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bond Groot-Amsterdam, met twee teams in de KNSB-competitie en twee teams in de SGA-competitie. De speelzaal is 
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Het Amsterdam Open 

– door Dirk Goes – 

Het persoonlijk kampioenschap van de SGA (voorheen het Wil Haggenburg-toernooi) ging de laatste jaren gebukt onder 
hevig tanende belangstelling. In 2017 werd met 48 deelnemers een laagterecord gebroken, en het bestuur van de SGA 
krabde zich achter de oren om het verloop een krachtig halt toe te roepen. Gesuggereerd werd er een weekendtoernooi 
van te maken en het evenement open te stellen voor alle gezindten, zodat ook schakers uit andere onderbonden zich 
konden inschrijven. Aldus werd besloten, en dat bleek een prima idee, want aan het eerste Amsterdam Open uit de ge-
schiedenis, dat in het weekend van 21 tot en met 23 september 2018 werd georganiseerd, werd deelgenomen door in to-
taal 122 schakers. 
 
Aanvankelijk was het de bedoeling dat de sporthal zelf plaats van handeling zou zijn, maar dat idee moest vanwege de 
hoge huur worden losgelaten, zodat als vanouds werd gespeeld in de bovenzaal op de vierde verdieping. Die leek iets te 
knus voor 122 schakers, maar dat werd creatief opgelost door een opbergruimte op dezelfde verdieping uit te ruimen. 
Het was een beetje krap, maar het kon net. 
 
Het toernooi werd gewonnen door Miguoel Admiraal (Kennemer Combinatie) en Barry Brink (Boven IJ-Nieuwendam) 
met een score van 5 uit 6. Ze hadden allebei een feestje te vieren: Miguoel werd de officiële toernooiwinnaar op grond 
van meer weerstandspunten, terwijl Barry op grond van zijn SGA-lidmaatschap kampioen van Amsterdam werd. De 
hoofdprijs in de B-groep werd ook al gedeeld, en wel tussen de Zuid-Afrikaan Kees Snijders en Boudewijn van Beck-
hoven (ENPS). De C-groep ten slotte werd een prooi voor de jeugd: Vadim van Kuijk (ASV Arnhem) won met 5½ uit 7 
en bleef daarmee Dennis Jansma (Purmerend) een halfje voor. 
 
Zukertort stuurde een driekoppige delegatie. Sybolt Strating presteerde uitstekend door met 4½ uit 6 (inclusief een bye 
op de zaterdagavond) ongeslagen te blijven, genoeg voor een met vier anderen gedeelde derde plaats. Onno Elgersma 
scoorde 3 uit 6 (driemaal verlies tegen de op papier sterkeren en driemaal winst op de iets minder sterken) en ging naar 
huis met een TPR die ongeveer gelijk was aan zijn rating. Henk Boot ten slotte fungeerde als evenmaker, kwam twee-
maal in actie, en scoorde 1 uit 2. 
 
En zo kon na afloop worden teruggeblikt op een geslaagd evenement. Tijdens de slotborrel deed het gerucht de ronde 
dat volgend jaar de sporthal in gebruik zal worden genomen opdat nog meer schakers kunnen worden toegelaten. Of 
dat financieel haalbaar zal zijn moet blijken, meer dan afwachten kunnen we voorlopig niet. 
 
 
 
 

De wondere wereld van het cryptogram 

– door Dirk Goes – 

Op zaterdag 16 februari 2019 hing ik de schaaktoerist uit in het Overijsselse Hardenberg, waar die dag het jaarlijkse 
rapidtoernooi werd georganiseerd in het plaatselijk wereldberoemde zalencentrum Mulder. Het is een behoorlijk eindje 
rijden (wat heet, dik 150 kilometer vanaf Amsterdam!), maar dan heb je ook wat. Prachtige locatie met heel veel verschil-
lende kranten op de leestafel, zo komt een mens moeiteloos de dag door. 
 
Al bladerend in de ‘Trouw’ van die bewuste dag, viel mijn oog plotseling op een half ingevuld cryptogram. Eén van de 
opgaven luidde als volgt: 
 
Zij loeren tussen de schaakstukken van de leraren. 
 
Een cryptogram met schaakstukken in de omschrijving, daar moest ik natuurlijk het mijne van weten. Nu ben ik tamelijk 
slecht in het oplossen van cryptogrammen, wat wellicht een beetje merkwaardig is voor een taalkundige, maar het oplos-
sen van cryptogrammen vereist nu eenmaal een vorm van associatief denken die ik ten enenmale ontbeer. Als ik de op-
lossing zie denk ik “O ja, grappig!”, maar zelf kom ik er niet op. Gelukkig had een eerdere lezer de oplossing al inge-
vuld, en wel als volgt: 
 

M E E S T E R S P I O N N E N 

 
Meesters, pionnen, meesterspionnen, u begrijpt …. Goed, pionnen zijn natuurlijk geen stukken, maar dat zie ik graag 
door de vingers, ik vinnum leuk! 
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Spijkenisse te sterk voor KNSB-cupteam 

– door Eric Roosendaal – 

 7 december 2018 Spijkenisse (2192) – Zukertort Amstelveen (2078)  3 - 1 

 Ricardo Klepke (2234) – Sybolt Strating (2307)  0 - 1 
 Daniel Zevenhuizen (2135) – Onno Elgersma (2181)  1 - 0 
 Erik Both (2184) – Daniel Kutchoukov (1837)  1 - 0 
 Maurits van der Linde (2214) – Eric Roosendaal (1987)  1 - 0 
 
Een ietwat provisorisch viertal (Eric was er toch eigenlijk ook voor het vervoer ….) ging door de duisternis van decem-
ber naar Spijkenisse. Vlak voor de bestemming werd bereikt, moest er een klein kwartiertje worden gewacht: de brug 
over de Oude Maas was open. Het was alsof het lot al wilde aangeven dat er voor de inzittenden deze avond vele hin-
derpalen op de weg zouden zijn. 
 
Maar goed, de drie inzittenden (Sybolt was op eigen gelegenheid gegaan) arriveerden nog keurig op tijd, en dus kon de 
strijd losbarsten. Een klein rekensommetje leerde dat Spijkenisse qua rating ruim favoriet zou zijn. Na een paar uur 
waren er in feite al twee uitslagen. Eric kwam minder uit de opening en kreeg een mataanval te verduren. Toen deed wit 
het fout – een gewonnen stelling werd een vrijwel gelijke stelling. Jawel, maar dan moest Eric wel die laatste strohalm 
grijpen. Immers: je krijgt vrijwel altijd nog een kans. Helaas werd de kans gemist, en toen was het even later voorbij. 
Anderzijds had Sybolt een vreemde opening waarin zwart heel actief speelde en in feite een gezonde pion cadeau deed. 
Sybolt incasseerde het kleinood met grote tevredenheid, zette zijn stukken goed neer, en toen zwart ook nog een paar 
keer ongelukkig afruilde was de stand weer gelijk. 
 
Daarmee was het woord aan de jeugd. Onno stond best aardig, maar een verkeerde afruil liet de zaak uit de hand lopen 
– helaas was dat niet meer te houden. Daniel dan, die stond zeer actief. “Ik zal wel ergens verloren hebben gestaan” 
meende de zwartspeler na afloop. Daniel kon het voordeel niet verzilveren, en toen een paard op h8 verdwaalde en 
werd ingesloten was het eindspel meteen afgelopen. Zo eiste de geopende brug een derde slachtoffer en keerde Amstel-
veen enigszins mismoedig huiswaarts. Op de A4 mocht vervolgens nog worden ervaren dat rond half twee ‘s nachts de 
nodige werkzaamheden worden verricht. Er waren maar liefst vijf banen tegelijk afgesloten, zodat de weg nog slechts 
voortsukkelend kon worden afgelegd en de reis nog maar eens een half uurtje werd vertraagd. Dat kon er ook nog wel 
bij …. 
 
 
 
 

SGA-cupteam sneuvelt reeds in eerste ronde 

– door Dirk Goes – 

 30 november 2018 VAS (2082) – Zukertort Amstelveen (2111)  2½ - 1½ 

 Martijn van der Eijk (2268) – Onno Elgersma (2136)  1 - 0 
 Ed Baarslag (2079) – Tjark Vos (2234)  0 - 1 
 Ticho Cornelisse (2057) – Paul-Peter Theulings (2083)  ½ - ½ 
 Sierk Kanis (1922) – Renzo Finkenflugel (1992)  1 - 0 
 
De strijd om de SGA-cup over het seizoen 2018/2019 is voor Zukertort alweer voorbij, vermits het team er niet in slaagde 
de eerste ronde te overleven. Paul-Peter speelde remise en Tjark kwam tot winst, maar dat was niet voldoende om 
nederlagen van Onno en Renzo weg te poetsen. 
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Onno Elgersma wint de Simonis-cup! 

– door Wouter Simonis – 

Op vrijdag 17 mei 2019 werd de tweede en laatste ronde van de rapidcompetitie gespeeld. Van degenen die de eerste 
ronde goed hadden gescoord, waren alleen Nico Louter (3 punten) en Eric Roosendaal (2½ punt) aanwezig. Daarnaast 
nog vier spelers die 2 punten hadden verzameld, waaronder Onno Elgersma. Onno versloeg achtereenvolgens Harold 
de Boer, John Spinhoven en Henk Boot. In de laatste ronde moest hij een halfje afstaan aan Olav Lucas. Daarmee werd 
zijn totaal 5½ punt, evenveel als Eric Roosendaal. In dat geval beslist het beste resultaat op de laatste speelavond, dat dus 
in het voordeel van Onno was. 
 
Na het clubkampioenschap nu dus ook de rapidcompetitie. Om in voetbaltermen te spreken: de dubbel. Ook extern 
leverde Onno dit seizoen een waardevolle bijdrage aan onze club: hij speelde alle wedstrijden van het eerste mee en 
scoorde 5 uit 9. 
 
Eindstand: 14 dec. 2018 17 mei 2019 Totaal 

1 Onno Elgersma 2 3½ 5½ 
2 Eric Roosendaal 2½ 3 5½ 
3 Nico Louter 3 2 5 
4 Michiel Harmsen 2 2½ 4½ 
5 Hugo Luirink 2 2 4 
6 Henk Boot 1½ 2 3½ 
7 John Spinhoven 2 1 3 
8 Harold de Boer – 2½ 2½ 
9 Olav Lucas – 2½ 2½ 
10 Edwin van Erp ½ 2 2½ 
11 Jeroen Schoonackers 2½ – 2½ 
12 Hanneke Elgersma 2 – 2 
13 Michiel Kors 2 – 2 
14 Walther Kappelhof 1½ – 1½ 
15 Tjark Vos 1½ – 1½ 
16 Maarten Langen  1 1 
17 Rugved Adavatkar 1 – 1 
18 Michel Hoetmer 1 – 1 
19 Hans Koster 1 – 1 
20 Wouter Simonis 1 0 1 
21 Romke Wielstra 1 – 1 
22 Saurabh Adavatkar 0 – 0 
23 Wilco Dado 0 – 0 
24 Albert Knazian 0 – 0 

 
 
 
 

Hing Ting Lai wint derde Amstelveense snelschaaktitel op rij! 

– door Eric Roosendaal – 

Vanwege de late Pasen was het lang licht en best mooi weer, maar toch waren er 44 schakers die de avond liever binnen 
doorbrachten. Onder hen vier oud-winnaars: Robert Ris, Piet Peelen, Manuel Bosboom en uiteraard titelverdediger Hing 
Ting Lai, alle vier IM's van naam en faam. Ook waren er een paar nieuwe gezichten, zoals Dick de Graaf (En Passant) en 
Anna Rudolph, een sterke Duitse die ‘om de hoek’ (Aalsmeer) woont. 
 
De favorieten begonnen vrijwel allemaal sterk. In de derde voorronde troffen zodoende enkele favorieten elkaar. Hing 
Ting Lai was kennelijk niet van plan cadeautjes uit te delen en eindigde met 9 uit 9! Daarmee werd het sprokkelen voor 
de overige groepsleden. Robert Ris kwam punten te kort voor de A-groep en was zo teleurgesteld dat hij de avond ver-
der voor gezien hield. Peelen, Bosboom, en ook De Graaf en Rudolph haalden wel de hoogste finalegroep. Verder plaats-
ten zich Bas Haver, Mykhailo Dorokhin en Jouke van Veelen. 
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Hing Ting begon de finale met een zege op Piet Peelen en won ook in ronde 2. Ook Manuel startte met 2 uit 2, maar kon 
dat tempo niet volhouden. Hing Ting bleef winnen, maakte 3 uit 3. In ronde 4 probeerde Manuel om Hing Ting met het 
nodige verbale vuurwerk te imponeren, maar Hing Ting schoof stoïcijns een gewonnen eindspel uit. Daarmee was de 
strijd om de eerste plek eigenlijk al wel beslist. Hing Ting eindigde op een verbluffende 7 uit 7 – met de voorronden mee 
was dat 16 uit 16, nog nooit vertoond. 
 
Daarachter werd dus om de kleinere prijzen geknokt. Dick de Graaf was niet zo best begonnen, maar won in de laatste 
twee ronden van naaste concurrenten Anna Rudolph en Bas Haver. Daarmee werd hij tweede, op 2½ punt van Hing 
Ting. Een punt daarachter eindigden Piet Peelen, Anna Rudolph en Bas Haver op de gedeelde derde plaats. 
 
Dat is de vierde titel voor Hing Ting Lai. Na zijn debuutzege in 2014 heeft hij nu ook al weer drie jaar op rij gewonnen, 
hetgeen betekent dat hij de wisselbeker mag houden. De schoorsteen zou wel eens heel vol kunnen worden in huize Lai 
…. 
 
De B-groep was een spannende affaire tussen twee Amstelveners. Nico Louter begon met twee zeges, maar leed toen een 
nederlaag tegen Richard Schelvis (die derde zou worden). Tjark Vos begon nog beter, met 3 uit 3, maar verloor toen ook 
al van Richard. Daarna gingen Nico en Tjark gelijk op, hun onderlinge partij in ronde 6 werd remise. Zodat ze de eerste 
prijs keurig deelden, met 5½ uit 7. 
 
Het toernooi werd voor het eerst gespeeld met het Fischer-tempo (3+2). Vooraf leek het niet onmogelijk dat de avond 
hierdoor zou uitlopen, maar in de praktijk was daar niets van te merken. Wel bleken enkele eindspelen tot op het bot te 
kunnen worden uitgespeeld, vaak tot groot amusement van velen die hun partij al hadden beëindigd. Het nieuwe tempo 
mag dus als geslaagd worden beschouwd. 
 
Onze dank gaat uit naar Schaakopening Essenties, die zeven extra prijzen voor een online-openingstraining ter beschik-
king stelde. 
 
 
Eindstanden 
 

Groep A   Groep B 

1 Hing Ting Lai 7   1 Tjark Vos 5½ 
2 Dick de Graaf 4½   

 
Nico Louter 5½ 

3 Anna Rudolph 3½   3 Richard Schelvis 4½ 

 
Piet Peelen 3½   4 Jan Helsloot 3½ 

 
Bas Haver 3½   5 Najib Nakad 3 

6 Manuel Bosboo 3   
 

Ardin Bosboom 3 
7 Mykhailo Dorokhin 2   7 Michiel Harmsen 1½ 
8 Jouke van Veelen 1   

 

Marc Overeem 1½ 

 

Groep C   Groep D 

1 Daan Haver 5   1 Laurens Schilstra 4 
 Florian Jacobs 5   

 
Tjomme Klop 4 

 Gijs IJzermans 5   3 Jeroen Schoonackers 3 
4 Sybolt Strating 4   4 Harold de Boer 2½ 

 
Paul-Peter Theulings 4   5 Jonathan van Nie 1 

6 Eric Roosendaal 2½   6 Dick van der Eijk ½ 
7 Jasper Boonstra 2      
8. Ilja Tardijn ½      

 

Groep E   Groep F 

1 Laurents van Twillert 5   1 Dirk Goes 5 
2 Henk Boot 3   2 Jeannot Tuijnman 4 
 Jule Cordes 3   3 Hebert Perez Garcia 3 
4 Rugved Adavatkar 2   4 Rens Blom 1½ 

 
Pjotr van Nie 2   

 
Ryan Basa 1½ 

6 Valentijn van Warmerdam 0   6 Calvin de Graaf 0 
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Externe competitie 2018/2019 in cijfers 
 

Scoretabellen 
 
Zukertort/A 1  (KNSB, 1e klasse B)  Gesp Mp Bp  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                 
1. Caissa 1 (K)  9 14 55   6½ 4½ 7 6½ 6 5½ 5½ 4½ 9 
2. HWP Haarlem 1  9 14 54  3½  4½ 6½ 8 5½ 6 7 7 6 
3. Oud Zuylen Utrecht 1  9 12 51½  5½ 5½  4½ 6½ 6½ 4 4 6 9 
4. Zukertort Amstelveen 1  9 12 47  3 3½ 5½  3½ 6 5½ 5½ 7 7½ 
5. Voorschoten 1  9 10 46  3½ 2 3½ 6½  5 6½ 5 6½ 7½ 
6. Spijkenisse 1  9 8 45  4 4½ 3½ 4 5  6 5 5½ 7½ 
7. Venlo 1  9 8 44  4½ 4 6 4½ 3½ 4  5½ 5½ 6½ 
8. Vianen/DVP 1  9 6 42½  4½ 3 6 4½ 5 5 4½  3½ 6½ 
9. Philidor Leiden 1 (D)  9 6 40  5½ 3 4 3 3½ 4½ 4½ 6½  5½ 
10. Rotterdam 1 (D)  9 0 25  1 4 1 2½ 2½ 2½ 3½ 3½ 4½  

 
Zukertort/A 2  (KNSB, 2e klasse C)  Gesp Mp Bp  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
                 
1. LSG 2 (K)  9 14 44   4½ 2½ 4½ 6 3½ 6 5 7½ 4½ 
2. Messemaker 1847 1  9 13 42  3½  4½ 4 5½ 5 5 3½ 4½ 6½ 
3. De Wijker Toren 1  9 12 43  5½ 3½  3½ 5½ 5½ 3½ 5 5 6 
4. DD 1  9 12 41½  3½ 4 4½  3½ 7½ 4 4½ 5 5 
5. Santpoort 1  9 12 39  2 2½ 2½ 4½  5½ 5½ 7 5 4½ 
6. Zukertort Amstelveen 2  9 8 30½  4½ 3 2½ ½ 2½  4½ 4 4 5 
7. Schaamat Westland 1  9 7 32  2 3 4½ 4 2½ 3½  5 2½ 5 
8. Oegstgeest ’80 1  9 6 32  3 4½ 3 3½ 1 4 3  6 4 
9. DSC Delft 2 (D)  9 5 30  ½ 3½ 3 3 3 4 5½ 2  5½ 
10. Landau 1 (D)  9 1 26  3½ 1½ 2 3 3½ 3 3 4 2½  

 
Zukertort/A 3  (SGA, hoofdkl.)  Gesp Mp Bp  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
                   
1. Caissa 6 (K)  11 20 56   5 3½ 4½ 4½ 6½ 4½ 6 4½ 6½ 5½ 5 
2. VAS 5  11 17 54½  3  7 4 2½ 5½ 4½ 4½ 5½ 5½ 5 7½ 
3. Zukertort Amstelveen 3  11 16 49½  4½ 1  2 5 6 5½ 5 6 4 6½ 4 
4. De Raadsheer 1  11 16 49½  3½ 4 6  4½ 4½ 4½ 2½ 4½ 6½ 5 4 
5. Caissa 7  11 12 48½  3½ 5½ 3 3½  4½ 6½ 6 2½ 5½ 3½ 4½ 
6. VAS 6  11 12 46  1½ 2½ 2 3½ 3½  4½ 6½ 5½ 4½ 6 6 
7. ENPS 1  11 10 45  3½ 3½ 2½ 3½ 1½ 3½  5½ 5½ 4½ 6½ 5 
8. Amsterdam West 3  11 10 41½  2 3½ 3 5½ 2 1½ 2½  5 5½ 5½ 5½ 
9. De Amstel 2 (D)  11 7 41  3½ 2½ 2 3½ 5½ 2½ 2½ 3  4 6 6 
10. Fischer Z 2 (D)  11 6 35  1½ 2½ 4 1½ 2½ 3½ 3½ 2½ 4  4½ 5 
11. Amsterdam West 4 (D)  11 4 33½  2½ 3 1½ 3 4½ 2 1½ 2½ 2 3½  7½ 
12. ENPS 2 (D)  11 2 28  3 ½ 4 4 3½ 2 3 2½ 2 3 ½  

 
Zukertort/A 4  (SGA, klasse 1B)  Gesp Mp Bp  1 2 3 4 5 6 7 8 
               
1. Boven IJ-Nieuwendam 2 (K)  7 11 32½   5 6 4½ 3½ 4½ 4 5 
2. Chaturanga 1  7 9 30  3  3½ 4½ 5 4 5½ 4½ 
3. EsPion 1  7 9 27  2 4½  2 4½ 4½ 5½ 4 
4. Amsterdam West 6  7 8 30½  3½ 3½ 6  3½ 4½ 4½ 5 
5. Caissa 8  7 8 28½  4½ 3 3½ 4½  5 3½ 4½ 
6. Zukertort Amstelveen 4  7 5 28½  3½ 4 3½ 3½ 3  5 6 
7. De Amstel 3 (D)  7 5 25  4 2½ 2½ 3½ 4½ 3  5 
8. Oosten-Toren 2 (D)  7 1 22  3 3½ 4 3 3½ 2 3  
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Individuele scores 

 Zukertort/A 1 Score TPR    Zukertort/A 2 Score TPR 
              
Sander Los 7 ½ uit 9 2418   Esther de Kleuver 5 ½ uit 9 2118 
Onno Elgersma 5  uit 9 2215   Jeroen Schoonackers 5  uit 9 2060 
Sybolt Strating 3 ½ uit 9 2173   Jan Helsloot 4  uit 9 2101 
Fitzgerald Krudde 3  uit 9 2069   Bram ter Schegget 4  uit 8 2230 
Tjark Vos 4  uit 8 2259   Eric Roosendaal 2  uit 8 1828 
Daniel Kutchoukov 2 ½ uit 8 1909   Paul Peter Theulings 2 ½ uit 7 2137 
Stan van Gisbergen 5  uit 7 2414   Wim Moene 3  uit 5 2123 
Jelmer Sminia 2 ½ uit 7 1956   Renzo Finkenflugel 2 ½ uit 4 2349 
Christopher Brookes 5  uit 6 2400   Hugo Luirink  ½ uit 3 1776 
Gijs IJzermans 3 ½ uit 6 2180   Michiel Harmsen  ½ uit 3 1829 
Marc Overeem 2  uit 3 2180   Michel Hoetmer  ½ uit 2 1893 
Florian Jacobs  ½ uit 3 1969   Laurens Schilstra  ½ uit 1 1947 
Paul Peter Theulings 1  uit 2 2034   Marc Overeem 0  uit 1 1766 
Renzo Finkenflugel 1  uit 1 2505   Jonathan Tan 0  uit 1 1900 
Michiel Harmsen  ½ uit 1 2110   David Slagter 0  uit 1 1749 
Eric Roosendaal  ½ uit 1 2121   Václav Ocelik 0  uit 1 1764 
Laurens Schilstra 0  uit 1 1692         
              
 47  uit 90     30 ½ uit 72  

 

 Zukertort/A 3 Score TPR    Zukertort/A 4 Score TPR 
              
Paul Peter Theulings 7  uit 10 2198   Michiel Harmsen 4 ½ uit 7 1948 
Joël de Vries 8  uit 9 2420   Michel Hoetmer 4 ½ uit 7 1853 
Marcel Laarhoven 5  uit 8 2064   John Spinhoven 3  uit 7 1712 
Gijs IJzermans 3  uit 8 1949   Olav Lucas 5 ½ uit 6 2190 
Eric Roosendaal 5  uit 7 2062   Wilco Dado 4  uit 6 1889 
David Slagter 3 ½ uit 6 2151   Rugved Adavatkar 1  uit 6 1462 
Nico Louter 3  uit 6 1914   Harold de Boer 3  uit 5 1861 
Václav Ocelik 3  uit 5 2034   Hugo Luirink 2 ½ uit 5 1806 
Henri Krop 2  uit 5 1848   Dinabandhu Behera  ½ uit 4 1390 
Henk Boot 1 ½ uit 5 1808   Hanneke Elgersma 0  uit 1 831 
Jeroen Schoonackers 2  uit 4 1954   Laurens Schilstra 0  uit 1 1014 
Renzo Finkenflugel 2 ½ uit 3 2377   Reglementair 0  uit 1  
Michiel Harmsen 1 ½ uit 3 2033         
Harold de Boer  ½ uit 2 1733         
Laurens Schilstra 0  uit 2 1188         
Sybolt Strating 1  uit 1 2882         
Sander Los  ½ uit 1 2413         
Jan Helsloot  ½ uit 1 1967         
Bram ter Schegget 0  uit 1 1533         
Florian Jacobs 0  uit 1 1598         
              
 49 ½ uit 88     28 ½ uit 56  
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Verslaggeving externe competitie 

Zukertort/A 1 
 
 

 15 september 2018 Zukertort/A 1 (2196) – Vianen/DVP 1 (2181)  5½ - 4½ 

 Stan van Gisbergen (2302) – Ulrich Dresen (2255)  ½ - ½ 
 Fitzgerald Krudde (2327) – Ornett Stork (2076)  ½ - ½ 
 Sybolt Strating (2293) – Helge Hintze (2299)  1 - 0 
 Florian Jacobs (2266) – Reiner Odendahl (2372)  0 - 1 
 Gijs IJzermans (2139) – Markus Koehler (2117)  ½ - ½ 
 Onno Elgersma (2136) – Mykyta Volkov (2124)  1 - 0 
 Tjark Vos (2234) – Thorsten Werbeck (2119)  ½ - ½ 
 Daniel Kutchoukov (1953) – Dennis Kerstens (2251)  0 - 1 
Uw verslaggever: Sander Los (2224) – Toon van Lanen (2198)  1 - 0 
Eric Roosendaal Paul-Peter Theulings (2083) – Tobias Vinke (1996)  ½ - ½ 
 
A1 begint met moeizame maar zeer welkome zege 
 
A1 heeft de laatste jaren nogal eens een valse start van het seizoen, dus zou het fijn zijn als die traditie doorbroken kon 
worden. Dat zou dan moeten gebeuren tegen Vianen/DVP. Een solide team, zeker, maar beslist ook een te pakken team. 
 
