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MANHATTAN’S WELLNESS & HEALTH CLUB
Hogeweyselaan 227
1382 JL Weesp
Telefoon 0294-419878
Geopend : Maandag t/m Vrijdag
Zaterdag en zondag

8.00 -- 23.00 uur
9.00 -- 17.00 uur

Diverse groepslessen o.a. Body Power, Body Shape, Boot Camp, Pilates,
Spinning, Basic Steps, Ab Blast, Tevens Zonnebanken en Sauna.

Documentverwerking
Sportprijzen
Stanzen

Hier had uw advertentie
kunnen staan!

Copy- & Printservice, Grootformaat printen
flock cijfers & letters, documentverwerking
stanswerk, bedrukken Textiel, DTP
Achtergracht 14 – 16,Weesp
Tel : 0294 – 410882
maurice@dssweesp.nl / martijn@dssweep.nl

Leren schaken?
Beter leren schaken?
Dat kan bij de WSC !
Gratis !!!
Voor jeugd en volwassenen
Info : 414534
Of kom langs op dinsdagavond
(zie pagina 1)
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Van de Voorzitter
Het laatste clubblad van seizoen 2008 – 2009 is gereed. Dit is dus traditioneel ook weer het clubblad
dat gelezen wordt tijdens de vakanties. Om de vakantie al schakend door te komen heeft de
voorzitter inmiddels er alweer een toernooi opzitten. Dit maal niet als schaker, maar 9 dagen lang
als arbiter in de 3e editie van het internationale schaaktoernooi Leiden Chess Tournament.
Een traan rolde over mijn wang toen ik in kennis werd gesteld van het overlijden van Peter Kersten
op 11 juni 2009. Hoewel de gezondheid van Peter al te wensen overliet was dit toch onverwacht.
Peter was bij ons een graag gezien schaker. Altijd vrolijk en altijd een prettige speler om tegen te
mogen schaken. Op het schaakbord werd er als het even kon dan ook schaak gegeven. Dat hoorde
erbij vond Peter. Na de partij was er altijd tijd voor een borreltje en nog een aantal spelletjes sneller
schaken. We zullen Peter zeker missen op de schaakclub. Ook via deze weg betuig ik mijn
medeleven aan de echtgenote en de overige familieleden van Peter.
Minder nieuws : helaas heeft het 8-tal in de externe competitie het niet gered om in de eerste klasse
te blijven en zijn dus gedegradeerd. Helaas werd de laatste wedstrijd uit tegen Grasmat met het
kleinste verschil verloren. Volgend jaar weer in de 2e-klasse spelen en dan maar weer proberen om
te promoveren naar de 1e-klasse.
Goed nieuws : Inmiddels heeft de WVGV van de gemeente Weesp vernomen dat binnenkort
begonnen wordt met de bouw van het nieuwe clubgebouw. Inmiddels zit de eerste paal al in de
grond.
In tegenstelling tot vorig jaar, en zoals gemeld op het programma zal de Algemene Leden
Vergadering dit jaar zijn op de dinsdag 25 augustus 2009. Op dinsdag 1 september 2009 zal de
openingsavond van het nieuwe seizoen zijn.
Zoals bekend zullen we ook weer van de partij zijn op de verenigingenmarkt van de Sluis en
Bruggenfeesten, dit maal op donderdag 27 augustus. Komt u dan ook bij onze kraam langs om nog
even een gezellig partijtje te schaken en zo eventuele nieuwe leden te begroeten ? Ook op vrijdag
28 augustus en zaterdag 29 augustus zullen we met een kraam aanwezig zijn waarbij diverse leden
van onze club het zullen opnemen tegen diegenen die wel een partij schaak willen spelen.
Voor diegenen die nog op vakantie gaan, wens ik een ieder, mede namens het gehele bestuur een
plezierige vakantie toe en hoop iedereen op de eerste avond van het nieuwe seizoen weer te mogen
begroeten.

Ariën Hooimeijer

20 juli 2009
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In Memoriam Peter Kersten
“Mevrouw mag ik twee jonge borrels van u?” Je hoort het hem nog zeggen, want Peter bood zijn
tegenstander ook altijd iets aan. Of : “Bart, dit was echt een wereldpartij”. Behalve van schaken
hield Peter vooral van schaak geven. Als dat kon deed hij het. (bijv e4 e5, f4 Dh4 schaak, g3 De7,
d3 Db4 schaak).
Ik heb in totaal vier partijen tegen hem gespeeld waarvan drie met wit en een met zwart. Die laatste
geef ik hier weer omdat het iets van zijn vaak originele zetten demonstreert.
Wit: Peter Kersten
Zwart: Henk Peperkamp
1.e4 e6 2.Le2 d5 3.exd5 exd5 4.Pf3 c5 5.O-O Pf6 6.De1 (Diagram 1) Typisch Peter, objectief
niet goed, maar er dreigt wel aftrekmat in één!

