was de sterkste zet: 7...Lxe3 (als 
zwart terugslaat op e6, slaat wit op c5 en 
blijft hij een pion voor.) 8.Pc7+! Kd8 9.fxe3 
Je moet dan wel van tevoren gezien hebben 
dat het paard op c7 niet geslagen kan 
worden vanwege een familieschaakje op d5. 

7...De5? 

Zwart had beter nog iets kunnen proberen 
als 7...Pxd4!? 8.Pc7+ Ke7 9.Pxa8 De5. Het 
paard op a8 moet natuurlijk nog maar zien 
hoe die er uit komt. 

8.Pxc6? 

8.Pf3! zou killing zijn geweest. In elke 
variant wint wit de loper op c5: 8...Dh5 
(8...Dxe4 9.Ld3 en 9...Dd5 kan niet 
vanwege 10. Pc7+.) 9.g4 Dxg4 10.Lxc5+– 

8...bxc6 9.Pc7+ Dxc7 10.Lxc5 

Liqin heeft een fijne stelling. Zwart zal het 
gemis van een zwartveldige loper nu wel 
voelen. Rokeren is lastig en de loper op c8 
kan niet veel. 

10...Pf6 11.Ld4 e5 12.Le3 Pxe4 13.Dg4 

Door de dubbele aanval op e4 en g7 lijkt het 
alsof Thijs niet lang plezier zal hebben van 
het pionnetje dat hij net geslagen heeft. 
Sterker nog, de zwarte stelling zou wel eens 
snel kunnen instorten. Zal hij zich nog 
kunnen redden? 

13...Da5+ 14.Kd1? 
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14.c3 was noodzakelijk, met een duidelijk 
betere stelling voor wit. 

14...Dd2+!! 

Met deze spectaculaire zet, lost Thijs al zijn 
problemen in één klap op. Hij offert zijn 
dame, maar wint meteen een dame terug, 
en nog met een pion rente ook. 

15.Lxd2 Pxf2+ 16.Ke1 Pxg4 

Thijs bouwt zijn voorsprong in de rest van 
deze partij gestaag uit, en wint op zet 40. 

0–1 

 
Wit: Shamati Willemse 

Zwart: Anna-Mae Takang 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Lc5 4.Lc4 h6 5.d3 

Pf6 6.Le3 b6 7.Dd2 Pg4 8.Lxc5 bxc5 9.0–

0 Pa5 10.b3 Pc6 11.h3 Pf6 12.Tab1 Tb8 

13.De2 d6 14.Ph4 Le6 15.Lxe6 fxe6 
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Misschien kan Shamati hier wat bereiken 
met 16.Pg6 en 17.f4. 

16.Df3 

Nu heeft de witte knol geen vluchtvelden en 
kan zwart met 16.. g5 toeslaan. 

16...Pd4 17.Dd1 d5 18.Te1 0–0 19.Pe2 

Pb5 20.c3 d4 21.cxd4 cxd4 

Met Pg6 kan wit al een tijdje pion e5 
ophalen. Wit gebruikt hiervoor haar andere 
paard, maar die had al een taak. 

22.Pg3?! Pc3 23.Df3 Pxb1 24.Txb1 Dd6 

25.Tc1 
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25...g5!? 26.Pe2?! 

Wit levert nu het paard op h4 in. Dat was 
met 26.Pg6 en 27.h4 nog wel te redden. 

26...gxh4 27.Td1 c5 28.Pc1 a5 29.De2 a4 

30.Dc2 De7 31.Dd2 axb3 32.axb3 Tbd8?! 

Zwart verdedigt deze h-pion niet. 
33.Dxh6 c4?! 

En deze h-pion ook niet. 
34.Dxh4 cxb3 35.Pxb3 Ta8 36.Pd2 Ta2 

37.Pf3 Dh7 38.Dg3+ Dg7 39.Dxe5 

De pionnen vallen als rijpe appels. 
39...Pd7 40.Dxe6+ 

Nu heeft wit al vier pionnen voor de toren. 
40...Df7 41.Dg4+ Kh8 42.Pg5 Dg7 

43.Dh5+ Kg8 44.Tc1 Pf6 45.Dh4 Ph7 

46.Tc5 

Shamati is bezig met de koningsaanval en 
mist de dubbele aanval op e6. 

46...Ta1+ 47.Kh2 De7 48.Kg3 Tf1 49.f3 
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De dame moet h7 blijven dekken en kan dus 
niet op c5 slaan. 

49...Td1 50.Tc6? 

Die toren stond dus min of meer gedekt en 
lijkt nu het paard op g5 in de steek te laten. 
Toch staat dat paard ook nog 'gedekt': 
50...Dxg5+ 51.Dxg5+ Pxg5 52.Tg6+! 

50...Txd3 51.Tg6+ Kh8 52.Dh5 
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Nu dreigt 23.Pxh7 en 24.Th6. 
52...Tg8 

Mooie penning als verdediging! 
53.Kg4 Te3 

Als zwart alle witte stukken via het veld g5 
opruimt (53…Dxg5), kan ze daarna 
makkelijk doorlopen met de d-pion. 

54.h4 d3 55.Th6 Tg7 56.Te6? 

Een gepend paard is geen goede verdediger. 
56...Dd7 57.Kf5 d2 58.Kf4 d1D 59.Te8+ 

Tg8 60.Dg6 Dxe8? 

Een dramatisch einde; Anna-Mae overziet: 
61.Dxh7# 1–0 

 
Anna Martinez en Ting Ting Lu willen ook 
graag taart en die kunnen ze verdienen door 
5 partijtjes in te voeren. 
 
Wit: Alexandra Stevanovic 

Zwart: Zofyra Joosse 

 

1.e4 e5 2.Lc4 Pf6 3.Pc3 Lc5 4.Pf3 d6 5.0–

0 Pc6 6.d3 h6 7.h3 0–0 8.Ph4 
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Dit paard staat ongedekt en Zofyra straft dit 
direct af. 

8...Pxe4 9.Pxe4 Dxh4 10.Df3 Dd8 

Na 10..Pd4 moet de witte dame weer terug 
om c2 te dekken. 

11.Dg3 d5?! 
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12.Lxh6! 

Zwart vergeet te verdedigen en wit slaat toe. 
12...g6 13.Lxd5! Dxd5 14.Df3? 

Alexandra had hier met 14.Pf6 een dame 
kunnen ophalen. 

14...f5 15.Pg5 Dxf3 16.Pxf3 Tf7 17.d4 

exd4 18.Tae1 Ld7 19.Pg5 Te7 20.Td1 Pb4 

21.h4 Lb5 22.h5 gxh5 23.Tfe1 Txe1+ 

24.Txe1 Te8 25.Td1 Ld6 26.Pf3 c5 27.c3 

Pc6 28.b3 Te6 29.Lg5 dxc3 30.Tc1 Le7 

31.Lf4 Ld6 32.Lg5 Te2 33.a4 La6 34.Txc3 

Pe5 35.Tc1 Pxf3+ 36.gxf3 Kf7 37.f4 Te6 

38.Kh2 Tg6 39.Td1 Le2 40.Te1 Lg4 

41.Kg3 Te6 42.Th1 Te4 43.f3 
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De zwarte loper is ingesloten, maar zwart 
heeft een prima oplossing: 

43...Te3 

Eerst even pennen… 
44.Tf1 h4+ 

...en nu een vluchtveld maken! 
45.Lxh4 Kg6 46.Kf2 Txf3+ 47.Ke2 Th3+ 

48.Kf2 Txh4 49.Te1 Lxf4 50.Te6+ Kg5 

0–1 

 
 

Na 5 potjes kregen Anna en Ting Ting een 
heerlijk stuk taart. Veel later bleek dat ze de 
partijen niet apart hadden opgeslagen, maar 
steeds voor ‘vervangen’ hadden gekozen. 
 
Wit: Heidi Rijken 

Zwart: Linet Boghossian 

 

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

dxc4 6.e3 c5 7.a3 cxd4 8.Pxd4 Lc5 9.Pf3 

Pc6 10.Lxc4 0–0 11.0–0 h6 12.De2 b6 

13.Tfd1 Dc7 14.Pb5 De7 15.Lc3 Pe4 

16.Dc2 Pg5 17.Pe5 Pxe5 18.Lxe5 Lb7 
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19.b4! 

Heidi ziet dat de zwarte loper van c5 geen 
uitwijkmogelijkheden heeft en valt de loper 
meteen aan. Linet zal proberen door 
tegenaanvallen op de witte stukken een 
uitweg te vinden. 

19...f6 20.Lg3 a6 21.bxc5 axb5 22.Ld6 

Le4 23.Db2 

Met 23.Ld3 zou wit de witveldige lopers 
kunnen ruilen en daarna een kwaliteit 
winnen. Dat zou het zwarte tegenspel in de 
partij voorkomen hebben. 

23...Db7 24.Lxf8 
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24...Lxg2! 

Het zwarte tegenspel heeft succes. Linet laat 
de lopers op c4 en f8 even voor wat ze zijn, 
want ze heeft nu zelf een dreiging met 
25...Ph3#! 
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25.f3 

Dat het voor wit ineens erg moeilijk is om 
zich te verdedigen, blijkt wel na 25.h3 Df3. 
Zwart komt met Dxh3 en vervolgt, 
afhankelijk van het witte antwoord, met 
Dh1+ of Pf3+. 
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25...Dxf3 

Koerst af op eeuwig schaak. Na 25...Lxf3!? 
rest een spannende stelling. 

26.Dxg2 

Het verrassende 26.Lxe6+! had óf het paard 
weggelokt van veld h3 of veld h3 gedekt. In 
beide gevalllen kan zwart geen eeuwig 
schaak geven. 

26...Ph3+ 27.Kh1 Pf2+ 28.Kg1 Ph3+ 

29.Kh1 Pf2+ 30.Kg1 Ph3+ 31.Kh1 Pf2+ 

½–½ 
 
Thijmen heeft een tijdje het beste van het spel 
gehad, maar in deze stelling heeft Marek zijn 
vrijpionnen op de a- en b-lijn zo ver 
opgespeeld dat de witte stukken er flink 
aangebonden zijn, en het is onduidelijk wie er 
beter staat. 
 
Wit: Thijmen Bourgonjen 

Zwart: Marek Kudlicka 

��������	
 
����+�+�+�: 
�+�+����-��� 
����+�+�+� 
�+����+�+�! 
"���&+�+�+$ 
%��++&+��&&' 
(++Q+#�& +) 
*+�+�+�-.�/ 
0123456789 
30...Te6 

Dreigt 30...Txe2 (uitschakelen verdediging 
van de witte toren op b2). 

31.Kf1 

Maar Thijmen had de dreiging gewoon 
kunnen toestaan: 31.cxd5 Txe2 32.Dxe2 
Dxb3 33.De5+ Wit wint de toren op b8 en 
houdt dan een vrije d-pion over die minstens 
zo gevaarlijk is als de zwarte vrijpionnen. 

31...Pf5 

Grappig genoeg was 31...Txe2! nu juist 
extra sterk. Na 32.Kxe2 (32.Dxe2 is een 
duidelijke mindere versie dan na 31. cxd5) 

32...Pf5 wordt het paard zo sterk op d4 dat 
wit minstens een toren kwijt raakt. 

32.Pc3 Da5 33.Pe2 Da4 34.Pc3 Tbe8 

Na een keer zetten herhalen gaat Marek nu 
de remise uit de weg. Een moedige en 
terechte beslissing, maar in de partij wordt 
hij uiteindelijk niet beloond. 
34...De8! was nog iets beter dan Mareks zet. 
Het dreigt ook mat, maar onttrekt gelijk ook 
de dame aan de aanval van Pc3. 

35.Lxd5 Te1+ 36.Kg2 bxc3? 

Dit lijkt zo logisch, maar nu komen de witte 
stukken helemaal tot leven. 
36...Da6 Het was beter om van het paard af 
te blijven. Er zitten nog zoveel dreigingen in 
de stelling dat er op de volgende zetten 
betere kansen zullen komen om materiaal te 
winnen. 
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37.Taxa3 Dd7 38.Le4?! 

Misschien om de dreiging Dxc3+ met 
dubbele aanval op de koning en een 
ongedekte toren in de stelling brengen, 
maar dat feestje gaat niet door. Beter was 
daarom meteen Dxc3+ en daarna de pijlen 
richten op pion f7. 

38...Pd4 39.Dxc3 Te2 40.Tb7 Dc8 

41.Taa7 Tf8 42.Tc7 Db8 43.Tab7 Dd8 

44.Txc5? 

Hier had wit de loper echt terug moeten 
zetten en op f7 moeten richten. 44.Ld5+– 

44...Df6! 

Wit krijgt nu zelf problemen met de f-pion. 
45.Lf5 



HiQ Invest  

 
Blz 17 

 

Er zijn extreme middelen nodig om f2 te 
redden. 

45...Pxf5 46.Dxf6+ Kxf6 47.g4 Pd4 

48.Td5 Pe6 49.Tb6 Kg7 50.Kf3 
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50...Te8? 

Marek probeert de toren op een getructe 
manier te verdedigen, maar vergeet dat hij 
daarmee een stuk inboet. 50...Td2 was 
beter. 

51.Kxe2 Pf4+ 52.Kf3 Pxd5 53.cxd5 Kf8 

54.d6 Td8 55.Ke4 

Met de twee extra pionnen op de d-lijn wint 
Thijmen het eindspel soepel. 

55...Ke8 56.Ke5 Kd7 57.Tb7+ Ke8 

58.Te7+ Kf8 59.Kd5 Te8 60.Txe8+ Kxe8 

61.Kc6 Kd8 62.d7 f6 63.f4 h6 64.d4 g5 

65.f5 1–0 

 

Daniel stuurt in de volgende stelling aan op 
een pionneneindspel, ook al heeft zwart 
twee verbonden vrijpionnen op de c- en d-
lijn. Wit heeft op de koningsvleugel namelijk 
hetzelfde perspectief. 
 

Wit: Daniel Kutchoukov 

Zwart: Eelke de Boer 
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32.Ta4!? Txa4 33.bxa4 c5 34.Kf4 c4 

35.Ke3 c3 36.Kd3 d4 37.f4 Ke7 38.g4 Kd6 

39.h4 

Een volledige remisestelling zou onstaan na 
39.f5 Ke5 40.h4 Kf4 41.h5 Kg5 (41...Kxg4? 
zou een doorbraak toe staan met 42.f6+–) 
42.Kc2 Kf6 43.Kd3 Kg5= Op beide vleugels 
houden de koningen en de vijandelijke 
pionnen elkaar in bedwang. 

39...Kc5 

Nu kan Eelke nog wat proberen. 
40.h5 Kb4 41.g5 Kb3 42.h6 gxh6 
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43.gxh6?? 

Wit slaat wit gedachteloos de h-pion, maar 
het verschil tussen promoveren met of 
zonder schaak is veel groter dan een 
pionnetje: 43.g6 c2 44.g7 c1D 45.g8D+ 
Schaak. Zwart kan nog wat proberen met 
45...Kxa4 46.De8+ Ka3 47.De7+ Ka2 
48.De2+ Ka1 49.Dd2 Dc5 , maar wit moet 
hier toch goede remisekansen hebben. 

43...c2 44.h7 c1D 45.h8D 

Nu zwart niet met de koning hoeft te zetten, 
is het mat in één. 

45...De3# 0–1 

 

Chessqueen Anne Haast heeft het druk. Er zit 
een hele groep kinderen gezellig om het bord. 
Ze heeft maar 1 minuut bedenktijd en als je 
wint, krijg je een sleutelhanger. 
 
Wit: Yichen Han 

Zwart: Khoi Pham 

 

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Pxc3 a6 

5.Pf3 e6 6.Lc4 b5 7.Lb3 Lb7 8.a4 b4 

9.Pe2 Lxe4 10.Ped4 Lc5 11.Le3 d6 

Yichen heeft zich bediend van het Morra 
gambiet, waarin wit een pion offert voor 
snelle ontwikkeling. Hij heeft er zelfs nog 
een tweede pion bij geofferd. En hoewel dat 
misschien een beetje veel lijkt, krijgt hij nu 
wel goede dreigingen. 

12.Pg5! 

Wit dreigt op e4 te slaan, en ook Pxf7 
gevolgd door Pxe6 zou ook heel prettig zijn. 
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Khoi moet daarom een verminking van zijn 
pionnenstructuur toestaan. 

12...Ld5 13.Lxd5 exd5 
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Misschien was dit het belangrijkste moment 
van de partij. Na een gewone zet, speelt 
zwart 14...Pf6 en voltooit hij de ontwikkeling 
door te rokeren. Daarna gaan de extra 
pionnen tellen, ook al vormen ze een 
geïsoleerde dubbelpion. 

14.Df3 

Het beste had Yichen kunnen gaan voor 
14.Pf5! De witte dame valt nu d5 aan (net 
als in de partij) en het paard heeft g7 onder 
schot. 14...Lxe3 (14...g6 15.Dxd5+–; 
14...Pf6 15.Pxg7+ Kd7 16.Df3±) 15.Pxg7+ 
Ke7 (15...Kf8 16.P7e6++–) 16.fxe3+– 
Zwarts koning staat in het midden en zijn 
stukken zijn niet ontwikkeld.; Zelfs 
14.Pxf7!? Kxf7 15.Dh5+ was een idee voor 
wit. De koning moet oppassen om niet in een 
paardvork met Pe6+ te lopen. 15...Ke7 
16.Dxd5 Lxd4 17.Lxd4 Pd7 18.0–0 met veel 
aanval voor wit. 

14...Pf6 15.Pf5 0–0 16.h4 Lxe3 17.fxe3 

Pc6 18.h5 Pe5 19.Dg3 Pfg4! 