Tjark Vos opende de score, met een halfje althans. Binnen 20 zetten was het niet veel meer. Tjark wist toen nog niet dat 
hij nog uren zou moeten wachten voor de match klaar was, want op veel borden werd hard en lang gevochten. Tot ruim 
na de tijdcontrole werd er nog aan maar liefst zeven borden gespeeld. Fitzgerald Krudde was wel klaar voor zet 40 – ook 
hier liep het vrij rustig naar remise. Daniel Kutchoukov was minder gelukkig. Rond zet 20 zat hij al in tijdnood – dat lokt 
foutjes uit, en die kwamen prompt: 2-1 voor Vianen. 
 
Maar op veel van de overige zeven borden zag het er positief uit voor A1. Betere stand voor Stan van Gisbergen. Prettige 
stand voor Sybolt Strating, waar wit een slechte pionstructuur had. Goede stellingen ook voor Florian Jacobs, Sander Los 
en Onno Elgersma. Paul-Peter Theulings had een stuk gewonnen voor wat pionnen – kon hij dat eindspel winnen? Gijs 
IJzermans had een goed paard tegen een opgesloten loper. Had wit een burcht of kon Gijs ergens binnenkomen? 
 
Rond de tijdnood werd het allemaal wat rommelig. Er zat niet veel mee in deze fase. Stan had van niets iets weten te 
maken, maar de opponent was in tijdnood leep genoeg om er een gunstig toreneindspel uit te wringen. Florian won een 
kwaliteit, maar voor een sterke vrijpion. PP probeerde met loper/pion tegen drie pionnen te voorkomen dat zijn laatste 
pion zou worden afgeruild, Gijs leek er niet door te komen, en Onno stond wel goed, maar de stelling met torens, paar-
den, ongelijke lopers en veel open lijnen leek erg verraderlijk. De overwinning, die een uur geleden wel zeker leek, was 
ineens lang zo zeker niet meer. 
 
PP zag ook zijn laatste pion eraf gaan en berustte in remise. Pas na afloop liet Fitz zien hoe hij waarschijnlijk toch had 
kunnen winnen. Bij Gijs was er geen doorkomen aan, ook remise. Stan deed een paar nauwkeurige keepzetjes en hield 
het toreneindspel remise. Toen werd de achterstand dan toch eindelijk ingelopen. Sander had een eindspel met vier to-
rens en twee paarden en nog slechts enkele pionnen. De witte koning raakte op drift, belandde ver van zijn troepen in de 
uithoek van a8, en werd daar door Sander keurig uitgeteld. Even later wist ook Sybolt te winnen, waardoor A1 eindelijk 
op voorsprong kwam. 
 
Helaas zat er nog een enorme kink in de kabel. Florian probeerde zijn kwaliteit extra in een punt om te zetten, maar dat 
liep faliekant mis. Zwart zei achteraf zelf ook verbaasd te zijn dat hij ‘ineens’ enorme tegenkansen kreeg. Meer dan dat 
zelfs, dankzij ongelijke lopers kon de witte koning amper aan mat via dame en loper ontsnappen. Dat kostte wel een hele 
rits aan pionnen, en daarmee ook de partij. 
 
Dus mocht Onno de uitslag bepalen. Dat ging hem prima af. Tijdnood, lastige stelling, het deerde hem niet. Zijn f-pion 
ging all in, en toen die met een winnend schaak op f7 arriveerde zette zwart de klok stil. “Hoe staat het eigenlijk?” wilde 
Onno weten. Hij had een uur lang in opperste concentratie aan het bord gezeten, in zalige onwetendheid dat zijn partij 
cruciaal voor de match was geworden …. 
 
 
 
 
 
 
 



10 

 6 oktober 2018 Venlo 1 (2139) – Zukertort/A 1 (2180)  4½ - 5½ 

 Andrey Orlov (2480) – Sybolt Strating (2293)  1 - 0 
 Rudi van Gool (2232) – Daniel Kutchoukov (1953)  1 - 0 
 Maarten Strijbos (2323) – Stan van Gisbergen (2302)  0 - 1 
 Philipp Welzel (2236) – Onno Elgersma (2136)  1 - 0 
 Henk van Gool (2112) – Fitzgerald Krudde (2327)  ½ - ½ 
 Thomas Neuer (2071) – Paul-Peter Theulings (2083)  ½ - ½ 
 Christian Busch (2127) – Sander Los (2224)  0 - 1 
 Carsten Fehmer (2082) – Marc Overeem (2157)  0 - 1 
Uw verslaggever: Frans Mertens (1927) – Jelmer Sminia (2156)  ½ - ½ 
Jelmer Sminia Marc van der Lee (1800) – Christopher Brookes (2167)  0 - 1 
 
Zukertort wint in Venlo 
 
De uitwedstrijd tegen Venlo begon al vroeg, met het aanvangstijdstip van 12:00 voelde het als vroeg opstaan. De trein-
reis ging langs de Arena, via het Philips-stadion en eindigde in De Koel, het stadion van de plaatselijke voetbalclub VVV. 
 
De opstelling was redelijk verwacht, Sybolt mocht zijn borst natmaken tegen kopman Orlov. Onze talenten (Daniel en 
Onno) hadden ook beiden een hoog bord gekregen en konden ook aan de bak. Het eerste halve punt werd echter bin-
nengehaald door Paul-Peter; na een gelijkwaardige opening ontstond er een soort spiegelstelling waarin geen van beide 
partijen voordeel had. Geen slecht begin op het zesde bord. 
 
Op de onderste borden begon het er florissant uit te zien. Christopher won een pion en kreeg er nog een cadeautje bij in 
de pionnenstructuur van de tegenstander. Niet veel later sleepte hij het punt binnen. Jelmer had op het oog ook een 
mooie stelling met initiatief, maar zwart kon alle troepen bij elkaar houden, waardoor in remise werd berust. Ons nieu-
we lid Marc Overeem kwam gelijkwaardig uit de opening maar begon in het middenspel te bouwen aan zijn stelling. 
Met een goed (strategisch) plan en het creëren van de juiste zwaktes manoeuvreerde hij zich mooi door de witte stelling 
heen naar winst. 
 
Helaas hadden zowel Daniel als Onno het lastig. Daniel had (gelijkwaardig aan zijn tegenstander) al veel tijd verbruikt 
in de opening. Hierdoor moest hij een drukkende stelling in tijdnood naar een goed einde leiden. Dat lukte helaas niet. 
Onno had na de opening materiaalvoorsprong, maar de stelling was redelijk kapotgeslagen. De slechte pionnenstruc-
tuur, in combinatie met de zwarte velden, werd hem fataal. Gelukkig wist Sander wel de winst (met wit!) binnen te 
halen, waardoor we met een kleine voorsprong (4-3) de tijdnoodfase ingingen. 
 

Wit: Sander Los (2224) 

Zwart: Christian Busch (2127) 

Commentaar van Sander 

 

 
 
Uiteraard overwoog ik hier het simpele 31. T1c2, waarna wit weliswaar zeer overwegend staat maar nog niet gewonnen. Maar toen 
viel m'n oog op een andere zet, en na enig rekenen... verrek! 
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31. Pb8!! 
 
Ongetwijfeld de meest originele dubbele aanval van mijn schaakcarrière! 
 
31. …. Txc4 
 
31. …. Dxb5! had wit voor grotere uitdagingen gesteld. Wit wint nu met een beroemd thema (onder andere bekend uit de partij 
Fischer-Schweber, Buenos Aires 1970), waarbij hij zettenlang de dame op b5 in haar sop laat gaarkoken: 32. Txc8! Dit was uiteraard 
de pointe van de combinatie, er dreigt nu mat op h8. 32. …. f6! na (32. …. Lg7! 33. axb5 houdt wit een toren meer over) 33. Lxf6! 
Hernieuwt de matdreiging. Veel minder goed is 33. axb5 Lxc1! 34. Txc1 fxe5 35. Pc6 exd4 36. Pxd4 Ta4 en zwart kan zich nog 
verdedigen. 33. …. Pxf6 (33. …. Lg7; 34. axb5 Lxf6; 35. Pd7 +-) 34. T1c7+ Pd7 35. Pxd7! Schitterend! Nu zit er, afgezien van de 
dubbele aanval op de dame en de toren, weer een ander beroemd matmotief in de stelling: wit dreigt 36. Pf6+ en Th7 mat. 35. …. 
Lf4! Nog een schitterende verdediging! Zwart creëert een vluchtveld voor zijn koning, valt Tc7 aan en pent pion a4 wegens mat op 
a1. Voorwaar, geen geringe verdienste voor een enkele zet! Toch heeft wit nu een elegante winst. 36. Pe5+! Veruit het sterkst: met 
een paar effectieve schaakjes, waarbij wit telkens Tc7 met zijn paard afschermt voor Lf4, gaat hij zwarts dame uiteindelijk ophalen. 
36. …. Kh6; 37. Pf7+ Kg7; 38. Pd6+ Kh6; 39. Pxb5! Pas nu, na acht (!!) ongedwongen zetten, haalt wit eindelijk de zwarte dame 
op. En dit niet eens met de pion, maar met hetzelfde dappere paard dat met zijn invasie op b8 waarlijk een triomftocht begon! Een 
unicum! 39. …. Txa4 40. Ta7! Tijd om te consolideren. 40. …. Txb4; 41. Pc3. En uiteindelijk houdt wit een toren meer over! 
 
32. Dxd7! 
 
De andere pointe! Andere zetten leveren wit geen voordeel op. 
 
32. …. Txc1+; 33. Kh2 
 
Deze stelling moest ik even goed beoordelen toen ik tot 31. Pb8 besloot: de dame is de baas! Zwart gaat onmiddellijk ten onder aan de 
zwakte van veld f7. 
 
33. …. Kg8; 34. De8+ Lf8; 35. Ld6 
 
En zwart gaf op. Ik vroeg me af hoe lang Houdini erover zou doen om 31. Pb8 te vinden. Niet zo voor de hand liggend, immers? Wel, 
binnen een halve seconde gaf het siliconenmonster 31.Pb8, +- 3.29. Dat viel dan toch weer tegen. 
 
Sybolt, Stan en Fitzgerald, op papier de hoogst gerate spelers van ons team, waren nog bezig. De stellingen waren over-
zichtelijk, maar finesse ging de uitslag bepalen. Fitzgerald had een gelijkwaardig eindspel bereikt, maar langzaamaan 
zijn stelling iets verbeterd. Omdat de overige partijen niet geheel duidelijk waren, hield hij alle kansen open om op een 
kleine winstkans te kunnen spelen. Stan had een eindspel met extra pion, maar twee open koningen. Met de dames erbij 
was dit rekenen geblazen. Hierin wist Stan op zeer subtiele wijze de zwarte koning in de hoek te drijven en genoeg 
materiaal te sprokkelen voor de winst! 
 
Na een goede opening en actieve stelling was Sybolt helaas in een paard-tegen-loper-eindspel beland waarin hij de loper 
had in een gesloten stelling. Ondanks enkele interessante afwikkelingen wist Orlov zich naar een zwakke pion op b3 te 
begeven en wit op te zadelen met verlies. Fitzgerald was iets te ver gegaan in zijn winstpoging, maar zat nog wel binnen 
de remisemarge en bepaalde daarmee de eindstand op 4½-5½. De punten gingen mee naar Amstelveen! 
 
 
 

 3 november 2018 Zukertort/A 1 (2188) – HWP Haarlem 1 (2260)  3½ - 6½ 

 Fitzgerald Krudde (2319) – Collin Boelhouwer (2170)  0 - 1 
 Jelmer Sminia (2150) – Max Merbis (2092)  ½ - ½ 
 Gijs IJzermans (2138) – Jan-Willem van Prooijen (2161)  0 - 1 
 Stan van Gisbergen (2309) – Bruno Carlier (2387)  1 - 0 
 Christopher Brookes (2169) – Babak Tondivar (2313)  0 - 1 
 Sybolt Strating (2307) – Jaap de Jager (2443)  ½ - ½ 
 Onno Elgersma (2181) – Adam Feher (2367)  0 - 1 
 Tjark Vos (2231) – Bart Gijswijt (2338)  1 - 0 
 Sander Los (2240) – Indra Polak (2179)  ½ - ½ 
 Daniel Kutchoukov (1837) – Pieter de Jager (2153)  0 - 1 
 
Van deze wedstrijd verscheen geen verslag op de website. 
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 24 november 2018 Caissa 1 (2238) – Zukertort A/1 (2201)  7 - 3 

 Hans Ree (2286) – Onno Elgersma (2181)  ½ - ½ 
 Juan de Roda Husman (2228) – Sander Los (2240)  1 - 0 
 Gert-Jan van der Hoeven (2244) – Stan van Gisbergen (2309)  1 - 0 
 Dimitri Reinderman (2565) – Tjark Vos (2231)  1 - 0 
 Arno Bezemer (2273) – Sybolt Strating (2307)  ½ - ½ 
 Alje Hovenga (2155) – Jelmer Sminia (2150)  1 - 0 
 Maarten Hoeneveld (2053) – Daniel Kutchoukov (1837)  ½ - ½ 
 Cor Croese (2241) – Fitzgerald Krudde (2319)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Michael Wunnink (2219) – Christopher Brookes (2169)  0 - 1 
Tjark Vos Enrico Vroombout (2115) – Florian Jacobs (2266)  1 - 0 
 
A1 verliest SGA-derby 
 
De A1 speelde uit tegen Caissa. Altijd fijn om een wedstrijd te kunnen spelen die zo dichtbij huis is. Als Caissa compleet 
is, dan is het op papier het sterkste team van de competitie. Het is een breed team met drie grootmeesters. Volgens mij 
hadden ze net als wij maar één invaller. Bij ons viel onze vaste elfde man (Florian) in voor Gijs. 
 
De wedstrijd begon goed. Christopher had een fantastisch plan achter het bord gevonden (namelijk: sla zoveel mogelijk 
ongedekte stukken totdat je tegenstander opgeeft) en hij heeft zich consequent aan dat plan gehouden. Stan had een 
sterk centrum met een extra h-pion en zijn tegenstander leek weinig tot geen compensatie te hebben. Fitzgerald kon vei-
lig aanvallen want zijn stelling was bijna niet te verliezen. Er stond wel tegenover dat Tjark en Florian erg passief ston-
den en hun ontwikkeling niet konden afmaken. 
 
De 1-1 werd gescoord op het bord van Florian, die vakkundig van het bord werd geofferd. Bij Sybolt was inmiddels een 
hoop gebeurd. Hij had een kwaliteit geofferd voor twee pionnen, won de kwaliteit terug, gaf het voordeel weer weg en 
berustte in remise. De tegenstander van Stan had inmiddels al zijn stukken geactiveerd, een vrijpion gecreëerd, de 
aanval van Stan onschadelijk gemaakt, en stond op het punt om te promoveren, 2½- 1½. Intussen had Onno een pion 
meer, maar ook een stelling die minder ontwikkeld was dan die van zijn tegenstander. Tjark had een pion verloren, 
Daniel had er twee gewonnen, en Jelmer stond onder druk op de koningsvleugel. Bij Sander ging het lang ongeveer ge-
lijk op, maar toen er twee actieve paarden, een actieve toren en een vrijpion op hem afkwamen was het niet meer te hou-
den. Onno had zijn pion verloren en kreeg een eindspel op het bord waar hij geen vooruitgang kon vinden. Dan maar re-
mise, niet verkeerd voor een 14-jarige om remise te spelen tegen een grootmeester. Toen de tijdcontrole was gehaald, 
stonden we met 4-2 achter en was er weinig hoop. Daniel stond fantastisch, Fitzgerald stond iets beter, Jelmer iets min-
der, en Tjark stond dramatisch en zou ook snel opgeven (5-2). 
 
Het ging eerst mis bij Daniel. Eerst ontstond er chaos, maar Daniel had het goed genoeg uitgerekend om af te wikkelen 
naar een gewonnen dame-eindspel. Eerst werd een geforceerde winstvariant gemist, waardoor de opgave om te winnen 
een stuk moeilijker werd. Aangezien hij geen winstplan kon vinden, bood hij maar remise aan. Jelmer, die al een tijd aan 
het verdedigen was, werd er daarna ook uitgerekend en verloor dus ook. Fitzgerald had inmiddels een toren + paard 
tegen toreneindspel op het bord, maar na 142 (denk ik) zetten was het om half 8 toch tijd om er remise van te maken. 
 
 
 

 15 december 2018 Zukertort/A 1 (2171) – SO Rotterdam 1 (1941)  7½ - 2½ 

 Sybolt Strating (2307) – Cor de Zwart (2018)  ½ - ½ 
 Fitzgerald Krudde (2319) – Rini Kuijf (2366)  ½ - ½ 
 Onno Elgersma (2181) – Marc Schroeder (1968)  0 - 1 
 Tjark Vos (2231) – John van Baarle (2137)  1 - 0 
 Sander Los (2240) – Henny Versteeg (1896)  1 - 0 
 Marc Overeem (2140) – Frans Vreugdenhil (1945)  1 - 0 
 Jelmer Sminia (2150) – Joop Elderhorst (1843)  1 - 0 
 Christopher Brookes (2169) – Marius Strijdhorst (1917)  1 - 0 
Uw verslaggever: Daniel Kutchoukov (1837) – Hans Koedam (1492)  ½ - ½ 
Eric Roosendaal Gijs IJzermans (2138) – Arthur Rongen (1831)  1 - 0 
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A1 veel te sterk voor Rotterdam 
 
Sponsors kunnen een gunstig effect hebben op een schaakvereniging. Omgekeerd, als de sponsor vertrekt, kan dat een 
zeer negatief effect hebben. Rotterdam, al decennia lang een vaste klant in de Meesterklasse, degradeerde vorig jaar. Nu 
is de sponsor weg en resteert een team dat het ook in de eerste klasse niet zal gaan redden. De eerste vier wedstrijden 
werden alle ruim verloren. A1 was aan zijn stand verplicht om minimaal te winnen – al wordt, zoals Gijs vooraf droogjes 
opmerkte, een wedstrijd niet op papier gespeeld, maar op houten borden. 
 
Het begin was kalmpjes. Daniel kreeg al na 12 zetten remise aangeboden, vertrouwde zijn stelling niet erg en nam het 
aan. Fitzgerald zat tegenover de enige echt sterke Rotterdamse speler, IM Rini Kuijf. Fitz kreeg een gambiet tegen zich, 
wilde liever niet tegen een brok huisvlijt opboksen, en koos een zijvariantje dat weinig beloofde. Na een zet of 15 was de 
stelling gelijk en had Fitz bijna een uur minder op de klok. Toen zwart remise aanbood was er dus weinig reden om dat 
af te slaan. 
 
Kort daarna kwam A1 op voorsprong. Kapitein Jelmer gaf het goede voorbeeld door beslissend op te rukken met zijn 
pionnen toen wit zijn stukken in de knoop liet raken en daardoor stukverlies niet meer kon vermijden. Christopher won 
een dame voor toren en stuk, maar de coördinatie in de zwarte stelling was dermate matig dat er al snel nog meer mate-
riaal sneuvelde en het punt binnen was. Ook bij Sander bezweek de overkant aan de druk die de zwarte stukken uit-
oefenden. Tjark kreeg een tactische stelling en wist alle witte stukken op de zwarte koning te richten. Zwart moest vol in 
het defensief, nam ondanks dat een pion waardoor er nog meer lijnen opengingen, waarna Tjark de zaak met een ele-
gante combinatie besliste. Dankzij die vier winstpunten waren de matchpunten al voor de tijdcontrole min of meer ver-
zekerd. 
 
 

 
 
 
Sybolt stond zeer goed, maar had toen een hersenschim en dacht een stuk te winnen. Dat bleek niet te kloppen en 
prompt stond wit vrijwel gewonnen. Gelukkig was wit nogal onder de indruk van Sybolts rating en bood remise aan, 
wat Sybolt maar al te graag accepteerde. Gijs had lange tijd een mini-voordeeltje dat tijdens vier uur trekken en duwen 
beetje bij beetje toenam, tot het ten slotte beslissend werd en een punt opleverde. Bij Onno liep het minder goed af. Een 
redelijke stand ontspoorde ergens en toen wit een stuk won was de partij in feite voorbij, al probeerde Onno nog lang 
om ‘de meubelen te redden’, zoals men dat in Vlaanderen zo beeldend uitdrukt. 
 
Toen iedereen al bijna aan de maaltijd zat (een zeer geslaagd initiatief van Michiel!) was Marc nog ruimschoots bezig met 
een loopgravengevecht. De lopers waren eraf, evenals twee pionnen, maar de overige stukken stonden er nog op, vooral 
aan de zwarte bordhelft. Ter illustratie: ruim na zet 40 was er een moment waarop alle negen velden van het vierkantje 
b5-b7-d7-d5 bezet waren. Een curieus geval. Marc had dus duidelijk meer ruimte, maar zwart had zich grondig inge-
graven en wist de zaak lang droog te houden, ook al moest dat onder andere door een paard op a8 te posteren. Marc 
won uiteindelijk een kwaliteit en daarmee was een belangrijke bres in de zwarte linies geslagen. Een pionoffer, gevolgd 
door een doorbraak, was vervolgens beslissend. 
 
Een ruime overwinning, 7½-2½. A1 gaat 2019 in met zes matchpunten uit vijf wedstrijden. Daarmee bezet het een solide 
positie in de middenmoot. 
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 9 februari 2019 Spijkenisse 1 (2161) – Zukertort A/1 (2183)  4 - 6 

 Rick Lahaye (2403) – Tjark Vos (2267)  1 - 0 
 Ricardo Klepke (2240) – Sybolt Strating (2310)  1 - 0 
 Maurits Linde (2218) – Gijs IJzermans (2121)  0 - 1 
 Daniel Zevenhuizen (2190) – Fitzgerald Krudde (2309)  1 - 0 
 Erik Both (2170) – Christopher Brookes (2179)  0 - 1 
 Tony Zhang (2188) – Stan van Gisbergen (2309)  0 - 1 
 Desiree Hamelink (2112) – Sander Los (2231)  0 - 1 
 Jordy Lahaye (2095) – Jelmer Sminia (2148)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Wilmar Meijer (1976) – Onno Elgersma (2113)  0 - 1 
Tjark Vos Joey Brokaar (2017) – Daniel Kutchoukov (1840)  ½ - ½ 
 
A1 boekt goede zege in Spijkenisse 
 
Afgelopen zaterdag moest A1 tegen concurrent Spijkenisse. Tijdens het schrijven van dit verslag kwam ik erachter dat 
het niet Spijkernisse is, maar Spijkenisse. 
 
Nu we het over spelling hebben gehad, kunnen we over schaken praten. Voorafgaand aan de wedstrijd stond Spijkenisse 
vierde en wij vijfde. Qua rating stonden we iets boven ze, maar zij hadden het thuisvoordeel (als dat in het schaken 
bestaat). Het beloofde dus een spannende en interessante wedstrijd te worden. 
 