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvl-tr(
7zpp+-+pzpp'
6-+-+-sn-+&
5+-zpp+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+N+-#
2PzPPzPLzPPzP"
1tRNvL-wQRmK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-+-+k+(
7+pvl-+pzpp'
6p+nwq-snl+&
5+-+p+-wQ-%
4LzP-+-+-+$
3zP-+-+N+-#
2-vLP+rzPPzP"
1tR-+N+RmK-!
xabcdefghy

Diagram 1

Diagram 2

6...Le7 7.d4 O-O 8.dxc5 Lxc5 9.a3 Te8 10.Dd2 Pc6 11.Pc3 Lf5 12.b4 Lb6 13.Lb5 a6 14.La4
Lc7 15.Lb2 Dd6 16.Dg5 Lg6 17.Pd1 Te2 (Diagram 2) Het lijkt net of wit zijn toren bewust wil
laten insluiten! 18.Pe3 Td8 19.Pf5 Lxf5 20.Dxf5 De6 21.Dg5 h6 22.Dh4 Pe5 (Diagram 3)
Fataal, want d4 wordt nu toegankelijk voor het witte paard) 23.Pd4 Pg6 Even uitstel van executie
24.Pxe6 Pxh4 25.Pxd8 Toch de kwaliteit, maar een andere toren 25...Lxd8 26.Tad1 Pf5 27.Lb3
d4 28.Lxd4 Pxd4 29.Txd4 Lb6 30.Td6 Lc7 31.Tdd1 Lb6 32.c3 Pe4 33.Lc4 Pxf2

XABCDEFGHY
8-+-tr-+k+(
7+pvl-+pzp-'
6p+-+qsn-zp&
5+-+psn-+-%
4LzP-+-+-wQ$
3zP-+-+N+-#
2-vLP+rzPPzP"
1tR-+-+RmK-!
xabcdefghy
Diagram 3

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+p+-+pzp-'
6pvl-+-+-zp&
5+-+-+-+-%
4-zPL+-+-+$
3zP-zP-+-+-#
2-+-+rsnPzP"
1+-+R+RmK-!
xabcdefghy
Diagram 4

(Diagram 4) Er dreigt een aftrekschaak met de loper 34.Td8+ Hij kan schaak geven en ook de loper
op die manier nog weg krijgen 34...Lxd8 35.Lxe2 Pe4 36.c4
Peter bleef de kwaliteit voor en na nog 15 zetten kon ik het opgeven.
Henk Peperkamp
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Interne Competitie Senioren: Eindstand Periode 3

Peter Wijnand clubkampioen !

Peter Wijnand won ,net als in de tweede periode,weer al zijn wedstrijden.Met een score van 23 uit
24 werd hij weer clubkampioen. Dave van der Kist werd weer tweede met een score van 19,5 uit
24.Hakim Zoubaa eindigde knap als derde over het gehele jaar gerekend.Wim van Spengen kwam
na jarenlange afwezigheid weer terug en is het spel nog niet verleerd. Micha Pfeiffer,Cor Roetman en
Bert Hoetmer degradeerden ditmaal waarbij Micha acht maal verhinderd was.
In groep 2 won onze voorzitter Ariën Hooimeijer de titel.Hij deed het ook relatief het beste met een
winst van 59 interne ELO-punten. Jan-Marten Otterman en ondergetekende promoveerden eveneens
zodat alle drie degradanten weer terug keren in groep 1.Hans Frielink en René Groot konden we
verwelkomen als nieuwe deelnemers waarbij Hans promotie net misliep.
Klaas Siewertsen
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Interne Competitie Senioren: Eindstand 2008/2009

Ratinglijst
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Scheidsrechtervraagstuk 7
Hoe beslist u als scheidsrechter ?

XABCDEFGHY
8-+r+r+-+(
7zplwQ-+-+-'
6-+-+-mkp+&
5+-+p+-+-%
4-zp-zP-+-+$
3+-+-+-+P#
2PzPL+-zPP+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

Wit staat gewonnen. Hij kan Dxb7 spelen en pionnen
gaan rapen, maar beter is de lopers op het bord te
houden om matmogelijkheden te houden. Wit speelde dan
ook 43. Df4+. Althans, dat was de bedoeling.
In zijn enthousiasme over deze zet voerde hij zijn
armbeweging echter iets te breedvoerig uit, waarbij hij
met zijn pink de zwarte toren op c8 beroerde. 'Aanraken
is zetten,' riep zwart triomfantelijk. 'Je hebt de dame en
de toren aangeraakt, dan moet je Dxc8 spelen.'