Wit wordt teruggedrongen. 
20.Pf3 Df6 21.Pxe5 Pxe5 22.0–0 
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22...Pc4?! 

Khoi heeft nauwkeurig gespeeld. Wit heeft 
geen kans gekregen op een koningsaanval. 
Maar wat niet is, kan nog komen. Het is 

daarom te vroeg om het paard van de 
koningsvleugel weg te spelen. 

23.h6?! 

23.Tad1 Tfe8 24.Txd5 geeft wit toch weer 
veel aanval. Zo dreigt er 25. Pxg7 gevolgd 
door 26. Tg5. 

23...g6 24.Pd4 De5 25.Dh3 Dxe3+ 

De beslissing. Zwart ruilt de dames en 
maakt een derde pion buit. 

26.Dxe3 Pxe3 27.Tf6 Tfd8 28.Tf3 Pc4 

29.b3 Pe5 30.Th3 Tac8 31.Ta2 Pg4 

32.Th4 Tc1# 

0–1 

 
Jason heeft hier kort gerokeerd én g4 
gespeeld. De koningsstelling is dus flink 
verzwakt. Dat hoeft nog geen probleem te 
zijn, maar het luistert allemaal erg nauw. 
 
Wit: Jason Haasbroek 

Zwart: Tristan de Haas 
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12.Pc3? 

Dit laat de koningsvleugel in de steek. Beter 
was 12.Pxd4 exd4 (12...cxd5? lijkt even leuk 
omdat de witte loper en het witte paard nu 
allebei aangevallen staan, maar na 13.Lb5 

verliest zwart zijn dame.) 13.Pf4 Hier draagt 
het paard enorm bij aan de beveiliging van 
de koningsstelling. Pion h3 wordt gedekt, en 
veld h5 wordt bestreken (voor het geval dat 
zwart met ...h5 wil breken) en wit kan ook 
nog kiezen om de loper op g6 te elimineren. 

12...h5! 

Tristan reageert alert. 
13.Pg5 hxg4 14.hxg4 Pf6 

Jason is het haasje. De pion op g4 is niet te 
dekken, waardoor zijn stelling instort. 

15.Te1 Pxg4 
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16.Kf1 

De koning kiest het hazenpad, maar er is 
geen ontsnappen meer mogelijk. 

16...Lxf2 17.Df3 Ph2+ 18.Kxf2 Pxf3 

19.Kxf3 d5 20.exd5 Df5+ 21.Ke2 Th2+ 

22.Kd1 Dxg5 23.Te2 Lh5 24.Pe4 Th1# 

0–1 

 
Bij de live-borden staan geen cijfers en 
letters. Dat is natuurlijk lastig noteren. De 
wedstrijdleiding gaat op zoek naar een 
goede oplossing. 
 

Wit: Eva van Harten 

Zwart: Imre Woest 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.d4 exd4 4.Pxd4 Pf6 

5.Pc3 Lb4 6.Pxc6 bxc6 7.Ld3 Lxc3+ 

8.bxc3 h6 9.La3 d6 10.0–0 0–0 11.Tb1 

Le6 12.Tb2 Te8 13.f4 Lg4 14.De1 Ld7 

15.e5 dxe5 16.fxe5 Pg4 17.De4 g6 

18.Df4 Pxe5 19.Dxh6 Tb8 20.Tb4 Txb4 

21.cxb4 De7 
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22.Te1? 

Dit laat een trucje toe. 
22...Df8 

Maar Imre ziet het niet. Zwart heeft de 
zware stukken op de e-lijn staan en had een 
aftrekaanval kunnen uitvoeren met 
22...Pf3+ 23.gxf3 Dxe1+ 

23.Dh4 Pf3+? 

Hoe wreed. Imre ziet het aftrekaanval motief 
een zet later, maar nu is het niet goed meer. 
De witte toren op e1 is gedekt en maar één 
keer aangevallen. 

24.gxf3 

Met een stuk meer, had Eva geen problemen 
meer in deze partij en won op zet 62. 

1–0 

 

De meiden waren deze ronde veel eerder 
klaar dan de jeugd. Een meisje vroeg 
daarom aan haar vader: “Waar is de 
speelzaal voor de meisjes?” 
 

 

Ronde 3 
 
Eelke blijft de hele dag aan bord 1 zitten. 
Deze ronde mag Sebastiaan het proberen. 
 
Wit: Eelke de Boer  

Zwart: Sebastiaan Janse  

 

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

5.0–0 Pxe4 6.Te1 d5 
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Een leuk schijnoffer in de opening. 
7.Lxd5 Dxd5 8.Pc3 Da5 9.Pxe4 Le6 

10.Peg5 0–0–0 

De zwarte koning gaat er snel vandoor. 
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11.Pxe6 fxe6 12.Txe6 Le7 
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Schijnoffer nummer 2. 
13.Pe5!? Pxe5 14.Txe7 The8 15.Txe8 

Txe8 16.h3 Dc5 17.Lf4 a6?! 18.Dh5!? 

Wit richt zijn dame op h7 en wint een tempo 
door onderweg de toren aan te vallen. 

18...g6 19.Dxh7 Dxc2 
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Wit wint met de volgende zet een stuk: na 
20.Lxe5 Txe5 volgt een dubbele aanval met 
21. Dh8. Toch kan wit in deze stelling nog 
een betere zet doen.. 

20.Lxe5 d3 

Zwarts beste kans! 
21.Kh2 d2 22.Td1? 
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Schijnoffer nummer 3. Zwart neemt deze 
vergiftigde toren niet aan én slaat het 
andere ongedekte stuk: 

22...Txe5! 23.Dh8+ Kd7 24.Txd2+ Dxd2 

25.Dxe5 Dxf2 26.Dg7+ Kc8? 

Na 26.. Kd8 was het nog een heel gevecht 
geworden.  

27.Dxg6 Dxb2? 28.De8# 1–0 

 

Op bord 2 wordt er lang doorgevochten. 
Kelvin en Jonas hadden op zet 59 rustig 
kunnen stoppen. Zo spannend is koning 
alleen tegen koning alleen niet. 
 

Wit: Kelvin Kanne  

Zwart: Jonas Hilwerda  
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Beide paarden gaan op rooftocht. 
22.Pe4 Pe3+ 23.Kf3 Pxf1 24.Pf6+ Ke7 

25.Pxg8+ Txg8 26.Txf1 Kf6 27.Ke4 Tg4+ 

28.f4 exf4 29.Txf4 d5+ 30.Ke3 Tg2 

Na 30...d4+ Na 31.Kf3 Txf4+ 32.Kxf4 b5 
heeft zwart een gewonnen pionneneindspel 
op het bord: wit heeft bijna geen pionzetten 
meer en zwart wel. De witte koning moet 
ergens de f-pion loslaten. Bijvoorbeeld: 
33.Ke4 b4 34.Kf4 a6 35.Ke4 Kg5 36.Ke5 f6+ 
37.Ke6 a5 38.Kd5 Kxf5 

31.Ta4 a6 32.c4?! 

Na 32.b4 blijven de witte pionnen mobiel. 
32...d4+ 33.Ke4 Te2+ 

Het is moeilijk kiezen tussen het opsnoepen 
van b2 of f5. 

34.Kd5 Te5+ 35.Kd6 Kxf5 36.Ta5 Te6+ 

37.Kc7 Kg4 38.Kxb7 f5 39.Txc5 f4 
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Wie is er het eerst. Wit kan hier proberen om 
met 40.Tc8 achter de pion te kruipen. 

40.Td5?! f3 41.Txd4+ Kg3 

Beter is 41...Kg5 en zwart kan na 42. Td8 f2 
43. Tf8 met 43..Tf6 een brug bouwen. 
Zonder zo'n brug komen er heel veel 
schaakjes: 

42.Td8 Tf6 43.Tg8+ Kh2 44.Th8+ Kg2 

45.Tg8+ Kh2 46.Th8+ Kg1 47.Tg8+ Kf1 

48.Th8 f2 
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49.c5?! 

Na 49. Th2 is het ongeveer gelijk omdat wit 
wel ergens zijn toren kan offeren. Nu staat 
zwart plotseling heel goed: na 49..Kg2 is de 
pion niet meer te stoppen. 

49...Ke2?! 50.Th2 Kxd3 

Beide spelers gaan een toren offeren om de 
dames buiten het spel te houden. 

51.Txf2 Txf2 52.c6 Txb2 53.c7 Tc2 

54.c8D Txc8 55.Kxc8 a5 56.Kb7 Kc3 

57.Ka6 Kb4 58.Kb6 Ka3 59.Kxa5 Kxb3 

60.Kb6 Ka3 61.Ka5 Kb3 

½–½ 

 

Dat was dus bord 2. Ook op bord 4 kunnen 
we tot laat in de middag genieten van een 
toreneindspel. 
 

Wit: Thijs Geelhoed  

Zwart: Siem van Dael  
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41.Td1 Ta2  

Misschien is 41… Tc3 beter. 
42.Tc1 b5 43.Kg3 b4 44.Kf3 Tb2 

Siem staat natuurlijk prima, maar het is erg 
moeilijk om verder te komen. 

45.g3 Ke7 46.Kg4 g6 47.f4 Kd6 48.f5 

g5?! 

Nu komt de witte koning binnen, dan toch 
maar: 48...h5+ 49.Kh4 gxf5 50.exf5 b3 met 
een onduidelijke stelling. 

49.Kh5 Ta2 50.Kxh6 Ta3 51.Kg6 Tc3 

52.Tb1 Kc5 53.Tb2 Kb5 
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54.Kxf6 

De koning is een zwaargewicht in dit 
eindspel. 

54...Ka4 55.Kxg5 Ka3 56.Tb3+ Txb3 

57.cxb3 Kxb3 58.f6 Kc2 59.f7 b3 60.f8D 

b2 61.Dc5+ 

61. Df2 was een stuk makkelijker, want dan 
blijft de witte d-pion op het bord. 

61...Kxd3 62.Db5+ Kc2 63.De2+ Kc1 

64.Dc4+ Kd2 65.Db3 Kc1 66.Da3 Kc2 

67.Dc5+ 
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67...Kd2 68.Db4+ Kc2 69.Da4+ Kc1 

70.Da3 Kc2 71.Dc5+ 
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Dit is precies dezelfde stelling als bij zet 67. 
Het lijkt remise, maar Thijs kiest nu voor 
plan b: 

71...Kd2 72.Dxe5 b1D 73.Dxd4+ Ke2 

74.e5 Dc1+ 75.Df4 

Zwart heeft geen schaakjes meer. De witte 
pionnen zijn moeilijk te stoppen: 
bijvoorbeeld: 75..Dc7 76. Df6 

75...Dc8 

Nu kan wit de dames afruilen. 
76.Dg4+ 1–0 

 

Dit is de laatste ronde die op rating is 
ingedeeld. Omdat meer dan 80% van de 
jeugdspelers een KNSB-rating heeft, is dat 
de rating die we gebruiken. Je kunt je soms 
wel afvragen hoe betrouwbaar die rating is. 
 

Wit: Mika Rutjens  

Zwart: Luuk de Man 

 

1.e4 c5 2.d4 e6 3.Pf3 Pc6 4.Lc4 g6 5.c3 

Lg7 6.Lg5 Pge7 7.0–0 cxd4 8.cxd4 d5 

9.exd5 exd5 10.Lb5 0–0 11.Te1 Dc7 

12.Dc2 Pf5 13.Le3 Le6 14.Pbd2 Tac8 

15.Pb3 
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Zwart kan hier dankzij de ongedekte dame 
op c2 een pionnetje meenemen met 15… 
Pcxd4. 

15...Pb4 16.Dxc7 Txc7 17.Te2 

Deze toren staat straks flink in de weg, maar 
dat was moeilijk te zien. 

17...Pxe3 18.fxe3 a6! 
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19.a3!? 

De loper heeft geen velden, dus de 
tegenaanval is de beste verdediging. 

19...Pc2 20.Tc1 Lf5 21.Pe1 axb5 22.Pxc2 

Mika lijkt zo goed weg te komen, maar Luuk 
heeft nog een penning op de plank liggen: 

22...Tfc8 23.Pba1 
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Wit heeft niets ingeleverd, maar alle witte 
stukken staan muurvast. 

23...Lh6 24.Kf2 Le4 25.h4 f5 26.g3 g5 

27.hxg5 Lxg5 

Zwart slaat rustig toe; wit is machteloos 
28.Ke1 Ld3 29.Tf2 Lxe3 30.Tf3 Lxc1 

31.Txd3 Lxb2 32.Kd2 Lxa1 33.Pxa1 Tc1 

34.Pb3 T1c2+ 35.Kd1 Th2 36.Td2 Txd2+ 

37.Kxd2 b6 

en zwart won. 
0–1 

 

Maarten en Alexander krijgen een morra-
gambiet op het bord. Wit offert een pion voor 
een mooi pionnencentrum. 
 

Wit: Maarten Hoeneveld 

Zwart: Alexander Rutten 

 

1.e4 c5 2.d4 cxd4 3.c3 dxc3 4.Pxc3 Pc6 

5.Lc4 e6 6.Lf4 a6 7.Pf3 b5 8.Lb3 Pge7 
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9.0–0 Pg6 10.Lg3 Le7 11.Dd2 0–0 

12.Tfd1 Db6 13.Tac1 Td8 14.Pe2 h6 

Is dit nu een nuttige zet of tijdverlies (een 
'ezelsoor')? 

15.Tc3!? 
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Alexander trapt erin: 
15...Lb4?! 

Deze penning is een omgekeerde 
aftrekaanval. 

16.Txc6! Dxc6 17.Dxb4 Lb7 18.e5 a5 

19.Dd2 Db6 20.Ph4 Dc6 21.Tc1 De4 

22.Pc3 Db4 23.Pxg6 fxg6 24.Dc2 

Deze dame staat lelijk in de weg. 
24...a4! 25.Lxe6+ dxe6 26.Dxg6 Dxb2 

27.Dxe6+ Kh8 28.Lf4 
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28...Dxc3! 29.h3 Dd3 30.Lxh6 

Nog een laatste truc. Als zwart dit loperoffer 
aanneemt, is het nog eeuwig schaak. 

30...Dd7 31.Db6 Ta6! 32.Lxg7+ Kxg7 

33.De3 Tg6 34.g3 Dd5 35.Tc7+ Kg8 

0–1 

 

Toernooicoach GM Dimitri Reinderman zit 
lekker buiten in de zon met de deelnemers 
te analyseren.  
 

Wit: Tiggelmans,Laura 

Zwart: Anouk Knuvers 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.d3 h6 5.Le3 

Lb6 6.Pc3 Pf6 7.Pd5 d6 8.h3 0–0  

9.0–0 Le6 10.Dd2 La5 11.c3 Lb6 
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12.Lxh6!? 

Wit sloopt de zwarte koningsstelling in ruil 
voor een loper.  

12...gxh6 13.Dxh6 Ph7 14.h4 f6?! 
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Nu staat de loper op e6 ongedekt. Laura ziet 
het wel, maar kiest niet de goede paardzet: 

15.Pxf6+?  

Na 15. Pxb6! is het een heel ander verhaal. 
15…Txf6! 16.Lxe6+ Kh8 17.Dh5 Txe6 

18.Dg4 De8 19.h5 Pf6 20.Dg5 Pxh5 

21.Ph4 Df7 22.Pf5 Dg6 23.Dh4 Tg8 

Nu zijn al die open lijnen nuttig voor de 
zwarte aanval. 

24.g3 Tf6 25.Kh2 Tf7 26.f3  
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26… Th7 27.g4 Pf4 

En zwart won op zet 40. 
0–1 
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Fischer heeft het volgende idee (pion op a2 
met de loper slaan) ook wel eens geprobeerd 
in een match om de wereldtitel. Maar dat 
was in 1972, wie weet dat nog... 
 

Wit: David Koster 

Zwart: Dylan Sealy 
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17...Lxa2? 18.g4? 

Nu kan de zwarte loper via d5 met 
tegenaanval ontsnappen. Na 18.b3 is hij 
reddeloos verloren. 

18...Pg7 19.c3 Lb3 20.Lc2 Ld5 21.Thf1 

Thf8 22.b3 Tfe8 23.Pf4 Tf8 24.c4 Le6 

25.d5 cxd5 26.cxd5 Ld7 27.Tfe1 
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Hoe sterk is dat witte centrum? Zwart kan 
het met 27...c6 wel gaan aantasten. 

27...g5 28.e6 fxe6 29.dxe6 Txf4 

30.exd7+ Txd7 31.Lf5 
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31...Pxf5? 

Zwart mist een grapje op de onderste rij. Na 
31...Txf5 32.gxf5 Tf7 staat het eindspel 
ongeveer gelijk. 

32.Te8+ Td8 33.Texd8# 1–0 

 

Nienke maakt in de volgende stelling het 
veld g4 vrij voor een pion. 
 

Wit: Nienke Loes van den Brink  

Zwart: Heidi Rijken 
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19.Df3! Td8 

Na 19...Tf8 kan het zwarte paard vluchten 
naar f6, maar dan volgt er een vorkje: 20.g4 
Pf6 21.g5 

20.g4 Pxf4 21.exf4 Tf8 22.Dg3 Pf7 

23.Pxg6!? 

Nienke offert het gewonnen stuk direct: 
23...hxg6 24.Lxg6 Db5?! 
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Wit gaat een aftrekaanval voorbereiden: 
25.Lh7+! Kh8 26.Ld3+ Kg8 27.Lxb5 

en wit won op zet 46. 
1–0 

 

Er gaan 8 spelers naar huis (of naar de 
camping of naar een hotel) met 3 uit 3:  
Dat zijn bij jeugd: Eelke de Boer, Tycho 
Bruggink, Luuk de Man, Rembrandt Bruil en 
Thijs Geelhoed.  
Bij de meiden zijn het: Alisha Warnaar, 
Marrit Adema en Eline Roebers. 
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Ronde 4 
 
De 16 borden van de stichting Pathena doen 
het weer fantastisch. Het was vanochtend 
wel even stressen met de bekabeling en de 
IP-adressen. 
 