We begonnen met een teleurstelling doordat Tjark in een ongeveer gelijke stelling een pion en daarmee minder opval-
lend ook een dame wegblunderde. Niet snel daarna was Daniel klaar, die zijn meest solide partij van het seizoen tot nu 
toe speelde. Er werden wat stukken ontwikkeld en geruild en het werd remise. Gijs trok de stand vervolgens gelijk. Hij 
had een vrijpion die wat probleempjes veroorzaakte, en hij won opeens een paard. 
 
Christopher, Sander, Stan en Fitzgerald waren kort na elkaar klaar. Christopher had zijn voorbereiding op het bord, 
kreeg een stelling die hij erg fijn vond, pakte strategisch voordeel, later een vrijpion, en rekende in tijdnood zijn tegen-
stander er prima uit. Volgens mij is hij er dit seizoen weer achter gekomen hoe hij goed moet schaken. Sander speelde 
met wit en won in het middenspel een stuk. In het toreneindspel hoefde hij er alleen voor te zorgen dat hij minstens één 
pion overhield en hij speelde het eindspel keurig uit. Stan kreeg een gelijke stelling op het bord waarin hij veilig zijn stel-
ling bleef verbeteren terwijl zijn tegenstander weinig leek te doen. Stan won met een leuk trucje een paard en de partij. 
Fitzgerald had een aantrekkelijke partij waar de (waarschijnlijk correcte) offers elkaar van beide kanten opvolgden. Het 
ging op en neer. Een paar zetten voor het einde koos hij ervoor om remise uit de weg te gaan, maar het pakte verkeerd 
uit. Fitzgerald stond materiaal achter en de koning van zijn tegenstander liep het gevaar uit. Tot mijn verbazing ging hij 
door zijn tijd (in verloren stelling). Fitz: “Ik zag dat ik nog 5 seconden had, dus ik deed een zet, maar blijkbaar was ik 
door mijn tijd. Ik kan mij niet voorstellen dat ik zo traag ben”. 
 
Op dit moment waren we op zet 40 en was het duidelijk dat we gingen winnen. Sybolt had een kwaliteit en een pion 
verloren, en het loperpaar was duidelijk niet genoeg compensatie om te overleven. Zijn tegenstander bleef keurig uit de 
problemen. Jelmer kon kiezen uit dameruil met pionwinst en dameruil met stukwinst. Het klinkt gek, maar ik was blij 
dat hij voor pionwinst koos. Zo maakte hij de vrijpion van de tegenstander onschadelijk. Nadat Jelmer de klok weer naar 
anderhalf uur p.p. had geslagen, en de tijd ongeveer werd hersteld, bleef er een eindspel over waarin hij een pion meer 
had. Het lukte niet om te winnen, maar de matchpunten waren op dat moment al binnen. Onno won vlak na zet 40 door-
dat zijn aanval op de koningsvleugel doorsloeg. Zijn tegenstander had een extra pion en activiteit op de damevleugel, 
maar Onno had het onder controle. 
 
 
 

 16 maart 2019 Zukertort/A 1 (2128) – Voorschoten 1 (2172)  3½ - 6½ 

 Sybolt Strating (2310) – Peter Wilschut (2252)  0 - 1 
 Fitzgerald Krudde (2309) – Jip Damen (2175)  0 - 1 
 Tjark Vos (2267) – Igor Damen (2085)  0 - 1 
 Sander Los (2231) – Midas Ratsma (2283)  1 - 0 
 Jelmer Sminia (2148) – Vincent Blom (2238)  0 - 1 
 Daniel Kutchoukov (1840) – Rosa Ratsma (2254)  0 - 1 
 Onno Elgersma (2113) – Henk Schouten (2122)  1 - 0 
 Michiel Harmsen (2008) – Kedem Gutkind (2110)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Renzo Finkenflugel (2080) – David Jongste (2105)  1 - 0 
Eric Roosendaal Laurens Schilstra (1971) – Marcus Driessen (2092)  0 - 1 
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A1 verliest van Voorschoten 
 
Goed, A1 was verzwakt, Stan, Christopher en Gijs waren om uiteenlopende redenen verhinderd. En toch, daaraan lag 
het niet dat A1 een wat onverwachte nederlaag leed. Onverwacht, want Voorschoten is best een goed team, maar zo erg 
hoog stonden ze nou ook weer niet, en de drie invallers deden wat ze moesten doen: standhouden. Laurens Schilstra 
stond lange tijd een tikkeltje beter, maar toen hij iets te voortvarend te werk ging, raakte een paard ingesloten en was het 
voorbij. Die tegenvaller werd keurig goedgemaakt door Renzo Finkenflugel. Een vrij bizarre opening leidde al snel tot 
een lege zwarte koningsvleugel – Renzo had twee stukken voor een toren en twee pionnen. Renzo maakte dankbaar ge-
bruik van al die open lijnen en vloog wit naar de keel via h5-h4-h3, zijn koning onverschrokken in het midden latend. 
Wit hield lang stand, wikkelde af naar een eindspel, maar verloor toen een pion, waarna Renzo het rustig uitschoof. 
Michiel Harmsen was invaller nummer drie – een paar ruiltjes en een keurige remise was geboekt. Daarmee scoorde het 
invallerstrio een nuttige 1½ uit 3 – niets mis mee. 
 
De middenmoot had het lastiger. Daniel Kutchoukov moest lijdzaam toezien hoe zijn stelling stukje bij beetje minder 
werd. Dat bleek niet te houden. Jelmer Sminia raakte al snel een pion achter. Er werd geruild en geruild, maar wit hield 
de pluspion vast tot in een winnend dame-eindspel. Sander Los had wit, iets dat hem vroeger zorgen baarde, maar 
tegenwoordig tot mooie scores leidt. Zwart begon rustig, besloot toen de partij bijzonder scherp te maken en kreeg daar 
spijt van. In de wirwar van verwikkelingen voelde Sander zich als een vis in het water en combineerde hij zich naar de 
winst. Onno Elgersma speelde een degelijke partij met als strijdverloop pionwinst, pionwinst en punt. De vier midden-
borden scoorden zo 2 uit 4. Wellicht was op meer gehoopt, maar 50% was niet verkeerd. 
 
De topborden dan, daar zou de winst gepakt kunnen worden. Helaas bleken die deze middag behekst in het voordeel 
van de gasten. Tjark Vos had al snel een verkeerd plan en verloor daarna snel. Sybolt Strating stond uitstekend: betere 
stelling, en bovendien ruim een half uur, waar wit nog maar een minuutje had. Toen begonnen de Voorschotense be-
toveringen te werken en kwam er geen goede zet meer uit, met ook nog stukverlies als droevig dieptepunt. Bij Fitzgerald 
Krudde was het verhaal niet veel mooier. Hier zat de treurnis in de eerste uren. Fitz besteedde veel tijd aan de openings-
opzet (na een zet of 15 was hij een uur achter op de klok), die desalniettemin niet uit de verf kwam. “Ik ging pas fatsoen-
lijke zetten spelen toen ik al twee pionnen achter stond” was het melancholieke commentaar achteraf. Hoewel deze partij 
het langst duurde, stond de uitslag effectief gezien al veel eerder vast. 
 
En dus kan A2 het seizoen zonder veel verdere zorgen uitspelen. Na deze 3½-6½ nederlaag staat A1 vierde, met 8 uit 7. 
Vier punten achter de twee koplopers, vijf punten boven de nummer 9. Niets te halen, niets meer te verliezen, behalve de 
ELO-puntjes en de eer. Die laatste zal buitenshuis verdedigd moeten worden, want de resterende twee wedstrijden zijn 
allebei uitwedstrijden. 
 
 

 
 
 

 13 april 2019 Oud Zuylen Utrecht 1 (2218) – Zukertort/A 1 (2220)  4½ - 5½ 

 Menno Okkes (2319) – Onno Elgersma (2113)  ½ - ½ 
 Oele Dijkhuis (2135) – Stan van Gisbergen (2309)  ½ - ½ 
 Vincent Diepeveen (2315) – Christopher Brookes (2179)  0 - 1 
 Sebastian Halfhide (2230) – Sybolt Strating (2310)  1 - 0 
 Dirk Floor (2167) – Marc Overeem (2135)  1 - 0 
 Pieter Nieuwenhuis (2247) – Tjark Vos (2267)  0 - 1 
 Frank van der Put (2257) – Fitzgerald Krudde (2309)  ½ - ½ 
 Abdré Bouwmeester (2173) – Sander Los (2231)  0 - 1 
 Frank Lommers (2189) – Florian Jacobs (2224)  ½ - ½ 
 Tom de Jong (2145) – Gijs IJzermans (2121)  ½ - ½ 
 
Van deze wedstrijd verscheen geen verslag op de website. 
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 11 mei 2019 Philidor Leiden 1 (2141) – Zukertort A/1 (2162)  3 - 7 

 Stef van der Zon (2176) – Tjark Vos (2267)  ½ - ½ 
 Guido Bakker (2201) – Stan van Gisbergen (2309)  0 - 1 
 Bert van der Marel (2153) – Onno Elgersma (2113)  0 - 1 
 Nico Kuijf (2172) – Gijs IJzermans (2121)  ½ - ½ 
 Arres Oudshoorn (2189) – Fitzgerald Krudde (2309)  ½ - ½ 
 Jan-Aart van der Steen (2144) – Sander Los (2231)  0 - 1 
 Thijs Roorda (2122) – Sybolt Strating (2310)  0 - 1 
 Leonore Braggaar (2121) – Eric Roosendaal (1974)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Maarten van Harten (2106) – Jelmer Sminia (2148)  1 - 0 
Eric Roosendaal Herman van Halderen (2021) – Daniel Kutchoukov (1840)  0 - 1 
 
A1 duwt Philidor Leiden kopje onder 
 
A1 was vrijwel compleet – op het laatste moment bleek Christopher niet te kunnen. Philidor stond achtste en kon de 
punten best gebruiken, maar daar zijn ze niet bij in de buurt geweest. Veel borden stonden halverwege al goed voor A1, 
en dat leverde een boel punten op. Sander bijvoorbeeld zag tot zijn genoegen dat wit niet goed ontwikkelde en zijn dame 
liet verdwalen op g7. Sander greep het initiatief en won vlotjes. Sybolt had ook voortdurend initiatief. Zwart werd terug-
gedrongen, en zoals zo vaak bij slechte stellingen lokte een en ander een blunder uit. Daniel had het al snel te kwaad met 
de klok en verloor twee stukken voor een toren. Dat bleek wit echter compleet verkeerd te hebben ingeschat. De witte 
stukken waren hulpeloos tegen een zwarte vrije a-pion, zodat Daniel ook al won. Bij Onno waren de lichte stukken al 
snel verdwenen, maar een en ander had zwart wel wat zwaktes in de pionnenstructuur gekost. Onno maakte daar goed 
gebruik van – toen hij er twee voor was geloofde zwart het wel. 
 
A1 domineerde natuurlijk niet overal, de eerste uitslag was een vrij kalme remise bij Gijs, en Philidor boekte ook een 
succesje. Jelmer verloor een kwaliteit, kreeg een enorme koningsaanval over zich heen en moest capituleren. Verder had 
Tjark het lastig. Er kwam een dubbel toreneindspel op het bord waarin zwart een pluspion had en bovendien twee to-
rens op de tweede rij. Vermoedelijk verloren, zo was de inschatting, maar Tjark zag een pattruc en wandelde opgelucht 
weg met een half punt. Fitz had een loperpaar als ruime compensatie voor een minuspion, dat werd ook remise. Eric had 
lang een vrijwel gelijke stand, maar na een foutje wist wit toch groot voordeel te krijgen. Pion winnen of op mat spelen, 
dat was de vraag voor wit. Het mat leek ondekbaar, maar Eric had scherp gezien dat hij net op tijd was om een zet-
herhaling af te dwingen, waarmee hij zijn debuut in A1 opfleurde met een halfje. 
 

Wit: Leonore Braggaar (2121) 

Zwart: Eric Roosendaal (1974) 

 

 
 
1. Pdb6? 
 
Moet wit voor mat gaan? Je zou zeggen van wel. Toch was 1. Txf7 zeer goed geweest. Het verleidelijke 1. Pcb6 faalt op 
1. …. Txb2+; 2. Kg3 Pc7!; 3. Txc7 Txb6. 
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1. .... Pf4+! 
 
Hier verbruikte ik vrijwel al mijn tijd voor ik de uitweg zag tegen het dreigende mat. 
 
2. Kh1 Txf3; 3. Pxd6 
 
Dreigt natuurlijk ondekbaar mat op d7, maar wit zal geen gelegenheid krijgen om deze zet uit te voeren. 
 
3. …. Th3+; 4. Kg1 Tg3+; 5. Kf1 Tf3+; 6. Ke1 Te3+; 7. Kf1 
 
En hier merkte wit pas dat de koning niet kan ontsnappen. De d-lijn is verboden terrein! 7. Kd1? Td3+; 8. Kc1 Pde2+; 9. 
Kb1 Txd6 en zwart wint een stuk. 
 
7. …. Tf3+; 8. Ke1 Te3+; 9. Kf1 Tf3+; 10. Ke1 Te3+ en remise. 
 
Stan was als laatste bezig, maar met een pluspion en een eindspel van sterk paard tegen slechte loper was het slechts een 
kwestie van tijd. 
 
Een ruime 7-3 overwinning dus, en als Philidor daardoor al niet in slechte stemming was, dan zal dat later die avond 
nog wel gekomen zijn. Concurrent Vianen/DVP won namelijk onverwacht bij het gedeeld aan kop staande Oud Zuylen 
Utrecht, waardoor Philidor 2½ bordpunt tekort kwam om zich te handhaven. Kampioen in deze klasse werd Caissa, dat 
met 9-1 uithaalde tegen het puntloze Rotterdam en op bordpunten naar de Meesterklasse promoveerde. A1 eindigde als 
vierde, met 12 punten uit 9 duels. Topscorer werd Sander, met een daverende 7½ uit 9. Christopher scoorde ook sterk, 5 
uit 6, en Stan haalde 5 uit 7. Onno scoorde 5 uit 9, Gijs zat met 3½ uit 6 ook nog in de plus. Tjark, die constant aan een 
hoog bord zat, handhaafde zich daar uitstekend met 4 uit 8. 
 
 
 
Zukertort/A 2 
 
 

 15 september 2018 Zukertort/A 2 (2008) – LSG 2 (2042)  4½ - 3½ 

 Jan Helsloot (1992) – Raoul van Ketel (2231)  ½ - ½ 
 Renzo Finkenflugel (1992) – Peter Passenier (2136)  1 - 0 
 Wim Moene (2161) – Eric van ’t Hof (2059)  ½ - ½ 
 Bram ter Schegget (2181) – Reiner Feiner (2043)  1 - 0 
 Esther de Kleuver (1988) – Remmelt Otten (2040)  0 - 1 
 Michel Hoetmer (1734) – Chris Roosendaal (2057)  0 - 1 
Uw verslaggever: Eric Roosendaal (1996) – Marcel de Jeu (1952)  ½ - ½ 
Eric Roosendaal Jeroen Schoonackers (2020) – Olivier Huizer (1818)  1 - 0 
 
A2 begint seizoen met knappe zege 
 
A2 heeft een heel ander uiterlijk gekregen in vergelijking met vorig seizoen. Aanstormende talenten Daniel Kutchoukov 
en Onno Elgersma zijn naar A1 gepromoveerd, Matthew Tan zit voor een paar jaar in Hong Kong, en Joël de Vries heeft 
andere bezigheden. Zodoende kwamen Jan Helsloot, Wim Moene, Renzo Finkenflugel en Eric Roosendaal uit A3 over. 
Bram ter Schegget kwam uit A1. PP was nodig als invaller bij A1. Geen nood, Michel Hoetmer vulde de open plek in. 
 
Tegenstander was LSG 2. Een sterk team, op papier toch zeker, maar in de praktijk had ook LSG wat te maken met inval-
problemen, zodat ze in de praktijk wel wat sterker zouden moeten zijn dan A2, maar nou ook weer niet zo heel veel 
sterker. Er lagen dus kansen. 
 
Het begon kalmpjes met een vrij rustige remise van Eric. Michel verslikte zich in een eindspel met lichte stukken, maar 
die nederlaag werd weggepoetst door Renzo, die aan bord 2 zo te zien een erg knappe partij afleverde. Wim veroverde 
een pion en mocht gaan proberen een eindspelletje te winnen. Esther de Kleuver had het zwaar, met een loperpaar als 
compensatie voor wat zwakke pionnen. Jan stond wel lekker, volgens hemzelf althans, maar wit leek daar gevaarlijk te 
komen opzetten. Jeroen Schoonackers speelde het soort loopgravenschaak waar hij zich prima in thuis voelt. En Bram 
had een rare partij, waarin hij zowel a4 als h4 speelde – tot ruim na drie uur stonden daar nog 32 stukken op het bord en 
was er weinig zinnigs van te zeggen. 
 
 
 
 
 



18 

De tijdnoodfase dan. Esther kreeg wat erg veel witte stukken op bezoek. Er zat achteraf nog een soort onwaarschijnlijke 
redding in, maar in tijdnood was die niet te vinden. Jan raakte in de knel toen er twee torens op zijn tweede rij versche-
nen. Hij werd vakkundig ontdaan van een handvol pionnen – dat leek kansloos. Jeroen won een stuk en bracht de stand 
weer gelijk. Als Wim zou winnen en Jan zou verliezen, hing alles van Bram af. 
 
Bram had het zwaar. Zwart kwam opzetten en het leek allemaal erg gevaarlijk. Maar Bram overleefde – sterker nog, toen 
alles was geruild hield hij een gewonnen toreneindspel over dat soepel werd afgewikkeld naar een vol punt. Ging A2 zo-
waar nog winnen? 
 
Dan zou Wim moeten winnen, en dat leek toch lastig. Maar alle zorgen verdwenen als sneeuw voor de zon toen de 
tegenstander van Jan de goede afwikkeling niet wist te vinden. Jan ontsnapte met remise, en daarmee was de zege veilig. 
Wim slaagde er uiteindelijk niet in om te winnen – wit had een geldige claim voor driemaal dezelfde stelling. Dat mocht 
de pret echter niet drukken. Twee matchpunten was meer dan we hadden durven hopen. 
 
 
 

 6 oktober 2018 Messemaker 1847 1 (2197) – Zukertort A/2 (2005)  5 - 3 

 Peter Ypma (2313) – Wim Moene (2161)  1 - 0 
 Peter Scheeren (2394) – Renzo Finkenflugel (1992)  ½ - ½ 
 Wim Heemskerk (2240) – Jan Helsloot (1992)  ½ - ½ 
 Ed Roering (2174) – Michiel Harmsen (2061)  1 - 0 
 Henk-Jan Evengroen (2157) – Eric Roosendaal (1996)  1 - 0 
 Ben van Geffen (2048) – Jeroen Schoonackers (2020)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Erik Hennink (2151) – Esther de Kleuver (1988)  0 - 1 
Eric Roosendaal Jan Evengroen (2097) – Hugo Luirink (1828)  ½ - ½ 
 
A2 weet verlies te beperken 
 
Het zou, zo was duidelijk, een lastige middag worden. Messemaker had in de eerste ronde verloren, maar dat was zeer 
verrassend geweest. De club uit Gouda speelde vorig jaar nog een klasse hoger. Daarbij was A2 niet op maximale sterk-
te. Bram zat in het buitenland en PP viel in bij A1, dus werden Michiel Harmsen en Hugo Luirink opgetrommeld. 
 
Onze onvolprezen praeses kwam per auto met twee anderen, maar deed onderweg iets niet helemaal handig. Daardoor 
kwam hij een minuutje of vijf te laat. ‘Nou en?’ hoor ik u denken. We hebben in de KNSB geen last van die rare ultra-
strenge regel dat je klokslag twaalf uur al achter je bord moet zitten (ja, we begonnen om twaalf uur, dat u niet denkt dat 
je ook nog eens een uur van tevoren aanwezig moet zijn). Allemaal waar. Maar Michiel had toch nog wat stress van de 
reis mee naar binnen genomen. Het werd uiteraard Frans, wit speelde een nevenvariantje. Michiel ging niet op z’n han-
den zitten en speelde vlot een paar logische zetten, die misschien wel logisch leken maar direct tot een lastig stellings-
probleem leidden. De dame raakte op dwaalwegen en bleek een zet of tien later al reddeloos te zijn. Een slechte start. “Ik 
had beter moeten weten en even tot mezelf moeten komen”, zo klaagde Michiel achteraf. Tja. 
 
En het leek er niet op dat er veel goeds van de overige borden ging komen. Jeroen Schoonackers was in de verdrukking, 
Hugo raakte een pion achter, en Eric Roosendaal kwam minder uit de opening. Bij Wim Moene en Renzo Finkenflugel 
was het spannend, maar die zaten wel tegenover de sterke kopborden. En toch kwam er nog even een gelijkmaker op de 
borden. Esther de Kleuver had een prettige stand, misschien ook niet zo veel meer. Toen werd zwart even onoplettend, 
en boem, paard maal f7! Als dat goed is wint het ook meestal meteen, zo ook hier. Wit won alles met rente terug en 
zwart gaf dus terecht op. 
 
Een mooi punt, maar het zou het enige winstpunt blijken. Bij Eric werd het enorm tactisch met allerlei penningen en 
tussenzetjes. Twee penningen kon wit nog wel hebben, maar er bleek per ongeluk ook nog een derde in te zitten, en die 
kostte een stuk. Wim Moene verraste menigeen door met een witte toren op de zevende rij te komen en Txh7 te spelen. 
Pakken ging niet wegens mat. Had zwart dat even gemist? Nee, zo bleek na afloop. Zwart had het allemaal ingecalcu-
leerd, maar hij had óók gezien dat Txh7 een zet eerder ook al had gekund, en dan zou het pas echt gevaarlijk zijn gewor-
den. Dat had Wim helaas toen niet gezien. Nu kon zwart afwikkelen naar een gunstig eindspel dat hij rechtlijnig uit-
schoof. 
 
Bij 3-1 achter, en wat slechte stellingen, waren de matchpunten verdeeld. Een zware nederlaag leek in de maak, maar de 
vier die nog speelden gooiden de deur op slot. Jan Helsloot speelde solide en scoorde een gelijkwaardige remise. Jeroen 
stond al uren in de keepstand. Wit won een pion, begon toen spoken te zien en gaf Jeroen de kans tot een blokkade. Wit 
verloor zijn pluspion en raakte er zelfs eentje achter, maar winst voor Jeroen zat er nu ook weer niet in. Met remise was 
hij al best tevreden. 
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Renzo speelde tegen de toch geduchte Peter Scheeren, een IM. Daartegen remise houden is knap. Wit stond een tijdlang 
wat beter, maar kwam er niet doorheen. Hugo ten slotte wist de zware stukken af te ruilen zodat wit een eindspel met 
loper en paard moest gaan uitmelken om zijn pluspion te verzilveren. Wit drong zwart in het defensief zodat Hugo 
eigenlijk alleen maar passief heen en weer kon spelen. Helaas voor wit is dat nu juist iets waar Hugo zich prima in kan 
vinden. Een uurtje of wat schuiven zonder dat de status quo verandert, geen probleem in huize Luirink. Wit ruilde dan 
maar zijn paard tegen een loper. Niet echt handig, want zo hield hij een matige loper tegen een al sterker wordend paard 
over. Hugo won zijn pion zelfs terug, en toen ging wit nog juist op tijd aan de noodrem hangen om het witte treintje op 
de rails te houden, anders had Hugo zowaar nog gewonnen. Nu werd het dus remise, een uitslag waar Hugo doorgaans 
geen “nee” tegen zegt. 
 
Tja, een match tegen een sterk team en met beide kopborden afwezig, dan is een 5-3 nederlaag best te verdragen, vooral 
als je de overige uitslagen ziet. LSG 2, het team dat in ronde 1 de punten aan A2 moest laten, won nu met 7½-½ van een 
ander sterk team. Het geeft de winst uit de eerste ronde extra cachet. 
 
 
 

 3 november 2018 Zukertort A/2 (2075) – DSC Delft 2 (2141)  4 - 4 

 Bram ter Schegget (2188) – Sten Goes (2217)  1 - 0 
 Paul-Peter Theulings (2079) – Joram op den Kelder (2292)  0 - 1 
 Wim Moene (2151) – Sebastiaan Smits (2163)  ½ - ½ 
 Marc Overeem (2140) – Bram van der Velden (2169)  0 - 1 
 Jan Helsloot (2007) – Onno Verbaken (2125)  ½ - ½ 
 Esther de Kleuver (1995) – Jan-Pieter Vos (2083)  1 - 0 
Uw verslaggever: Eric Roosendaal (1987) – Martin Glimmerveen (2027)  ½ - ½ 
Eric Roosendaal Jeroen Schoonackers (2050) – Martine Middelveld (2053)  ½ - ½ 
 
A2 sleept 4-4 uit de brand tegen DSC/Delft 
 
Het zou lastig worden, zo veel was vooraf duidelijk. DSC/Delft 2 is gewoon een sterk team, op papier toch wel een 
stukje sterker dan A2. Anderzijds, A2 was redelijk compleet. Alleen Renzo ontbrak (toernooi in Duitsland), maar Marc 
Overeem was een sterke vervanger. 
 