Antwoord:
Toevallig stond de wedstrijdleider er vlakbij en die wees direct op een niet zo bekende regel: je hoeft
alleen met een stuk te zetten als je dat hebt aangeraakt met de bedoeling ermee te zetten. Nou is
een bedoeling moeilijk meetbaar, maar het beroeren met een mouw of een deel van de hand, terwijl
de speler een ander stuk duidelijk vastpakt, dat valt voor wedstrijdleiders onder 'onbedoeld'. Een
duidelijke zaak dus.
Volgens de witspeler zei de wedstrijdleider echter ook nog 'dat hij het onwaarschijnlijk vond dat wit
Dxc8 zou willen spelen.' Als dat zo was, was dat een heel ongelukkige uitspraak. De sterkte of
zwakte van een zet heeft namelijk niets te maken met 'aanraken is zetten'.
Het is verstandig van de FIDE geweest om het opzet beperkt te formuleren. Een scheidsrechter kan
niet kijken in het hoofd van een speler. Daarom kan de scheidsrechter nauwelijks onderzoeken of het
wel of niet de bedoeling van de speler is geweest een bepaalde zet te doen. Zou hij dat onderzoek
wel doen kost dat tijd, en de uitkomst ervan is veelal omstreden.
Zulke problemen kan een scheidsrechter niet snel beslechten, terwijl dat van een scheidsrechter wel
wordt verwacht. De partij mag immers niet te lang onderbroken worden, de spelers moeten verder
schaken. We mogen dan ook blij zijn dat artikel 4.3 het de scheidsrechter eenvoudig maakt. We
mogen die regel daarom niet nodeloos ingewikkeld maken.
Bij 'opzet' gaat het om het verschil tussen 'per ongeluk' en 'ik heb me vergist'. Indien een schaakstuk per ongeluk is aangeraakt, ontbreekt het opzet. Maar, bij vergissen is
het opzet wel (even) aanwezig (geweest) om het stuk aan te raken.
Opgave 7 :
Hoe beslist u als scheidsrechter ?
Tijdens het Leiden Chess Tournament 2009 wordt tijdens de partij Pavlovic – Wohl door de
zwartspeler de arbiter er bij geroepen in verband met een claim tot remise in verband met 3 maal
dezelfde stelling. De speler heeft de klok stilgezet en daarna de arbiter er bij geroepen.
Hij laat zien, met behulp de zet op het bord, hoe hij 3 maal dezelfde stelling bereikt.
Tegelijkertijd gaat in de zaal een mobiele telefoon af.
Hoe reageert u als scheidsrechter ?

Ariën Hooimeijer
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Het Grasmat 1 - WSC 1
Het Grasmat 1 – WSC 1 gespeeld op 27 april 2009:
1w
2z
3w
4z
5w
6z
7w
8z

Peter Wijnand
Hans Wijnand
Dave van der Kist
Dick Spel
Hakim Zoubaa
Wim van Spengen
Wim Blijstra
Michel Weenink

1917
1968
1652
1805

1453
1681
WSC 1

0 – 1
1 - 0
1 - 0
0 - 1
1 - 0
½ - ½
0 - 1
0 - 1
------3½ – 4½

Werner Möller
Peter Lof
Jeannot Tuynman
Mischa de Rue
Martin Randt
Gerben Wieldraaijer
Wouter Tieleman
Mudra Knook

1996
1943
1636
1836
1746
1742
1717

Het Grasmat 1

Twee maal werd ik door de teamleider van Grasmat benaderd om een partij vooruit te laten spelen.
Hakim en Michel werden uiteindelijk bereid gevonden hun tegenstander te zijn. Iets zegt me dat ik
het tweede verzoek beter niet had kunnen honoreren.
Het meest interessante van mijn partij is eigenlijk de opening:
1.e4 c6 2.d4 d5 3.e5 c5!? Wat is dit nu, naar c5 in 2 zetten? Dat kan toch niet goed zijn? Maar er
zit een addertje onder het gras: zwart streeft een soort franse doorschuifvariant na waarin hij nog
de mogelijkheid heeft om zijn dameloper buiten de pionnenketen te ontwikkelen. En dat vindt hij wel
een ‘tempoverlies’ waard.
4.dxc5 Pc6 zolang wit Pf3 nog niet gespeeld heeft wil zwart zijn loper nog niet ontwikkelen 5.Pf3
Lg4 6.Lb5 e6 hij staat nu op het punt om op c5 te slaan met een goede stelling. 7.c3?! vanwege
de variant Lxc5? 8.Lxc6+ bxc6 9.Da4, maar gewoon Le3 of zelfs b4 is beter, omdat na Lxf3 8.Dxf3
Lxc5 zwart z’n geofferde pion gewoon terug heeft met de stelling die hij wilde 9.Dg3 g6 Pe7
10.Dxg7 Tg8 11.Dxh7 Txg2 was ook een mogelijkheid, maar hij vertrouwde mijn vrijpion op de h-lijn
niet 10.0-0 Pge7 11.Lg5 Dc7 Pf5? 12.Lxd8 Pxg3 13.Lf6 Pxf1 14.Lxh8 en het paard is gevangen
12.Lf6 Pf5 13.Dh3 0-0 14.g4 Pg7 15.Pd2?! Dh6 met licht voordeel h5 16.gxh5?! Pf3 Pxh5
17.Le2? dit doet de stelling de das om. Ik dacht echter nog steeds dat ik beter stond Pxf6 18.exf6
Df4 oeps, over het hoofd gezien, f6 gaat nu vallen en mijn stelling is gatenkaas 19.Pb3 Ld6
20.Kh1? Dxf6 21.f4 Kg7 22.Dg3 Th8 23.Tf2 Th4 24.Taf1 Tah8 25.Pc1 Pe7 26.Pd3 Pf5
27.Dg1 Lc7 en ik kon het niet meer aanzien 0-1