Wit: Zofyra Joosse 

Zwart: Sofie van den Born 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.Pg5 d5 

5.exd5 Pxd5 6.Pxf7 Kxf7 7.Df3+ Ke6 

8.Pc3 Pcb4 9.Lb3 c6 10.a3 Pa6 
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11.d4 

Logisch, gezien het feit dat de koning in het 
midden staat. Dan wil je lijnen openen. 

11...Kd7 12.Df5+? 

Maar dan moet je het niet zo spelen. Beter 
was 12.Lxd5 cxd5 13.dxe5 Pc7 14.Le3 Kc6 
15.0–0–0 Le6 met een spannende stelling.  

12...Kc7 13.Dxe5+ Ld6 14.Dxg7+ 

Nu heeft wit 3 pionnen voor het geofferde 
stuk, maar staat de koning veilig. Alleen de 
zwarte toren staat buitenspel. 

14...Kb8 15.Pxd5 cxd5 16.Lxd5? Te8+?! 

17.Le3? 

Wint door een dubbele aanval een vol stuk. 
17...Da5+  
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18.c3 Dxd5 19.0–0 Dh5 20.h3 Dd5 

21.Dxh7 Lf5 22.Dh4 Tg8 23.g3 Df3 

24.Kh2 Pc7 25.Tg1 Le4 26.Taf1 Pd5 

27.b4 Pxe3 28.fxe3 De2+ 

Netjes gespeeld van zwart. 
0–1 

 

De wedstrijdleiding deelt na wat overleg een 
officiële waarschuwing uit aan de moeder 
van wie het mobieltje af gaat in de speelzaal. 
 

Wit: Sake Algra 

Zwart: Constantijn Beukema 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.c3 Pf6 5.d4 

exd4 
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6.e5 

Normaal is hier 6.cxd4 Lb4+ en nu kan wit 
kiezen tussen een scherpe hoofdvariant met 
7.Pc3, of het rustiger 7.Ld2 

6...De7 7.0–0 Pxe5 8.Pxe5 Dxe5 9.Te1 

Pe4 10.Lxf7+ 

10.Df3 d5 11.Lxd5 Dxd5 12.Txe4+ Le6 en 
zwart staat niet slecht. 

10...Kxf7 11.Df3+ Df6 12.Dxe4 
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Hier staat zwart niet slecht. Maar na de 
volgende zet wel. 

12...dxc3? 13.Dc4+! d5 14.Dxd5+ Le6 

15.Dxc5 cxb2 16.Dxc7+ Kg6 
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Ook 16...Kg8 helpt niet: 17.Lxb2 Dxb2 
18.Txe6 Dxa1 19.Dc4 Kf8 20.Db4+ Kg8 
21.Db3 Kf8 22.Te3! 

17.Lxb2 Dxb2 18.Txe6+ Kf5 19.Df7+ Kg5 

20.f4+ Kg4 21.h3+ Kh4 22.De7+ Kg3 

23.Dg5# 1–0 

 

Er is weer een ouder die de mobiel niet goed 
heeft uitgezet! Bij TataSteel hebben ze een 
boetepot voor toeschouwers. Daar moeten 
we ook maar eens over nadenken. 
 

Wit: Javeria Komal Zubair 

Zwart: Imre Woest 
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Wit lijkt goed te staan, maar dat is een 
illusie: het sterke paard op c6 wordt snel 
afgeruild en wat overblijft is een stelling met 
een grote zwakte, nl. de dubbelpion op de g-
lijn. 

25...Pb8! 26.Pxb8 Txb8 27.e4 a4 28.Th3 

Kg6 

Of 28...Tc8 om binnen vallen op de c-lijn te 
vermijden. 

29.Th4 

Met 29.Tc3 kon wit die c-lijn bezetten. 
29...a3 30.b3 b4 31.Td3 Tc8 32.Kc1 

32.c4?! bxc3 33.Kc2 Kg5 34.g3 Ta5 35.Txc3 
Tac5 36.Txc5 Txc5+ 37.Kd2 Tc7! met 
zetdwang: 

32...Ta5 33.Kd1 Tac5 34.Td2 Tc3 35.Th3 
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35...T3c7? 

en remise gemaakt of geworden. Zwart 
staat na bijv 25... Kg5 gewonnen: de 
dubbelpion is gewoon te zwak. 

½–½ 

 

In de volgende partij mist Pham na een 
lastige opening een flinke kans: 
 

Wit: Gilian Honkoop  

Zwart: Khoi Pham  

 

1.e4 c5 2.Pc3 Pc6 3.Lb5 a6 4.Lxc6 bxc6 

5.Pf3 d5 6.exd5 cxd5 7.d4 e6 8.0–0 Pf6 

9.Lg5 Le7 10.Pe5 0–0 11.Pc6 Dc7 

12.Pxe7+ Dxe7 13.Te1 Dc7 14.Lxf6 gxf6 

15.Dg4+ Kh8 16.Dh4 Dd8 17.Te3 Tg8 

18.Td1 f5 19.Df4? 
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19...Dg5? 

Hier was 19...Tg4 20.Df3 cxd4 heel goed 
geweest: röntgenaanval met een dubbele 
aanval tot gevolg! Zwart wint een 
belangrijke pion als wit het goed speelt: 
21.h3 Th4 22.g3 dxe3 23.gxh4 exf2+ 
24.Dxf2 en zwart staat opeens een (eigenlijk 
twee vanwege de dubbele h-pion) pion voor! 

20.Dxg5 Txg5 21.dxc5 Tb8 22.b3 Lb7 

23.f4 Tg4 24.g3 h5 25.Pe2 h4 26.c4 hxg3 

27.hxg3 Kg7 28.Pd4 dxc4 29.bxc4 Le4 

30.Kf2 Th8 31.Pf3 Tg6 32.Ph4 Tgh6 

33.Td6 Tc8 34.Txa6 Txc5 35.Ta4 Th8 

36.Pf3 Lc6 37.Tb4 Ta8 38.a3 Le4 39.Pg5 

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



HiQ Invest  

 
Blz 27 

 

39...Lc6? 

wordt gevolgd door een tactiekje. Beter voor 
zwart was 39...Tca5 40.Pxe4 fxe4 41.Txe4 
Txa3, waar het toreneindspel goede 
remisekansen biedt voor zwart, al blijft wit 
een klein voordeeltje houden. Als wit een 
toren achter de vrije c-pion weet te krijgen, 
zijn de winstkansen groot. Echter, als zwart 
dit weet te voorkomen, is het eindspel 
vrijwel zeker remise.  

40.Txe6! 

Mooie tactiek: een torenoffer waarmee twee 
pionnen gewonnen worden. 

40...fxe6 41.Pxe6+ Kf7 42.Pxc5 Txa3 

43.Tb3 Ta2+ 44.Ke3 Tc2 45.Pd3 Le4 

46.Kd4 Td2 47.Tc3 Ke7 48.c5 Kd8 49.Kc4 

Kc7 50.Pb4 Lf3 51.Txf3 

Wit heeft het goed uitgespeeld. 
1–0 

 

Medewerker Michaël komt enigszins 
moeizaam binnen gewandeld. Hij heeft 
afgelopen nacht meegelopen met de Nacht 
van de Vluchteling.  
 

Wit: Victor Muntean  

Zwart: Luuk van Steenoven 

 

1.e4 d5 2.exd5 Dxd5 3.Pc3 Dd6 4.Pf3 Pf6 

5.d4 Lg4 6.g3 Pc6 7.Lg2 0–0–0 8.0–0 

Lxf3 

Zwart had ook meteen een pion kunnen 
pakken:8...Pxd4 want een gepend stuk (Pf3) 
is geen goede verdediger. 9.Dxd4 Dxd4 
10.Pxd4 Txd4 11.Le3 Td7 

9.Dxf3 e6 
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Geen 9...Pxd4 vanwege 10.Dxb7+ Kd7 
11.Pb5 De5 12.Pxd4 Dxd4 

10.Le3 Dd7 11.Tfd1 Pd5 12.Pxd5 exd5 

13.Lf4 f6 14.g4 

Speelt op een trucje met het idee om straks 
Lh3 te spelen. 

14...Ld6 15.Tac1 Lxf4 16.Dxf4 h5 17.Lh3 

Kb8 18.c4 g5! 
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Goede zet! De aanval gaat nu ook op de 
koningsvleugel beginnen. Vanwege de 
tegengestelde rokades moeten beide 
partijen proberen zo snel mogelijk de koning 
aan te vallen. 

19.Df3 Dh7 

Dit is wat minder. Zwart mist hier een mooie 
truc: 19...dxc4 20.Txc4 Pe5 en het paard 
kan niet geslagen worden vanwege de 
penning.  

20.gxh5 g4 

Zwart geeft zijn voordeeltje weg. Na 
20...dxc4 21.Txc4 Dxh5 was het eindspel 
niet te vermijden. De toren op d1 staat 
ongedekt, dus wit moet wel dames ruilen. 
22.Dxh5 Txh5 en het eindspel voor zwart is 
gunstig. 

21.Lxg4 Tdg8 

Of 21...dxc4 22.Txc4 Dg8 en zwart dreigt nu 
zowel Dxc4 als Txh5. 

22.Kh1! 

De witte loper is bevrijd, dus wit staat beter. 
22...Pe7 23.Le6 Tg5 24.cxd5 Txh5 25.h3 

f5 26.Td3 Dh6 27.Tcc3  

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

27…Tg5 

De beste zet voor zwart was 27...Txh3+ met 
de leuke truc: 28.Dxh3 Df6 met gelijke 
kansen.  

28.De2 Dg7 29.Tg3 Txh3+ 
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Goed gezien! De toren mag niet gepakt 
worden vanwege 30.Txh3 Tg1+ 31.Kh2 
Dg2# 

30.Kg2 Thxg3+ 31.Txg3 Txg3+ 32.fxg3 

a6 

32...Dxd4 was zwarts beste kans. 33.Dh5 
De4+ 34.Kh2 b6 35.De8+ Kb7 36.Dxe7 
De2+ 37.Kg1 De1+ 38.Kg2 De2+ 39.Kh3 
Dh5+ en eeuwig schaak! Moeilijk te zien 
achter het bord.  

33.De5 Dg5 34.Df4 Dh5 35.g4! 

Knap gevonden! Verleidt zwart tot het ruilen 
van dames. 

35...Dxg4+ 36.Dxg4 fxg4 37.Kg3 Ka7 

38.Kxg4 Kb6 
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Dit geeft wit een verrassende kans! Omdat 
het paard gedomineerd wordt door de loper, 
kan wit opeens een stuk winnen: 39.Kg5 en 
na Kf6 staat het paard ingesloten. 

39.Kf4 c6 40.dxc6 

Na 40. d6 wint wit direct: 40… Pg6+ 41.Kg5 
Pf8 42.Kf6 

40...Kxc6 41.Ke4 Pg6 42.d5+ Kd6 43.Lc8 

Kc7 44.Lf5 Ph4 45.Ke5 Pf3+ 46.Kf6 

Het lijkt logisch om zo snel mogelijk naar de 
pion te gaan, maar 46.Kf4 was beter 
geweest omdat het paard in de problemen 
komt: 46...Pd4 47.Ld3 en opnieuw is het 
paard gedomineerd door de loper en de 
pion. Het paard heeft geen velden meer. 

46...Pd4 47.Lh3 Pc2 

Beter was 47...Kd6 omdat nu de witte 
vrijpion geblokkeerd staat: 48.Lc8 b5 
49.Lxa6 Kxd5 50.Lb7+ Kc5 en zwart heeft 
goede remisekansen. 

48.Ke7 Pb4 49.d6+ 

en de pion loopt door. 
1–0 

 

In de volgende stelling staat zwart een 
pionnetje voor, maar met die zware stukken 
op het bord is het lastig te winnen: 
 

Wit: Arthur Maters 

Zwart: Dusan Cvetkovic 
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34.Da6 g6 35.Te1 Pd6 36.Da5 Db6 

37.Da2 

Wit wil geen stukken ruilen. 
37...c5 38.Ld5 Kf8 39.Da1 Kg8 
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Snel terug om het bezoek buiten de deur te 
houden. 

40.Df6 

Wit heeft uit het niets een aanval op het bord 
getoverd. Zwart kan zich nog redden met 
40..Db8, maar dat is lastig te zien: 41.Te7 
Db1+ 42.Kg2 Df5 

40...Dc7 41.Te7 Td7 42.Lxf7+ Kf8 

43.Le6+ Pf7 44.Dxf7#  

1–0 

 

Toernooidirecteur Ted is op zoek naar een 
hamer om de tentharingen in de grond te 
slaan. Maar wees gerust: hij was geen tent 
aan het opzetten. Ted slaapt gewoon lekker 
thuis; de haring is bedoeld om het bord van 
het tuinschaakspel goed vast te zetten. 
 



HiQ Invest  

 
Blz 29 

 

Tobias en Job hebben tegengesteld 
gerokeerd. Bij elke zet weer kiezen: een 
aanvallende actie of een verdedigende zet. 

 
Wit: Tobias Lipschart 

Zwart: Job Verheul 
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15.g5 Pe8 16.Pd5 Dd8 17.h4 

Misschien was verdedigen met 17.c3 toch 
handiger. 

17...Le6 

Verdedigt niets en valt niets aan: tijdverlies! 
18.h5 c4! 

Dat is beter! 

19.hxg6 fxg6 20.Dh2 cxb3 21.Dxh7+ Kf7 
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Hoe moet die koning mat? Met Fritz erbij is 
het makkelijk: g6 is het doel en met 22.Pf4 
kan je die nog een keer aanvallen. 

22.cxb3 

Wit verliest tijd met een overbodige 
verdedigende zet. Zwart slaat snel toe en 
sluit de belangrijkste aanvaller in. 

22...Th8! 23.Dxh8 Lxh8 24.Txh8 Lxd5 

25.exd5 Dc7+ 26.Kb1 Pg7 27.Th7 Tc8 

28.Tc1 Dd7 29.Txc8 Dxc8 30.Ld4 Df5+ 

31.Kc1 Df4+ 32.Kc2 Dxd4 0–1 

 

 

Ronde 5 
 
Eerst allemaal even naar buiten: de 
groepsfoto staat op het programma. Deze 
keer zonder voetbalveld op de achtergrond. 
 
Wit: Lennart Oron 

Zwart: Frank van Wijngaarden 

 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pf3 Pf6 4.Pc3 Lf5 5.Lg5 

Pbd7 6.e3 h6 7.Lf4 e6 8.c5 b6 9.cxb6 

Pxb6 10.Pe5 Dc8 
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11.Pxc6! 

Lennart snoept een pionnetje. Het paard kan 
niet teruggeslagen worden op straffe van 
een penning met Lb5. 

11...Le7 12.Lb5 

Een bijkomend probleem voor zwart is dat 
hij zijn koning niet zo makkelijk in veiligheid 
kan brengen. Direct rokeren kan in ieder 
geval niet, omdat de loper op e7 dan 
verloren gaat met desastreuze gevolgen. 

12...Pbd7 13.0–0 Kf8 14.Db3 Ld3? 

Frank probeert de loper van b5 weg te 
lokken om het vervelende paard te slaan. Dit 
plan wordt weerlegd met een tussenzet: 

15.Pxe7! Kxe7 16.Lxd3 Td8 17.Tac1 Dc6 

18.Pa4 
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De zwarte dame is ingesloten. Alleen door 
een stuk te offeren kan zwart de dame nog 
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in veiligheid brengen. Het witte 
materiaalvoordeel loopt hard op. 

18...Pc5 19.Txc5 De8 20.Tc7+ Kf8 

21.Da3+ Kg8 22.Pc5 g5 23.Pb7 gxf4 

24.Pxd8 Dxd8 25.Txa7 Tc8 26.De7 Dxe7 

27.Txe7 

Frank zag er geen heil meer in om verder 
door te spelen. 

1–0 

 

Chessqueen van de dag Bianca is druk bezig 
met snelschaken. 1 minuut tegen 5 minuten 
is altijd spannend. Ze lijkt nog populairder 
dan Anne gisteren was: het publiek staat 
letterlijk op de banken. 
 

Wit: Luca Hounjet 

Zwart: Jason Haasbroek 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.b3 Lc5 5.h3 

0–0 6.Ld3 d6 7.0–0 h6 8.De2 Pb4 9.La3? 

Pxd3 10.Lxc5 dxc5? 

Met 10...Pxc5 had zwart én de loper kunnen 
terugslaan én zijn paard kunnen redden. 
Dan was het een hele andere partij 
geworden. 

11.cxd3 Ld7 12.Pxe5 De7 13.Pxd7 Dxd7 

14.e5 Tae8 15.Tae1 Te6 16.a4 
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16...De7? 

Jason zet nog wat extra power achter de 
penning op de e-lijn, maar dit was geen heel 
gelukkige uitvoering. 

17.f4 

Of 17.exf6! Deze pion stond gepend, maar 
nu de dame op e7 staat kan wit het paard 
slaan en zelf de zwarte dame aanvallen. 

17...c6 18.Tf3 Pd5 19.Pxd5 

19.f5! had de toren ingesloten. 
19...cxd5 20.Te3 d4 21.Te4 Dh4? 