De nieuwe ‘kapitein’ Eric Roosendaal is natuurlijk niet geheel onbekend met de kneepjes van het teamleiderschap. Zoals 
de teamleider van A1 moet weten dat je Sander meestal zwart geeft, zo is het bij A2 usance Esther vaak wit te geven. 
Esther kreeg desalniettemin een wat benauwde stand – en tijdnood – maar dat hoort er allemaal bij in huize De Kleuver. 
Toen overzag zwart ‘een dingetje’ en werd prompt hard matgezet. Dat was alvast mooi meegenomen voor A2. 
 
Esther won overigens ook al in de vorige ronde, maar toen bleek het de enige winstpartij te zijn geweest. Maar ja, in de 
vorige ronde was Bram ter Schegget er niet. Bram was er ditmaal wel, en hoe! Een Siciliaans kwaliteitsoffer op c3 leverde 
hem zeer actief stukkenspel op. De witte dame raakte op een dwaalspoor en had veel tijd nodig om weer veilig thuis te 
komen. De witte koning, die oorspronkelijk zijn heil had gezocht in een lange rokade, keerde op zijn schreden terug naar 
de koningsvleugel toen het op de damevleugel wat al te winters werd. Op de koningsvleugel bleek het klimaat amper 
aangenamer – toen er te veel wegwaaide gaf wit maar op. Een erg sterke pot van Bram, en 2-0 voor A2. 
 
Natuurlijk deed Delft wel wat terug. Het begon met een paar halfjes, twee gelijkwaardige remises bij Jan Helsloot en 
Jeroen Schoonackers. Daarna moest Marc zijn dame geven voor twee torens, die al snel akelig actief werden. Delft terug 
op 3-2, en na zet 40 zag het er zorgelijk uit voor A2. Een rondje langs de borden leerde dat PP na een rustige opening met 
dameruil ergens een serieuze steek had laten vallen. Dat kostte een pion, en de stelling leek precair. Wim Moene stond al 
een paar uur onder druk, maar wist zich er tot dan toe creatief uit te redden. Wit had er echter nog genoeg vertrouwen in 
om een remiseaanbod af te slaan. Eric Roosendaal had na een saaie opening een eindspel gekregen zonder zware stuk-
ken, maar wel met acht lichte stukken. Dat stond iets beter, maar niet meer toen er ineens een pion vanaf ging. Of het 
loperpaar nog net genoeg compensatie bood was de vraag. 
 
Een uurtje later had PP het inderdaad niet gered, maar had Wim inmiddels veilig de remisehaven bereikt, dus ging het 
om Erics potje. Wit stond twee zetten lang op winst, koos dan een verkeerd plan en moest zijn loper offeren voor een op-
stomende h-pion. Daarna ontstond een curieus eindspel van twee lopers tegen paard en drie pionnen. Wit moest een 
pion prijsgeven maar wist zijn andere twee pionnen op b6 en c6 te krijgen. De achtste rij was daarmee dichtbij, maar toch 
ook weer zo veraf, want de zwarte lopers penden en blokkeerden, en wit kwam niet verder. Op zet 71 kon Eric ten slotte 
zijn twee lopers offeren voor de beide pionnen. Remise dus, en een terechte 4-4. 
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 24 november 2018 Landau 1 (1978) – Zukertort A/2 (2060)  3 - 5 

 Christophe Gregoir (2184) – Bram ter Schegget (2188)  1 - 0 
 Dennis van Vliet (2059) – Paul-Peter Theulings (2079)  0 - 1 
 Arthur Hugaert (2082) – Jan Helsloot (2007)  1 - 0 
 Gertjan Verhaeren (2073) – Renzo Finkenflugel (2020)  0 - 1 
 Janco Dees (1895) – Esther de Kleuver (1995)  0 - 1 
 Bas van Doren (1919) – Eric Roosendaal (1987)  1 - 0 
Uw verslaggever: Joop Maas (1915) – Wim Moene (2151)  0 - 1 
Eric Roosendaal Fardin Hematyar (1693) – Jeroen Schoonackers (2050)  0 - 1 
 
A2 scoort twee belangrijke punten 
 
Voor A2 de wedstrijd in ronde vier kon beginnen, moesten er wel wat logistieke problemen worden opgelost. Gelukkig 
niet qua opstelling: alle acht leden waren beschikbaar. Een gelukkige omstandigheid, want welke invaller wil nou hele-
maal afreizen naar Axel? Jawel, Axel. Voor wie even niet bij de les was in groep zes, dat ligt in Zeeuws-Vlaanderen. Bij 
dit soort wedstrijden is het prettig dat acht spelers in twee auto’s passen. Helaas bleek Wim Moene geblesseerd aan zijn 
knie, waardoor autorijden voor hem ineens geen optie meer was. Daarom reisden drie man naar Leiden, om daar in te 
stappen bij Esther de Kleuver. De andere vier kwamen met de auto van Eric Roosendaal. 
 
Axel is een zeer dikke twee uur rijden, en je kunt ofwel een heel eind omrijden om Antwerpen heen, of een toltunnel 
nemen. Esther nam de Belgische tunnel, Eric nam de Westerscheldetunnel – en daar bleek het stom toevallig nou net een 
van de zeer weinige dagen per jaar te zijn dat de tunnel tolvrij is. Een goed teken, zo meenden de inzittenden: als de 
Zeeuwen ons geld niet hoeven te hebben, gunnen ze ons vast ook wel de matchpunten. Die logica was volgens Jan filo-
sofisch niet erg verantwoord. Het lot strafte hem prompt, zoals u zult vernemen. 
 
Keurig op tijd waren wij dus allen – tien minuten voor aanvang waren alle Zukertorters ter plekke. Dat lukt ons meestal 
bij een thuiswedstrijd niet eens. Het was een aardig schooltje, overal hingen sinterklaasattributen. Langs een muur hing 
een rek met zeer aanschouwelijke lesposters. Blinde kaarten van Nederland en diverse andere delen van de wereld, het 
menselijk lichaam, en een kaart met zaken als decameters, kubieke centimeters, hectoliters en dergelijke. Wim wilde de 
kaart zo meenemen, want, zo stelde hij, zelfs op het VWO beheersen ze die stof amper. Voor wie zichzelf wil testen: hoe-
veel liter gaan er in een kubieke hectometer? Mocht u er niet direct uitkomen, het juiste antwoord is 1 miljard. 
 
Goed, de wedstrijd dan. Paul-Peter Theulings kwam erg lekker uit de opening, won een pion, en nadat er wat was ge-
ruild kreeg hij een bijzonder gunstig toreneindspel. De score werd echter geopend door Jeroen Schoonackers. Zijn tegen-
stander probeerde mee te gaan in het soort halmaschaak waar Jeroen verzot op is, maar bleek dat spel onvoldoende te 
beheersen en verloor kansloos. Esther had een paar bijzonder actieve paarden (hoewel ze de avond ervoor toch niet bij 
de training van Jan Werle over het juist neerzetten van je paarden was geweest) en overliep de zwarte damevleugel toen 
daar eenmaal wat zwaktes waren ontstaan. Bram ter Schegget was bijzonder kritisch over zichzelf na afloop en ventileer-
de “Geen @#$#!$ van gebakken”, of teksten van dergelijke strekking. Tja. Jan stond lange tijd best OK, maar toen, nou ja, 
u begrijpt, dat liep niet goed af. PP bracht ons weer op voorsprong door dat toreneindspel tot een goed einde te brengen. 
 
Renzo Finkenflugel had een eindspel met een paar zwakke pionnen. Keepen dus, zo leek het, maar wat later had Renzo 
ineens paard en loper tegen een toren. Nog helemaal niet zo makkelijk, maar Renzo speelde dit vrijwel zonder nadenken 
vlotjes uit, rende met wat vrijpionnen naar voren, gunde wit de verovering van zowel paard als loper en haalde ter com-
pensatie gewoon dame. Murw gespeeld gaf wit het toen maar op, 4-2. 
 
Nog twee te gaan, en beide potjes stonden dubieus. Eric had ergens een kwaliteit moeten geven maar had ampel com-
pensatie. Toen overzag hij een overbelasting en wikkelde verkeerd af. Ter ondersteuning van Wim speelde hij nog even 
door met wat verbonden vrijpionnen, maar dat was meer voor de vorm. Ook Wim had ooit een kwaliteit ingeleverd, 
maar het eindspel van dame/paard tegen dame/toren was verre van duidelijk, aangezien de witte stukken vlak bij de 
zwarte koning verpoosden en zwart bij de stand 2-4 natuurlijk eeuwig schaak wilde vermijden. Dat deed hij ten slotte 
wel, maar op zo’n onhandige manier dat hij via een paardvork een dame verloor. Remise vermeden, dat wel, maar op de 
verkeerde manier. 
 
En dus 5-3 voor Amstelveen, twee fijne matchpunten die A2 nog best hard nodig kan hebben in deze sterke poule. Voor 
vier man was het Zeeuwse avontuur nog niet afgelopen: Eric, Jan, Wim en PP besloten ergens te gaan eten. In Axel bleek 
de spoeling nogal dun, maar met het welvarende uiterlijk van Dirk als uitgangspunt bleek een tweede poging in Goes 
een stuk geslaagder. In het centrum van Goes hadden we de eetcafees en restaurants voor het uitkiezen. Ter plekke con-
stateerden we dat Carlsen en Caruana diezelfde dag al voor de elfde keer was gelukt wat A2 op acht borden niet voor 
elkaar had gekregen, namelijk remise spelen. Bij het uitrijden van de garage bleek overigens dat de Zeeuwen zich de 
kapitalistische cultuur nog steeds niet voldoende eigen hebben gemaakt, aangezien ze voor een avondje parkeren slechts 
€ 1,90 vragen in plaats van de duizelingwekkende en veel potentiële klanten wegjagende bedragen die mensen uit de 
Randstad tegenwoordig helaas maar al te goed kennen. 
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Het humoristische slotakkoord werd gezet door de Zeeuwse politie die pal na de garage een fuik had opgezet, waar Eric 
volkomen te goeder trouw linea recta inreed. Alcoholcontrole dus, want volgens de lokale autoriteiten beweren notoire 
drinkers ook altijd dat ze nooit een druppel nemen. Toen de meters echter weigerden het in 1977 per ongeluk genomen 
slokje wijn te registreren mocht Eric doorrijden …. 
 
 
 

 15 december 2018 Zukertort/A 2 (2032) – De Wijker Toren 1 (2203)  2½ - 5½ 

 Bram ter Schegget (2188) – Hing Ting Lai (2435)  0 - 1 
 Paul-Peter Theulings (2079) – Sjoerd Plukkel (2241)  ½ - ½ 
 David Slagter (2200) – Richard Schelvis (2104)  0 - 1 
 Jeroen Schoonackers (2050) – Jimmy van Zutphen (2155)  ½ - ½ 
 Jan Helsloot (2007) – Bart-Piet Mulder (2164)  ½ - ½ 
 Eric Roosendaal (1987) – Thomas Broek (2198)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Esther de Kleuver (1995) – Rick Duijker (2188)  ½ - ½ 
Eric Roosendaal Václav Ocelik (1752) – Bastiaan Veltkamp (2136)  0 - 1 
 
A2 verliest met ere van De Wijker Toren 
 
Dat A2 het moeilijk zou krijgen was op voorhand duidelijk. De Wijker Toren is vorig jaar gedegradeerd, en heeft, vast-
besloten het verloren terrein terug te winnen, Hing Ting Lai gerecruteerd om vol voor de promotie te kunnen gaan. A2 
miste Wim Moene en Renzo Finkenflugel, maar had in David Slagter en Václav Ocelik twee uitstekende vervangers: bei-
den draaien prima in A3. 
 
Een echte wedstrijd werd het desalniettemin nooit. Gemiddeld per bord bijna 200 ratingpunten in de min is niet zomaar 
weg te poetsen. Tjark Vos constateerde met enig leedvermaak dat A1 gemiddeld gezien een veel zwakkere tegenstander 
had dan A2. Bij controle bleek dat Wijker Toren zelfs een hoger ratingemiddelde had dan A1. Jan Helsloot en Eric 
Roosendaal speelden vrij korte en correcte remises. Bram ter Schegget zat aan het eerste bord en verloor doordat Hing 
Ting aan de overkant zat. Václav had een erg spannende partij waarin zwart een paar tactische dingen net even wat 
scherper zag en met het punt vertrok. David kreeg een gedrongen stelling, die uiteindelijk uitmondde in een minuspion. 
Wit wikkelde langzaam af, en naarmate er meer werd geruild ging de pion zwaarder wegen. Toen er een paardeindspel 
op het bord kwam waarin wit een vrije a-pion extra had, werd duidelijk dat het niet meer te houden was. 
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De overige drie partijen mondden uit in zeer verdienstelijke remises. Jeroen Schoonackers wist af te wikkelen naar een 
dame-eindspel met veel pionnen waarin zwart weliswaar beter stond, maar waarin elke poging op roof uit te gaan zou 
uitlopen op eeuwig schaak. Esther de Kleuver stond na een zet of 15 bijzonder gedrukt en het leek een kwestie van tijd 
dat wit de zwarte muur omver zou duwen. Esther bleef echter gedegen keepen en wist zelfs een witte pluspion onscha-
delijk te maken – na een zet of 60 berustte wit in remise. Paul-Peter ten slotte stond een poosje minder in een eindspel 
met zware stukken, maar toen zwart te ver ging hield hij een dame-eindspel met twee pionnen extra over. Kansrijk, zo 
vond PP, en hij ging een aantal malen remise uit de weg. Zwart had echter wel een vrijpion, en natuurlijk moest ook nog 
eeuwig schaak worden vermeden. Wellicht zat er een winst in, maar PP moest uiteindelijk genoegen nemen met een 
plusremise. 
 
Daarmee heeft A2 vijf punten uit vijf wedstrijden. Alleszins redelijk, temeer daar de twee nederlagen werden geleden 
tegen de twee koplopers. Als A2 nog een paar puntjes kan sprokkelen is een plaats in de middenmoot gegarandeerd. 
 
 
 

 9 februari 2019 Santpoort 1 (2008) – Zukertort/A 2 (2021)  5½ - 2½ 

 Peter de Roode (2162) – Bram ter Schegget (2145)  ½ - ½ 
 Daan Haver (2190) – Paul-Peter Theulings (2090)  1 - 0 
 Harmen Jonkman (2382) – Renzo Finkenflugel (2080)  1 - 0 
 Bas Haver (2222) – Jeroen Schoonackers (2031)  1 - 0 
 Wim Laurens Gravemaker (2113) – Jan Helsloot (2005)  0 - 1 
 Rob de Roode (1881) – Eric Roosendaal (1974)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Martijn de Roode (2034) – Esther de Kleuver (2026)  ½ - ½ 
Eric Roosendaal Hans Kors (1941) – Hugo Luirink (1820)  1 - 0 
 
A2 niet opgewassen tegen sterk Santpoort 
 
Je hebt nederlagen en nederlagen. Sommige waren achteraf niet nodig geweest, andere zijn vrijwel onvermijdelijk. A2 
leed een nederlaag van de tweede soort tegen Santpoort. Sterke tegenstanders, een wat verzwakt team doordat Wim 
Moene op de dag voor de wedstrijd ziek werd (gelukkig kon Hugo Luirink op het allerlaatste moment nog invallen – 
dank Hugo!). A2 kwam aan slechts twee borden niet geheel verloren te staan. Dat Santpoort niet alle kansen pakte hield 
de nederlaag binnen de perken, maar in de buurt van 4-4 was het achteraf nooit. 
 
Eerst het positieve nieuws dan maar. Jan Helsloot stond solide, deed sterke zetten, drukte zwart naar achteren, dwong 
een kwaliteitsoffer af, en liep ten slotte triomfantelijk naar voren met twee verbonden vrijpionnen. Toen zwart ook nog 
een stuk verloor, was het einde oefening. Bij Eric Roosendaal kwam een gesloten stand op het bord. Toen werden er wat 
pionnen geruild en kwamen er eerst twee, later zelfs vier lijnen open. Het werd erg tactisch en Eric miste ergens een kans 
(te onwaarschijnlijke zet om te zien, ook in de analyse), maar afgezien van dat ene momentje werd de remisemarge nooit 
overschreden. 
 
Op diverse andere borden ging het dus mis. Hugo kreeg 1. e4 c5 2. a3?! tegenover zich. Met zwart kun je na zo'n slap 
zetje het initiatief pakken, maar Hugo is meer van het afwachtende type. Wit kreeg nu een centrum om u tegen te zeggen 
(c4-d4-e5) en daarna was het geen wonder dat de vrijuit dartelende witte stukken hun opgesloten zwarte tegenstanders 
eruit manoeuvreerden. Renzo Finkenflugel had de eer om het te mogen opnemen tegen GM Harmen Jonkman. Renzo 
had een vervelende zwakte, en zoals zo vaak begreep de GM dat allemaal net wat eerder en beter. Een omsingeling volg-
de en zwart won niet heel snel, maar achteraf gezien toch wel vrij rechtlijnig. 
 
Jeroen Schoonackers en Paul-Peter Theulings speelden allebei tegen een van de tweelingbroers Haver. Curieus genoeg 
leken beiden nog net wel remise te gaan maken, maar bleek dat niet te kloppen. Jeroen had een zwakke pion, die hij op-
gaf voor een hyperactief loperpaar tegen een ongerokeerde koning. Voldoende compensatie? Net niet, zo bleek. Toen het 
initiatief verwaterde, offerde Jeroen nog maar een pion, maar wit kon met de koning nog net een sluiproute vinden en 
toen was het over. PP was ‘geplugd’, binnen een half uurtje stond er al een eindspel op het bord. Meestal is dat remise, 
aldus PP. Het kleine minnetje mondde rond zet 40 toch uit in pionverlies en het liep uit op een paardeindspel dat net niet 
binnen de remisemarge bleef. 
 
In zowel de eerste als de laatste partij die afliep had A2 niet te klagen. Bram ter Schegget liep met een klap tegen pion-
verlies op, pal na de opening. Zwart stond gewonnen maar moest kiezen: rechtlijnig een tweede pion winnen of wit in-
kapselen. Het eerste zou waarschijnlijk vrij eenvoudig hebben gewonnen. Zwart koos het tweede, zag Bram loskomen, 
en gaf toen ook nog een pion weg. Daarmee was de muziek er meteen uit en werd het vlot remise. Esther had urenlang 
een bord met 32 stukken erop. Tijdnood was aanstaande, er ging een pion af, en nog een, en na zet 40 had Esther vrijwel 
geen compensatie voor twee pionnen. Maar Esther streed door, en met nog enkele seconden op de klok bracht ze een 
kwaliteitsoffer. Ondanks de grote materiële voorsprong konden de zware zwarte stukken op de damevleugel niet ver-
hinderen dat de partij op de koningsvleugel eindigde met eeuwig schaak. 
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Een ruime nederlaag (5½-2½) waar weinig op valt af te dingen. Santpoort is nu een van de vier koplopers, die alle vier 8 
uit 6 hebben. Het prettige nieuws is dat A2 tegen al deze vier koplopers al heeft gespeeld. Met 5 uit 6 is het team tenslot-
te allerminst veilig. 
 
 
 

 16 maart 2019 Zukertort/A 2 (1979) – DD 1 (2196)  ½ - 7½ 

 Bram ter Schegget (2145) – John van der Wiel (2384)  0 - 1 
 Paul-Peter Theulings (2090) – Sergey Fedorchuk (2635)  0 - 1 
 Jan Helsloot (2005) – Edgar Blokhuis (2222)  0 - 1 
 Jeroen Schoonackers (2031) – Gerrit Prakken (2142)  0 - 1 
 Eric Roosendaal (1974) – Lars Vistisen (2015)  0 - 1 
 Esther de Kleuver (2026) – Mark Bueno (1935)  0 - 1 
Uw verslaggever: Michel Hoetmer (1741) – Rogier van Egmond (2134)  ½ - ½ 
Eric Roosendaal Hugo Luirink (1820) – Onno van Dijk (2103)  0 - 1 
 
A2 kan slechts schamel halfje scoren 
 
Goed, A2 was enigszins verzwakt (Renzo viel in bij A1, Wim Moene was afwezig) maar ook een compleet A2 zou het 
niet hebben gered tegen DD. Twee grootmeesters aan de kopborden, een gemiddelde van bijna 2200, dat is gewoon veel 
meer dan A2 kan opbrengen. 
 
Bram ter Schegget had desalniettemin kansen tegen GM John van der Wiel. Uiteindelijk liep het niet goed af, maar de 
heren analyseerden de complicaties na een Dragondorf nog urenlang en John vond Brams openingsopzet interessant 
genoeg om dat zelf toch ook misschien eens te proberen. Paul-Peter Theulings zat tegenover het kanon Fedorchuk (2635), 
die het ratingverschil binnen 30 zetten hard aantoonde. Tja …. 
 
Jan Helsloot kwam wat moeizaam uit de opening en werd vrij rechtlijnig weggedrukt. Jeroen Schoonackers had al na een 
uurtje een eindspel van loper + paard tegen loperpaar met een pion minder. Misschien nog net te houden, maar de prak-
tijk bleek anders. Eric Roosendaal speelde een zeer tactische partij, stond goed, overzag een finesse en toen was het mis. 
Esther de Kleuver haalde de tijdcontrole zonder al te grote schade, maar verloor daarna alsnog. Invaller Hugo Luirink 
hield het het langst vol van allemaal, maar bezweek ten slotte toch aan een een langzame maar onweerstaanbare zwarte 
aanval. 
 
En wie was dan de ‘held’ van de dag? Dat was invaller Michel Hoetmer. “Ik sta al de hele partij slecht” was zijn verzuch-
ting na een paar uur spelen. Twee dubbelpionnen, slechte loper, het zag er niet al te best uit. Michel speelde stug door en 
dwong wit tot een afwikkeling naar een remise-eindspel. Pas veel later bleek dat dus het enige halfje dat A2 mocht bij-
schrijven. 
 
Het bordpuntensaldo van A2 gaat er ook niet op vooruit natuurlijk, maar gelukkig verloren alle overige teams in de 
staart eveneens, waardoor A2 nog steeds (net) boven de streep staat. 
 
 
 

 13 april 2019 Schaakmat Westland 1 (2082) – Zukertort/A 2 (2031)  3½ - 4½ 

 Johan Valstar (2049) – Bram ter Schegget (2145)  0 - 1 
 Michiel van Woerden (2141) – Paul-Peter Theulings (2090)  ½ - ½ 
 Henk van Putten (2095) – Jan Helsloot (2005)  ½ - ½ 
 Menno Pietersma (2117) – Eric Roosendaal (1974)  1 - 0 
 Michael Aagaard (2063) – Esther de Kleuver (2026)  0 - 1 
 Manfred Kindt (2082) – Jeroen Schoonackers (2031)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Timon van Dijk (2160) – Michiel Harmsen (2008)  ½ - ½ 
Eric Roosendaal Johan Voorberg (1947) – Laurens Schilstra (1971)  ½ - ½ 
 
A2 wint via een boel remises 
 
A2 heeft het lastig dit jaar. Na de redelijk kansloze nederlaag tegen Santpoort en het fiasco tegen DD was er toch het 
gevoel dat er bij Schaakmat Westland ‘iets te halen viel’. Dat zou dan wel zonder Wim en Renzo moeten gebeuren, die 
waren verhinderd. Laurens Schilstra en Michiel Harmsen waren hun zeer capabele vervangers. 
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Westland probeerde een klein trucje. Ze dachten, zo bleek achteraf, dat Amstelveen misschien een zwakke invaller zou 
opofferen aan bord 1. Niet iets waar wij om bekend staan, dacht ik, maar Westland zette voor de zekerheid hun achtste 
bord aan bord 1. Die truc keerde zich als een boemerang tegen hen. Bram ter Schegget wist wel raad met het mindere 
spel van zijn tegenstander en stond al snel twee pionnen voor. Na afloop mopperde hij nog wat – het scheen dat hij nog 
veel sneller had moeten winnen. Nu werd het een dame-eindspel dat ruim na de tijdcontrole pas tot een definitief einde 
kon worden gebracht, maar de goede afloop leek al die tijd niet echt in gevaar. 
 