XABCDEFGHY
8r+-+-mk-+(
7+pwq-vlpzp-'
6p+n+p+p+&
5+-zPp+-+-%
4LzP-zP-+-tr$
3zP-+-+PsnP#
2-+-+NvLP+"
1tR-+QmK-+R!
xabcdefghy

Het lijkt me toch niet zo moeilijk om te berekenen dat
zwart na Pxh1 20.Lxh4 Lxh4+ 21.Kd2 Pg3 gewoon een
stuk voorstaat met goede stelling.
Maar de partij ging verder met Pxe2? 20.Lxh4 Lxh4+
21.Kxe2 en nu is het wit die materiaal heeft gewonnen.
Het einde van de partij was nog schrijnender; de stelling is
ongeveer gelijk, er is niets aan de hand en zwart overziet
mat in 1!!

9

Hans heeft een zeer goede partij afgeleverd. Beetje bij beetje wurgde hij elke tegenkans uit de witte
stelling zodat deze uiteindelijk bijna geen stuk meer kon verroeren. Uit arren moede leverde wit
maar een toren in om zich te bevrijden,
maar dat kon hem natuurlijk ook niet meer redden.
Dave stond de hele partij beter, maar vond het moeilijk om het af te maken. Uiteindelijk hielp zwart
hem door in vliegende tijdnood een volle dame in te laten staan.
Wim (van Spengen) had licht voordeel in de eindstelling, maar meer dan zettenherhaling zat er niet
in.
Over de partij van Michel valt ook weinig te zeggen, gewoon omdat die niet zolang duurde. 1.Pc3
Pf6 2.e4 e5 3.f4 exf4?! 4.e5 De7?! dit is de eerste van drie mogelijk heden om zijn fout te
erkennen en het paard naar g8 terug te spelen. 5.De2 f3
2e mogelijkheid 6.Pxf3 Pg4 laatste mogelijkheid 7.d4 c6 8.Pe4 De6 9.Pfg5 Df5 10.Pd6+ Lxd6
11.exd6+ Kf8 12.De7+ 1-0
Dick speelde de laatste partij van de avond uit bij een stand van 3½-3½.
En hij speelde een mooie partij. Maakte gebruik van elk foutje van zijn tegenstander, tot hij zo
gewonnen stond dat niemand het wit kwalijk zou hebben genomen als hij had opgegeven. En toen
kwam de tijdnood!!

XABCDEFGHY
8r+-+r+-mk(
7+-+-wq-vlp'
6pzp-+-+p+&
5+lzpQ+p+-%
4-+-+n+-+$
3vLP+-zP-zPP#
2P+R+NzPL+"
1+-+R+-mK-!
xabcdefghy
XABCDEFGHY
8-+-+-+-mk(
7+-+R+-vl-'
6pzp-+-+pzp&
5+-zp-+p+l%
4-+-+-+-+$
3vLP+-zP-zPP#
2P+-+-zPLmK"
1wq-+-+-+-!
xabcdefghy

Met Tad8 dreigt Dick om midden op het bord de dame te
winnen. Het beste is nog om paard en toren terug te
krijgen voor de dame met 26.Lxe4 Tad8 27.Lf3 Txd5
28.Lxd5 en Td8 27.Pc3 slaat niet door.
Wir speelde 26.Tcd2? om na Pxd2 met kwaliteitsverlies
weg te komen. Dick ging echter voor het betere Lxe2
27.Lxe4 ook na 27.Txe2 Tad8 verliest wit de dame voor
een toren 27...Lxd1 28.Dxa8 Txa8 29.Lxa8 Lh5
30.Lxc6 h6 31.Td7 Df6 32.Lg2 Da1+ 33.Kh2 en we
zijn in het volgende diagram aanbeland.

Hier speelde zwart 33...De5? en dat was ook meteen de
laatste zet die nog genoteerd werd. Het vraagteken plaats
ik omdat een eenvoudige pionnenroof hier de beste
voorzetting is: Dxa2 34.Lc1 Dxf2 35.Td2 Le2 met de
dreiging Le5. Maar hij staat na de partijzet nog steeds
gewonnen natuurlijk.
In grote tijdnood verloor hij daarna z’n massieve
voorsprong en liet zich zelfs mat zetten. Een kras op z’n
schaakziel noemde Dick het. Helaas komt het vaker voor
dat hij een gewonnen stelling weggooit en daar profiteer ik
dan weer van!