In de herkansing slaat Luca toe. Met een 
aftrekaanval wint hij een toren. 
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22.f5! Dg5 23.fxe6 fxe6 24.h4 Dg3 

25.Tg4! 

Zwart is met de dame diep de witte linies 
binnengedrongen, maar nu sluit Luca de 
dame in en is het snel gedaan. 

25...Tf2 26.Txg3 Txe2 27.Txe2 b6 28.Tf2 

a6 29.Tgf3 Kh7 30.Tf8 b5 31.axb5 axb5 

32.Tb8 b4 33.Tc8 c4 34.Txc4 h5 35.Txd4 

g6 36.Txb4 Kh6 37.Tb6 1–0 

 

We zien ook mensen een selfie maken van 
zichzelf met de chessqueen van de dag. Op 
dat gebied is de toernooicoach een stuk 
minder populair. 
 

Wit: Wahe Boghossian 

Zwart: Luuk de Man 

 

1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 g6 

5.Pc3 Lg7 6.Le3 Pf6 7.Ld3 0–0 8.0–0 e6 

9.Pf3 a6 10.Lg5 Dc7 11.De2 b5 12.a3 Lb7 
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13.b4? 

Wit wil natuurlijk ook wel wat ruimte hebben 
op de damevleugel, maar deze zet laat het 
paard op c3 ongedekt staan. De gevolgen 
zijn niet te overzien. 

13...Pg4! 

Luuk valt het paard op c3 aan, maar dat is 
nog niet eens de gevaarlijkste dreiging. 
Zwart valt ook een potentieel matveld op h2 
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aan, en dreigt nu dus 14... Pd4 om de 
verdediger Pf3 uit te schakelen. 

14.e5 Pcxe5 15.Lf4!? 

Met deze zet sticht Wahe wat verwarring. 
15...Pxf3+ 

15...Dxc3 is de makkelijkere winst. Zwart 
heeft dan een stuk meer én de betere 
stelling. 

16.Dxf3 Lxf3 17.Lxc7 Lxc3 18.gxf3 Lxa1 

19.Txa1 Pf6 

Zwart heeft een kwaliteit meer en een pion 
extra, maar spelen tegen een loperpaar is  
altijd nog een beetje oppassen. Maar Luuk 
geeft wit geen kansen meer. 

20.a4 Pd5 21.Ld6 Tfc8 22.Le4 

In het geval van 22.axb5 axb5 23.Txa8 Txa8 
24.Lxb5 kan zwart 24...Ta7 spelen, om 
daarna met ...Tb7 de witte b-pion te 
bestoken. 

22...f5 23.Lxd5 exd5 24.a5 Txc2 25.Td1 

Kf7 26.Lc5 Ke6 27.Te1+ Kf6 28.Te7 
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Tot slot heeft Luuk nog een mooie 
uitschakelen verdediger: 

28...Txc5 0–1 

 

De organisatie is verantwoord bezig: elke 
dag zijn er gratis appels en bananen voor de 
deelnemers en de ouders. 
 

Wit: Michiel Terwee 

Zwart: Thijmen Bourgonjen 

 

1.d4 f5 2.c4 Pf6 3.Pc3 g6 4.Pf3 Lg7 5.Lf4 

0–0 6.e3 c6 7.Le2 d6 8.0–0 De8 9.b4 Ph5 

10.Lg3 e5 11.dxe5 dxe5 12.Pd2 Pxg3 

13.hxg3 Pa6 14.a3 e4 15.Tc1 Le6 
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16.f3?! 

Michiels zet werd mogelijk ingegeven door 
het feit dat de zwarte e-pion een vervelende 
belemmering vormt voor de witte stukken. 
Maar na de partijzet blijft hij zitten met een 
wat 'losse' pionnenstructuur. 

16...exf3 17.gxf3 

Het nadeel van de pionnen zo op één rij 
hebben staan is dat er geen pion een andere 
pion dekt. 

17...f4!? 

Een creatief pionoffer van Thijmen om de 
activiteit van zijn witveldige loper te 
vergroten. In de partij betaalt het zich heel 
snel uit. 

18.exf4 Lh3 19.Te1? 

Beter was 19.Tf2 . Dan kan zwart wel een 
kwaliteit winnen met de penning 19...Ld4 , 
maar na 20.Pde4 Lxf2+ 21.Kxf2 staat de 
witte koning in ieder geval redelijk veilig 
(veiliger dan de zwarte koning). 

19...De3+ 

Dubbele aanval! 
20.Kh2 Lxc3 21.Txc3 Dxc3 22.Kxh3 
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22.Pe4 had wit vechtkansen gegeven. 
22...Tad8 

Thijmen schudt ook nog een penning uit zijn 
mouw. 

23.Da1 0–1 
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Mieke en Circe staan bij de meiden in de 
middenmoot.  
 

Wit: Circe Janse 

Zwart: Mieke Nissen 

 

1.e4 c5 2.Pf3 e6 3.d4 d6 4.Pc3 

Zo komen we toch nog in bekender 
vaarwater. 

4...cxd4 5.Pxd4 e5 

Na 5... Pf6 belanden we in een 
Scheveninger. Dit echter is een minder 
courante voortzetting. 

6.Pf3 

Na 6.Lb5+ kan wit zorgeloos haar paard op 
f5 plaatsen. 6...Ld7 (6...Pd7 7.Pf5 a6) 7.Pf5 
Lxb5 8.Pxb5 

6...Pf6 7.Lg5 Le7 
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8.Lxf6 

Circe begrijpt uitstekend dat het in deze 
stelling om veld d5 draait. 

8...Lxf6 9.Lc4 0–0 10.0–0 Lg4 

Met 10...Le6 kan zwart de strijd om d5 
nieuw leven inblazen. 

11.h3 Lh5 12.Dd3 Pc6 13.Pd5 h6 14.Tad1 

Met 14.c3 controleert wit de stelling, met 
name veld d4. 

14...Tc8 15.Td2 Lg5 16.Pxg5 Dxg5 

17.De3 Dd8 18.f3 Pd4 19.c3 Txc4 

Na 19...Pxf3+ 20.gxf3 Txc4 21.Dxa7 staat 
wit nog steeds beter, maar deze voortzetting 
is minder vervelend dan de partij. 

20.cxd4 exd4 21.Txd4 Tc2 22.Db3 Tc5 

23.Tfd1 

Wit kan hier een pionnetje mee snoepen met 
23.Dxb7. 

23...Dg5 24.Dd3 
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24...f5 

Dit is het goede plan, maar hiervoor is veld 
e7 te zwak. 

25.Kh1? 

25.exf5 Txf5 26.Dxf5 Dxf5 27.Pe7+ Kf7 
28.Pxf5 

25...fxe4 26.Dxe4 Tfc8 

Veld e7 is onvoldoende in bevriende handen 
voor dit soort escapades. 
Na 26...Te8 heeft zwart het witte voordeel 
enigszins geneutraliseerd heeft. 

27.Pe7+ Kh8 28.Pxc8 Txc8 29.Txd6 

Nu is het uit. Mieke staat een kwaliteit en 
pion achter. 

29...Lf7 30.Dg4 

Circe wikkelt soeverein af naar de winst en 
wint op zet 45. 

1–0 

 

Buiten staan drie tafelvoetbalspellen in de 
zon opgesteld. Het is daar erg druk. Het 
tuinschaakspel en het echte voetbalveld 
liggen er wat verlaten bij. 
 

Wit: Eline Roebers 

Zwart: Marrit Adema 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.d4 exd4 

5.Pxd4 Lc5 6.Le3 Lb6 7.Pxc6 bxc6 8.Lxb6 

8.e5 leidt tot interessante complicaties: 
8...Lxe3 9.fxe3 

8...axb6 

Het lijkt alsof zwart geen enkel probleem 
heeft vanuit de opening. 

9.Lc4 b5 10.Lb3 b4 11.Pe2 Pxe4 
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Dit is iets te hebberig van Marrit. De witte 
stukken kruipen nu snel uit hun schulp. 
Beter was 11...0–0 12.e5 Te8! 

12.Dd4 Pf6 13.Dxb4 d6 14.Dc4 Dd7 

Snel ontwikkelen met 14...0–0 is 
interessant. 15.Dxc6 Ld7 16.Dc4 Te8 
17.Dxf7+ Kh8 18.Dc4 Te4 19.Dd3 De7 wit 
houdt het niet droog over de e-lijn. 

15.La4 Lb7 16.0–0 0–0 17.Pd4 
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Dit ziet er logisch uit, want het verhoogt de 
druk op c6, maar Marrit slaat genadeloos 
toe. 

17...Dg4! 

Plotseling zit wit in de problemen. 
18.Lb3 

De computer weet nog het stugge 18.h3 te 
vinden: 18...Dh4 19.f4 La6 en de zwarte 
stelling verdient de voorkeur vanwege 
kwaliteitswinst. 

18...c5! 

Goed gemaskeerde dreiging aan het adres 
van de witte koning. 

19.f3 Dxd4+ 20.Dxd4 cxd4 

Marrit heeft aan deze prachtige combinatie 
een stuk overgehouden en wikkelt 
probleemloos af. 

21.Tfe1 Tfe8 22.Ted1 c5 23.c3 dxc3 

24.bxc3 d5 25.c4 d4 26.Te1 Txe1+ 

27.Txe1 Kf8 28.Kf2 Te8 29.Td1 Te6 

30.Kg3 g5 31.h4 gxh4+ 32.Kxh4 Pd7 

Eline ziet geen heil meer in deze kansloze 
missie en geeft op. 

0–1 

 

Machteld is dit jaar het enige meisje bij de 
jeugd en heeft een ingewikkeld middenspel 
op het bord tegen Alexander:  
 

Wit: Machteld van Foreest 

Zwart: Alexander Rutten 
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23.Dh3 

Wit heeft mooie plannen op e6, maar 
Alexander kan nu wel op bezoek komen.  

23...Dg5+ 24.Kb1 Pd2+ 25.Txd2 Dxd2 

26.fxe6 Dxd4 27.e7+ Kb8 28.exf8D+ 

Txf8 29.Dxh6 Tg8 30.Dd6+ Ka8 

Nu de stofwolken zijn opgetrokken, staat wit 
een pion voor. Het is alleen lastig om die op 
het bord te houden.  

31.Td1 Tg1 32.Txg1 Dxg1+ 33.Ka2 Dxh2 

34.Pxd5 
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34...Lxd5+? 

Nu staat de zwarte koning wel erg in het 
open veld. 

35.Dxd5+ Kb8 36.Dd6+ Kc8 37.Dxa6+ 

Kc7 38.Dd6+ Kb7 39.Dd5+ Kb6 40.Dxf7 

Dxe5 41.Dg6+ Kb7 42.Dd3 Kb6 43.c3?! 

Dit laat veel schaakjes toe. 
43...De6+ 44.b3 Dh6 45.Dd4+ Ka6 46.a4 

bxa4 47.Dxa4+ Kb6 48.Dd4+ Ka6 49.b4 

Dc1 50.Dd6+ Kb7 51.Kb3 Db1+ 52.Kc4 
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De4+ 53.Kb5 De8+ 54.Kc5 De3+ 55.Dd4 

De7+ 56.Kc4 De2+ 57.Kb3 De6+ 58.Dc4 

De1 59.Ka4 Da1+ 60.Kb5 Da6+ 61.Kc5 

Dc6+ 62.Kd4 Df6+ 63.Kd3 Df1+ 
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Hier werd het remise gegeven. Dat is 
begrijpelijk, maar het moet vast wel lukken 
om uit het eeuwig schaak te lopen. 

½–½ 

 

De spelers stromen al naar binnen voor 
ronde 6. Die begint officieel om 15:15. 
Alleen komt de laatste uitslag van ronde 5 
pas om 15:18 binnen. Het eindspel koning + 
2 paarden gooit het hele tijdschema in de 
war. 10 seconden x 124 zetten is toch veel 
minuten. De wedstrijdleiding had het druk 
met noteren en het in bedwang houden van 
de 78 andere spelers en hun ouders. 
 

Ronde 6 
 
Martijn laat zien dat er met zijn tactiek niks 
mis is: 
 
Wit: Martijn Schelleman 

Zwart: Luca Hounjet 
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22.Pd5+ Kd7 23.Pxf4 Lf7 24.Txe8 Lxe8 

25.Te1 

Deze vereenvoudigde stelling voerde Martijn 
met vaste hand naar winst. Luca kreeg geen 
kansen meer en verloor op zet 44. 

1-0 

 
Matteo en Leon hebben beiden 1½ punt uit 
de eerste 5 ronden. Ze maken er snel een 
eind aan, maar er zaten wel wat leuke dingen 
in: 
 
Wit: Matteo van Cleef 

Zwart: Leon Reina 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.Pg5 d5 

5.exd5 Pa5 6.Lb5+ c6 7.dxc6 bxc6 8.Le2 

Lc5 9.d3 0–0 10.0–0 Lf5 11.Le3 
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11...Lb6 

Zwart heeft hier een truc met zowel 
uitschakelen verdediger, aftrekaanval en 
dubbele aanval: 11...Lxe3 12.fxe3 Pd5 13.e4 
Pe3 14.Dc1 Dxg5 15.Lf3. Het resultaat is 
alleen niet duidelijk: het paard op e3 blijft 
niet lang op het bord. 

12.Kh1 Pd5 13.Lxb6 Dxb6 14.b3 Dd8 

15.Pf3 Df6 16.Pbd2 Pc3 17.De1! Tfe8 
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18.Pc4 
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De dame op e1 valt beide ongedekte paarden 
aan. Wit kan hier toeslaan met 18.Pe4 Lxe4 
19.Dxc3 Lxf3 20.Lxf3 Pb7 21.Dxc6 

18...Pxc4 19.Dxc3 Pb6 20.Tae1 Pd5 

21.Db2 Te7 22.Ld1 Tae8 23.Te2 Pf4 

24.Tee1 Dg6 25.Tg1 

½–½ 

 
Kevin heeft in deze ronde een goed 
lopereindspel. Doordat bijna alle witte 
pionnen op wit (de kleur van de loper) staan 
en de zwarte pionnen juist op zwart, is het 
voor zwart makkelijker om pionnen aan te 
vallen dan voor wit. Daarnaast zorgt het er 
ook voor dat wit controle mist over de zwarte 
velden. Tobias zal daarom moeten proberen 
om een blokkade op te werpen en de zwarte 
koning niet dichterbij te laten komen. 
 
Wit: Tobias Lipschart 

Zwart: Kevin Brands 
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31...Kf6 32.Kf2 Ke5 33.Ke3 Lb7 34.Lc2 f6 

35.Lb3 c6 

Als zwart wat wil, moet hij vroeg of laat de 
stelling op deze manier openbreken. 

36.dxc6 Lxc6 37.a4 Ld7 38.Lc2 d5 

En zwart moet nog een tweede pion afruilen 
om verder te kunnen komen. 

39.cxd5 Kxd5 40.Kd3 Lc6 41.Ld1 Kc5 

42.Kc3 
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42...b5?! 

Jammer, want de witte verdediging wordt 
stukken eenvoudiger als hij alleen op één 
vleugel hoeft te letten. 
Een beter plan is het volgende: wit is in deze 
stelling liever niet aan zet. Anders moet hij óf 
een stapje opzij doen waarna de zwarte 
koning naar binnen kan komen, óf de loper 
naar c2 of b3 zetten waarna zwart met Lf3 de 
koningsvleugel begint op te eten.  
Daarom 42...Ld5 43.Le2 (wit moet Lf3 blijven 
voorkomen en is nu niet gebonden aan de 
verdediging van a4) 43...Le4 44.Ld1 Lc6! 
(zwart heeft een tempo verloren en wit is nu 
in zetdwang) 45.Kb3 (45.Kd3 Kb4 46.Kd4 
Lxa4–+) 45...Kd4 46.Le2 Ke3 47.Lb5 Lf3–+ 

43.axb5 Lxb5 44.Lf3 Lf1 45.Lh1? 

Een plotselinge fout. Na 45.Kd2 Kd4 46.Lb7 
had Tobias de schaapjes op het droge gehad. 
Zwart kan niet verder komen. 

45...Le2! 46.h3 Lf1! 47.Lf3 Lxh3 48.Kd3 

Lf1+ 49.Ke3 Lb5 50.Ld1 Kd5  
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51.Kd2? 

Dit rolt de rode loper uit voor de zwarte 
koning. In de redactieruimte denken we dat 
wit nog steeds remise zou kunnen houden na 
51.Lb3+ Ke5 52.Lf7 . 

51...Ke4 52.Kc3 Kf4 53.Kd4 Lc6 54.Kc5 

Lf3 

Dit wikkelt af naar een pionneneindspel, dat 
vervolgens weer overgaat naar een dame-
eindspel. En dat blijkt nog niet zo eenvoudig 
gewonnen. 
Zwart had een duidelijkere weg naar winst: 
54...Le4 55.Kd6 Lxf5! Na dit loperoffer zijn de 
zwarte vrijpionnen niet te stoppen. 56.gxf5 
g4 57.Lb3 g3 58.Ld5 Kxf5–+. De h-pion loopt 
naar h4, waarna de koning kan ondersteunen 
vanaf g4. 

55.Lxf3 Kxf3 56.Kd6 Kxg4 57.Ke6 h5 

58.Kxf6 h4 59.Kg6 h3 60.f6 h2 61.f7 h1D 

62.f8D Dc6+ 63.Kg7 Dd7+ 64.Kg8 De6+ 

65.Kg7 De5+ 66.Kg8 Kh5 67.Df7+ Kg4 

68.Dc4+ Df4 69.De6+ Kg3 70.De1+ Kg2 
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71.De2+ Df2 72.Dg4+ Dg3 73.De2+ Kh3 

74.Df1+ Kh4 75.Dh1+ Dh3 76.De1+ Dg3 

77.Dh1+ Kg4 78.De4+ Df4 79.Dg2+ Kf5 

80.Dd5+ De5 81.Df3+ 
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81...Kg6? 