Die partij had flink wat invloed op het strijdverloop. Paul-Peter Theulings kreeg al snel een remisestand op het bord. 
Alle lopers en paarden eraf, maar beiderzijds nog wel acht pionnen. PP bood dus remise aan, maar wit weigerde, mede 
met het oog op de ruïne op bord 1. Anderen hadden daar minder moeite mee. Laurens Schilstra kreeg remise aange-
boden en nam het aan. Jan Helsloot had een onduidelijke stand en accepteerde ook remise. Eric Roosendaal was met 
zwart prima uit de opening gekomen en bood remise aan. Wit dacht een kwartier na, wilde het eigenlijk aannemen, 
maar kreeg geen toestemming van de teamleider en speelde dus door. Michiel Harmsen bood remise aan, en dat werd 
dan weer wel aangenomen. Bij PP werden uiteindelijk de dames en flink wat pionnen geruild, maar het bleef remise en 
het werd ten slotte ook remise. Daarmee was het 2-2. 
 
Toen kwam de tijdnoodfase. Jeroen Schoonackers had al tijden lang een plusje dankzij een witte isolani, maar meer dan 
een plusje was het niet. Eric stond nog steeds goed, maar de stelling werd onoverzichtelijk, en ineens stond alles 
verkeerd en stortte de stelling in. Esther de Kleuver was na een zeer langdurige openingsfase (ruim 2 uur voor de eerste 
12 zetten) steeds beter komen te staan. Loperpaar tegen twee steeds gepende paarden. Esther manoeuvreerde vakkundig 
naar een winststelling toe. Na zet 40 nam ze even rustig de tijd – ze kon gewoon een stuk winnen. Dat deed ze niet, maar 
in plaats daarvan speelde ze een andere krachtzet die even later ook elegant won. Toen Bram zijn dame-eindspel won, 
stond A2 op 4-3. Kon Jeroen de remise veiligstellen? Hij stond eigenlijk iets beter in een paardeindspel, maar wit moest 
natuurlijk doorspelen. Jeroen vond een soort eeuwige aanval en wit moest ofwel zetherhaling accepteren ofwel een pion 
verliezen. Hij koos dan maar voor het eerste en daarmee won A2 dus met 4½-3½. 
 
Is A2 nu veilig? Met 7 punten ben je dat vaak wel, maar in deze poule niet. Axel is gedegradeerd, maar de nummer 9, 
DSC/Delft, won van Axel en dus hebben ze nu 5 punten, net als Oegstgeest. A2 speelt tegen Oegstgeest. Voor ons is 4-4 
voldoende, Oegstgeest moet winnen. Maar als dat gebeurt, en DSC/Delft wint ook (tegen Santpoort – geen uitgemaakte 
zaak), dan vliegt A2 er op bordpunten alsnog uit. Nee, A2 is nog niet veilig, maar we hebben wel alles in eigen hand. 
 
 
 

 11 mei 2019 Oegstgeest 1 (2069) – Zukertort A/2 (2080)  4 - 4 

 Nebosja Nikolic (2300) – Jonathan Tan (2194)  1 - 0 
 Fred Slingerland (2331) – Bram ter Schegget (2145)  ½ - ½ 
 Gert-Michiel de Niet (2214) – Paul-Peter Theulings (2090)  ½ - ½ 
 Joop Piket (2110) – Jan Helsloot (2005)  ½ - ½ 
 Evert Leeuwenburgh (1987) – Jeroen Schoonackers (2031)  0 - 1 
 Duleen van Gunsteren (1947) – Michiel Harmsen (2008)  1 - 0 
Uw verslaggever: Gideon van der Bent (1865) – Esther de Kleuver (2026)  ½ - ½ 
Eric Roosendaal Dick van den Berg (1796) – Wim Moene (2141)  0 - 1 
 
A2 uiteindelijk ruim gehandhaafd 
 
Het was een nerveus A2 dat afreisde naar Oegstgeest. Het doemscenario was dat A2 zou verliezen, en dat concurrent 
Delft zou winnen bij Santpoort, waarna A2 met zeven punten er toch nog uit zou gaan. 
 
Moeilijke situaties vragen om drastische maatregelen. A1 had Jonathan Tan als invaller, en die zou ook bij A2 mogen in-
vallen. Aangezien A1 en A2 in hetzelfde gebouw speelden, was de omwisseling zonder logistieke problemen te reali-
seren. Jonathan Tan viel dus in bij A2. Ter compensatie moest er dan iemand van A2 naar A1 – aangezien teamleider Eric 
Roosendaal niet in grootse vorm steekt, besloot hij om zichzelf ‘weg te promoveren’ naar A1. 
 
Oegstgeest is een team met grote krachtsverschillen: een zeer sterke top, een veel minder sterke staart. Helaas was het 
eerste resultaat negatief voor ons aan een lager bord. Michiel Harmsen, die toch maar weer eens inviel (dank!), kreeg na 
1. b3 een wat onevenwichtige stand, waarin een en ander aan de zwarte kant niet goed samenwerkte. Dat liep verkeerd 
af, een droomstart voor Oegstgeest. Vanaf dat moment echter liep er veel goed voor A2. Jan Helsloot maakte een plus-
remise aan een middenbord. Bram ter Schegget hield het sterke tweede bord op remise. “Ik heb het toreneindspel slecht 
gespeeld” zo meldde hij, “anders had er zelfs nog meer ingezeten”. En Jeroen Schoonackers profiteerde van een zwakke 
dag van de tegenstander. Hij kreeg alle ruimte om een enorm initiatief te ontplooien en won zonder grote problemen. 
Gelijk, 2-2. 
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Intussen begon men bij Oegstgeest behoorlijk zorgelijk te kijken. Wim Moene had met zwart een gambiet gespeeld. Wit 
nam de pion, raakte zwaar achter in ontwikkeling, verloor een pion, zag twee zwarte torens op zijn tweede rij verschij-
nen en zal toen wel geweten hebben hoe laat het was. Wim won en bracht de stand op 3-2. 
 
Hoe stonden de andere drie borden er voor toen de tijdnoodfase voorbij was? 
 
Esther de Kleuver kwam redelijk uit de opening, maar in de tijdnoodfase ging er wat mis. Kwaliteit kwijt, en een slechte 
stelling, met een loperpaar als kleine compensatie. Paul-Peter Theulings stond wel goed, beter stukkenspel, pluspion, dat 
bood zeker kansen. Jonathan dan, aan het zware kopbord, waar Oegstgeest een 2300-speler (Nikolic) had opgesteld. 
Jonathan had lang een solide stand, en het leek zelfs op een burcht. Moest hij gaan passen, of zou hij dan toch langzaam 
worden weggedrukt? De zwartspeler zei na afloop dat hij dacht dat remise onvermijdelijk zou zijn geweest als wit was 
blijven staan. Jonathan koos toch voor enige activiteit, en verloor daarbij een pion. Daarmee was het waarschijnlijk wel 
mis. 
 
Oegstgeest had inmiddels een lijntje uitgezet naar Santpoort, en dat leverde interessant nieuws op: Delft ging zeker niet 
winnen (het werd inderdaad ten slotte 5-3 voor Santpoort, waarmee Delft dus degradeerde). Dat betekende dat Oegst-
geest zo ongeveer veilig was, en A2 zeker veilig was. De motivatie om verder te zwoegen was daarmee laag geworden. 
Jonathan gaf zijn verloren stand op, Esther kreeg in slechtere stand remise aangeboden, PP gaf ook remise, en daarmee 
was het 4-4. 
 
A2 dus gehandhaafd, met zelfs 8 punten uit 9 wedstrijden. Grappig genoeg werd LSG 2 kampioen. Van dat team had A2 
in de eerste ronde nog gewonnen. LSG 2 verloor in de derde ronde nogmaals, maar won de laatste zes ronden, vaak met 
overmacht. A2 had een beetje geluk dat het LSG 2 ontmoette op een voor hen slechte dag. 
 
Met 5½ uit 9 bracht Esther de meeste punten binnen. Jeroen zat daar met 5 uit 9 een halfje achter. Ook de 4 uit 8 van 
Bram met een TPR van 2230 mocht er zijn. Renzo scoorde 2½ uit 4, maar wel met een TPR van 2349. Wim zat met 3 uit 5 
trouwens ook nog in de plus, en hij scoorde zijn punten net op de momenten dat het matchpunten opleverde - ook niet 
onbelangrijk. 
 
 
 
Zukertort/A 3 
 
 

 29 september 2018 Zukertort A/3 (2010) – De Raadsheer 1 (2053)  2 - 6 

 Gijs IJzermans (2139) – Hing Ting Lai (2457)  0 - 1 
 Paul-Peter Theulings (2083) – Tobias Kabos (2304)  ½ - ½ 
 Jeroen Schoonackers (2020) – Ramon van Beemdelust (2011)  0 - 1 
 Henk Boot (1984) – Stephan Geuljans (1978)  0 - 1 
 Marcel Laarhoven (2008) – Simon Groot (2011)  ½ - ½ 
 Eric Roosendaal (1996) – Mustapha Yahia (1923)  0 - 1 
Uw verslaggever: Nico Louter (1967) – Olaf Cliteur (1883)  1 - 0 
Eric Roosendaal Harold de Boer (1884) – Vincent Visser (1856)  0 - 1 
 
Versterkt De Raadsheer is A3 te machtig 
 
A3 was behoorlijk omgegooid. Nu iedereen mag meedoen in het hoogste team in de SGA, kunnen ook KNSB-spelers 
meespelen, en dus trad A3 aan met Gijs IJzermans, Paul-Peter Theulings en Jeroen Schoonackers. Van vorig jaar speel-
den Henk Boot, Marcel Laarhoven, Eric Roosendaal en Nico Louter nog in A3, en Harold de Boer completeerde een zeer 
sterk A3, een A3 dat De Raadsheer vrijwel zeker te machtig zou zijn. 
 
Het team van De Raadsheer van vorig jaar, dat team waarschijnlijk wel ja. Maar dit jaar mag iedereen meespelen, zolang 
men maar lid is. Dat nu hadden een paar spelers van Almere ook bedacht, waaronder Tobias Kabos. Hij nam Hing Ting 
Lai ook maar meteen mee om wat gezellige potjes in de SGA te spelen. Met Hing Ting en Tobias op de kopborden, scho-
ven de anderen allemaal twee borden naar beneden, waarmee De Raadsheer ineens een team had dat meer dan sterk ge-
noeg was om in de KNSB te spelen. Toen sommige spelers van A3 ook nog eens niet echt op dreef bleken, werd het dui-
delijk dat het een zware nederlaag zou worden. 
 
Goed, bij Gijs werd het een aardig potje, maar wel eentje die precies het soort stijl had dat Hing Ting graag heeft. Eric en 
Harold speelden gewoon niet goed en verloren, en daarmee was het 0-3 en de westrijd al zo ongeveer beslist. Henk had 
in de opening geblunderd, maar had nog lang enig spel voordat het toch echt misging. Jeroen kreeg een stukoffer te ver-
duren en de koningsaanval die wit kreeg sloeg door. Meegeteld? Dat zijn al vijf nullen. 
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Daar bleef het gelukkig bij. PP stond een poosje zelfs wat beter tegen Tobias, maar het verzandde in remise. Marcel 
speelde ‘uiteraard’ de Sveshnikov, en stond vlak voor het einde gewonnen. Marcel ging vol voor mat (dat er niet in bleek 
te zitten), maar met wat kalmte had hij gewoon een stuk gewonnen en een eindspel uitgeschoven. Nu werd het eeuwig 
schaak. De grappigste partij was die van Nico. Wit stond iets beter en bood remise aan. Nico liep een kwartiertje rond, 
zag dat de wedstrijd toch weg was, en besloot door te spelen omdat het toch niet meer uitmaakte. Hij sloeg een stuk en 
wit kon op twee manieren terugnemen. Wit dacht een paar minuten na en koos prompt de manier die meteen een stuk 
weggaf. Nico had daarna nog enige last met de techniek, hij gaf zelf weer een stuk weg, maar hij had inmiddels wel een 
winnende vrijpion en die bezorgde hem alsnog het punt. 2-6 dus. 
 
Geen goede start voor A3, vooral niet als je weet dat er dit jaar zes (!) van de twaalf teams degraderen. Het schijnt dat 
nog een handvol teams in de Hoofdklasse voornamelijk uit KNSB-spelers bestaan. In dat geval zal het een zwaar seizoen 
worden. Het zou dan kunnen dat volgend jaar de Hoofdklasse SGA vooral uit KNSB-achtige teams bestaat, terwijl de 
voormalige Promotieklasseteams allemaal naar de 1e klasse gaan. Een wat bizar effect van de nieuwe regeling, die waar-
schijnlijk door slechts weinigen is voorzien. 
 
 
 

 11 oktober 2018 VAS 6 (1972) – Zukertort A/3 (2028)  2 - 6 

 Ed Baarslag (2079) – David Slagter (2200)  0 - 1 
 Ben Duivenvoorden (1680) – Gijs IJzermans (2139)  0 - 1 
 Joris van Vuure (2153) – Joël de Vries (2111)  0 - 1 
 Eline Roebers (1848) – Paul-Peter Theulings (2083)  ½ - ½ 
 Jan Roebers (2067) – Laurens Schilstra (1937)  1 - 0 
 Jordi Gernaert (2047) – Eric Roosendaal (1996)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Milan Ramer (1979) – Marcel Laarhoven (2008)  0 - 1 
Eric Roosendaal Sierk Kanis (1922) – Vaclav Ocelik (1752)  0 - 1 
 
A3 veel te sterk voor VAS 6 
 
In de vreemde Hoofdklasse (de term Promotieklasse is om begrijpelijke redenen afgedankt) van de SGA spelen teams 
van wisselende sterkte. Niet alleen dat sommige teams duidelijk sterker zijn dan andere, soms zijn teams ook aanmerke-
lijk sterker of zwakker dan in de ronde ervoor. 
 
A3 bijvoorbeeld. Van de wedstrijd in de vorige ronde waren alleen Gijs, PP, Marcel en Eric ook aanwezig in de tweede 
ronde. Teamleider Nico Louter zou ook nog komen kijken, maar werd ziek. Maar er kwamen dus vier nieuwe teamleden 
in het veld tegen VAS 6, het minder sterke team van VAS overigens, want ook VAS 5 speelt in deze klasse. Joël de Vries 
en Laurens Schilstra spelen natuurlijk al heel lang voor Amstelveen, maar David Slagter en Václav Ocelik maakten hun 
debuut. David is een speler die op liefst 2200 kan bogen – hij ging dan ook aan bord 1 zitten. Václav heeft een poos nau-
welijks gespeeld en was bovendien die dag van een verstandskies verlost – logischerwijs werd voor hem bord 8 gereser-
veerd. 
 
Aan veel borden was het lang zeer spannend, maar niet aan bord 2. Gijs kreeg een zeldzame variant tegen zich. Maar ja, 
Gijs had dat ‘ooit, ergens’ bekeken en wist precies hoe een en ander in elkaar stak. Pion, kwaliteit, punt, zo simpel was 
dat. De andere borden werden allemaal ruim na elven pas beslist, waarbij de vier nieuwe teamleden geducht van zich 
deden spreken. David had een bijzonder scherpe partij – in tijdnood wist hij te winnen. Václav zette een aanval op die 
dood leek te lopen. Toch bleef hij een voordeeltje houden, en dat bleek voldoende voor winst. Joël stond al snel beter, 
maar winnen was nog niet zo eenvoudig. Toen ging zwart door zijn vlag en dat was dat. Laurens kwam prima uit de 
opening, maar zwart verdedigde actief en inventief, en in een viertoreneindspel liep het mis. 
 
Inmiddels was de winst veilig gesteld, want ook Marcel had een gunstige stand weten om te zetten in winst. PP speelde 
tegen het 13-jarige talent Eline Roebers (haar vader Jan speelde een bord lager tegen Laurens). PP kreeg precies het soort 
stelling waar hij gek op is, een eindspel met wat voordeel. Eline is echter een speelster die ook in moeilijke stellingen heel 
rustig blijft. Ze zette haar stukken op gezonde velden, en wat PP ook probeerde, hij kwam er niet doorheen, zodat het 
terecht remise werd. 
 
Toen de zaal ten slotte vrijwel was leeggelopen, moest Eric nog zweten voor een halfje. Wit had eerder een enorme aan-
val, die Eric met een kwaliteit wist af te kopen. Toen raakte wit de verkeerde toren aan en ging de kwaliteit in rook op. 
Wel hield wit nog een beter toreneindspel over. Eric gaf een pion voor activiteit, en na 60 zetten bleef een eindspel van 
toren plus twee pionnen tegen toren plus pion over. Met beide spelers louter op increment deed wit nog een zet of 50 
lang winstpogingen. Eric wist nog een half uur lang te keepen en sleepte zodoende met pijn en moeite een halfje uit de 
brand. 
 
Een klinkende 6-2 overwinning, die de 6-2 nederlaag uit ronde 1 weer uitwist. A3 staat daarmee precies op 50%. Het is 
overigens nog de vraag of een score van 50% in mei voldoende zal zijn voor handhaving. Er degraderen tenslotte zes van 
de twaalf teams. 
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 9 november 2018 Zukertort/A 3 (2014) – ENPS 1 (2039)  5½ - 2½ 

 David Slagter (2200) – Aran Kohler (2204)  1 - 0 
 Joël de Vries (2111) – Tom Bottema (2159)  1 - 0 
 Jeroen Schoonackers (2020) – Ardin Bosboom (2021)  0 - 1 
 Paul-Peter Theulings (2083) – Fransisco Hernandez Iglesias (2129)  1 - 0 
 Jan Helsloot (1992) – Peter Nitscke (1967)  ½ - ½ 
 Henk Boot (1984) – Peter Hoekstra (2027)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Nico Louter (1967) – Kees Bakker (1901)  ½ - ½ 
Eric Roosendaal Vaclav Ocelik (1752) – Steve Michel (1904)  1 - 0 
 
Knappe overwinning A3 op sterk ENPS 
 
In de Hoofdklasse lijkt een aantal teams zo sterk dat er geen beginnen aan is. Voor een paar andere teams lijkt een finish 
in de top zes (die blijven erin) vrijwel onhaalbaar. Voor de overige teams is het een gevecht om boven de streep te blij-
ven. De onderlinge duels zijn in feite vierpuntenwedstrijden. A3 en ENPS hebben de afgelopen jaren al heel wat malen 
tegen elkaar gespeeld, waaronder ook nog een groot aantal keren in finales en halve finales van de SGA-cup. Vorig jaar 
won ENPS, maar werd A3 uiteindelijk kampioen. Ditmaal was A3 sterker dan meestal vanwege het meespelen van een 
aantal KNSB-spelers. Ondanks dat bleek ENPS een iets hogere gemiddelde rating te hebben. 
 
Maar ENPS kreeg al na een kwartier een zware tik te verwerken. Een van hun sterkste spelers greep in de opening akelig 
mis, zozeer mis dat hij het na negen (!!) zetten al niet meer zag zitten en Joël feliciteerde. Dergelijke flitsoverwinningen 
zie je niet vaak. Joël dacht niet dat hij ooit eerder een serieuze partij zo snel had gewonnen. 
 
En het werd nog erger voor ENPS toen ook bord 1 ontspoorde. David kreeg in eerste instantie een vrij rustige opening 
op het bord, maar juist toen wit een solide plus kon krijgen besloot hij vol op de aanval te spelen. Dat was nog niet direct 
verkeerd, maar het vergde wel een nauwkeurig vervolg. In een bloedscherpe stand waren een paar kleine vingerfoutjes 
voldoende om zwart ineens aan het volle punt te helpen. 
 
En daarmee was de ellende voor ENPS nog niet voorbij. PP had een goede stelling, en zwart probeerde los te komen. Dat 
deed hij iets te voortvarend, en prompt was het uit. Václav had zich vrij passief opgsteld en zwart had meer ruimte en 
een duidelijke plus, maar wit had geen zwaktes, zwart had geen plan, en de zwarte pionnen waren ver opgerukt, waar-
door hun koning op de tocht kwam. Toen de stelling openging, stonden alle witte stukken goed en die van zwart alle-
maal verkeerd, zodat zwart binnen een paar zetten werd weggeblazen. 
 
Met al die zeges was de wedstrijd als match gelopen. Jan Helsloot noteerde een vrij regelmatige remise. Nico Louter had 
lange tijd wat voordeel, kwam toen in de problemen, maar kon nog juist op tijd een zetherhaling afdwingen. Henk Boot 
moet ergens gewonnen hebben gestaan. Toen beide spelers louter op increment speelden, ontstond een curieus eindspel 
van loper, paard en drie pionnen tegen twee actieve zwarte torens. Gewonnen voor wit, meenden velen, maar de com-
puter zegt koeltjes: 0.00. Zwart had dat kennelijk goed ingeschat en bood remise aan. Henk besloot niet langs het ravijn 
te gaan wandelen en nam genoegen met het halfje. Eén succesje was er nog voor de bezoekers: Jeroen had een eindspel 
van loper en drie pionnen tegen twee paarden en twee pionnen. Alle pionnen stonden op één vleugel, dus vermoedelijk 
was het remise. Jeroen puzzelde echter net even te lang over de weg naar remise en ging door zijn vlag. 
 
Een opvallend ruime overwinning, met 5½-2½, op een sterke tegenstander. A3 heeft nu 4 uit 3 en staat voorlopig keurig 
in de subtop. 
 
 
 

 27 november 2018 Caissa 7 (2057) – Zukertort/A 3 (2020)  3 - 5 

 Paul Hummel (2119) – David Slagter (2200)  1 - 0 
 Nirav Christophe (2137) – Joël de Vries (2111)  0 - 1 
 Anno Steenberg (2122) – Paul-Peter Theulings (2083)  0 - 1 
 Okan Ozatas (1994) – Renzo Finkenflugel (1992)  0 - 1 
 Angelo Spiler (2070) – Michiel Harmsen (2061)  1 - 0 
 David Laan (1995) – Eric Roosendaal (1996)  0 - 1 
Uw verslaggever: Evgeny Shklovskiy (1964) – Nico Louter (1967)  ½ - ½ 
Eric Roosendaal Piet van der Weide (2053) – Václav Ocelik (1752)  ½ - ½ 
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A3 wint van Caïssa 7 
 
De vierde ronde, dat zou zwaar worden, aldus captain Nico Louter, die maar al te goed wist dat Caïssa 7 vrijwel geheel 
bestaat uit KNSB-spelers die ook op clubavonden willen spelen. Een team bovendien dat twee van de eerste drie wed-
strijden had gewonnen, zodat er voor A3 mogelijk niet veel te halen zou zijn. 
 
In de eerste uren bleek daar niets van. Václav had een vrij rustige partij, die in remise eindigde toen de zaak vrijwel 
dichtgeschoven was. Die remise kon Václav ook veilig aannemen, want Renzo kondigde aan dat hij gewonnen stond. 
Met zijn koning op een vol bord vrijwel in het centrum leek het allemaal nogal link, maar Renzo won eerst een stuk, toen 
een kwaliteit, sloeg de laatste restanten aanval af, en incasseerde kalmpjes een punt. Zijn buurman PP deed het heel an-
ders: goed uit de opening komen, pion winnen en dan een toreneindspel nauwkeurig uitschuiven. Met zoveel luxe kon 
Nico zelf ook remise geven – een stelling met vrijwel alle pionnen op het bord en verder alleen de zware stukken bood 
weinig kans meer op strijd. 
 
Toen zat het tweemaal mee en tweemaal tegen, maar doordat het eerst meezat werd de match voortijdig beslist. Joël had 
het lastig. Wit won een pion, had ontwikkelingsvoorsprong, en Joël moest op zoek naar compensatie. De stelling werd 
zeer tactisch, en zo scherp dat een pion meer of minder er weinig toe deed. Toen deed Joël het kennelijk net iets handiger 
en viel het punt zijn kant op. Een soortgelijk verhaal was er bij Eric. Wit kwam wat beter uit de opening, had wat druk en 
wat ruimteoverwicht. Eric bleef rustig en zorgde voor een curiositeit door rond kwart voor elf nog maar eens te rokeren. 
Wit maakte toen één foutje, en prompt ging er een kwaliteit de mist in en was de stelling niet meer te redden. Daarmee 
was het 5-1 en leek een monsterscore in de maak. 
 
David had al een poosje een eindspel van loper tegen paard. Zijn koning stond veel beter en bovendien had hij nog een 
kwartier en zwart nog slechts seconden (plus increment, dat wel). David kon de winst niet vinden, verbruikte meer en 
meer tijd, verslikte zich toen in een motief met een paardvork en moest vluchten in een dame-eindspel met een paard 
minder. Dat bleek ten slotte niet te houden, zodat er een onverwachte nul op het scorebord verscheen. Die nul kreeg 
helaas nog een broertje toen Michiel een eindspel met gelijke lopers eerst leek te gaan verliezen, toen weer leek te gaan 
winnen, en ten slotte een remisevariant overzag waarna het halfje ook niet meer te redden viel. Ondanks die twee wat 
jammerlijke nederlagen een zeer knappe 5-3 winst, waarmee A3 zich in de subtop nestelt. 
 