Peter Wijnand
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Eindstand Snelschaken

11

Jeugd: Uitslagen

12

Jeugd: Uitslagen 2

13

Puzzel van de week
Puzzel 1 t/m 4: De jeugdspelers vonden dit de makkelijkste puzzels (meeste goede antwoorden)
2

1

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+K+-+-+-'
6-+-+-+-vL&
5+-mk-+-+-%
4-+Pzp-+-+$
3+-+P+-+-#
2-+-+-+-+"
1wq-+-+-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-tr-tr-mk(
7zpl+-snpzp-'
6-zp-+p+p+&
5+-+q+-+-%
4-+-+-+-+$
3+PwQ-+-zP-#
2PvL-+PzP-+"
1+-tR-+RmK-!
xabcdefghy

3

4

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-+-+P+&
5+-+-+-+p%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-mkp#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8r+-wqlvl-tr(
7+pzp-mk-zp-'
6p+n+-+nzp&
5+-+-+-+-%
4-+-zPp+-+$
3+L+-+p+Q#
2PzPP+-zPPzP"
1tRNvL-+-mK-!
xabcdefghy

Puzzel 5 t/m 8: De jeugdspelers vonden dit de moeilijkste puzzels (minst goede antwoorden)
5

6

XABCDEFGHY
8rsnlwqkvln+(
7zppzppzp-+-'
6-+-+-+-tr&
5+-+-+-zpp%
4-+-zP-zp-+$
3+-+LzP-vL-#
2PzPP+-zPPzP"
1tRN+QmK-sNR!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-mkl+-+-+(
7+pwq-+-+p'
6-+-+-+p+&
5+-+-+-+-%
4-+-+-+-+$
3+P+-+-wQ-#
2P+-+-vL-zP"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy
14

Oplossingen: Pagina 18

7

8

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+p+-'
6-+-+p+-+&
5+-+-+-+-%
4-+-zP-+-+$
3+-+-+k+-#
2P+-+-+-+"
1+-+-+K+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-zPk+-+-'
6-+-+-+-+&
5mK-+-zP-+-%
4-+-+-+-+$
3+-+-+-+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
Breinbrekers

Dave van der Kist

De laatste maanden heb ik veel tijd gestoken in mijn schaaktraining. Een van de Dvd's die ik
gebruikte bevatte opgaven met als thema Calculatie. Eenerzijds schrok ik van de pittigheid,
anderzijds kreeg ik een warm gevoel bij het zien van de prachtige oplossingen. Kortom een grote
maar leuke uitdaging. De bedoeling is om het zoveel mogelijk uit het hoofd te doen, maar het is net
zo leuk om met al schuivend met de stukken tot de oplossing te komen.

XABCDEFGHY
8-+r+kvl-tr(
7zpp+lzppzpp'
6n+-+-+-+&
5+-+P+-+-%
4-wqLzPn+-+$
3+Q+-+-+-#
2PzP-sNNzPPzP"
1tR-vL-mK-+R!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+Rzpk'
6r+-+p+-zp&
5zp-+psN-+-%
4P+-zPqzP-vl$
3+PwQ-+-+P#
2-+-+-+P+"
1+-+-+-mK-!
xabcdefghy

01. Wat zou u doen?
A.Lxa6 B.Dxb4 C.Anders nl.

02. De zwartspeler koos voor De1+
bent u het eens met zijn beslissing?

XABCDEFGHY
8-+q+-+k+(
7zp-vLr+pzp-'
6-+Q+-+-zp&
5+-+p+-+-%
4-+-+-+-+$
3+-zP-+-+-#
2PzP-+-zPKzP"
1+-+-tR-+-!
xabcdefghy

XABCDEFGHY
8-+-+-+k+(
7+-+-+p+-'
6-+-+-zP-zp&
5+-+r+-zp-%
4-wqp+-+-+$
3+-+-+R+P#
2-zP-+Q+P+"
1+-+-+-+K!
xabcdefghy

03. Zwart dreigt de loper te slaan.
Valt de loper nog te redden?

04. Wit aan zet. Hoe beoordeelt u de
stelling?
Oplossingen: Pagina 18
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2008-2009: mooi maar pijnlijk

Dave van der Kist

Nog 2 lege pagina's in het clubblad. Hoe gaan we dat eens vullen? Vele gedachten gingen door mijn
hoofd. Wat is er het afgelopen jaar allemaal gebeurd? Waar kan ik over schrijven? Oh ja, mijn
verliespartij in de allereerste ronde van de interne. Doet nog steeds pijn. En dan die verliespartij
tegen HSG (Hilversum), waar ik de winst liet glippen. Over externe wedstrijden gesproken....
Degradatie naar de 2e klasse, 200 ratingpunten verloren, zijn er eigenlijk nog positieve dingen?
Ik blader eens door mijn notatieboekjes. Het gaat van kwaad tot erger. Maar gelukkig, ik vind nog
een hele belangrijke remise, een (bijna) foutloze partij, sterke eindspelen, thrillers en zelfs een
dameoffer! Laten we aan het begin van het seizoen beginnen.