Een dramatisch einde van een spannende 
partij, waarin Tobias al lang aan het proberen 
is om het dame-eindspel te winnen. 

82.Df7+ 

Een buitenkansje voor Tobias, het is mat in 
twee. 

1–0 

 

Ongelijke lopereindspelen staan bekend om 
hun hoge remisemarge. Zelfs met een paar 
pionnen verschil kan de verdedigende partij 
soms nog een vesting opbouwen. Met meer 
stukken op het bord is het een ander verhaal 
en kunnen beide partijen over hun ‘eigen' 
kleur vaak een gevaarlijke aanval opbouwen. 
Dat ondervindt Frank hier aan den lijve. 
 
Wit: Frank van Wijngaarden 

Zwart: Marek Kudlicka 

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

40.Te1 

40.h4 had gemoeten, ook al is de stelling dan 
nog steeds slecht voor wit. 

40...h4+! 

Marek vangt de koning op de witte velden h3 
en g4. Nu is het nog een kwestie van de 
koning gevangen houden en de loper 

omspelen zodat velden h3 en g4 ook 
bestreken worden. 

41.Kh3 Kg6 

Wit kan niets doen. 
42.Ld2 Kh5 43.Tg1 e5 44.Le3 Le6 

Over hooguit twee zetten is het mat. Wit 
geeft op. 

0–1 

 

In de volgende partij is het met de zwarte 
Draak niet helemaal goed gegaan. Liqin zet 
de koning mat midden op het bord. 

 
Wit: Wit: Liqin Lu 

Zwart: Job Verheul 

 

1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 d6 

5.Pc3 Pf6 6.f3 g6 7.Le3 Lg7 8.Dd2 0–0 

9.g4 Ld7 10.h4 a6 11.h5 Le6 12.hxg6 

hxg6 13.Lh6 Ph7 14.Lxg7 Kxg7 15.Dh6+ 

Kf6 16.e5+ Kxe5 17.De3+ Kf6 18.Pe4+ 

Ke5 19.f4+ Kd5 20.c4# 1-0 
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Amelia wordt aangemoedigd door iemand die 
in de eregalerij staat (1978 en 1979). 
 

Wit: Amelia Jonkman 

Zwart: Kimmily Tran 

 

1.d4 d5 2.c4 Pf6 3.Pc3 dxc4 4.e3 Pc6 

5.Lxc4 Lf5?! 
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6.Db3! 

Nu de zwarte loper veld c8 verlaten heeft, is 
dit een sterke zet. Wit heeft een dubbele 
aanval op f7 en b7. 

6...e6 

Kimmily besluit terecht dat ze liever de pion 
op b7 opgeeft: 6...Tb8 7.Lxf7+ Kd7 8.Pf3 zou 
een groter probleem geweest zijn. 

7.Dxb7 Pa5 

Met 7...Pb4 had zwart de loper op f5 nog 
goed kunnen gebruiken ter ondersteuning 
van ...Pc2+. Het is allemaal nog niet zo 
duidelijk. 

8.Db5+ Dd7? 

Dit is niet handig. Met 8...c6! had zwart zich 
nog kunnen verdedigen tegen de dubbele 
aanval. Dit heft het schaak op en zorgt ervoor 
dat de dame a5 dekt. 

9.Dxa5 

Amelia's execursie met de dame is nu 
helemaal geslaagd. 

9...Pe4 10.Pf3 Ld6 11.Da6 0–0 12.0–0 Lb4 

13.Pxe4 Lxe4 14.Le2 Dd5 15.a3 Ld6 

16.Ld2 Dh5 17.Pe5 Dg5 18.f3 Lf5 19.Kh1 

f6 20.Pc6 Dh6 21.f4 Le4 22.Lf3 Lf5 23.d5 

Dg6 24.dxe6 Le4 25.Tac1 Tae8 26.Dc4 Lf5 
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27.e7+! 

Nu wint Amelia nog een kwaliteit. 
27...Tf7 28.Ld5! Lxe7 29.Lxf7+ Dxf7 

30.Dxf7+ Kxf7 31.Pxe7 Txe7 

In deze sterk versimpelde stelling heeft wit 
een toren meer. Amelia klaarde de 
technische klus zonder problemen en won op 
zet 61. 

1–0 

 

Wit: Jesse Allaart 

Zwart: Kelvin Kanne 

 

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

d6 6.h3 Le6 7.Pd5 Dd7 8.Le3 Lb6 9.c3 0–

0–0 10.Pxb6+ axb6 11.Lb3 d5 12.exd5 

Pxd5 13.d4 exd4 14.Pxd4 The8 15.0–0 

Pxe3 16.fxe3 Pxd4 17.exd4 
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17...Db5? 

Kelvin wil misschien Lxb3 voorbereiden, 
maar daar krijgt hij de tijd niet voor. 

18.La4! 

Jesse heeft een röntgenaanvalletje. 
18...Dxb2 19.Lxe8 Txe8 20.Dc1 

Wit had echt goed kunnen doorpakken met 
20.d5. Dit jaagt de loper weg en schakelt 
daarmee de verdediging van pion f7 uit. En 
20...Td8? gaat niet wegens 21.dxe6! Txd1 
22.Taxd1! De e-pion kan niet geslagen 
worden vanwege Tf8# en kan daarom zo 
doorlopen naar de achterste rij. 

20...Dxc1 21.Tfxc1 Kd7 22.c4 Ta8 23.g4 

f6 24.d5 Lf7 25.Te1 Ta3 

Door actief spel heeft zwart de zaken toch 
weer redelijk onder controle. De witte toren 
op a1 staat voorlopig aan de grond genageld. 

26.Kg2 Td3?! 

Met 26...b5 activeert zwart zijn loper. De 
toren kan dan op het mooie veld a3 blijven. 

27.Te2 Tc3 
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28.Tae1 

Nu is Jesse los. 
28...Lg6 29.Te7+ Kd8 30.Txg7 Txc4 

31.Tee7 

De zevende rij dominantie is beslissend. 
Jesse won op zet 51. 

1–0 
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Michiel heeft in de volgende stelling vanuit de 
opening het betere van het spel gehad en 
staat al een tijdje een pion voor. Maar Tim 
verzet zich met hand en tand. 
 

Wit: Tim Grutter 

Zwart: Michiel Terwee 
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54.Kg4 Te5 

Zwart hoopt zijn h-pion te kunnen ruilen voor 
de witte e-pion, maar wit gaat daar niet in 
mee. 

55.Kf4 Th5 56.Kg4 Kg6 

Ander plan dan maar. 
57.Kf4! 

Tim heeft goed gezien dat het 
pionneneindspel verloren is: 57.Txh4 Txh4+ 
58.Kxh4 f5 59.Kg3 fxe4 60.Kf4 e3 61.Kxe3 
Kf5 62.Kd4 Kf4. De witte koning wordt 
teruggedrongen, waarna zwart d5 kan slaan. 

57...f5?! 

Michiel ziet geen mogelijkheden meer en 
biedt remise aan. 
Na 57...f5 58.e5 dxe5+ 59.Kxe5 Kf7 60.d6 
Ke8 is het wellicht remise, maar zwart kan 
het toch nog proberen. 
Het is wat verrassend, maar zwart kan ...f5 
nog beter timen. Het effect is namelijk groter 
met de witte koning op g4, wanneer wit 
gedwongen wordt om op f5 te slaan: 
57...Th8! 58.Kg4 f5+! 59.exf5+ Kf6 60.Kf4 
(Het pioneindspel na 60.Txh4 Txh4+ 
61.Kxh4 Kxf5 is nog steeds gewonnen voor 
zwart.) 60...Tc8 61.Te3 Tc4+ 62.Kf3 Kxf5 
Zwart staat gewonnen. 

½–½ 

 

Als het tuinschaakspel bezet is, kan je ook bij 
de kinderboerderij gaan schaken: daar staat 
er ook eentje. 

Wit: Nina de Putter 

Zwart: Imre Woest 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.c3 a6?! 
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In een hypermoderne stijl bereidt Imre alvast 
de mogelijkheid tot ...b5 voor. Soms is het 
toch beter om gewoon de gouden regels te 
volgen. 

5.d4 exd4 6.cxd4 Lb4+ 7.Pc3 Lxc3+ 

8.bxc3 d6 9.0–0 Lg4 10.h3 Lh5 11.Tb1 

Tb8 12.De2 Pge7 13.Dd3 0–0 14.Lg5 Dd7 

15.Lxe7 Pxe7 16.Tfe1 d5 17.exd5 Pxd5 

18.Pe5 Dd6 19.Dg3 Kh8? 
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Nu wit de dame op de g-lijn heeft gezet, 
verzet zwart de koning veiligheidshalve naar 
de h-lijn. Zo veilig blijkt het echter niet te 
zijn. 

20.Lxd5! 

Nina heeft een mooie combinatie. 
20...Dxd5 21.Dg5! 

Wit valt de loper aan, maar dreigt bovendien 
met het aftrekschaakje 22. Pg6+ een dame 
te winnen. Zwart kan niet allebei de 
dreigingen verdedigen. 

21...c6 22.Dxh5 f6? 

Aanval op gepend stuk? Nee, het stelt wit 
juist in staat om een serie van drie dodelijke 
paardsprongen te maken! 

23.Pg6+ Kg8 24.Pe7+ Kh8 25.Pxd5 cxd5 

26.Dxd5 1–0 
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We zijn een echt ‘vintage’-toernooi. Daarom 
hebben we bijvoorbeeld nog een 
toernooiboek. Die papiersnijder van 25 jaar 
oud kan trouwens wel het raam uit.  
 

Wit: Tommy Tran 

Zwart: Daniel Kutchoukov 

 

1.e4 c6 2.Pc3 d5 3.d4 dxe4 4.Pxe4 Pf6 

5.f3 Lf5 6.Ld3 Lxe4 7.Lxe4 e6 8.Lg5 Ld6 

9.Pe2 Pbd7 10.Dd3 Dc7 11.Lh4 0–0–0 

12.0–0–0 Lf4+ 13.Kb1 Pc5 14.Da3 Pa6 
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15.Pxf4! 

Tommy lokt de dame naar de koningsvleugel 
en slaat vervolgens toe op de damevleugel. 

15...Dxf4 16.Lg3 Dg5 17.Lxc6! 

Deze pion was niet echt gedekt. De b-pion 
kan de verdediging van het paard namelijk 
niet opgeven. 

17...Pd5 18.Lxd5 Txd5 19.Dc3+ Kd7 

20.Dd2 Dg6 21.Dd3 

Wit zoekt een eindspel op om daarin zijn 
pluspion te verzilveren. 

21...Dxd3 22.Txd3 Tc8 23.Tc1 Pb4 24.Td2 

Pc6 25.Tcd1 Ke7 26.a3 Tcd8 27.Lh4+ f6 

28.Lf2 a6 29.c4 T5d7 30.Kc2 Pa5 31.Kc3 

Tc8 

Dit is een belangrijk moment. Daniels 
strategie is duidelijk. Hij bestookt de witte 
pionnen op de damevleugel. Hoe verder ze 
naar voren komen, hoe zwakker ze worden. 

32.c5 

Beter had wit zijn pionnenstructuur compact 
kunnen houden met 32.b3 . De c-pion blijft 
goed ondersteund. Als zwart overgaat tot 
...b5, dan kan wit de c-pion alsnog naar c5 
spelen. Het zou dan gelijk een vrijpion 
worden. 

32...Td5 33.b4 Pc6 

De witte damevleugelpionnen staan allemaal 
op zwart, de kleur van de loper. Het wordt nu 
wel een beetje lastig om vorderingen te 
maken en voorbij de witte velden te komen. 

34.Lg3 Kf7 35.a4 a5 36.bxa5 Pxa5 37.Tc1 

b6! 
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Aanval op de gepende pion. Wit kan zijn 
pionnenfront niet behouden. 

38.Ld6? 

Waarschijnlijk hoopte Tommy zo pion c5 te 
kunnen ondersteunen, maar Daniel had daar 
op gerekend. 

38...Txd6! 

Een pijnlijke ontgoocheling. 
39.Kb4 Pc6+ 40.Kb5 Pxd4+ 41.Ka6 

bxc5+ 

Zwart heeft een stuk meer en de witte 
damevleugel nagenoeg geëlimineerd. Het 
vervolg is eenvoudig. 

42.Kb7 Tcc6 43.Tb2 c4 44.a5 Pb3 45.Txb3 

cxb3 46.Txc6 Txc6 47.Kxc6 b2 48.a6 b1D 

49.a7 Dc2+ 50.Kb7 Db3+ 51.Kc8 Dc4+ 

52.Kb8 Db5+ 53.Kc8 Da6+ 54.Kb8 Db6+ 

55.Ka8 Ke7 56.g4 Kd7 57.g5 Kc7 0–1 

 

Lucas staat hier een pion voor, maar zijn 
stelling is nog niet erg stabiel. De loper zal 
terug moeten keren, maar het lijkt dat hij dan 
op c6 een pion terug moet geven. 
 

Wit: Quinten Salomons 

Zwart: Lucas Nguyen 
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18...La6 19.Pxc6 Pxc6 20.Txc6 Lb7 

Zwart richt zijn pijlen op pion e4. 
21.e5! 
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Na elke normale zet verliest wit de pion op e4 
en zou hij een taaie verdediging tegemoet 
zien. Quinten vindt echter een creatieve en 
sterke voortzetting. 

21...Lxc6 22.Lxc6 

Na goed spel komt 22.exf6 op hetzelfde neer: 
22...Dxf6 23.Lxc6 . Maar het zet wel een 
valletje. Als zwart denkt zijn loper te kunnen 
redden met 22...Db7? komt hij van een 
koude kermis thuis. 23. Dg5 g6 24. Dh6 is 
namelijk ondekbaar mat. 

22...Tac8 23.exf6 Dxf6 24.Lg2 

Zwart heeft iets meer samenhang in zijn 
stelling en is daarom licht in het voordeel. 

24...Tfd8 25.Tc1 Txc1 26.Dxc1 Dxd4 

27.Pe3 Dd6 
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28.Dc6? 

Dameruil is hier in het voordeel van zwart. 
Met name de pion op a2 wordt lastig te 
verdedigen. 

28...Kf8 29.Dxd6+ Txd6 30.Kf1 f5 31.Ke2 

b5 32.Kf3 Kf7 33.Kf4 Kf6 34.g4 Td2 

Een dubbele aanval waarmee zwart een pion 
wint. Hierna brengt Lucas de partij met vaste 
hand tot een goed einde. 

0–1 

 
Nienke is trouwens al door Denemarken 
gevraagd om haar land op het EK te 
vertegenwoordigen. Hoe zit het dan met de 
EK-plaatsen als ze kampioene wordt? 
 

Wit: Kavya Raulji 

Zwart: Sofie van den Born 

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Pc3 Pf6 4.Lc4 Lc5 5.0–

0 d6 6.h3 0–0 7.d3 h6 8.Le3 Pd4 9.Lxd4 

Lxd4 10.Pxd4 exd4 11.Pe2 c5 12.Pg3 Le6 

13.b3 d5 14.exd5 Pxd5 15.Lxd5 Lxd5 

16.Dg4 Le6 17.Dh5 
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17...Df6 

Zwart laat de pion op c5 in staan. Maar als 
wit meteen toeslaat met 18. Dxc5, kan zwart 
misschien nog kansen creëren met 18...Tfc8 
gevolgd door ...Txc2. 

18.Pe4! 

Kavya staat geen tegenspel toe en 
centraliseert eerst even het paard. Waar gaat 
de zwarte dame heen? 

18...Df4 19.Dxc5 

Hap. Nu is d4 ook ongedekt. 
19...Tfd8 20.Dh5 Tac8 21.Tac1 Ld5 22.g3 

Dc7 23.Tfe1 Dc6 
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24.c4 Le6 

24...dxc3 e.p. had ook gemogen, en 
misschien wel gemoeten. In de partij krijgt 
wit een haast niet aan te tasten pionketen. 

25.Pd2 Te8 26.Pf3 Dd7 

26...g6! Uitschakelen verdediging. De dame 
moet de dekking van Pf3 loslaten. Dit was 
waarschijnlijk Sofies grootste kans in deze 
partij. 

27.Pe5 Tc5 

Zwart pareert de aanval op haar dame op een 
creatieve manier, met een penning. 

28.Df3 

Dit verdedigt tegen de penning, maar 28.b4 
was nog beter geweest. De toren heeft geen 
velden over op de 5e rij. 

28...De7 29.Kh2 f6 30.Pg6 Df7 31.Pf4 Ta5 

32.a4 
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Kavya houdt de toren buiten de deur. 
32...a6 33.Pxe6 Txe6 34.Txe6 Dxe6 

35.Dxb7 De2 36.Kg2 

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

36...Tf5? 

Eindelijk lijkt zwart zich wat losgewurmd te 
hebben. Ze valt nu f2 aan. Maar schijn 
bedriegt. De toren op f5 staat ongedekt en 
wit kan daarvan profiteren met een dubbele 
aanval. Een paar zetten later is het mat. 

37.Dc8+! Kh7 38.Dxf5+ Kh8 39.c5 Dd2 

40.Tc4 Db2 41.Tb4 Dc3 42.Tb8# 1–0 

 

Dag 2 zit er voor de meisjes op. Iedereen 
heeft al een keer verloren. Jessie Mang en 
Marrit Adema hebben de rest gewonnen en 
gaan met 5 uit 6 lekker slapen. Nienke Loes 
van den Brink en Javeria Komal Zubair zijn 
met 4½ uit 6 de achtervolgers. 
 