 
 

 21 december 2018 Zukertort/A 3 (1940) – Amsterdam West 3 (1893)  5 - 3 

 David Slagter (2200) – Jeroen van den Berg (2053)  ½ - ½ 
 Gijs IJzermans (2139) – Floris Golbach (1877)  ½ - ½ 
 Joël de Vries (2111) – Sven Pronk (2061)  1 - 0 
 Renzo Finkenflugel (1992) – Tobi Kooiman (2095)  1 - 0 
 Marcel Laarhoven (2008) – Thomas Hufener (1942)  ½ - ½ 
 Henk Boot (1984) – Jan Winsemius (1916)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Nico Louter (1967) – Ansgar Mohnkern (1993)  0 - 1 
Henk Boot Henri Krop (1940) – Paul Scheermeijer (1893)  1 - 0 
 
A3 wint met wat gelukjes 
 
In het verre verleden (het seizoen 2010-2011) speelden we met het toenmalige vierde team ook vlak voor de kerstdagen 
tegen het sterke Tal/DCG 1, dat dat seizoen overtuigend kampioen werd in de Promotieklasse en sindsdien in de KNSB 
speelt. De omstandigheden waren toen wel een beetje anders: nu somber regenachtig, druilerig weer, maar die avond 
hebben een aantal onzer hun leven gewaagd om door een bijna metershoge sneeuwmassa ons clublokaal te bereiken. We 
hadden zelfs een man tekort, in tegenstelling tot Tal/DCG, die toen duidelijk te sterk voor ons waren en met 6-2 winst 
het Go Centrum verlieten. 
 
Vanavond was het natuurlijk allemaal anders, zeker nu spelers aan zowel de KNSB- als de SGA-competitie kunnen mee-
doen. Captain Nico Louter had weer een aardig team kunnen opstellen. De ouverture was nogal vreedzaam. Henk Boot 
wist met een nogal slaperig hoofd niet veel meer te bedenken dan zetherhaling, een nogal bloedeloze remise na 18 zet-
ten. Op bord 1 stond David Slagter een klein beetje minder, maar leek de remisemarge niet verbroken. Ook hier dus een 
remise. Op bord 2 bereikte Gijs IJzermans met wit ook niet veel, zwart had wat meer ruimte en op winst spelen zou wel-
eens faliekant verkeerd kunnen aflopen. Ook hier werd de vrede dus getekend. Overigens, een opvallende overeen-
komst tussen de eerste drie borden was dat er stellingen op het bord stonden met aan beide zijdes nog een dame, twee 
torens, twee lichte stukken en veel pionnen. 
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Op de andere borden leken er wel een aantal beslissingen te gaan vallen, maar erg ver van de 4-4 zou het waarschijnlijk 
niet worden, zo leek het rond 22:30 uur. Toch ontwikkelde het scenario zich voor A3 wel gunstig. Renzo had tegen ons 
oud-lid Tobi Kooiman op de koningsvleugel een zwarte loper kunnen insluiten en daarna verorberen. Hoewel het er 
even op leek dat zwart de op h5 wat verdwaalde witte dame zou kunnen vangen, bleek Renzo voldoende resources te 
hebben. Hij kon torenruil afdwingen en zo het volle punt binnenhalen. Ook bij Joël begon het er opeens zonnig uit te 
zien. In eerste instantie stond hij wat gedrukt, maar hij kon zijn stukken zo manoeuvreren dat er door een penning stuk-
winst voor hem leek aan te komen. Wit besloot toen tot een wanhoopsoffer met Lxf7+, maar Joël hield met weinig tijd op 
de klok het hoofd koel. Toen wit niet optimaal voortzette, viel ook hier het kwartje de goede kant op. 
 
Stand 3½-1½ voor A3, we hadden dus nog één bordpunt nodig. Bij Marcel Laarhoven stond wit duidelijk beter, maar er 
was goede hoop dat Marcel dat wel zou kunnen keepen. Nico Louter had een paard laten verdwalen op a2. “Misschien 
verlies ik dat paard wel, maar dan krijg ik een heel gevaarlijke aanval”, zo was zijn gedachte. Het paard ging eraf, maar 
de aanval viel nogal tegen zodat de donkere wolken van de afgelopen dagen ruimschoots over zijn stelling neerdaalden. 
Bij Henri Krop was er een zeer interessante stelling ontstaan, waarin Henri met wit een pionnetje meer had. Hij dwong 
loperruil af met een potentieel voor zwart erg lastige pion op e6, zodat hij vervolgens een mooi paard op d5 kon pos-
teren. Voor de langslopende passanten zag het er allemaal erg rooskleurig uit voor wit, zeker toen er nog een tweede 
pionnetje op b6 kon worden meegenomen, maar hierna plofte er opeens een zwarte toren op a2 en bleek de zwarte aan-
val tegen de witte koning op g1 van orkaankracht te zijn. Zwart deed veel sterke zetten, maar miste op het cruciale mo-
ment een geforceerd mat in vier. Henri kon zijn dame geven voor twee torens, waarna de partij nog lang niet gespeeld 
was. Toen zwart ook nog zijn dame cadeau gaf was het alsnog ineens uit en kwam het zo gewenste punt binnen. Oef, 
daar kwamen we achteraf wel heel goed weg. 
 
Nico stond inmiddels gewoon een stuk achter, en hoewel de tegenstander nog maar erg weinig tijd had schoof deze het 
eindspel toch vrij eenvoudig uit. Als laatste was Marcel nog bezig. Na het ruilen van een flink aantal stukken was duide-
lijk dat remise hier ruimschoots haalbaar was. In een toreneindspel met elk nog drie pionnen was de pionnenstructuur 
van Marcel zelfs duidelijk beter, maar voldoende voor winst leek het nooit, zodat Marcel remise aanbood, iets dat wit, 
met minder tijd en wat mindere stelling, natuurlijk moeilijk kon afslaan. 
 
Uiteindelijk dus een zwaar bevochten 5-3 overwinning, die op Henri’s bord toch wel aan een zijden draadje heeft ge-
hangen. 
 
 
 

 28 januari 2019 Fischer Z 2 (1960) – Zukertort/A 3 (2034)  4 - 4 

 Peewee van Voorthuijsen (2108) – David Slagter (2200)  1 - 0 
 Martijn Wessels (1969) – Gijs IJzermans (2139)  ½ - ½ 
 Bram van Dijk (1992) – Joël de Vries (2111)  0 - 1 
 Martin Markering (1945) – Paul-Peter Theulings (2083)  0 - 1 
 Minze bij de Weg (1969) – Henk Boot (1984)  1 - 0 
 Leo Littel (1853) – Eric Roosendaal (1996)  0 - 1 
Uw verslaggever: Kees de Kruif (1940) – Marcel Laarhoven (2008)  ½ - ½ 
Nico Louter Thomas Hauptmann (1907) – Václav Ocelik (1752)  1 - 0 
 
Zieke markies De Sade in Batavia-Stad 
 
28 januari, de (zoveelste) historische ontmoeting tussen een team van deserteurs (Fischer Z) en A3. Ontmoetingsplaats: 
een diepverborgen kelder in café Batavia, plek waar ooit arme sloebers dronken werden gevoerd, om uren later wakker 
te worden aan boord van een VOC-schip, zeilend voorbij het Marsdiep. 
 
Bij het binnenschuiven (de deuren slaan niet open, maar schuiven open) tref ik al een groot deel van mijn team. Zo op 
het oog heeft Václav twee borden vol patat en ketchup naar binnen gewerkt. Hij denkt ook: als ik dan aan boord beland, 
dan in ieder geval met een gevulde maag. Aan de bar staat Joël stoer te praten met een leuk uitziende dame, waarop 
Václav af en toe ook een oog werpt. Ook dat is een bekende ronseltruc. David is nog onderweg. Die heeft een bus gemist. 
Dat is weer eens een variatie op de boot missen. Hopelijk gaat hij niet de slag missen. Tegen achten lopen de eerste spe-
lers naar de speelzaal achterin het gebouw. Een ontvangstcomité bevindt zich achter de deur, Peewee voorop. Ha, me-
neer Louter! Lichte schok bij de Fischerzetters als blijkt dat ik slechts teamcaptain ben, hebben ze die Louter niet nodig? 
 
Eric Roosendaal komt als laatste binnen, opvallend voor ons meest betrouwbare clublid. Zijn tegenstander kent hem 
niet. Dat zullen er niet veel zijn in de SGA. Hij vraagt nog, is Eric met een K? En Roosendaal? 
 
Marcel loopt naar zijn bord. Hij krijgt een tevreden uitdrukking als hij merkt dat hij tegen Kees de Kruif moet. De immer 
opgewekte ex-postbode vindt het allemaal best. Al snel neemt hij zijn karakteristieke pose aan, waarbij hij beurtelings 
met twee handen zijn hoofd vasthoudt, of licht voorovergebogen met zijn rechterhand wijd uitgespreid in de restanten 
van zijn haardos op zijn voorhoofd grijpt, daarbij soms knikkend alsof hij de stelling steeds beter begrijpt. Grappig hoe je 
iemands houding door de jaren herkent. 
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Thomas Hauptmann is meer van het kleine gebaar in zijn denken. Zijn verschijning is met de jaren niet wezenlijk ge-
wijzigd. Iets meer buik, iets grijzer, iets wijkende bovenmat. Hij denkt met zijn hand om zijn mond, de onderlip bedek-
kend. Af en toe beweegt hij licht met zijn wijsvinger, verder zit hij vrijwel roerloos stil. 
 
Eric Roosendaal heeft ook een karakteristieke pose. Hij hangt iets naar voren en wisselt twee houdingen af. Soms houdt 
hij zijn beide handen op zijn oren. Als hij er dan echt voor gaat zitten, drukt hij nog iets meer naar voren en maakt van 
zijn bril een soort verrekijker door zijn handen eromheen te hullen. Als hij klaar is, hangt hij juist wat achterover. 
Tevreden? Afwachtend? Hoopvol? 
 
David is een nieuwe aanwinst in het team. Hij speelt altijd erg geconcentreerd, zo lijkt het. De pet gaat niet af, geen aflei-
ding van boven. Zijn vingers duwt hij omhoog langs zijn slapen, de duimen hangen recht onder zijn oren. 
 
Wat doen spelers tussendoor? Henk komt af en toe een anecdote vertellen, een grapje maken. Joël loopt rond, bekijkt de 
partijen op de onderste borden. PP gluurt van opzij, leunend tegen een pilaar, naar de andere borden. 
 
Na een uur ontdek ik een andere wedstrijd, namelijk tussen Václav en Joël. Beiden komen met een mooi biertje binnen, 
en dat is niet de eerste. Wordt het denken wat vrijer van, zullen we maar hopen. Henk gaat ondertussen voor zijn twee-
de koffie. Henk kan altijd goede maalgeluiden maken van zijn koekje. Moet ook, veel energie eruit halen, als je terug-
denkt aan zijn beklimming en afdaling van de Stelvio. Kees de Kruif verrast me, hij lust nog wel een kopje koffie. Zo zie 
je maar, mensen kunnen veranderen. 
 
Ik verlaat de speelzaal voor de kroeg. Een stuk gezelliger. Slecht nieuws voor Joël (en Václav): de roodharige babbelt met 
enkele andere heren en trekt haar jas aan. 
 
Eric wint een weddenschap. Dirk komt ruim voor 10 uur binnenschuifelen. Leest dit stukje en vraagt meteen of hij er ook 
in voorkomt. Nooit gedacht dat Dirk zo’n ijdeltuit was. Maar goed, bij deze, Dirk! Tevreden nipt hij aan zijn schuimsnor 
en loopt richting Prins Hendrikkade. Vreemd eigenlijk, na een half uur is alleen Eric bij de bar geweest, en zojuist ook 
Peewee, die als braafste jongetje van de klas de lege kopjes en flesjes op de bar plaatst. Leo Littel passeert me ook, een 
peuk draaiend onderweg naar buiten. Ha, daar is Joël. Even contact, hij knikt tevreden. 
 
Eric komt vaak langs. Partij langs de lijnen van Andersson-Miles. Tja, dat krijg je in zo’n battle of the grey. Toch fijn, zo’n 
goed geheugen, ik moet het altijd achter het bord bedenken. 
 
Nog meer toeschouwers. Om kwart over tien komt good old Michael Abspoel langs. Ziek of niet, zo’n wedstrijd, daar wil 
hij bij zijn. Sterk spel! 
 
Half één ’s nachts, terug thuis. Na 22:15 uur geen aantekeningen meer gemaakt. Het leven van een teamleider is zwaar. 
De wedstrijd is na felle strijd geëindigd in 4-4, waarmee we goed zijn weggekomen na een achterstand van 3½-½. De 
punten werden gepakt door Joël (alles gewonnen), PP (na veel gepeuter), Eric (na aanvankelijk een grote schrik), remises 
bij Gijs en Marcel. De rest verloor helaas. Is spelen lichter dan teamleideren? 
 
 
 

 22 februari 2019 Zukertort/A 3 (2056) – Amsterdam West 4 (1897)  6½ - 1½ 

 David Slagter (2200) – Frans Schoffelmeer (2020)  1 - 0 
 Gijs IJzermans (2139) – n.o.  (regl.) 1 - 0 
 Paul-Peter Theulings (2083) – Iwan Bonoo (1974)  1 - 0 
 Michiel Harmsen (2061) – Jeroen Cromsigt (1929)  ½ - ½ 
 Marcel Laarhoven (2008) – Paul Scheermeijer (1893)  ½ - ½ 
 Jeroen Schoonackers (2020) – Rob Kotmans (1875)  1 - 0 
Uw verslaggever: Eric Roosendaal (1996) – Himmet Obut (1746)  1 - 0 
Eric Roosendaal Henri Krop (1940) – Frits Veenstra (1839)  ½ - ½ 
 
A3 veel te sterk voor Amsterdam West 4 
 
Eerder dit seizoen won A3 met pijn en moeite van Amsterdam West 3. Nu moest er tegen dezelfde vereniging, maar dan 
team 4 worden gespeeld. Dat zou dus opnieuw spannend hebben kunnen worden, maar dat werd het bepaald niet. Voor 
A3 zat vrijwel alles mee, voor AW4 zat er veel tegen. Het begon er al mee dat hun tweede bord niet verscheen. Kort na 
negen uur mocht Gijs dus na 1. Pf3 het punt al laten noteren. 
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Maar de avond werd het beste geïllustreerd door wat er bij Eric gebeurde. Na een kortsluitinkje in Erics opening kwam 
wit met vlot combinatiespel huizenhoog gewonnen te staan. Toen de rook optrok was het +7. Toen moest de technische 
klus nog even worden geklaard. Wit aarzelde en gaf het initiatief op voor een extra pionnetje. Drie zetten later was het 
nog maar +2, weer drie zetten later +0,5, en een paar zetten later zelfs -0,5. U voelt het al aankomen, zelfs een remise zat 
er niet meer in voor de ongelukkige witspeler, zodat Eric tot zijn eigen verbazing zowaar nog won. 
 

Wit: Himmet Obut (1746) 

Zwart: Eric Roosendaal (1996) 

 

 
 
Ik heb het in de opening verknoeid, en in het middenspel nog een keertje. Wit staat inmiddels huizenhoog gewonnen. 
Plus 7 zelfs, als hij g4 speelt. Maar ook na slaan op a6 moet de winst toch echt geen probleem meer zijn. Maar het loopt 
heel anders. 
 
23. Tf6+? Lg6; 24. Pf8 
 
Laat mijn paard ontsnappen om mijn slechte loper af te ruilen. Het is nog wel beter, maar nog slechts +2. 
 
24. …. Pc5; 25. Pxg6 hxg6; 26. Lf7 Kg7; 27. Lxg6 
 
Die pion op g6 was niks waard. Nu is het nog maar plus 0,5. 
 
27. …. Pxa4; 28. b3 Pc5; 29. Td6 Pxb3; 30. e6? Kf6! 
 
En natuurlijk niet 30. …. Kxg6?; 31. e7+ Kf7; 32. Td8. Nu staat zwart inmiddels zelfs beter. 
 
31. Lf7 Pc5; 32. g3 Ke7 
 
Ook dat nog. 
 
33. Td4 Pxe6; 34. Lxe6 Kxe6 
 
En zwart staat zowaar gewonnen en won het toreneindspel inderdaad zonder verdere problemen. 
 
Als dingen op die manier mee zitten, dan volgt de overwinnning bijna vanzelf. David kreeg een iets beter eindspel van 
loperpaar tegen loper + paard. Iets beter werd veel beter, en een vrije a-pion bleek voldoende voor de winst. Jeroen had 
een interessant potje met wisselende kansen, zoals dat zo fraai heet. Toen zwart echter een overbelasting overzag, won 
Jeroen gewoon een toren. PP speelde, zoals hij zelf zei, niet erg handig. De stelling was heel scherp, maar toen gaf wit 
ineens een stuk weg en was de rest niet moeilijk meer. 
 
In de overige potjes kon Amsterdam West de eer redden. Bij Henri hadden beide partijen een sterk stuk in het centrum 
en niet voldoende aanval om daar wat aan te doen. Dat liep dus remise. Marcel stond een tikje minder, toen een tikje 
beter, en toen zelfs een pion voor, maar het resulterende toreneindspel was totaal remise. Michiel stond zeer goed, maar 
ja, waar hij had moeten doorpakken ging hij over naar winterslaapstand. Zwart reorganiseerde de zaak en kwam nog 
juist weg met remise. 
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Wit: Michiel Harmsen (2061) 

Zwart: Jeroen Cromsigt (1929) 

Commentaar van Michiel 

 
1. d4 Pf6; 2. c4 e6; 3. g3 c5; 4. Pf3 cxd4; 5. Pxd4 Lc5; 6. Lg2 Db6; 7. e3 Pc6; 8. Pxc6 bxc6; 9. O-O La6; 10. b3 d5; 11. Pd2 Td8; 
12. Df3 e5; 13. Df5 Ld6; 14. Td1 
 
Ik durfde niet door te pakken met Lb2 omdat ik toch vreesde dat mijn dame klem kwam te staan op de koningsvleugel. 
Die intuïtie werd bevestigd door de volgende computervarianten. 
 
14. Lb2 Lc8; 15. Dc2. Dit is de beste zet, want daar is de dame veilig. Het staat dan gelijk. Als wit een pionnetje wil 
winnen gaat het fout: 15. Dg5? h6 (15. …. O-O? 16. Lxe5 h6; 17. Df4) 16. Dh4 (16. Dxg7 Ke7! en de dame wordt gevangen); 16. 
…. g5; 17. c5 Dxc5; 18. Da4 en de dame ontsnapt ten koste van pionverlies. 
 
14. …. e4; 15. Lb2 Ke7? 
 

 
 
16. Lxf6+? 
 
Op zich een logische zet, maar de computer liet zien dat er beter was: 16. Pxe4! dxe4 (16. …. Pxe4; 17. Lxe4 dxe4; 18. Lxg7 
The8; 19. Lf6+ Kf8; 20. Dxh7 Le5; 21. Dh8 mat); 17. Txd6 Txd6. Tot zover had ik wel gekeken en dacht, ten onrechte, dat er 
toen niets meer in zat voor wit. 18. La3! Met deze penning wint wit de toren terug. Niet gezien natuurlijk, want ik zit 
tactisch op stap 3-niveau, waarvoor ik dit jaar examen ga doen. 18. …. Thd8?; 19. De5+ Kf8; 20. Lxd6+ Kg8; 21. Lc7 Te8; 
22. Dxe8+ Pxe8; 23. Lxb6 axb6 en wit wint. 
 
16. …. gxf6 
 
Hier begon ik lang na te denken en dacht dat pionwinst op d5 niet kon. 
 
17. Lf1? 
 
Hier begin ik dus met een reeks slappe zetten om de eigen koning en dame veilig te stellen terwijl ik met zo'n zwarte 
koning in het centrum er gewoon doorheen moet beuken. 17. cxd5 cxd5; 18. Dxd5 Le5; 19. Dxe4 Lb7. Tot zover had ik het 
gezien. 20. Dc2. Maar deze had ik gemist (ik had de volgende variant in gedachten, waarna wit slechts een kleine plus heeft: 20. 
Dxb7+ Dxb7; 21. Lxb7 Lxa1); 20. …. Lxa1; 21. Txa1. 
 
17. …. Lc8 
 
Zwart gaat de witte dame opjagen! 
 
18. Dh5 Tdg8; 19. Le2 Tg5; 20. Dh4 Thg8; 21. Pf1? Dd8; 22. cxd5 cxd5; 23. Tac1 Df8; 24. Tc6! 
 
Hehe, ik word wakker. 
 
24. …. T8g6 
 
Met de dreiging Th6. 
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25. Txd6 Kxd6; 26. Dxe4 
 
Zo komt de dame los! 
 
26. …. De7; 27. Db4+ Ke6; 28. Dd4 Dd6; 29. f4 Tg4; 30. Lxg4+ Txg4 
 

 
 
31. h3? 
 
Een ‘mindere zet’ om het maar eens mild uit te drukken. Jaagt de toren naar een beter veld en verzwakt de eigen 
koningsstelling. Ik stond hier plus 7 en had hier actief moeten spelen. De koning staat in het centrum, dus dat moet 
open! Het doet mij denken aan een opmerking van Sander Los van ongeveer 20 jaar geleden toen ik afwikkelde naar een 
gewonnen eindspel met een pion meer terwijl ik twintig punten in de aanval had tegen een koning in het centrum. Er 
waren diverse mogelijkheden om binnen een paar zetten mat te geven terwijl ik nog 20 correcte zetten in een eindspel 
moest doen. Ik zocht echter naar eenvoudige technische winsten. Niet alleen Sander zou zich schamen voor zo'n zet als 
h3, maar ook Dinabandhu, Wilco, Nico en vele anderen. 31. Dxa7 Tg8; 32. e4 was beduidend beter. 
 
31. …. Tg8 
 
Kijk en huiver hoe ik dit laat verzanden tot remise …. 
 
32. Kf2 La6; 33. f5+? 
 
33. e4! 
 
33. …. Kxf5; 34. Dxd5+? 
 
34. e4+! 
 
34. …. Dxd5; 35. Txd5+ Ke6; 36. Td1 Tc8; 37. Td2 Tc1; 38. Ph2 Th1; 39. Kg2 Lb7+; 40. Pf3 Lxf3+; 41. Kxf3 Txh3; 42. Kf4 
Th5; 43. g4 Ta5; 44. e4 h5; 45. Td5 Txa2; 46. gxh5 Ta3; 47. Tb5 Ta1; 48. b4 Tf1+; 49. Ke3 f5; ½-½. 
 
 
 

 19 maart 2019 Caissa 6 (2094) – Zukertort/A 3 (2040)  3½ - 4½ 

 Elwin Osterwald (2159)  Gijs IJzermans (2139)  1 - 0 
 Alje Hovenga (2147)  Sybolt Strating (2293)  0 - 1 
 Maarten Hoeneveld (2037)  Joël de Vries (2111)  0 - 1 
 Arno Bezemer (2298)  Paul-Peter Theulings (2083)  1 - 0 
 Paul Schipper (2046)  Marcel Laarhoven (2008)  0 - 1 
 Abe Willemsma (2084)  Henri Krop (1940)  1 - 0 
Uw verslaggever: Annemarie Volkers (1939)  Eric Roosendaal (1996)  0 - 1 
Nico Louter Robbert van ‘t Kaar (2038)  Vaclav Ocelik (1752)  ½ - ½ 
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De dood of de gladiolen 
 
• Uit. Caissa 6. Koploper. Wij 3. Winnen dus. Kan het? Ja! Gaan we het doen? Misschien. 

• Vooraf tegenvaller. David kan niet. Sybolt wel! Verrassing. Wil niet tegen Bezemer. Geen verrassing. PP kijkt zorge-
lijk. Arno speelt tegen PP. Begin spanning. Wat gaat er gebeuren met La5? 

• Joël speelt tegen jong figuur. Russisch. Offert op e1 voor verwikkelingen. Tegenstander hapt. Joël overziet Lxh2. 
Tegenstander ook. Joël speelt geen Dh3 + Le3. Speelt ook geen Dh3xh7. Ik snap het niet. Joël wel? 

• Eric niet helemaal lekker. Herhaalt zin. Niet van Sander gewonnen. Zakt een bord. Henri zag gemiddelde Elo. 
Gewoon spelen joh! Vaclav knokt! Sybolt komt met late trein. Marcel op tijd. 

• Stelling Sybolt complex. Fijn. Marcel met ruimte. Fijn. PP gebruikt veel tijd. Jammer. 