XABCDEFGHY
8r+lwqktr-+(
7zppzppvlpvLp'
6-+n+-+-+&
5+-+Q+-+-%
4-+L+P+-+$
3+-zp-+N+-#
2PzP-+-zPPzP"
1tRN+-mK-+R!
xabcdefghy

Dave van der Kist - Cor Roetman
Interne Competitie WSC Ronde 1.1
09-09-2008
1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Le7 4.d4 exd4 5.c3 dxc3
6.Dd5 Ph6 7.Lxh6 Tf8 8.Lxg7 (Zie diagram) Ik weet het
nog goed. Ik begon achterover te leunen. 'Zo die partij heb
ik in mijn broekzak'. 8...Pb4 9.Dh5 cxb2 10.Lxf7+?
Lijkt in eerste instantie ok, maar het is te mooi om goed te
zijn. Natuurlijk heeft wit een eenvoudig te winnen stelling
na 10.Lxb2 10...Txf7 11.Pe5 Pd3+ Goed gespeeld. Dit
was de zet die ik miste bij 10.Lxf7+ Zwart geeft het stuk
terug en blijft een kwaliteit voor. 12.Pxd3 bxa1=D
13.Lxa1 d6 14.O-O Dd7 15.f3 b6 16.Td1 La6 17.Pe5
De6 18.Pxf7 Dxf7 19.Dh3 Lc8 20.Dh6 Le6 21.Dc1 OO-O 22.Dc6 Kb8 10...Txf7 11.Pe5 Pd3+ 12.Pxd3
bxa1=D 13.Lxa1 d6 14.O-O Dd7 15.f3 b6 16.Td1 La6
17.Pe5 Het kwaliteit had ik weer terug. Maar zoals de
volgende zetten laten zien; het was knokken om een voordeeltje te krijgen.
10...Txf7 11.Pe5 Pd3+ 12.Pxd3 bxa1=D 13.Lxa1 d6 14.O-O Dd7 15.f3 b6 16.Td1 La6
17.Pe5 De6 18.Pxf7 Dxf7 19.Dh3 Lc8 20.Dh6 Le6 21.Dc1 O-O-O 22.Dc6 Kb8
23.a4 Ld7 24.Dc2 Lf6 25.Lxf6 Dxf6 26.Pc3 c6 27.a5 Kb7 28.Dd3 Le8 29.axb6 axb6 30.Ta1
b5 31.Dd2 Ta8 32.Tc1 De5 33.Dh6 Tc8 34.Dxh7+ Tc7 35.Dh4 b4 36.Pe2 c5 37.Pf4 Lc6
38.Dh6 Dd4+ 39.Kh1 Dd2 40.Ta1 Db2 41.Td1 Td7 42.h4 De5 43.Pd3 De7 44.Df4 Lb5
45.Pc1 Kc6 46.g3 De5 47.Dxe5 dxe5 . Zonder dat iemand een voordeeltje kreeg belandden we in
tijdnood. Cor bood geheel terecht remise aan, maar ik was zo eigenwijs om het af te slaan. Ik wist
nog een gewonnen stelling te krijgen, maar Cor was de snelste. 0-1 Het heeft me nog heel wat
nachtrust gekost!
Dan zijn we nu beland in mijn grootste nachtmerrie. De
partij die letterlijk en figuurlijk een vieze vlek in mijn
notatieboekje is. Het was een externe wedstrijd; Laren 1 HSG 3. Ik kwam met voordeel uit de opening ondanks een
knullig tempoverlies door Le7-Lc5-Le7. Wit heeft net
28.Le2 gespeeld (zie diagram). Ik begon lang na te
denken. Er moest toch iets zijn! De open g-lijn, en al die
stukken die de koningsvleugel razendsnel onveilig kunnen
maken. Een stemmetje in mijn hoofd begon te fluisteren:
, , Tg2, Tg2, Tg2, Tg2, Tg2, Tg2, Tg2, Tg2, Tg2. Ik besloot er
toch maar eens naar te kijken. Bijvoorbeeld 28...Txg2
29.Kxg2 Dg5+ 30.Kh1 Ke7 31.Tg1 en wit wint. Andere
manieren zag ik ook niet. Maar het stemmetje bleef. Ik
begon me te irriteren aan het stemmetje, en probeerde het
weg te krijgen met 'Doe toch eens normaal, Txg2 slaat
nergens op'. Toen het stemmetje maar niet weg wilde gaan
speelde ik 28...Dg5??
Het voordeel was weg, en ik verloor de partij.
Tg2

Tg2

XHGFEDCBAY
1K+R+R+-+!
2zPPzPL+P+-"
3-+-+NsN-+#
4+-zpP+-+-$
5p+-zp-+-+%
6+-+-vlp+-&
7n+pwql+-wQ'
8+r+ktr-+-(
xhgfedcbay