Wit: Siem van Dael 

Zwart: Rembrandt Bruil 

 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Lb4 4.e5 c5 5.a3 

La5 6.b4 cxd4 7.Pb5 Lc7 8.f4 Pe7 9.Pf3 

Pbc6 10.Ld3 a6 11.Pbxd4 Pxd4 12.Pxd4 

Pc6 13.Lb2 Lb6 14.Pxc6 bxc6 15.Dg4 g6 

16.h4 h5 17.Df3 a5 18.g4 La6 19.Lxa6 

Txa6 20.Dd3 Ta8 21.f5 gxf5 22.gxf5 Kd7 

23.c4 axb4 24.axb4 Txa1+ 25.Lxa1 Da8 

26.Lc3 
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Dit is een hele lastige stelling. Ook al is er 
veel geruild, een eindspel is het nog niet. De 
stelling vertoont nog veel middenspel-
kenmerken en de beide koningen zouden nog 
makkelijk een aanvalsdoelwit kunnen 
worden. 

26...Da6 27.b5 

Siem probeert te breken, maar Rembrandt 
blijft kalm. 

27...Da3 

Verleidelijk is 27...cxb5 , maar dan geeft 
28.cxd5! wit aanval. 

28.bxc6+?! 

Siem handhaaft de spanning tussen de witte 
f- en zwart e-pion. Een paar zetten later blijkt 
dat het toch handiger geweest was om te 
ruilen op e6. 
28.fxe6+ fxe6 29.bxc6+ Kxc6 30.cxd5+ 
exd5 31.Tf1 Zwart moet waarschijnlijk de 
toren buiten de deur houden met 31...Tf8 . 
Er rest een stelling met kansen voor beide 
partijen. 

28...Kxc6 29.cxd5+ exd5 

Het verschil met de variant na 28. fxe6+ 
wordt duidelijk. De zwarte koning staat nu 
behoorlijk veilig op c6. Rembrandt opent nu 
de jacht op de witte koning. 

30.Ke2 Tg8 

Toren erbij. 
31.Td1 Dc5! 

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

Deze matdreiging dwingt een gunstige 
afwikkeling af. 

32.Ld4 

Na 32.Df3 Dc4+ 33.Td3 Tg4 zou zwart echt 
dominant worden. 

32...Dxd4 33.Dxd4 Lxd4 34.Txd4 Te8 

35.Kf3? 

Rembrandt toont heel overtuigend aan dat de 
witte stelling nu niet te verdedigen is. 
Misschien had 35.e6 fxe6 36.fxe6 Txe6+ 
37.Kd3 nog betere kansen geboden. 37...Tf6 
38.Ta4 Tf3+ 39.Ke2 Th3. Wit wacht op de 4e 
rij af totdat zwart met ...Ke5 en ...d4 de pion 
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opspeelt om daarna Ta5+ te spelen. Maar 
heeft hij dan tijd om h5 te slaan? Het is 
allemaal nog niet zo duidelijk. 

35...Txe5 36.Kf4 
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36...Te4+! 37.Txe4 dxe4 38.Kxe4 f6! 

Het pionneneindspel is gewonnen. Allereerst 
wordt de witte koning weggejaagd. 

39.Kf4 

Na 39.Kd4 Kd6 heeft zwart oppositie. 
39...Kd5 40.Kf3 Ke5 41.Ke3 Kxf5 42.Kf3 

Ke5 43.Ke3 f5 44.Kf3 f4 45.Kf2 Ke4 

46.Ke2 f3+ 47.Kf2 Kf4 48.Kf1 Kg3 

Met alleen de f-pion wint zwart niet, maar 
zwart haalt ook de witte h-pion op. Tegen 
twee vrijpionnen is niet op te boksen. 

0–1 

 

Bij de jeugd gaan Eelke de Boer en 
Rembrandt Bruil met 5½ uit 6 naar huis. 
Jonas Hilwerda ligt een half punt achter. 
 
 
 

 

Ronde 7 
 
Na een wat minder gebruikelijke variant van 
het gesloten Siciliaans besluit Tycho om de 
naam van de opening eer aan te doen en de 
stelling gesloten te houden. 

 
Wit: Jesse Allaart  

Zwart: Tycho Bruggink  
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10… c4 11.De1 b5 12.Dg3 g6 13.Pd1 Pb6 

14.Pf2 P8d7 15.Pg4 h5 16.Pe3 Dc7 17.c3 

a5 18.a3 Pb8 19.Ld2 Pa6 20.Pc2 0–0–0 

21.h4 Kb7 22.Pg5 Lf8 23.De1 Lg7 24.g3 

De7 25.Pf3 f6 

Na wat gemanoeuvreer achter de 
pionnenketen probeert Tycho nu de stelling 
te openen, maar f6 is geen goede keuze. Dit 
verzwakt velden e5 en g5, waarna Jesse 
kansen krijgt om de aanval te openen. 
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26.Df2 

Beter was 26.exf6 Lxf6 27.Pe5 Nu heeft wit 
de kans om tegen zwaktes van zwart te 
spelen. 

26...Pd7 27.Dg2 Lh6 28.Tad1 Pab8 

29.exf6 

Eindelijk slaat Jesse op f6 en gaat gebruik 
maken van veld e5 

29...Pxf6 30.Pe5 Tdg8 31.Lf3 Pbd7 32.Le3 

na 32.a4 kan zwart de stelling niet meer bij 
elkaar houden. 32...bxa4 33.Pxc4 

32...Pxe5 33.dxe5 Pd7 34.Pd4 

Dit laat de volgende truc toe. 
34...Pxe5 35.Pxc6 Pxf3+ 36.Dxf3 Kxc6 

37.Ld4 



NK schaken t/m 12 jaar  

 
Blz 43 

 

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

Zwart staat hier een pion voor, maar Tycho's 
stelling is nog geen pretje. Het lijkt erop dat 
wit binnen kan komen na de volgende 
voortzetting. 37.Lf2 Dd6 38.De3 

37...Lg7 38.Tfe1 Lxd4+ 39.Txd4 Dd6 

40.a4 Te8 41.axb5+ Kxb5 42.De4 Thg8 

43.De5 Db6 44.Kg2 Ka6 45.Td2 Db7 

46.Dd6+ Db6 47.Dxb6+ Kxb6 

Er is een toreneindspel ontstaan waarin 
Tycho een pion voor staat, maar Jesse ziet 
een kans om de materiële verhoudingen 
weer in evenwicht te brengen. 

48.Tde2 Kc5 49.Txe6 Txe6 50.Txe6 a4 

51.Ta6 Tb8 52.Txg6 Txb2+ 53.Kf3 Tb6 

Dit toreneindspel lijkt te worden beslist in een 
race tussen de witte f-pion en de zwarte a-
pion. Wie is er sneller? 

54.f5 a3 55.f6 
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55...a2? 

Hier mist Tycho zijn winstkans. Tycho kan 
winnen door de wit de kans te ontnemen met 
de f-pion door te lopen: 55...Tb7 56.Tg8 Ta7 
57.Kg2 d4 58.Tg7 Ta8 59.cxd4+ Kb4 60.f7 
a2 61.f8D+ Txf8 62.Ta7 Kb3 

56.f7 Tb8 57.Ta6 Tf8 

Nu gaan beide pionnen eraf. Het wordt 
uiteindelijk remise. 

58.Txa2 Txf7+ 59.Ke3 Tf1 60.Ta5+ Kd6 

61.Ta6+ Ke5 62.Th6 Tf5 63.Tg6 Tf6 

64.Tg5+ Tf5 65.Tg6 Tf1 66.Tg5+ Tf5 

67.Tg6 ½–½ 

 

Het regent ‘s ochtends flink. Gelukkig is er 
een schaakboekenstand om de toeschouwers 
te vermaken. 
 

Wit: Eline Roebers 

Zwart: Marit de Boer 

 

1.e4 e5 2.d4 exd4 3.c3 Pf6 4.Lg5 h6 

5.Lxf6 Dxf6 6.cxd4 Lb4+ 7.Pc3 De6 8.De2 

Dc6 9.Dd3 0–0 10.g3 d6 11.Lg2 Te8 

12.Pge2 Lg4 13.0–0 Lxe2 14.Pxe2 Da6 

15.Db3 La5 16.Pc3 Db6 

Marit is al een tijdje op zoek naar dameruil en 
krijgt nu de gewenste afwikkeling. 

17.Dxb6 Lxb6 18.Tad1 c6 19.d5 c5 

20.Tfe1 Pd7? 
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Het was verstandig om eerst het witte paard 
te pennen of zelfs te elimineren met 20...La5. 
Daarna kan zwart haar paard naar d7 spelen. 

21.Pb5! 

Eline profiteert van het tijdelijke gebrek aan 
coördinatie bij zwart, nu de zwarte toren nog 
op a8 staat. Ze heeft goed gezien dat de pion 
op d6 niet te verdedigen is. 

21...Pf6 22.Pxd6 Ted8 23.Pc4 Lc7 24.e5! 

De witte centrumpionnen komen als een 
stoomwals naar voren. Het leidt tot de 
pionwinst op b7. 

24...Pe8 25.d6 Lb6 26.Lxb7 Tab8 27.Lg2 

Kf8 28.Lc6 Tbc8 29.Lxe8 
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29...Txe8 

29...Kxe8 30.d7+ Txd7 31.Pd6+ Kd8 
32.Pxc8 Kxc8 33.Txd7 Kxd7 34.Kg2+– is ook 
een hopeloos voor zwart. 

30.d7 

Deze dubbele aanval wint een volle toren. 
30...Ted8 31.dxc8D Txc8 32.Pxb6 axb6 

33.Td6 Tb8 34.e6 fxe6 35.Texe6 Ta8 

36.a3 b5 37.Tb6 b4 38.axb4 Ta1+ 39.Kg2 

cxb4 40.Txb4 Kf7 41.Tc6 Kg8 42.Tb7 Ta8 

43.Tcc7 Kh8 44.Txg7 Tc8 45.Th7+ Kg8 

46.Txh6 Te8 47.Thb6 

Marit heeft haast geen stukken meer over en 
geeft er nu de brui aan. 

1–0 

 

Rembrandt bedient zich van de scherpe 
MacCutcheon variant. Met penningen aan 
beide kanten kan het heel tactisch worden, 
maar ook strategische motieven spelen een 
belangrijke rol. 
 

Wit: Eelke de Boer 

Zwart: Rembrandt Bruil 

 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pc3 Pf6 4.Lg5 Lb4 

5.e5 h6 6.Lc1 Pe4 7.Dg4 g6 8.Pge2 c5 

9.a3 Lxc3+ 10.Pxc3 Pxc3 11.bxc3 Da5 

12.Ld2 Da4 
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De dame valt hier c2 aan, en misschien 
belangrijker nog, ze pent ook de witte d-pion. 
Als wit niets onderneemt, zal zwart op de 
volgende zet met 13...Pc6 de pion op d4 een 
derde keer aanvallen en pion e5 op de korrel 
nemen (een gepende pion is immers geen 
goede verdediger).  

13.De2?! 

Eelke's plan komt niet echt lekker uit de verf. 
Waarschijnlijk kan wit beter 13.Df4 spelen. 
Omdat de dame nu gedekt staat, dreigt wit 
dxc5. Het verlies van c2 is niet zo erg. 
13...Dxc2 (13...cxd4 14.cxd4 Dxc2?? 
15.Tc1+– Dit is niet wat zwart moet hebben.) 

14.dxc5 Db2 15.Tc1 Dxa3 16.Ld3. Misschien 
wint zwart een pion, maar hij zal zich toch 
wat zorgen maken over zijn ontwikkeling. 
Alle stukken staan nog op de achterste rij. 

13...cxd4 14.Db5+ Ld7!? 

Een uitnodiging tot complicaties. Het gewone 
14...Dxb5 15.Lxb5+ Ld7 16.Lxd7+ Pxd7 zou 
een stelling opleveren die wat prettiger is 
voor zwart, omdat hij de slechte loper, die 
typisch is aan het Frans, af heeft weten te 
ruilen. De torens kunnen naar de c-lijn en het 
paard via b6 naar c4. 

15.Dxb7 dxc3! 
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16.Dxa8? 

Het is lastig te voorzien, maar de witte koning 
zal nu in een zo benadere positie komen dat 
het beter was om van de toren af te blijven. 
16.Le3 Dc6 (De rechtvaardiging voor 16...0–
0? 17.Dxa8± is er nu niet.) 17.Db4 Zwart 
staat een pion voor, maar heeft het wat 
minder makkelijk om zijn stukken te 
mobiliseren. Het is niet duidelijk wie er beter 
staat; 16.Lxc3 Dxc2 17.Ld2 0–0 is ook een 
variant. Maar wit kan de toren niet slaan, 
want na 18.Dxa8 Dc7 zal de dame met 
19...Lc6 ingesloten worden. 

16...cxd2+ 17.Kd1 

Eelke zoekt beschutting achter de zwarte 
pion. Na 17.Kxd2 Df4+ (17...Dd4+ 18.Ld3 
Zo zou de toren op a1 nog gedekt zijn.) 
18.Kd3 (18.Kd1 Dd4+ Met de koning op d1 is 
Ta1 niet meer te redden. 19.Ld3 Dxa1+ 
20.Kd2 Dxe5–+) 18...0–0 19.Dxa7 Lb5+ 
20.Kc3 Dxe5+ staat zwart beter. 

17...0–0 18.Db7 Dd4 19.Tb1 Dxf2 20.Le2 

Dxg2 21.Tf1 La4! 

Rembrandt blijft de witte stelling bestoken, 
wat wit dwingt om zijn stukken op hele 
kromme velden te zetten. 

22.Tb2 Pc6 23.Da6 De4 24.Ld3 Dxe5 

25.Ta2 Dd4 26.Kxd2 

Eindelijk durft wit de pion te slaan, maar 
zwart heeft inmiddels al behoorlijk wat 
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pionnetjes geraapt en is materiaal niet eens 
meer in het nadeel. 

26...e5 27.c3 Dh4 28.Lc2 Dxh2+ 29.Kc1 

Lxc2 30.Dxc6 La4 31.Dxd5 Dh3 32.Df3 
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Op de redactie gingen er stemmen op om 
hier dames te ruilen. Het eindspel met vier 
verbonden vrijpionnen moet immers 
gewonnen zijn. Maar met weinig tijd en een 
kwetsbare koning is het voor wit lastiger te 
spelen met dames op het bord. Een goede 
beslissing van Rembrandt. 

32...Dh4 33.Tff2 e4 34.Df6 Dg4 35.Tf1 

Lb5 36.Te1 e3 37.Tb2 Dg3 38.Td1 e2! 

Promotie van deze pion is enkel te 
voorkomen door materiaal op te geven. Veel 
materiaal, want het blijft niet beperkt tot een 
kwaliteit. 

39.Txb5 De3+ 40.Kc2 De4+ 41.Kc1 

exd1D+ 42.Kxd1 Da4+ 43.Kd2 Dxb5 

Voor de vorm speelde wit nog een paar 
zetjes. 

44.Dd4 Te8 45.c4 De5 46.Dg4 h5 47.Df3 

h4 0–1 

 

In een wurgpartij heeft Daniel de 
duimschroeven stevig aangedraaid. Hij heeft 
flink meer ruimte, maar voorlopig heeft zwart 
stand gehouden: 
 

Wit: Daniel Kutchoukov 

Zwart: Bram Albertus 
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34.Txa7 

Wit verandert het karakter van de stelling. 
Het was ook mogelijk geweest om dit nog 
even verder voor te bereiden en eerst het 
andere paard naar de damevleugel te spelen. 
Voor zwarte acties op de koningsvleugel 
hoeft hij niet bang te zijn. Bijvoorbeeld 
34.Pd2 g5 35.Pdb3 gxf4 36.Pa5+– 

34...Dxa7 35.Txa7 Txa7 36.h3! 

Voordat Daniel verder gaat, maakt hij eerst 
een extra gaatje om eventueel zwart 
tegenspel voor te zijn. 

36...Te8 37.Pd2 

En nu gaat het paard richting damevleugel. 
37...Ta1+ 38.Kh2 Te7? 

Een foutje, maar Brams stelling was al erg 
moeilijk te spelen. 

39.Pa6+! Lxa6 40.bxa6 
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Zwart kan niet zowel de toren als het paard 
verdedigen. Wit wint dus een stuk, en een 
paar zetten later de partij. 

40...Tc7 41.Dxb6+ Kc8 42.Dxe6+ Kb8 

43.De8+ Tc8 44.Db5+ Kc7 45.Db7+ Kd8 

46.e6 Tac1 47.Dd7# 1–0 

 

Door een misverstand zijn er kaasplanken in 
plaats van kaasplakken gehaald. De tosti-
eters moeten even wachten op hun 
bestelling… 
 

Wit: Alisha Warnaar 

Zwart: Jessie Mang 

 

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

5.Pc3 Pc6 6.Le3 e6 7.Lc4 Le7 8.f3 0–0 

9.Dd2 a6 10.h4 Pxd4 11.Dxd4 b5 12.Lb3 

Lb7 13.g4 

Een spannende Siciliaanse stelling. Normaal 
gesproken rokeert wit lang, maar Alisha 
probeert tijd uit te sparen. Ze laat de koning 
in het midden en begint meteen met het 
bestoken van de zwarte koning. 

13...Pd7 14.g5 Pe5 
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15.f4?? 

Normaal een goede zet om het paard te 
verjagen, maar met de witte koning nog in 
het midden is het een gruwelijke fout. 

15...Pf3+! 