• Ridens wedstrijdleider. Potverdorie! Nog meer deserteurs. Boudewijn. Arno. Eelke. Martin. Dennis. Potverdorie! 
Vaclav centrum kapot. Pion kwijt. Potverdorie! 

• Uur verder. Gijs wat moeilijker, maar onduidelijk. Sybolt leek lekker maar zit ook wel vast. Wel vage pluspion. Joël 
rommelt wat, maar wordt er niet beter van. Mag geen remise nemen. Onjuist advies? PP heeft pion ingeleverd. Mar-
cel heel scherpe stelling. Henri staat. Eric ook, lichte positieve druk. Vaclav wordt steeds moeilijker. Komt niet tot 
tegenspel. 

• Sybolt komt helemaal los. En dan gaat het hard. 0-1! Dat is alvast beter dan A2 afgelopen zaterdag. Joël lijkt ook pion-
netje te pakken …. 

• Marcel doet sneaky zetje.Tegenstander denkt na van 24 minuten tot 3 minuten …. Ziet er goed uit. Vaclav begint te 
rommelen. PP knokt. Gijs kan nog alle kanten op. 

• Weer een uur verder. Ik vreet mijn schoenen op. Henri doet onhandig, denkt mat te gaan en overziet dat het een 
pionnetje is met veel mindere stelling en geeft op. Goed geknokt. Bij Joël begint wederom de glorie. Pionnetje wordt 
pionnenwals op de koningsvleugel. Wint! Gijs lijkt stuk te winnen, maar toch niet. Gaat eraf. Balen! 

• PP offert een stuk in de hoop op eeuwig schaak. Helaas. Vaclav knokt zich grandioos terug, haalt pionnetjes op en 
mag dan remise aanbieden. Aangenomen. Want... Eric verbetert zijn stelling. Wordt steeds meer een toreneindspel. 
En dan heb je als teamleider terecht vertrouwen. Blijft Marcel over. Stand 3½-3½. Staat huizenhoog gewonnen. Doet 
het niet helemaal handig (understatement), maar is gewonnen. Weinig tijd. moeilijk, moeilijker, moeilijkst. En dan 
applaus! 4½-3½. 

 
 
 

 5 april 2019 Zukertort/A 3 (2029) – ENPS 2 (1928)  4 - 4 

 Gijs IJzermans (2139) – Daan Zult (2320)  0 - 1 
 Joël de Vries (2111) – Dirk van der Meiden (2001)  1 - 0 
 Paul-Peter Theulings (2083) – Bas Jonkers (1889)  1 - 0 
 Marcel Laarhoven (2008) – Jildo Kalma (1866)  ½ - ½ 
 Henk Boot (1984) – Bert Wijghel (1879)  ½ - ½ 
 Eric Roosendaal (1996) – Mark Hecker (1855)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Henri Krop (1940) – Jan Velde (1835)  ½ - ½ 
Eric Roosendaal Nico Louter (1967) – Boudewijn van Beckhoven (1776)  0 - 1 
 
A3 afgestopt door ENPS 2 
 
Als A3 zou winnen, en als de concurrentie wat foutjes zou maken, dan, ja dan, had A3 nog best kans om de eerste SGA-
kampioen nieuwe stijl te worden, aldus had captain Nico Louter becijferd. Dan zou er liefst wel van ENPS 2 gewonnen 
moeten worden, en dat zou moeten kunnen. ENPS 2 immers stond onderaan, zonder een enkel matchpunt, en in de 
vorige ronde was er slechts een enkel halfje hun kant opgevallen. Enig optimisme leek gerechtvaardigd. Per bord had A3 
gemiddeld zo'n 100 ratingpuntjes in de plus. Nee, dat zegt nog niks, maar toch …. 
 
ENPS 2 is echter bepaald geen zwak team. Een sterke kopman (Daan Zult, 2320), dan vrijwel allemaal spelers van hoog 
in de 1800. Lastig te verslaan als ze zich solide opstellen, en dat bleek al snel. Aan de lagere borden, waar A3 een vuist 
zou moeten kunnen maken, waren het eerder de bezoekers die achter de betere stellingen zaten. Marcel kwam in een 
vrijwel gelijk eindspel terecht. Henk had een stelling met veel open lijnen waar wit een grote winstkans miste, en Henri 
stond wat minder in een gesloten stelling. Eric kon het goede plan niet vinden, verbruikte veel tijd en stond hooguit 
gelijk, en Nico kreeg aan het laatste bord te maken met de ons bekende Boudewijn van Beckhoven, een speler die hem 
“niet ligt”. Aan het hoogste bord had Gijs het zeer lastig, PP had een mini-voordeeltje in een eindspel, en alleen Joël, die 
in grote vorm verkeert, stond al snel goed. 
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Na een paar uur kwamen de uitslagen vlot binnen. Nico kwam niet in zijn spel en verloor. De achterstand werd uitge-
wist door Joël, die een toreneindspel met pluspion koeltjes uitschoof. Eric kreeg een remiseaanbod, en met het oog op 40 
minuten minder plus matige vorm nam hij het maar aan. Marcel bereikte niet veel met een loperpaar, ook remise. Henk 
kwam goed weg en mocht zijn handen dichtknijpen met remise. Toen Gijs zijn stelling niet kon houden doordat de 
witspeler in het eindspel een elegant matnet dichtknoopte, leek verlies aanstaande. PP had een eindspelletje van loper en 
twee pionnnen tegen paard en één pion. Complicatie was dat hij een randpion had met loper van de verkeerde kleur. Als 
wit zijn paard voor die andere pion zou kunnen geven was het op slag remise. Was dat nog te winnen? Velen dachten 
van niet. PP manoeuvreerde echter behendig en wist toch het volle punt te scoren. De tablebase zei na afloop dat het bij 
perfect spel altijd gewonnen was geweest. 
 
Bleef alleen Henri nog over. Daar was een zeldzaam eindspel met vier lopers ontstaan. Vanwege de vele pionnen waren 
eigenlijk alle lopers slecht. Henri zocht verwoed naar kansen, ruilde een stel lopers af, maar er bleek weinig muziek in de 
stelling te zitten. Remise, en daarmee 4-4. 
 
De kampioenskansen zijn daarmee nog niet weg, maar hebben wel een deukje opgelopen. Caissa 6 moet deze ronde nog 
spelen en kan twee punten uitlopen. In de volgende ronde speelt A3 tegen het sterke VAS 5, dat momenteel mede op 
kop staat. Alleen bij winst in die wedstrijd mag A3 nog hopen op het hoogste treetje. 
 
 
 

 25 april 2019 VAS 5 (2174) – Zukertort/A 3 (2117)  7 - 1 

 Tex de Wit (2333) – Florian Jacobs (2266)  1 - 0 
 Yong Hoon de Rover (2413) – Sander Los (2224)  ½ - ½ 
 Martijn van der Eijk (2268) – Bram ter Schegget (2181)  1 - 0 
 Hilke van de Berg (2260) – Gijs IJzermans (2139)  1 - 0 
 Niels van Dam (2078) – Joël de Vries (2111)  1 - 0 
 Victor Hendriks (2239) – Renzo Finkenflugel (1992)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Morisson Lesger (2022) – Paul-Peter Theulings (2083)  1 - 0 
Eric Roosendaal Daan Schaink (1779) – Laurens Schilstra (1937)  1 - 0 
 
Ook versterkt A3 kansloos bij VAS 5 
 
Teamleider Nico Louter had vermetele plannen. A3 had immers toch nog een kleine kans om de eerste SGA-kampioen 
nieuwe stijl te worden. Dan moest de concurrentie meewerken, maar eerst en vooral moest de komende wedstrijd tegen 
VAS 5 worden gewonnen. Nu klinkt dat eenvoudiger dan het is. VAS 5 is in feite bijna VAS 1, want sinds de scheiding 
van SGA en KNSB kan dat gewoon. “Dat kunnen wij dan ook”, dacht Nico, en dus trommelde hij een aantal sterke spe-
lers op. Vaste krachten Gijs IJzermans, Joël de Vries, Renzo Finkenflugel en Paul-Peter Theulings schoven op naar de 
lagere borden, en bovenin werden Sander Los, Florian Jacobs en Bram ter Schegget ‘ingevlogen’. Met Laurens Schilstra 
aan het laatste bord was dit naar alle waarschijnlijkheid de sterkste opstelling die A3 ooit heeft gehad. 
 
Het begin was niet naar wens. Laurens raakte al snel in de problemen en verloor. Zoiets kan gebeuren en is geen reden 
tot paniek. Alle overige borden stonden lang gelijk. Soms een plusje, soms een minnetje, soms gewoon remiseachtig. 
Zoals bij Renzo, waar de remise al uren in de lucht hing voordat het halve punt uiteindelijk kon worden genoteerd. 
 
Maar aan veel borden gebeurde wat vaak voorkomt, namelijk dat de iets sterkere speler zich iets sterker toont. Dat uit 
zich dan in een spannende partij. De iets sterkere speler kan best verliezen, maar zal vaker winnen. Als het een team nu 
een keer meezit, dan vallen er net een paar van die dingen meer de goede kant op. Helaas, dit was niet een van die 
dagen. Of eigenlijk wel, maar dan voor VAS. Alles, maar dan ook alles viel goed voor de gastheren. Florian bijvoorbeeld 
had een erg ingewikkelde stelling die gunstig leek, maar dat misschien toch niet was. Een zwarte pionnenwals was 
vervolgens niet tegen te houden. Joël had een enorm tactische partij. Dat ligt hem meestal wel, maar deze keer had zwart 
het kennelijk beter gezien. Gijs had ook een stelling die best aardig leek. Een paard verdwaalde een beetje, wit had 
ineens een soort doorbraak in het centrum, en het bleek plotseling allemaal niet meer bij elkaar te houden. Bram wilde 
wat initiatief pakken, en na een reeks logische zetten stond zwart ineens zoveel beter dat de witte pionnen er links en 
rechts afvlogen. 
 
Daarmee had VAS al vijf winstpunten en A3 nog maar een enkel halfje. De overige twee spelers zouden de score draag-
lijk maken, zo leek het. PP had het loperpaar in een eindspel, won een pion, en nu moest hij het nog uitschuiven. Zwart 
moest zijn paard geven voor een vrijpion, en ineens bleek dat PP zijn loper zodanig had geparkeerd dat die niet meer op 
tijd was om hetzelfde te doen bij een zwarte vrijpion. Zo werd een beter eindspel zelfs nog verloren. Maar Sander zou 
dan toch wel winnen. Hij had een betere stelling en stuurde met vaste hand een vrije a-pion naar promotie. In tijdnood 
realiseerde hij zich niet dat je in de SGA met minder dan vijf minuten geen notatieplicht meer hebt. Wellicht dat hij 
hierdoor een eenvoudige stukwinst overzag. Wit ontglipte zodoende zowaar nog met een remise. Zeiden we al niet dat 
alles meezat voor de thuisploeg? Sander scoorde het tweede halfje, en dat was alles wat er inzat voor A3 op deze kille 
avond. De kampioenskansen zijn daarmee meteen compleet verdwenen, en A3 kan de laatste ronde ontspannen spelen – 
er valt niets meer te winnen of te verliezen. 
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 24 mei 2019 Zukertort/A 3 (2009) – De Amstel 2 (2005)  6 - 2 

 Joël de Vries (2111) – Rik Konst (2055)  1 - 0 
 Marcel Laarhoven (2008) – Joran Donkers (2102)  ½ - ½ 
 Paul-Peter Theulings (2083) – Theo Hendriks (1984)  1 - 0 
 Michiel Harmsen (2061) – Willem Hensbergen (2101)  1 - 0 
 Jeroen Schoonackers (2020) – Piet Geertsema (1909)  1 - 0 
 Henri Krop (1940) – Carel Kok (1933)  0 - 1 
Uw verslaggever: Nico Louter (1967) – Vincent Jongkind (1965)  1 - 0 
Nico Louter Harold de Boer (1884) – Patrick van Lommel (1987)  ½ - ½ 
 
Met opgeheven hoofd! 
 
Adrie heeft het seizoen 2018/2019 met opgeheven hoofd beëindigd. Tegenstander was De Amstel 2, zo ongeveer het 
team dat twee jaar geleden verrassend, maar ook verdiend, promoveerde naar de KNSB. Datzelfde team degradeerde nu 
uit de hoofdklasse. Zo zie je maar hoe de verhoudingen zijn veranderd in de hoofdklasse nieuwe stijl: open voor ieder-
een. 
 
We kijken terug op een mooi seizoen, met enkele nieuwe en leuke spelers (Vaclav en David), met enkele spelers uit de 
KNSB die regelmatig meespeelden (Joël, Gijs, Paul Peter), met een vaste SGA-romp (Henk, Eric, Henri, Marcel en Nico), 
en met vele invallers van ieder niveau (Sander, Bram, Sybolt, Renzo, Laurens, Hugo, Michiel, Harold, Jan). 
 
Nu iedereen mag meespelen, valt de hoofdklasse te beschouwen als het kampioenschap van Amsterdam. Met een derde 
plek als eindstand hebben we ons goed laten zien. De kampioen werd verslagen, tegen de nummers twee en drie kregen 
we een flink pak slaag, maar verder waren we goed bezig. Als we tegen twee degradanten meer bij de les waren ge-
bleven was een tweede plaats ook nog mogelijk geweest. 
 
Voor de spelers uit het eerste en tweede hoop ik dat dit seizoen heeft laten zien dat er nog goede mogelijkheden zijn om 
ook doordeweeks uitdaging te krijgen, desnoods als alternatief voor de interne competitie, die dit jaar (hopelijk tijdelijk) 
wat minder uitdagend was. Je hoeft niet altijd mee te spelen, er zijn voldoende spelers om een beroep op te doen. Om 
een indruk te geven: er hebben een grootmeester, twee meesters en vele spelers met ratings boven de 2100, 2200 en 2300 
meegedaan. 
 
De gedeeld derde plek (met De Raadsheer, een team met o.a. Hing Ting, Tobias en Martijn Woudsma) werd in de slot-
ronde binnengehaald met een daverende 6-2 overwinning. Op papier waren de teams aan elkaar gewaagd, maar uitein-
delijk was de overwinning verdiend. Marcel had vooraf een solide ruilremise binnengehaald tegen Joran Donkers. In de 
echte wedstrijd viel veel de goede kant op. Joël was een zet of 30 bereid een remiseaanbod aan te nemen. Toen dat niet 
volgde, de torens werden geruild, en wit wat onhandig manoeuvreerde, kwam er het zoveelste punt. Joël heeft een fan-
tastisch seizoen achter de rug (8 uit 9 en een TPR van dik 2400). 
 
Op drie de volgende puntenpakker. PP richtte al zijn stukken op de koning van reuzendoder Theo Hendriks, die in een 
eerdere ronde Hans Ree had verslagen. Hij deed het rustiger dan ik het zou doen, maar zijn boa-constrictor-achtige 
aanpak leverde een welverdiend punt op. 
 
 
Op vier speelde Michiel een puike partij tegen Willem Hensbergen. Volgens Willem stond hij de hele partij met de rug 
tegen de muur en verloren. En zo geschiedde, prima pot van Michiel. 
 
Op vijf speelde Jeroen Schoonackers. Als ik het me goed herinner ging het lange tijd gelijk op, maar in de tijdnoodfase 
overspeelde hij zijn tegenstander met fraai spel. Koel in tijdnood! 
 
Op zes had Henri Krop een ongelukkige pot. Er was weinig uit de opening gekomen en opeens schoot hij een nare bok, 
een loper die zo maar geslagen kon worden. Jammer, remise was meer op zijn plek geweest. 
 
Op zeven speelde ikzelf een bijzondere pot. Mijn tegenstander offerde een kwal voor twee vrijpionnen op de vijfde rij. 
Vervolgens zette ik druk op zijn centrum, waar mijn tegenstander op reageerde door dit te gaan keepen in plaats van 
zijn pionnen in beweging te brengen. Toen ging het goed mis en haalde ik het punt lekker binnen. 
 
Op acht was invaller van het laatste moment Harold nog niet helemaal fris van werk en jeugdtraining, desondanks 
haalde hij een prima half puntje. 
 
Tot volgend seizoen! 
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Zukertort/A 4 
 
 

 19 oktober 2018 Zukertort A/4 (1815) – Chaturanga 1 (1769)  4 - 4 

 Michiel Harmsen (2061) – Waldemar Moes (1939)  1 - 0 
 Olav Lucas (1919) – Jasper Boonstra (1836)  1 - 0 
 Harold de Boer (1884) – Jonathan van Nie (1951)  0 - 1 
 Hugo Luirink (1828) – Tobias Arnoldussen (1843)  0 - 1 
 John Spinhoven (1814) – Pjotr van Nie (1641)  ½ - ½ 
 Michel Hoetmer (1734) – Auke van Nie (1700)  ½ - ½ 
Uw verslaggever: Rugved Adavatkar (1462) – Matthieu Kerbosch (1684)  1 - 0 
Michiel Harmsen Dinabandhu Behera  – Jan Steevens (1561)  0 - 1 
 
A4 heeft eerste matchpunt binnen 
 
Net als bij de eerste wedstrijd van A3, waar plotseling Hing Ting Lai en Tobias Kabos aan ‘de verkeerde kant van het 
bord’ plaatsnamen, zat bij de eerste wedstrijd van A4 ex-lid Waldemar Moes aan ‘de verkeerde kant van het bord’. Hij 
speelt nu dichter bij huis, voor Chaturanga 1, waar ook veel oude vrienden van hem spelen. In dit team spelen ook vader 
en twee zoons Van Nie, evenalsJasper Boonstra, die in een ver verleden allen bij Zukertort speelden. 
 
De score werd geopend door een verliespartij van Dinabandhu Behera. Dinabandhu speelt voor het eerst externe compe-
titie. Zijn stijl lijkt op die van de grote meesters uit de vorige eeuw, waarbij vanaf zet één de koningsaanval wordt 
gezocht zonder achterom te kijken. Het leidt vaak tot spectaculaire partijen. Het leek er deze partij op alsof Dinabandhu 
ergens een winst heeft gemist, maar uiteindelijk liep het niet mat en werd materiaalverlies hem fataal. 
 
John Spinhoven en Michel Hoetmer speelden redelijk snel remise. Rugved Adavatkar heeft dit seizoen tot doel om eens 
wat ratingpuntjes te pakken. Ik denk dat hij inderdaad beduidend sterker is dan zijn huidige rating. Rugved maakte een 
huizenhoog gewonnen stand ook mooi af met een dameoffer. Het is eigenlijk jammer dat zwart al een loper voor stond, 
want ook zonder de toren op d3 zat het mat erin dat Rugved wist te vinden. 
 
Daarmee was de score gelijkgetrokken. Op de topborden was het lang spannend. Michiel Harmsen stond al lange tijd 
een gezonde pion voor met goede winstkansen, maar de andere borden stonden veelal minder. Olav Lucas speelde lang 
met minder dan een minuut op de klok terwijl zijn tegenstander nog meer dan een kwartier had. Ook zijn stelling was 
lange tijd beroerd. Later kreeg hij echter een sterke gedekte vrijpion. Een remiseaanbod van zijn tegenstander moest hij, 
gezien de stand van het team, op aanraden van teamleider Harold de Boer echter afwijzen. 
 
Ondertussen had Michiel nog twee pionnen gesnoept en stond hij klaar om nog een kwaliteit te verschalken. Zijn 
tegenstander gaf toen maar op. Hugo wist zijn remise van enkele weken geleden in A2 niet te evenaren. Hij was weer 
lange tijd aan het verdedigen, maar toen zwart met twee pionnen op d3 en e2 verscheen, verloor hij teveel materiaal. 
Olav wist te profiteren van een slechte zwarte loper door een paar pionnen te winnen. Hij kon er zodoende eentje terug-
offeren voor twee verbonden vrijpionnen op c6 en d7. Zwart moest met al zijn stukken verdedigen, waardoor Olav vrij 
spel kreeg op de rest van het bord. Na een zet of veertig (!) in tijdnood te hebben gezeten, won hij dus uiteindelijk zeer 
overtuigend. Een duidelijk voordeel van spelen met increment! 
 
Harold kreeg een aanval te verduren die hij met kunst en vliegwerk wist af te slaan. Hij leek kort daarop een kwaliteit te 
winnen, maar wit was alert en vond een tegentruc met grote afruil. Zo kwam er een eindspel met lichte stukken op het 
bord, waarin Harold een pion kwijtraakte. Wit gaf een foutief schaakje met een pion, waardoor de zwarte koning ineens 
naar voren kon. Harold was de draad echter kwijt en ging opzij. De witte koning kreeg daardoor vrij baan om een twee-
de pluspion te scoren, en dat was dat. Daarmee werd de eindstand dus 4-4. 
 
 
 

 14 november 2018 De Amstel 3 (1795) – Zukertort A/4 (1769)  4 - 4 

 Michiel Spook (1797) – Michiel Harmsen (2061)  0 - 1 
 Jan Brugge (1850) – Olav Lucas (1919)  ½ - ½ 
 Dawood Asfar (1802) – Harold de Boer (1884)  0 - 1 
 Olivier Marincic (1829) – John Spinhoven (1814)  0 - 1 
 Evert Bosman (1679) – Michel Hoetmer (1734)  ½ - ½ 
 Ysbert van Hoorn (1813) – Rugved Adavatkar (1462)  1 - 0 
Uw verslaggevers: Koen Beentjes (1803) – Dinabandhu Behera   1 - 0 
Harold de Boer en Dirk Goes Richard Piller (1784) – Wilco Dado (1512)  0 - 1 
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A4 wint in Uithoorn 
 
A4 ging voor de tweede ronde naar Uithoorn, met acht spelers en een meegereisde free-lance verslaggever, maar zonder al te heldere 
afspraken over de verslaglegging. En zo kon het gebeuren dat er twee verslagen werden gemaakt over de match. De teksten komen 
grotendeels maar toch ook weer niet geheel overeen, maar oordeelt u zelf. Hier volgt eerst de versie van Harold: 
 
A4 ging voor de tweede ronde naar Uithoorn. Hugo Luirink was verhinderd, maar doordat wij een achttal van negen 
mensen zijn, hoefden we geen invaller te regelen. Wilco Dado speelde beheerst en won door de witte koningsaanval, met 
stukoffer en al, netjes te pareren. Aan bord 7 waren de rollen juist omgedraaid. Dinabandhu staat na slechts enkele 
interne en externe potjes te hebben gespeeld nu al bekend als een puur aanvalsbeest. Helaas sloeg de witte aanval net 
niet door en waren zijn scheepjes daarna verbrand. Rugved speelde met zwart de scherpe Draak van het Siciliaans. De 
bekende storm (wit op de koningsvleugel, zwart op de damevleugel) viel deze keer in wits voordeel uit. Michel Hoetmer 
kreeg een voor hem wat onbekende opening op het bord en koos een (te?) veilige weg, waarna remise een logische uit-
slag was. John Spinhovens zwarte koning werd serieus belaagd op e8, na een knap kwaliteitsoffer leek wit de overwin-
ning binnen te slepen. Ergens ging er echter iets vreselijk mis en John pakte zelfs nog een vol punt mee. 
 
Ikzelf speelde een degelijke opening met wit, waarbij de zwarte stukken weinig ruimte hadden. 
 

Wit: Harold de Boer (1884) 

Zwart: Dawood Asfar (1802) 

 
1. d4 d5; 2. c4 e6; 3. Pc3 Pf6; 4. Lg5 Pbd7; 5. cxd5 exd5; 6. e3 Le7; 7. Dc2 O-O; 8. Tc1 c6; 9. Ld3 h6; 10. Lh4 Te8; 11. Pge2 
Pf8; 12. O-O Lg4; 13. f3 Le6; 14. Lf2 Tc8; 15. Pf4 Dd7; 16. Pa4 g5 
 
Na enig gepriegel, waarbij zwart z'n stukken nogal op een kluitje staan, is dit de eerste echte verzwakking. 
 
17. Pxe6 Pxe6; 18. Lf5 b6; 19. Pc3 
 
Hier had ik toch e4 moeten spelen – ruimte pakken. 
 
19. …. Lf8; 20. Lg3 Ld6; 21. Df2 
 
Geeft zwart de mogelijkheid zijn gebrek aan ruimte op te lossen door stukkenruil. 
 
21. …. Lxg3; 22. Dxg3 De7; 23. Tfe1 Pd7; 24. Df2 Df6; 25. Ld3 b5; 26. Pe2 Pb6; 27. b3 a5 
 
Wit krijgt zo steeds meer aanvalsdoelen. 
 
28. Pg3 Pg7; 29. Lb1 Pd7; 30. Dc2 Pf8; 31. a4 bxa4; 32. bxa4 Pg6; 33. Dc5 De7 
 
33. …. h5; 34. Dxa5 h4; 35. Pf1 h3. 
 