Na afloop van de wedstrijd ben ik bij Hans Wijnand gaan analyseren. We dronken een wijntje en
lieten de computer het werk doen. Bij de 28e zet aangekomen zag de computer iets opvallends, u
raad het al: 28...Txg2!! wegens 29.Kxg2?? Lh3+! 30.Kxh3 Dxa7. Ik schrok zo erg dat het halve
glas wijn op het notatieboekje viel. Met als gevolg, een grote vieze vlek.
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De stelling hiernaast is afkomstig uit de beslissende partij
tussen Hoogland 1 en Laren 1. Het was 3-4 en ik moest
dus remise spelen om de winst veilig te stellen. Wellicht is
hier het simpele 51.Kc3 of 51.Pd5 voldoende voor remise.
Er is echter een zet die veel sneller tot remise leidt:
51.Pxf5!! Pxf5 52.Ke4 Pg3+ 53.Kxe5 Pxh5 54.Kf5
Pg3 55.Kg4 Pe2 56.Kh5 Remise
Hoogland is uiteindelijk kampioen geworden, en Laren was
het enige team dat van Hoogland wist te winnen. Toch nog
een positief puntje dit seizoen!
Ineens verschijnt er een belangrijke stelling door mijn
hoofd. Een van mijn doelen was dit seizoen clubkampioen
te worden. Maar op de club loopt er nog ene Peter Wijnand
rond, die niet zo van verliezen houdt. Probeer maar eens
iemand te kloppen die in 2 perioden (op rij) 100% haalt!
Hoe moeilijk dit is blijkt bijvoorbeeld uit de stelling
hiernaast.
Peter heeft net het natuurlijke 16.Lc4 gespeeld. Dit
weerhoudt zwart er van om 16...Le6 te spelen. Toch wilde
ik de loper ontwikkelen en met tempo Td8 spelen. Daarom
speelde ik de zet 16...g4
Natuurlijk heeft Peter door wat de zwarte plannen zijn, en
bedenkt een heel gemeen valletje. 17.Dd2 P6h5? Mijn
bedoeling weet ik niet meer maar 17...gxf3 18.Txf3 Pg4 is
duidelijk beter. 18.fxg4 Lxg4 19.g3 Td8 20.Df2 Ik ben
met open ogen in Peter zijn valletje getrapt! Er dreigt Lb6
en tegelijk staat het paard op f4 aangevallen. Zwart verliest
een stuk. Peter speelde daarna nauwkeurig genoeg om het
punt binnen te sprokkelen. Tegelijkertijd was dit een
belangrijke stap in de richting van zijn clubkampioenschap.
Ik heb er nu een beetje genoeg van om alle verliespartijen
terug te zien. Als laatst 'de (mijn) partij van het seizoen'
Erik Hupkens van der Elst - Dave van der Kist
Interne Competitie Laren 08-05-2009
1.e4 d6 2.d4 Pf6 3.Pc3 c6 4.f4 Da5 5.Dd3 Pa6 6.Le3
Pb4 7.Dd2 (zie diagram) 7...Pxe4!
Wint het kleine
kwaliteit voor 2 a 3 pionnen. 8.Pxe4 Pxc2+ 9.Kd1 Dxd2+
10.Kxd2 Pxa1 11.Ld3 Le6 12.Pf3 Lxa2 13.Txa1 Ld5!
Met tempo, wit moet f3 dekken en zwart kan de slechte
loper ruilen. 14.Ke2 Lxe4 15.Lxe4 d5 16.Ld3 e6 17.f5?
Zwart moet de torens activeren, waarom wil wit lijnen
openen? 17...exf5 18.Lxf5 Ld6 19.h4? Wil wit nou nog
een lijn openen? 19...f6 20.h5 Kf7 21.g4 g6 22.hxg6+
hxg6 23.Ld3 a6! Nu kan ook de toren op a8 gaan
meedoen 24.Tf1 Tae8 Beide zwarte torens staan nu op de
open lijnen 25.Kd2 Lb4+ 26.Ke2 Kg7 Voor het geval
dat... 27.Kf2 Ld6! bereidt Th3 voor 28.Lc1 Th3 29.Ld2
Teh8 Laat de e-lijn niet in de steek wegens Lg3+!! 30.Kg2
Tg3+ 31.Kf2 Txg4 32.Tg1 Txg1 33.Kxg1 g5 34.Lf5
Te8 35.Kf2 Te7! Misschien niet de beste zet, maar zwart
wil c5 spelen. Dan is het handig om naar c7 te kunnen om
de pion te ondersteunen. 36.b4! Er zullen nog meer goede
zetten zijn, maar in de partij zag ik dit als de enige
mogelijkheid. Wit begrijpt de zwarte plannen. 36...Tc7
37.Pe1 b6 38.Pd3 Kh6! Door de extra pionnen kan zwart
zowel op de koningsvleugel als op de damevleugel
aanvallen. De witte stukken weten niet waar ze moeten
staan. 39.Le3 Kh5 40.Kf3 a5 41.bxa5 bxa5 42.Pb2 Tb7
43.Pa4 Tb4 44.Lc2 f5 De pionnen lopen met gemak door.
45.Ke2 f4 46.Lf2 g4 47.Kd3 g3 48.Le1 Kg4!! (zie
diagram) het begin van de 'finishing touch' 49.Lxb4 Lxb4
50.Ld1+ f3! 51.Ke3 Ld2+ 0-1
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XABCDEFGHY
8-+-+-+-+(
7+-+-+-+-'
6-+-sn-+-zp&
5+-mk-zpp+P%
4-+P+-+-+$
3+-+KsNP+-#
2-+-+-+-+"
1+-+-+-+-!
xabcdefghy
XABCDEFGHY
8r+l+k+-tr(
7+-wq-vlp+-'
6p+p+-sn-zp&
5+-+-zp-zp-%
4-+L+Psn-+$
3+NsN-vLP+-#
2P+P+-+PzP"
1tR-+Q+R+K!
xabcdefghy
XHGFEDCBAY
1RsNLmK-+-tR!
2zPP+-wQPzPP"
3-+-vL-sN-+#
4+-zPPzP-sn-$
5-+-+-+-wq%
6+-sn-zpp+-&
7pzppzp-+pzp'
8tr-vlk+l+r(
xhgfedcbay
XHGFEDCBAY
1-+-vL-+-+!
2+-+-+L+-"
3-zp-+K+-+#
4+kzp-zP-trN$
5-+-+p+-zp%
6+-+-vlp+-&
7-+-+-+-+'
8+-+-+-+-(
xhgfedcbay