Damewinst. 
16.Ke2 Pxd4+ 17.Lxd4 b4 18.Pa4 Lxe4 

19.Th2 Tb8 20.Tg1 Dc7 21.h5 Lxc2 22.Tc1 

Tfc8 23.Ke3 

Alisha spartelt tegen en wint nog wat 
materiaal terug dankzij de penning op de c-
lijn, maar het mag niet meer baten. Jessie 
geeft de winst niet meer uit handen en wint 
op zet 47. 

0–1 

 

Vandaag is Lisa Schut onze chessqueen. De 
toernooicoach van de dag is Ali Bitalzadeh. 
 

Wit: Lana van Dongen 

Zwart: Alexandra Stevanovic 

 

1.d4 d5 2.c4 Pf6 3.Pf3 Lf5 4.e3 e6 5.Ld3 

Lg4 6.0–0 Lb4 7.a3 Ld6 8.h3 Lh5 9.Pc3 

Pc6 10.Ld2 Pd7 11.Pb5 Le7 12.Le2 a6 

13.Pc3 0–0 14.e4 dxe4 15.Pxe4 Lg6 

16.Peg5 Pxd4 17.Pxd4 Lxg5 18.Lxg5 

Dxg5 
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Alexandra heeft een pionnetje gewonnen, 
maar haar paard op d7 staat ongedekt. Het 

risico van ongedekte stukken is dat ze een 
keer geslagen worden. 

19.Pf3 

Met deze aftrekaanval hoopt wit te 
profiteren. 
Dwingender was geweest 19.Pxe6 fxe6 
20.Dxd7 , maar dan wint wit ten hoogste een 
pion. Lana wil meer. 

19...Dh5? 

De witte opzet lukt. Zwart had de dame zo in 
veiligheid kunnen brengen dat het paard 
meteen gedekt wordt: met 19...De7 

20.Dxd7 

Hap, slik, weg. 
20...Tad8 21.Dxc7 Le4 22.Tad1 Tc8 

23.Dd6 Dg6 24.Td4 Lc6 25.Tfd1 h6 26.Kf1 

Tcd8 27.De7 Tde8 28.Db4 e5 29.Td6 f6 

30.Ld3 

Een beetje risicovol. 
30...e4 

Wit kan zich nog net tegen deze dubbele 
aanval verdedigen omdat e4 gepend is op de 
zwarte dame. 

31.Lc2 Dh5 
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32.g4? 

Er waren verschillende manieren om het 
paard op f3 te verdedigen, maar deze 
tegenaanval is daar geen van. 

32...Dxh3+ 

Met schaak. 
33.Kg1 Dxf3 

Het probleem is niet alleen dat zwart het stuk 
teruggewonnen heeft, maar ook dat de witte 
koning geen verdedigers in de buurt heeft. 

34.De1 e3! 

Alexandra neemt haar kansen waar en opent 
de lange diagonaal. 

35.Kf1 e2+ 

Het is mat in twee. 
36.Dxe2 Dh1# 0–1 
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Wit: Janne Allaart 

Zwart: Arjuna Bertholee 

 

1.e4 e5 2.f4 Lc5 3.Pf3 d6 4.Pc3 Pc6 5.fxe5 

dxe5 6.Lc4 Lg4 7.d3 
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7...Pd4? 

Arjuna heeft een plannetje. Als ze nu 
8...Pxf3+ mag spelen, dan is na 9. gxf3 de 
e1–h4 diagonaal onverdedigd en wint 
9...Dh4+. Maar de laatste zet heeft een 
nadeel en Janne toont dat aan. 

8.Lxf7+! Kxf7 

Zwart kan ook niet slaan, in de hoop hierna 
toch nog 8... Pxf3+ te mogen spelen, maar 
die tijd zal haar niet gegund worden. 
8...Kf8 9.Pxd4 Lxd1 10.Pe6+ Kxf7 11.Pxd8+ 
Txd8 12.Kxd1±; 8...Ke7 9.Lg5+ Pf6 10.Pd5+ 
Kf8 11.c3 Pxf3+ 12.gxf3± 

9.Pxe5+ Ke8 10.Pxg4 Dh4+ 11.Pf2 Pe6 

12.Dd2 Pe7 13.g3 Df6 14.Tf1? 

Waarom niet rokeren? Nu blijft de koning in 
het midden staan en komen de witte stukken 
er niet goed uit. Arjuna centraliseert haar 
stukken en de partij slaat snel om. 

14...Pd4! 15.Dd1 Tf8 16.Le3 Pf3+ 17.Ke2 

Lxe3 
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18.Kxe3? 

Zo open en bloot overleeft de koning het niet. 
Meer hoop op een redding bood 18.Pg4 , 
maar ook dan staat na 18...Pg1+ 19.Kxe3 
Dg5+ 20.Tf4 Ph3 beter. 

18...Dd4+ 19.Ke2 Pg1+! 20.Ke1 De3+ 

21.De2 Pxe2 22.Pxe2 Pc6 23.c3 b5 24.b4 

Pe5 25.Td1 Pf3# 0-1 
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Nog altijd op e1 staat de witte koning nu 
stikmat. 

 

Ronde 8 
 
In sommige Siciliaanse stellingen valt wit 
aan met pionnen, in andere met stukken. 
Omdat wit kort gerokeerd heeft, kiest Thijs 
ervoor om stukken op de zwarte koning te 
richten en zijn g- en h-pion te laten staan. 
Hier is de zwarte stelling nog goed te 
verdedigen, met name omdat er geen grote 
zwaktes zijn. Wel heeft zwart minder ruimte 
om stukken te manoeuvreren. Het is daarom 
raadzaam om stukken te ruilen. 

Wit: Thijs Geelhoed 

Zwart: Kylian Bijvank 
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17...Dc6?! 
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17...Pxb3 18.Dxb3 Tb8 was makkelijker te 
spelen. 

18.Pd4 De8 19.b4 Pb7? 

Hier gaat het mis. Kylian wilde natuurlijk 
materiaalverlies voorkomen, maar wat nu 
gebeurt, is eigenlijk nog erger. Alle zwarte 
stukken lopen elkaar in de weg. 
19...Pa4 20.Pxa4 bxa4 21.Txa4 Wit heeft 
een pion meer, maar met het loperpaar in 
bezit hoeft zwart nog niet te wanhopen. 

20.Dh5 f6 21.Dh6 Df7 22.Pc6 Td7 23.Ld4 

e5 24.fxe5 dxe5 
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25.Lxe5! 

Nu de stukken op de damevleugel niet 
meedoen, acht Thijs de zwarte stelling rijp 
voor de sloop. 

25...Kh8 

25...fxe5? wordt afgestraft met 26.Tf1 . De 
dame moet g7 blijven dekken en 26...Lf6 
gaat ook niet vanwege 27.Txf6+– 

26.Df4 

Een zet eerder dan gespeeld, was 26.Pxe7 al 
een goed idee. Na 26...gxh6 heeft wit mat in 
twee met 27.Lxf6+ Dxf6 28.Tg8# en na 
26...Txe7 komt 27. Txg7! Dxg7 28. Lxf6 

26...De6 27.Pxe7 Dxe7 28.Tf1 h6 29.Pd5 

Nog directer was 29.Txg7! 
29...fxe5 30.Df8+ Dxf8 31.Txf8+ Kh7 

32.Pb6 Ta7 33.Pxd7 Lxd7 34.Tf7 

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

Wit dreigt 35. Tfxf7+ Kg8 36. Tg8+ Kh7 
T3g7#. 

34...Le6 

Nu kwam wit beslissend materiaal voor met 
35.Tgxg7+ Kh8 36.Txb7 

Een paar zetten later was het gedaan. 
36...Ta8 37.Th7+ Kg8 38.Txh6 Lb3 

39.Thb6 Tc8 40.Tb8 Le6 41.Txc8+ Lxc8 

42.Tb8 

1–0 

 

Dit toernooi was er niemand jarig. Hoe groot 
is die kans? In een van de oudere 
toernooiboeken is het antwoord wel te 
vinden. Gelukkig was dit jaar het toernooi 
zelf jarig.  
 

Wit: Onno Elgersma 

Zwart: Khoi Pham 

 

1.e4 c5 2.Pf3 Pc6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 

5.Pc3 e5 6.Pb3 Lb4 7.Ld3 d5 8.exd5 Pxd5 

9.Ld2 Lxc3 10.Lxc3 Pxc3 11.bxc3 0–0 

12.0–0 Dg5 13.Te1 
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Onno en Khoi hebben hun ontwikkeling bijna 
voltooid. Zwart wil nu een mooi plekje voor 
de zwarte loper vinden. Het lijkt mooi om die 
loper op b7 te hebben staan. Je weet immers 
nooit of er nog matgrapjes op g2 inkomen. 
Maar na 

13...b6 

komt het zwarte paard even ongedekt te 
staan, en dat is niet zonder gevaar. 

14.Le4! Lb7? 

14...Df6 had gemoeten. Het betekent een 
vertraging in het zwarte plan. 

15.Dd7 

Dubbele aanval op loper en paard. 
15...Pa5 

Nu blijft zwart een stuk achter. 
Na 15...Tab8 16.Lxc6 kan zwart nog 
16...Tfd8 proberen. Met 17.Dxb7 Txb7 
18.Lxb7 bereikt wit dan groot voordeel met 
een toren en twee stukken voor een dame. 
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Maar beter zo'n materiaalverhouding dan 
een stuk achter. 

16.Lxb7 Pxb7 17.Dxb7 

Met een materiaalvoorsprong is het vaak 
raadzaam om alle stukken (niet alle 
pionnen) af te ruilen. Dit is precies de 
strategie die door Onno gevolgd wordt. Na 
39 zetten is de vis op het droge. 

1–0 

 

Nienke en Sara hebben een leuk 
toreneindspel op het bord. Met een gelijk 
aantal pionnen zijn er in deze stelling ook 
gelijke kansen. Maar wit speelt de e-pion te 
snel op. 
 

Wit: Sara Martinez 

Zwart: Nienke Loes van den Brink 
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28.e6 

Hardlopers zijn doodlopers! 
28.Te2 Td5 29.e6 fxe6 30.fxe6 Td6 31.Tfe1 
Als zwart met de koning dichterbij komt, 
haalt wit een toren terug naar de f-lijn. 
31...Kf8 32.Tf1+ Kg8 33.Tfe1= 

28...fxe6 29.fxe6? 

Met 29.Txe6 had Sara nog een uitweg. Want 
29...Txe6?! 30.fxe6 Te4 laat 31.Tf7 toe. 

29...Td6! 

Nienke Loes bestookt de pion nu er geen 
dekking mogelijk is. 

30.Tc1 

Of 30.e7 Td7. 30.Tf7 helpt nu ook niet. 
Zwart heeft namelijk 30...Tdxe6 31.Txe6 
Kxf7 met een winnend pionneneindspel. 

30...Te7 31.Tfe1 c6 32.Tcd1 Texe6 

33.Txe6 Txd1+ 34.Kf2 Kf7 35.Te2 Td6 

36.Te3? 

Hierna kan Nienke Loes een afwikkeling naar 
een pionneneindspel afdwingen. In het 
toreneindspel heeft wit betere 
remisekansen. 36. Kf3 was bijvoorbeeld 
beter. 

36...Td2+ 37.Te2 Txe2+ 38.Kxe2 Ke6 

39.Kd3 Kd5 40.b4 c5 41.g4 g6 42.h4 c4+ 

43.Kc3 h6 44.a4 b5 45.axb5 
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45...b6! 

Zetdwang. Zwart dwingt de witte koning 
achteruit en verovert dan de witte b-
pionnen. 

46.Kc2 Kd4 47.Kd2 c3+ 48.Kc2 Kc4 

49.Kc1 Kxb5 50.Kd1 Kxb4 51.Kc2 Kc4 

52.Kc1 b5 53.Kc2 b4 54.Kc1 Kd3 55.Kd1 

c2+ 56.Kc1 b3 57.g5 h5 58.Kb2 Kd2 

59.Ka3 c1D+ 60.Kb4 b2 61.Kb5 b1T+ 

62.Ka4 Dc4+ 63.Ka5 Db5# 0–1 

 

Marrit en Nina vechten op bord 2 samen uit 
wie de gevaarlijkste achtervolger wordt. 
 

Wit: Marrit Adema 

Zwart: Nina de Putter 

 

1.d4 d5 2.c4 c6 3.Pc3 Pf6 4.Lg5 e6 5.e3 

Pbd7 6.Ld3 Le7 7.Pge2 h6 8.Lh4 0–0 9.0–

0 Dc7 10.c5 b6 11.b4 b5 12.a4 

Marrit start een offensief op de damevleugel 
dat niet zomaar te stuiten is. 

12...a6? 
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Dit is niet de solide verdediging waar Nina 
op hoopte. Beter was 12...bxa4 13.Dxa4, 
maar ook dan heeft wit goede kansen op de 
damevleugel op basis van haar 
ruimteoverwicht. 
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13.axb5 cxb5 14.Pxb5! 

De pion op a6 is gepend door de toren op a8. 
Het paard kan dus gratis op b5 slaan. 

14...Dc6 15.Da4 Lb7 16.Pbc3 Dxa4 

17.Txa4 Tfe8 18.Lg3 Pf8 19.Tfa1! 

Er is geen houden meer aan, Marrit wint ook 
de a-pion. 

19...P8h7 20.Lxa6 Lxa6 21.Txa6 Txa6 

22.Txa6 Tc8 23.b5 Pe8 24.b6 
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Ondersteund door de loper op g3 is de witte 
b-pion niet te stoppen. Nina zag de 
uitzichtloosheid van de situatie in en gaf op. 

1–0 

 

Tim trekt de partij tegen Luuk met een 
mooie combinatie naar zich toe. 
 

Wit: Tim Grutter 

Zwart: Luuk de Man 
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35.Pc8! 

Een vork op dame en toren. 
35...Td7 

Zwart lijkt zich nog te kunnen verdedigen 
door mat te dreigen. 

36.Dxf7+! 

Wit offert de dame om de toren van d7 weg 
te lokken en de matdreiging op te heffen, 
maar ook om de zwarte toren in een penning 
krijgen. 

36...Txf7 37.Pxa7 

Nu de toren gepend staat, kan zwart het 
paard niet terugslaan. Daarnaast gaat de 
toren ook nog eens verloren. 

37...Kg7 38.Lxf7 Kxf7 39.Td7+ Kg8 

40.Td8 Lb7 41.Pb5 Kg7 42.Td7+! 1-0 

De materiaalvoorsprong wordt te groot. 
Luuk geeft op. 

 

Ronde 9 
 
Rembrandt staat met 7 uit 8 aan kop en 
speelt een korte remise tegen Sebastiaan 
Janse.  
 
Dat betekent dat Eelke de Boer op bord 2 met 
een overwinning op gelijke hoogte kan 
komen.  
 

Wit: Eelke de Boer Wit:  

Zwart: Jesse Allaart  

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Lc5 4.0–0 Pf6 

5.d4 Pxd4 6.Pxe5 0–0 7.Le3 
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7...d6 

Deze tegenaanval werkt niet, want Eelke kan 
op f7 ruilen en daarna het stuk op d4 pakken. 

8.Pxf7 Txf7 9.Lxf7+ Kxf7 10.Lxd4 Lxd4 

11.Dxd4 Pg4 12.Pc3 Dh4 13.h3 Pf6 

14.Dc4+ Kf8 15.Dxc7 Dg5 16.Dxd6+ Kg8 

17.Dg3 Dd2 
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18.Tad1  

De witte toren valt binnen en dat gaat ten 
koste van de loper op c8. 

18… Dxc2 19.Td8+ Kf7 20.Dc7+ Kg6 

21.Txc8 Txc8 22.Dxc8 Dxb2 23.Df5+ Kf7 

24.Pd5 Dxa2 25.Pxf6 gxf6 26.Td1 1-0 

 
Rembrandt Bruil en Eelke de Boer zijn dus 
snel gedeeld eerste. Ze kunnen gaan 
uitrusten voor de barrage: direct na ronde 9. 
 
Jessie staat bij de meisjes een punt voor. Die 
heeft genoeg aan remise om de titel en de EK 
plaats veilig te stellen.  Nienke moet op bord 
2 winnen om de druk op Jessie op te voeren. 
In het eindspel heeft ze een sterk paard, 
maar winnen is nog lastig: 
 
Wit: Zubair,Javeria Komal 

Zwart: Nienke Loes van den Brink  
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22.Kd2 a6 23.La4 

Deze loper begint een gevaarlijk avontuur. 
23...axb5 24.Lxb5 c6 
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De loper is ingesloten. Nienke won het 
eindspel op zet 53. 

0-1 

 
Jessie moest dus wat scoren op bord 1 en dat 
viel niet mee: 
 
Wit: Arjuna Bertholee  

Zwart: Jessie Mang 

 

1.e4 c5 2.Pc3 d6 3.f4 Pf6 4.Pf3 Pc6 5.Lc4 

e6 6.0–0 Le7 7.d3 0–0 8.Pg5 h6 9.Pf3 a6 

10.a4 Dc7 11.De1 Pd7 12.Dg3 Lf6 13.f5 

exf5 14.exf5 Pde5 

Arjuna is goed uit de opening gekomen en 
heeft een flinke aanval. 

15.Pxe5 Pxe5 16.Lxh6 Pxc4 
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17.dxc4 

Terugslaan ligt voor de hand, maar na na 
17.Lxg7! Lxg7 18.f6 was het punt binnen. 