Oplossingen
Puzzel van de week
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Lf8#
Dxg7#
1...h2+ 2.Kh1 Kh3 3.b7 h4 4.g8D Remise
De6#
1.Dxh5+ Txh5 2.Lg6#
1.Lh7+ Kxh7 2.Dxc7
1.d5! exd5 2.a4 De zwarte Koning komt niet in

het vierkant omdat

de pion op d5 in de weg staat!
8. 1.Kb6 (1.e6+? Kxc7) 1...Kc8 2. Kxc7 3.e6 Kd8 4.Kd6 Ke8 5.e7

Breinbrekers
Opgave 1
A.
Laten we eerst naar 1.Lxa6 kijken. Zwart heeft nu de optie om 1...Txc1+! te spelen. Dit
haalt de verdediger van d2 weg. 2.Txc1 Dxd2+ 3.Kf1 Nu valt het op dat zwart niet op a6 kan slaan
(3...bxa6 4.Db8+ Lc8 5.Dxc8#) Het lijkt er dus op dat wit ok is. Maar er zit nog een addertje onder
het gras! 3...Dxc1+!! 4.Pxc1 Pd2+ en zwart wint materiaal. Dus 1.Lxa6 is niet goed! Erg knap als
u dit gevonden heeft!
B.
Dan nu 1.Dxb4 Pxb4 2.Pxe4 Txc4! en bijvoorbeeld 3.0-0 Pxd5. Zwart heeft zijn pion
terug, en ook al heeft wit een ontwikkelingsvoorsprong, zwart is ok.
C.

Maar wat anders? De beste zet is 1.a3!!
Het belangrijkst van de zet a3 is dat het een paard van b4 houdt. Ik geef 2 varianten:
1...Pxd2 2.axb4 Pxb3 3.Lxb3
1...Da5. De penning blijft even gehandhaafd, maar wit heeft 2.Dxb7! Txc4 3.b4

Opgave 2
De 2e opgave is de moeilijkste en de mooiste (oke smaken verschillen).
Laten we eerst kijken hoe goed/slecht 1...De1+ is 2.Dxe1 Lxe1 wit heeft een pion meer, en zijn
stukken staan goed opgesteld. Het eindspel is duidelijk goed voor wit. Misschien heeft zwart iets
anders dan 1...De1+.
Misschien is 1...Db1+ een idee. 2.Kh2 Lf2. Het lijkt er op dat wit mat loopt, maar wit heeft nog een
troef in handen nl. 3.Txg7+! en nu is het zwart die mat loopt! 3...Kxg7 4.Dc7+ Kg8 5.Df7+ Kh8
6.Pg6+ en zwart moet de Dame offeren om het mat te ontlopen. Misschien is 1...De1+ toch een
goede zet. Laten we nog niet opgeven. Het idee van zwart is goed. Als het paard of de Dame
weggejaagd kunnen worden, dan heeft zwart kansen met Db1+ of De1+. De beste zet is daarom
1...Tc6!!
2 opties (Alle andere opties geven zwart een winnend eindspel):
2.Dxc6 De1+ 3.Kh2 Lg3#
2.Pxc6 Db1+ 3.Kh2 Lf2 en wit loopt mat.
Opgave 3
1.Db5! wegens
1...Dxc7? 2.Te8+ Kh7 3.Dd3+ g6 4.Dd4 en wit wint.
1...Txc7 2.Te8+ wint de Dame
Opgave 4
De winnende zet is 1.Te3! Td8 (Kh7 2.Te8 met het idee De4+) 2.Te8+ Txe8 3.Dxe8+ Df8
4.Dxf8+ Kxf8 5.Kg1 Ke8 6.Kf2 Kd7 7.Ke3 Ke6 (7...Kc6 8.Kd4 Kb5 9.Kd5 Kb4 10.g4 Kb5 11.Kd6
Kb4 12.Kc6!! dwingt de ruil tussen de b en c pionnen af. Daarna Loopt wit naar f7) 8.Kd4 Kxf6
9.Kxc4 Ke6 De pion op de b-lijn zorgt voor een eenvoudige winst (wit heeft de tijd om pionnen op
de koningsvleugel te rapen wanneer zwart naar de b lijn toe loopt).
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