17...Ld4+ 18.Kh1 Lxc3 19.bxc3 f6 

Nu kan de dame mee verdedigen. 
20.Tad1 Td8 21.Tf2 Kh8 22.Lf4 Da5 23.h3 

Dxa4 24.Dh4+ Kg8 25.Lxd6 Dc6 26.Tfd2 

Lxf5 27.Df2 
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27...Lxh3 

De witte aanval is afgeslagen en zwart heeft 
nu de touwtjes in handen 

28.Lxc5 Txd2 29.Txd2 Tc8 

Jessie wikkelt af naar een veilig toreneindspel 
30.Td5 Le6 31.Td6 Dxc5 32.Dxc5 Txc5 

33.Txe6 Txc4 34.Te8+ Kf7 35.Tb8 b5 
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Zwart staat natuurlijk prima. 
36.Tb6 Txc3 37.Txa6 Txc2 38.Ta7+ Kg6 

39.Tb7 Tb2 40.Kh2 b4 41.Kg3 b3 42.Kf3 

Tb1 43.Kg3 Kh6 44.Kf2 g5 45.Kg3 Kg6 

46.Kh2 f5 47.Kg3 f4+ 48.Kg4 Kf6 49.Tb6+ 

Ke5 50.Kxg5 Tg1 51.Tb5+ Ke4 52.Tb4+ 

Kd5 ½-½ 

Hier werd het remise en kon iedereen Jessie 
feliciteren. 

 

S-prijzen  
 
Schoonschrijfprijzen  

"Beauty is in the eye of the beholder". 
De schoonschrijfjury baseert zich echter op 
objectieve criteria en weten-schappelijk 
bewezen selectiemethodes. 
 
Via een complete statistische analyse (voor 
kenners: de methode "turven") werd een 
shortlist zichtbaar van twee jongens en twee 
meisjes. Simpelweg "leesbaar voor de partij-
invoerders" was hierbij het belangrijkste 
criterium voor een "hit". Door middel van een 
dubbelblind uitgevoerde aselecte proef werd 
vervolgens door een getalenteerde en 
gekwalificeerde jury de keuze bepaald op 
basis van een visuele waarneming. Kortom  
de winnaars van de schoonschrijfprijzen 2015 
zijn: Siem van Dael en Shamati Willemse. 
 
Spektakelprijs meisjes 

De spektakelprijs bij de meisjes gaat naar 
een partij waarin de witspeelsters een 
gewaagd offer pleegt om de zwarte 
koningsstelling te vernietigen, in afwachting 
van verdere aanvoer van aanvalsstukken. 
Zwart vindt een verdedigingsmethode, maar 
haar loper komt wel ongedekt te staan. Wit 
lijkt te kunnen profiteren, maar na het 
ontnuchterende antwoord …Kh8! moet wit 

een pas op de plaats maken. Vervolgens 
maakt zwart optimaal gebruik van de half-
open lijnen die het offer van de witspeelster 
achterliet. De witte koning wordt een speelbal 
van de zwarte stukken en vindt uiteindelijk 
zijn Waterloo in het centrum. Kortom, de 
spektakelprijs gaat naar Anouk Knuvers 
voor haar overwinning op Laura Tiggelman. 
 
Schoonheidsprijs meisjes 

De jury looft de schoonheidsprijs bij de 
meisjes uit voor een partij met een zeer 
rechtlijnig positioneel plan. De witspeelster 
verschaft zich een ruimtevoordeel op de 
damevleugel en walst vervolgens met haar 
pionnen door de zwarte verdediging heen. De 
b-pion geniet optimale ondersteuning van de 
witte stukken. Promotie kan niet afgestopt 
worden. Nog voor het zover komt, gooit de 
zwartspeelster de handdoek in de ring. De 
prijs gaat naar Marrit Adema voor haar 
overwinning op Nina de Putter. 

 

Spektakelprijs Jeugd 

Eén bij de jeugd gespeelde partij was een 
waar feest van penningen. Toen de 
zwartspeler met schaak op c3 insloeg moet 
hij het witte antwoord, een aftrekschaak, al 
gezien hebben. De rechtvaardiging om dit toe 
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te laten was dat hij met een listige zet ruimte 
kon maken voor zijn toren op e8, waarmee 
hij de witte dame op e2 kon pennen. De 
chaos was compleet toen wit zijn gepende 
paard op f3 gebruikte om de e-lijn te 
blokkeren met als gevolg dat beide dames in 
stonden. In plaats van de witte dame te 
slaan, probeerde zwart het slimmer te doen, 
maar met behulp van een nieuwe penning 
kon wit zijn dame redden en een kwaliteit 
winnen. Nadat wit nog een zwarte tegenstoot 
afsloeg, bleef hij met groot materieel 
voordeel over. Hij won de partij in 26 zetten. 
De winnaar van de spektakelprijs is Laurens 

Ekker voor zijn overwinning op Yichen Han. 
 

Schoonheidsprijs Jeugd 

De schoonheidsprijs bij de jeugd wordt 
uitgereikt voor een korte maar krachtige 
partij. In de Marshall variant van het Spaans 
snoept wit een pion en dwingt daarna ruil 
van dames af. Dit gaat echter ten koste van 

zijn ontwikkeling, wat in een stelling zonder 

dames nog altijd van groot belang blijkt te 
zijn. Met chirurgische precisie weeft zwart 
een matnet rond de witte koningsstelling. 
De witte stukken op de damevleugel zijn 
slechts toeschouwers als wit op zet 25 mat 
staat. De schoonheidsprijs gaat naar Jonas 

Hilwerda voor zijn overwinning op Daniel 
Kutchoukov.  

 
Dankzij: 

 Jury: Rik Pronk en Eline Voorberg 
 KNSB: Eric van Breugel 
 Foto’s: Harry Gielen en Michaël van Liempt 
 Catering: Jeannette Steijger, Jelle Bulthuis 
 Organisatie: Harry vd Stap, Gerard Milort, Chiel van Oosterom, Timon van Dijk, Johan Voorberg 

en toernooidirecteur Ted Barendse 
 Zetteninvoer:  Joris Geene, Thierry Bieger, Ting Ting Lu en Anna Martinez 

 Kaasplanken: Winston van Ee 
 Standaardjes: Joost Michielsen 

 Chess queens: Anne Haast, Bianca Muhren en Lisa Schut 
 Toernooicoach: Dimitri Reinderman, David Klein en Ali Bitalzadeh 
 Digitale borden: Tu Tran 

 Wedstrijdleiding: Louis Wulffers, Arno Wiersma en André Wagner 
Met dank aan stichting Pathena (digitale borden) 
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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 2014 Pascalle Monteny RSB 

2011 Robby Kevlishvili HSB *in 1988 was de leeftijdslimiet 13 jaar 

2012 Robby Kevlishvili HSB 

2013 Robby Kevlishvili  HSB 

2014 Casper Schoppen SGS 



Eindstand jeugd 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ptn 
1. 1 De Boer, Eelke * 26w1 17b1 8w1 2b½ 24w1 6b1 3w0 4b1 25w1 7.5 
 3 Bruil, Rembrandt * 28w1 18b1 12w1 45b1 6w½ 4b1 1b1 2w½ 8w½ 7.5 
3. 8 Janse, Sebastiaan 33b1 25w1 1b0 35w1 13b½ 24w1 22b1 7w½ 3b½ 6.5 
 13 Geelhoed, Thijs 38w1 36b1 4w1 6b0 8w½ 10b0 5w1 22w1 2b1 6.5 
 10 Honkoop, Gilian 35b1 39w½ 7b½ 11w1 22b½ 13w1 2w½ 6b½ 18w1 6.5 
 7 Nguyen, Lucas 32w1 22b0 10w½ 42b1 20w½ 12b1 14w1 8b½ 6w1 6.5 
7. 2 Hilwerda, Jonas 27b1 19w1 9b½ 1w½ 17b1 45w1 10b½ 3b½ 13w0 6.0 
 17 Kutchoukov, Daniel 42w1 1w0 31b1 14b1 2w0 26b1 20w1 25w0 47b1 6.0 
 4 Van Dael, Siem 29b1 21w1 13b0 19w1 9b1 3w0 45b1 1w0 26b1 6.0 
 14 Elgersma, Onno 39b0 5w1 25b1 17w0 43b1 41w1 7b0 11w1 28b1 6.0 
11. 6 Bruggink, Tycho 31b1 23w1 22b1 13w1 3b½ 1w0 25b½ 10w½ 7b0 5.5 
 25 Allaart, Jesse 50w1 8b0 14w0 48b1 23b1 9w1 6w½ 17b1 1b0 5.5 
 5 Hoeneveld, Maarten 30w½ 14b0 42w0 36b1 34w1 32w1 13b0 33b1 20w1 5.5 
14. 22 Bijvank, Kylian 47b1 7w1 6w0 12b1 10w½ 16b1 8w0 13b0 15w½ 5.0 
 45 De Man, Luuk 20w1 15w1 39b1 3w0 32b1 2b0 4w0 18b0 31w1 5.0 
 26 Tran, Tommy 1b0 40w1 11b0 29w1 35b1 17w0 21b1 39w1 4w0 5.0 
 9 Kanne, Kelvin 34w1 24b1 2w½ 16b½ 4w0 25b0 33w½ 30b1 40w½ 5.0 
 28 Maters, Arthur 3b0 43w0 47b1 31w1 11b0 19w1 24b1 16w1 14w0 5.0 
 18 Grutter, Tim 43b1 3w0 35b0 33w½ 27b1 21w½ 41b1 45w1 10b0 5.0 
 39 Rutjens, Mika 14w1 10b½ 45w0 32b0 46w1 33b½ 36w1 26b0 19w1 5.0 
 23 Van Steenoven, Luuk 48w1 6b0 36w1 24b0 25w0 40b0 37w1 21w1 11b1 5.0 
 40 Beukema, Constantijn 15b0 26b0 50w1 34b1 12w0 23w1 16b½ 35w1 9b½ 5.0 
23. 20 Albertus, Bram 45b0 38w1 41b1 21w½ 7b½ 11w1 17b0 47w½ 5b0 4.5 
 42 Rutten, Alexander 17b0 27w½ 5b1 7w0 19b½ 31w1 11b0 43w1 16b½ 4.5 
 16 Bourgonjen, Thijmen 41b0 37w1 29b1 9w½ 21b1 22w0 40w½ 28b0 42w½ 4.5 
 15 Algra, Sake 40w1 45b0 32w½ 30b½ 33w0 47b0 46w1 41w1 22b½ 4.5 
 47 Oron, Lennart 22w0 32b0 28w0 49b1 48w1 15w1 12b1 20b½ 17w0 4.5 
28. 11 Pham, Khoi 36w0 30b1 26w1 10b0 28w1 20b0 42w1 14b0 23w0 4.0 
 12 Salomons, Quinten 37b1 41w1 3b0 22w0 40b1 7w0 47w0 38b½ 30w½ 4.0 
 33 Koster, David 8w0 48b0 44w1 18b½ 15b1 39w½ 9b½ 5w0 32b½ 4.0 
 32 Boghossian, Wahe 7b0 47w1 15b½ 39w1 45w0 5b0 30w0 44b1 33w½ 4.0 
 21 Terwee, Michiel 46w1 4b0 48w1 20b½ 16w0 18b½ 26w0 23b0 27w1 4.0 
 19 Van Foreest, Machteld 44w1 2b0 34w½ 4b0 42w½ 28b0 29w1 36b1 39b0 4.0 
 31 Cvetkovic, Dusan 6w0 46b1 17w0 28b0 44w1 42b0 34w1 24b1 45b0 4.0 
 41 Ekker, Laurens 16w1 12b0 20w0 46b1 30w1 14b0 18w0 15b0 38w1 4.0 
 24 Muntean, Victor 49b1 9w0 43b1 23w1 1b0 8b0 28w0 31w0 50b1 4.0 
 30 Han, Yichen 5b½ 11w0 27b1 15w½ 41b0 35w½ 32b1 9w0 12b½ 4.0 
 43 Verheul, Job 18w0 28b1 24w0 38b1 14w0 36b0 27w1 42b0 29w1 4.0 
 48 Van Wijngaarden, Frank 23b0 33w1 21b0 25w0 47b0 37w0 50b1 46w1 35b1 4.0 
40. 36 Lu, Liqin 11b1 13w0 23b0 5w0 37b1 43w1 39b0 19w0 34b½ 3.5 
 35 De Haas, Tristan 10w0 50b1 18w1 8b0 26w0 30b½ 38w1 40b0 48w0 3.5 
 34 Van Cleef, Matteo 9b0 49w1 19b½ 40w0 5b0 29w½ 31b0 37b1 36w½ 3.5 
43. 29 Reina, Leon 4w0 44b1 16w0 26b0 38w½ 34b½ 19b0 49w1 43b0 3.0 
 38 Lipschart, Tobias 13b0 20b0 49w1 43w0 29b½ 27w1 35b0 12w½ 41b0 3.0 
 37 Kudlicka, Marek 12w0 16b0 46w0 50b1 36w0 48b1 23b0 34w0 49b1 3.0 
46. 27 Brands, Kevin 2w0 42b½ 30w0 44b1 18w0 38b0 43b0 50w1 21b0 2.5 
 46 Schelleman, Martijn 21b0 31w0 37b1 41w0 39b0 49w1 15b0 48b0 44w½ 2.5 
 44 Sealy, Dylan 19b0 29w0 33b0 27w0 31b0 50w1 49b1 32w0 46b½ 2.5 
49. 49 Hounjet, Luca 24w0 34b0 38b0 47w0 50w1 46b0 44w0 29b0 37w0 1.0 
50. 50 Haasbroek, Jason 25b0 35w0 40b0 37w0 49b0 44b0 48w0 27b0 24w0 0.0 
 
Eelke de Boer wint de barrage van Rembrandt Bruil met 2 – 1 
 

Eindstand meisjes 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ptn 
1. 14 Mang, Jessie 29b1 7w1 9b0 11w1 3b1 1w1 2b1 8w1 4b½ 7.5 
2. 1 Vd Brink, Nienke Loes 16w½ 5b1 12w1 9w1 2b1 14b0 18w½ 10b1 8b1 7.0 
 9 Adema, Marrit 24w1 20b1 14w1 1b0 15b1 2w1 8b0 5w1 11b1 7.0 
4. 2 Warnaar, Alisha 17b1 10w1 11b1 15w1 1w0 9b0 14w0 12b1 5b1 6.0 
 4 Bertholee, Arjuna 19b1 11w0 21b1 3w½ 13b0 23w1 7b1 18b1 14w½ 6.0 
6. 8 Zubair, Javeria Komal 23b1 15w0 27b1 13w½ 7b1 6b1 9w1 14b0 1w0 5.5 
 13 Woest, Imre 28w1 6b0 24w1 8b½ 4w1 5b0 10w½ 15w½ 3b1 5.5 
8. 11 Janse, Circe 26w1 4b1 2w0 14b0 25w1 16b1 5w0 6b1 9w0 5.0 
 10 Martinez, Sara 25b1 2b0 20w1 18b1 6w0 3w1 13b½ 1w0 15b½ 5.0 
 15 Roebers, Eline 30w1 8b1 6w1 2b0 9w0 18b0 16w1 13b½ 10w½ 5.0 
 7 Allaart, Janne 22w1 14b0 19w1 6b½ 8w0 12b1 4w0 17b½ 16w1 5.0 
 5 De Putter, Nina 20w0 1w0 26b1 24b1 17w1 13w1 11b1 9b0 2w0 5.0 
 6 Van Harten, Eva 21b1 13w1 15b0 7w½ 10b1 8w0 19b1 11w0 18b½ 5.0 
 18 Knuvers, Anouk 3b0 25w1 23b1 10w0 21b1 15w1 1b½ 4w0 6w½ 5.0 
15. 3 Boghossian, Linet 18w1 12b½ 16w1 4b½ 14w0 10b0 17w½ 23b1 13w0 4.5 
 12 Rijken, Heidi 27b1 3w½ 1b0 16w0 29b1 7w0 30b1 2w0 25b1 4.5 
 23 Tiggelman, Laura 8w0 30b1 18w0 27w1 16b½ 4b0 20w1 3w0 22b1 4.5 
 17 Raulji, Kavya 2w0 16b0 28w1 22b1 5b0 21w1 3b½ 7w½ 19b½ 4.5 
 19 Joosse, Zofyra 4w0 26b1 7b0 21w0 27b1 25b1 6w0 20b1 17w½ 4.5 
20. 16 De Boer, Marit 1b½ 17w1 3b0 12b1 23w½ 11w0 15b0 29w1 7b0 4.0 
 20 Jonkman, Amelia 5b1 9w0 10b0 25w0 26b1 22w1 23b0 19w0 28b1 4.0 
 29 Takang, Anna-Mae 14w0 24b0 22w0 30b1 12w0 28w1 21b1 16b0 26w1 4.0 
23. 25 Nissen, Mieke 10w0 18b0 30w1 20b1 11b0 19w0 22b½ 21w1 12w0 3.5 
 22 Tran, Kimmily 7b0 27w0 29b1 17w0 24w1 20b0 25w½ 26b1 23w0 3.5 
25. 21 Van den Born, Sofie 6w0 28b1 4w0 19b1 18w0 17b0 29w0 25b0 30w1 3.0 
 24 Willemse, Shamati 9b0 29w1 13b0 5w0 22b0 26w½ 28b0 30w1 27w½ 3.0 
27. 26 Stevanovic, Alexandra 11b0 19w0 5w0 28b1 20w0 24b½ 27b1 22w0 29b0 2.5 
 27 Van Dongen, Lana 12w0 22b1 8w0 23b0 19w0 30b0 26w0 28w1 24b½ 2.5 
29. 30 Reuver, Yrsa 15b0 23w0 25b0 29w0 28b1 27w1 12w0 24b0 21b0 2.0 
30. 28 Vriezen, Alba 13b0 21w0 17b0 26w0 30w0 29b0 24w1 27b0 20w0 1.0 