34. Lxg6 fxg6; 35. Dxa5 Da3; 36. Tc3 
 
Wat een lelijke zet – Da6 was veel netter. 
 
36. …. Db2; 37. Dc5 Dd2; 38. Tec1 
 
Het voordeel verdampt nu helemaal na 38. …. Txe3; 39. T3c2 (39. Pf1 Txc3 40. Txc3 Dd1 =); 39. …. Te1+; 40. Txe1 Dxe1+; 
41. Pf1. Zwart speelt het gelukkig niet. 
 
38. …. Pe6? 
 
Nu is het eigenlijk ook meteen klaar. 
 
39. Dd6 Tcd8; 40. Da3 Tb8; 41. Pf1 De2; 42. T3c2 Da6; 43. Txc6 De2; 44. T6c2 Da6; 45. Da2 Tb4; 46. Dxd5 Txa4; 47. Tc6 
Da8; 48. De4; 1-0. 
 
Olav speelde tegen een witspeler die vanaf zet 1 op remise leek uit te zijn. Veel zetherhalingen en zo. Olav wist toch 
mooi voordeel te bereiken, maar toen de vis bijna op het droge was, toverde wit een offer en eeuwig schaak uit de hoge 
hoed. Michiel (met wit) kreeg aan bord 1 weer eens een Wolga-gambiet op het bord. Michiel heeft een prima systeem 
hiertegen, en ook nu kreeg zwart te weinig tegenspel voor de geofferde pion. 
 
Al met al een knappe 3-5 uitoverwinning van A4, dat daarmee klimt naar plek 2 op de ranglijst. 
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En dan is hier de zienswijze van Dirk Goes: 
 
In een spannende wedstrijd heeft Zukertort 4 met 5-3 weten te winnen van De Amstel 3. Lange tijd hing het om 4-4, 
zoals zo vaak, maar in het laatste uur viel het plotseling onze kant op. 
 
Het was Wilco Dado die de eerste klap uitdeelde. Zijn tegenstander probeerde hem mat te beuken, maar miste twee tus-
senzetjes op rij. Bij Michel Hoetmer werden de dames geruild en zat er weinig muziek meer in de stelling, remise dus. 
Dinabandhu Behera offerde zo'n beetje alles wat los en vast zat, maar compensatie was er in onvoldoende mate, stand 
daarmee 1½-1½. 
 
Rugved Adavatkar zat aan de zwarte kant van een Siciliaanse draak waarin zijn tegenstander hem met g4 en h4 naar de 
keel vloog. Rugved ving de aanval aanvankelijk koelbloedig op, maar hij kwam zelf niet meer aan aanvallen toe en werd 
uiteindelijk onder de voet gelopen. Olav Lucas kwam een pionnetje voor, maar winst zat er niet in. Integendeel, in de 
slotfase van de partij moest hij behoedzaam manoeuvreren om vijandelijke activiteiten te neutraliseren, maar gelukkig 
stelde zijn tegenstander zich tevreden met remise door eeuwig schaak. 
 
Stand daarmee 3-2 achter, wat zat er nog in het vat? Michiel Harmsen stond mooi, John Spinhoven ronduit beroerd, en 
Harold de Boer schatte ik in als iets beter. Hoe ging dit aflopen? 
 
Michiel won, zoals verwacht, en toen kwam ineens John Spinhoven met een vol punt aangewandeld. Maar Dirk, zult u 
zeggen, je hebt ons net zitten vertellen dat John zo beroerd stond. Nou en of, maar toen zijn tegenstander minder secuur 
voortzette waren de bordjes als bij toverslag verhangen en kon John een zeer belangrijk punt op het scorebord laten no-
teren. 
 
Dat was 4-3 voor ons, dus remise aan het bord van Harold de Boer was voldoende voor de overwinning, maar Harold 
deed veel meer dan dat: hij won. 
 
 
 

 7 december 2018 Zukertort A/4 (1777) – Oosten-Toren 2 (1705)  6 - 2 

 Michiel Harmsen (2061) – Pieter van Dijke (1870)  1 - 0 
 Olav Lucas (1919) – Hans van Doggenaar (1684)  1 - 0 
 Harold de Boer (1884) – Gerard Buskermolen (1798)  ½ - ½ 
 Hugo Luirink (1828) – Govert de With (1709)  ½ - ½ 
 Michel Hoetmer (1734) – Gerard Driessen (1733)  1 - 0 
 John Spinhoven (1814) – Frank van der Fluit (1549)  1 - 0 
Uw verslaggever: Wilco Dado (1512) – Paul van Sonderen (1669)  1 - 0 
Harold de Boer Rugved Adavatkar (1462) – Fred Bergen (1627)  0 - 1 
 
A4 wint ruim van Oosten-Toren 2 
 
Het vierde draait goed bovenin mee in de 1e klasse SGA. Gisteravond stond de derde wedstrijd op het programma, een 
thuiswedstrijd tegen Oosten Toren 2. 
 
Hugo had een week eerder al aan bord 4 vooruitgespeeld en het eerste halfje op het scorebord gezet. Op bord 1 kreeg 
Michiel al snel een winnende aanval. Koning in het midden, hulptroepen in geen velden of wegen te bekennen, dan weet 
u het wel. 
 
Aan bord 2 had Olav het beduidend moeilijker. Zijn tegenstander speelde met zwart vol op de aanval, wat mij veel te 
optimistisch leek. Het werd toch best lastig, zwart kreeg zelfs een pion op h2. Toch besliste een centrumdoorbraak de 
strijd in Olavs voordeel. Ikzelf had aan bord 3 een vlak potje waar ik geen letter teveel over wil opschrijven. Draw. 
 
Michel vond in het middenspel een leuke truc, als ik het goed zag door twee pionnen te ruilen gevolgd door een penning 
die een vol stuk opleverde. Stap 4, denk ik, zoals Michel dat ook in zijn lessen aan onze jeugd leert. Johns tegenstander 
opende nog redelijk, maar daarna verdwaalden de zwarte stukken nogal. Stukwinst en punt voor de Spin. 
 
Wilco had ook een prettige avond. Ik snapte weinig van de stelling, vooral de witte stukken leken vrij random op het 
bord te staan. Opeens was het uit, Wilco kon de dame slaan maar koos toch voor het mat in één. Rugved, met wit, stond 
lange tijd erg prettig, maar toen ik even niet oplette stond er ineens 0-1 op bord. Blunder? 
 
Al met al een prima 6-2 overwinning, waarmee we Herbstmeister zijn in onze klasse. We spelen pas in februari de vol-
gende ronde. 
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 8 februari 2019 Zukertort A/4 (1756) – Caissa 8 (1775)  3 - 5 

 Michiel Harmsen (2061) – Ridens Bolhuis (1888)  0 - 1 
 Harold de Boer (1884) – Tony Lith (1630)  1 - 0 
 Hugo Luirink (1828) – Jan van Banning (1846)  ½ - ½ 
 John Spinhoven (1814) – René Pijlman (1865)  0 - 1 
 Michel Hoetmer (1734) – Bart Stam (1813)  1 - 0 
 Rugved Adavatkar (1462) – Peter van der Werf (1670)  0 - 1 
Uw verslaggever: Dinabandhu Behera  – Lodewijk van Pol (1712)  ½ - ½ 
Eric Roosendaal Wilco Dado (1512) – Douwe Sternfeld   0 - 1 
 
A4 verliest van Caissa 
 
A4 was goed gestart in de competitie, en stond na drie ronden zelfs bovenaan. In ronde 4 werd aangetreden tegen een 
team van Caissa, en dat liep helaas niet goed af. Er werden een paar remises weggegeven en een paar goede standen ver-
gooid. Tja, en als de tegenstander dan minder cadeautjes uitdeelt, dan is het mis. 
 
Het begon kort maar krachtig. Dinabandhu speelde een korte maar intense remise: 
 

Wit: Lodewijk van Pol (1712) 

Zwart: Dinabandhu Behera 

 

 
 
12. dxe5 
 
Dinabandhu speelt dit jaar voor het eerst extern. Hij speelt altijd vanaf zet 1 op mat. Daarbij wordt doorgaans veel ge-
offerd om die koningsstelling maar open te beuken. Zijn buurman Wilco offert doorgaans een pionnetje voor initiatief. 
Dat vindt Dinabandhu eigenlijk maar tam. Hij offert liefst wat meer. De huidige stelling is dan ook hoogst merkwaardig 
want Dinabandhu staat een kwaliteit voor terwijl zijn tegenstander initiatief heeft! Paard d6 staat nu aangevallen. Dina-
bandhu lost dit probleem geheel in eigen stijl op. 
 
12. …. Te8?! 
 
Met een penning op matveld e1. Het nadeel is wel dat pion f7 nu zwak is. Zijn tegenstander is echter ook van het roman-
tische schaak. 
 
13. Lxh6? 
 
Het zou me niet hebben verbaasd als Dinabandhu bij deze zet glimlachte. Niet omdat het een minder goede zet is, maar 
omdat het geheel in zijn stijl is. Wit kon grof materiaal winnen met 13. Le3 want dan moet het paard wijken naar een 
veld waar het later opgesloten wordt terwijl wit eerst nog even op f7 slaat en de kwaliteit terugwint, bijvoorbeeld 13. …. 
Pe4 (13. …. Pb5; 14. Lxf7+ Kf8; 15. Lxe8 Dxe8; 16. Dxe8+ Kxe8; 17. a4) 14. Lxf7+ Kf8; 15. Lxe8 Dxe8; 16. Df3+ Kg8; 17. Dxe4. 
 
13. …. gxh6 
 
Na 13. …. Df6 zou zwart voordeel houden met 14. f4 Dxh6; 15. Dxh6 gxh6; 16. exd6. 
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14. Dg6+ Kf8; 15. Dxh6+ Kg8; 16. Dg6+ Kf8 
 
Met remise door eeuwig schaak. Daarmee behaalde Dinabandhu een nuttig halfje. 
 
Rugved was ook vrij snel klaar, maar dat was helaas het gevolg van een ernstige ontsporing. De andere borden hadden 
allemaal bijna de maximale tijd nodig. Michel bracht een mooi punt binnen door zijn stukken goed neer te zetten en een 
matdreiging te combineren met een curieuze paardvork – twee witte torens op b2 en d2 waren machteloos tegen een 
paard op c4 vanwege hun eigen hinderlijke pion op c2, die elke vorm van onderlinge dekking verhinderde. Bij Wilco liep 
het na een veelbelovende opening mis in een dame-eindspel. Belangrijk in een dame-eindspel is meestal initiatief: de 
eigen koning veilig stellen en hollen met een vrijpion. Wilco liet zijn tegenstander echter een vrijpion en zette zijn eigen 
koning op de tocht. Zwart profiteerde van de gelegenheid en pakte het volle punt. 
 
Aan de bovenste vier borden had Amstelveen het zwaar. Kopman Michiel speelde tegen oude bekende Ridens Bolhuis. 
Altijd lastig, met zwart tegen zo'n sluipsysteempje. Michiel kreeg zijn stukken niet uit de knoop, verloor wat pionnetjes 
en kreeg een kansloos eindspel, dat de oude vos koeltjes uitschoof. Hugo stond ook al in de verdrukking. Witte pionnen 
op a5 en b6 stonden te trappelen om voort te schrijden naar dame. Hugo stopte het ene lek met het andere en wist op 
wonderbaarlijke wijze het hoofd boven water te houden. Wit zocht naar winsten, vond ze niet, raakte in tijdnood en 
vluchtte naar eeuwig schaak, zodat Hugo een benauwd halfje mocht noteren. 
 
John stond al snel zeer goed, en het zag ernaar uit dat hij de scalp van de nieuwe voorzitter van de SGA zou gaan ver-
overen. Toen ontglipte hem een hele slechte en was de situatie al direct kritiek. Zwart pakte pion na pion en laveerde 
behendig om de klippen die John nog wist op te werpen. Toen John al zijn pionnen kwijt was, raakte zijn koning ook nog 
eens in een matnet. 
 
Harold daarentegen zorgde voor een mooi slotakkoord. In een middenspel zonder dames won hij terrein op de dame-
vleugel en sloot een loper op achter een pion op de koningsvleugel. Zwart zette zijn koning in om een paar dreigende 
vrijpionnen af te stoppen. Dat lukte, maar ver van huis, haard en medestanders werd de zwarte vorst verder en verder 
naar voren gedreven. Met twee paarden en een toren vlocht Harold een sluitend matnet – de zwarte koning ging ten 
slotte mat op veld a1, geen alledaags gezicht. Hier deze partij, met commentaar van de winnaar: 
 

Wit: Harold de Boer (1884) 

Zwart: Tony Lith (1630) 

 
1. d4 g6; 2. c4 Lg7; 3. e4 d6; 4. Pc3 Pc6; 5. Le3 e5; 6. d5 Pce7; 7. g4 f5; 8. gxf5 gxf5; 9. Dh5+ Kf8; 10. exf5 Pf6; 11. Df3 Lxf5; 
12. Lh3 Dd7; 13. Lxf5 Dxf5; 14. Dxf5 Pxf5; 15. Pb5 Pxe3 
 
15. …. c6; 16. Pc7 Tc8; 17. Pe6+ Kf7 was mijn plan, maar het is juist goed voor zwart. Pe6 lijkt mooi, maar doet weinig. 
Mijn overige stukken staan nog in de slaapstand. De druk op d5 is veel lastiger. 
 
16. fxe3 Pe8 
 
Da’s slap natuurlijk, nu kan ik verder met ontwikkelen (wat ik dus al eerder had moeten doen in plaats van Pb5). 
 
17. Pf3 a6; 18. Pc3 Lh6; 19. Tf1 Ke7; 20. Ph4 Pg7 
 
Ziet er krom uit, maar is best een goede verdedigende opstelling zo. 
 
21. Ke2 Taf8; 22. Pe4 
 
Goede beslissing om niet te snel de e-pion op te spelen, mooi veld voor het paard. 
 
22. …. c6; 23. c5 cxd5; 24. Pxd6 Ke6; 25. Pxb7 Kd7; 26. Pd6 Lg5; 27. Pf3 
 
27. Tf7+ Kc6 (27. …. Txf7; 28. Pxf7 Lxh4; 29. Pxh8 +/–. Ik zag in deze variant vage spoken dat mijn paard opgehaald zou kunnen 
worden); 28. Pf3 (28. Txf8) 28. …. Lf6 +/–. 
 
27. …. Lf6 
 
Dit is ook OK voor wit, maar wel wat meer werken. 
 
28. Tad1 Kc6; 29. b4 Pe6; 30. Tc1? 
 
Dit geeft al het witte voordeel weg, de computer zegt 0.0. 30. Pe4 dxe4; 31. Td6+ Kb5; 32. Tb6+ Ka4; 33. Pd2 en het stuk 
komt met rente terug. 
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30. …. Thg8; 31. Tg1 d4? 
 
31. …. e4. 
 
32. Pe4 Lh8; 33. a4 Kd5; 34. Pfd2 dxe3; 35. Kxe3 Pd4; 36. Pc3+ 
 
36. Txg8 Txg8; 37. c6 Pxc6 (37. …. Tc8; 38. c7 Ke6; 39. Pc5+ Ke7; 40. Pxa6, het is eigenlijk best simpel); 38. Tc5+ Ke6; 39. Txc6+. 
 
36. …. Kc6; 37. Kd3 Txg1; 38. Txg1 Pf3 
 
Oef, nog een listig zetje. 
 
39. b5+ 
 
39. Tf1? Td8+; 40. Ke2 Txd2+; 41. Kxf3 Td3+; 42. Kg2 Txc3 (dit zag ik gelukkig); 43. Tf8 Lg7; 44. Tf7 Lh8; 45. Txh7 Lf6; 46. 
Th6 (maar dit natuurlijk niet, wit ontsnapt nog net. Zou remise moeten worden als beiden optimaal spelen, of een chip 
als brein hebben). 
 
39. …. axb5; 40. axb5+ Kxc5; 41. Pde4+ Kb6; 42. Pd5+ Kxb5; 43. Tb1+ Ka4 
 
43. …. Kc6; 44. Tb6+ Kxd5; 45. Td6 mat. Op dit einde zat ik stiekem te hopen, mede gezien de tijdnood leek me dit een 
aannemelijk scenario. 
 
44. Kc4 
 
44. Pb6+ Ka5 (44. …. Ka3; 45. Pc4+ Ka4 (45. …. Ka2; 46. Pc3 mat); 45. Pc4+ Ka6; 46. Pc5+ Ka7; 47. Tb7+ Ka8; 48. Pb6 mat. 
 
44. …. Tc8+; 45. Pc5+ Ka3; 46. Tb3+ Ka2; 47. Pc3+ Ka1; 48. Tb1 mat. 
 

 
 
Het gebeurt niet elke dag dat de zwarte koning op a1 wordt matgezet! 
 
 
 

 7 maart 2019 EsPion 1 (1749) – Zukertort/A 4 (1807)  4½ - 3½ 

 Rudolf van Velden (1749) – Laurens Schilstra (1937) (regl.) 1 - 0 
 Eric Junge (1809) – Olav Lucas (1919)  0 - 1 
 Ramon Kok (1806) – John Spinhoven (1814)  ½ - ½ 
 Henk Enserink (1781) – Michiel Harmsen (2061)  ½ - ½ 
 Roland Wastiaux (1834) – Michel Hoetmer (1734)  ½ - ½ 
 Pieter Pelleboer (1747) – Dinabandhu Behera   1 - 0 
Uw verslaggever: Ric Wieringa (1701) – Wilco Dado (1512)  0 - 1 
Michiel Harmsen Constantijn Dekker (1566) – Hanneke Elgersma (1673)  1 - 0 
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A4 moet punt voor punt afgeven 
 
Op bezoek bij Espion hadden we de taak om onze tweede plek in de 1e klasse SGA te behouden. Een hele opgave want 
Harold, Hugo en Rugved waren verhinderd. Gelukkig hadden we met Hanneke en Laurens goede invallers. Laurens 
overspeelde zijn tegenstander op bord 1 volledig in een koningsaanval. Na enige tijd werden echter veel stukken geruild 
en ontstond een eindspel met een pluspion, dat uiteindelijk in remise verzandde. 
 
Dinabandhu stond na de opening twee pionnetjes achter, dat was licht zorgwekkend. Wilco stond slechts één pionnetje 
achter: een Morra-gambiet en dus geen zorgen. Ze waren ook de volgenden die klaar waren en verloren (Dinabandhu) 
en wonnen (Wilco). 
 
Hanneke speelde lang een gelijkwaardige partij en was zeker niet kansloos, maar verloor uiteindelijk toch. Zo’n team-
wedstrijd geeft toch wat extra spanning. Gelukkig had Michel zijn tegenstander in de opening volledig overspeeld en 
inmiddels een gezonde kwaliteit gewonnen. Ik telde dat punt eigenlijk al een beetje. Ook John stond duidelijk beter met 
actievere stukken en een gevaarlijke vrijpion. Mijn stelling was wat onduidelijker. Mijn tegenstander offerde vrolijk vele 
stukken en helaas was dat vaak goed. Het was een vermakelijke partij en ik heb zeker kansen gemist, maar ik mag ook 
blij zijn dat ik niet werd matgezet! Mijn tegenstander moest uiteindelijk remise door eeuwig schaak forceren omdat hij 
me niet mat kon zetten en teveel materiaal achterstond. 
 

Wit: Henk Enserink (1781) 

Zwart: Michiel Harmsen (2061) 

 
1. e4 e6; 2. Pf3 c5; 3. c3 b6; 4. d4 Lb7; 5. Pbd2 cxd4; 6. cxd4 Pf6; 7. Ld3 Pc6; 8. O-O Le7; 9. e5 Pd5; 10. Pe4 d6; 11. Lg5 dxe5; 
12. dxe5 O-O; 13. Pd6?! Lxg5; 14. Pxb7 De7 
 

 
 
15. Lxh7+ Kxh7; 16. Dc2+ Kh6! 
 
Niet alleen een dappere zet maar volgens de engines ook de beste! Het idee is dat de koning de dekking van de loper 
overneemt van de dame zodat die vrij is om op b7 een paard te slaan. Minder goed was 16. …. Kg8; 17. Dxc6 Tac8; 18. 
Da4 Lf4; 19. Pd6 en zwart staat gewoon een pion achter. 
 
17. Pxg5! 
 
17. Dxc6 Tac8; 18. Da4 Dxb7; 19. Pxg5 Kxg5 en de zwarte koning kan altijd op tijd terug, bijvoorbeeld door Kh6 en g6 te 
spelen. 
 
17. …. Pxe5?! 
 
Met de gedachte dat ik dan later wel een paard won en dat mijn sterke centrumpaarden wel genoeg verdediging van de 
koning gaven. Wits volgende zet had ik overzien. 17. …. Dxg5; 18. Dxc6 Dxe5; 19. Pd6 en zwart staat ietsje beter. 
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18. Dh7+! 
 
Kiekeboe koninkje, kom uit je holletje! 
 
18. …. Kxg5 
 
En nu natuurlijk niet stoppen maar doorbeuken met 
 
19. f4+ Pxf4; 20. Txf4! Kxf4 
 
Ik keek ook lang naar 20. …. Pg6, maar speelde dat gelukkig niet want na 21. Tf3 Dxb7; 22. Taf1 is de dreiging Tg3+ 
dodelijk. 
 
21. Tf1+ 
 
21. Dh5 Pf3+!; 22. Dxf3+ Kg5; 23. Dg3+ Kh6; 24. Pd6 Kh7 –/+. 
 
21. …. Kg5! 
 
Ik zat inmiddels aardig te sidderen van dit geweld en zag allerlei matjes. Niet goed is 21. …. Ke3?; 22. Te1+ Kd2; 23. De4 
en zwart loopt mat door De2. 
 
22. h4+ Kg4; 23. De4+ Kh5; 24. Dh7+ Kg4; 25. De4+ Kh5; 26. Dh7+ 
 
En ik ontsnap ternauwernood met remise door eeuwig schaak. Mijn tegenstander moest hier wel genoegen mee nemen 
want anders zou hij ten onder gaan aan zijn materiële achterstand. Een mat zat er niet meer in. Complimenten voor het 
mooie aanvalsspel van mijn tegenstander! 
 
Michel had inmiddels volkomen terecht een remiseaanbod afgeslagen. John kreeg later een remiseaanbod, dat hij (even-
eens terecht) wel aannam. Het was dus aan Michel om de gelijkmaker te scoren zodat Olavs partij de match zou beslis-
sen. Helaas, Michel moest teleurgesteld een tweede remiseaanbod wel aannemen omdat zijn koning inmiddels de vele 
schaakjes maar moeilijk kon ontlopen. Olav had inmiddels ook al een remiseaanbod gekregen. Hij informeerde nog bij 
mij, als plaatsvervangend teamleider, of dat mocht, “of dat ik soms nog een klokkie wou verdienen voor de club?”. Ja, 
dat klokkie wilde ik zeker verdienen (door kampioen te worden) en gelukkig Olav ook. Hij overspeelde zijn tegenstan-
der op het eind volledig! 
 
Daarmee bereikten we een 4-4 gelijkspel. De opgave om dat klokkie te winnen door kampioen te worden is daarmee nog 
niet verkeken, want we staan nu op plek 3 en moeten nog tegen de nummers 1 en 2. Gewoon de volgende twee wedstrij-
den winnen dus! 
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Naschrift 
 
Zoals we wekelijks ervaren – Je denkt dat je gescoord hebt, maar dan komt de VAR, en die.... In dit geval was het de 
competitieleider van de SGA die ons terugfloot. Laurens, immers, had al een maand of wat geleden gespeeld als invaller 
voor A3. Daarmee word je als niet-opgestelde speler automatisch lid van dat team. Tja, en dan mag je niet meer ‘omlaag’ 
invallen. Het halfje van Laurens telt dus niet meer mee voor de uitslag en A4 verliest dus met 4½-3½. Dat klokkie gaat er 
niet meer inzitten, helaas. 
 
 
 

 12 april 2019 Zukertort/A 4 (1777) – Amsterdam West 6 (1738)  3½ - 4½ 

 Michiel Harmsen (2061) – Jasper Dekker (1820)  1 - 0 
 Olav Lucas (1919) – Marc Meuwissen (1812)  1 - 0 
 Harold de Boer (1884) – Olivier Hersperger (1778)  ½ - ½ 
 John Spinhoven (1814) – George Boellaard (1760)  0 - 1 
 Hugo Luirink (1828) – Himmet Obut (1746)  1 - 0 
 Michel Hoetmer (1734) – Partipan Groen in ’t Wout (1710)  0 - 1 
Uw verslaggever: Rugved Adavatkar (1462) – Marlo Coolen (1702)  0 - 1 
Eric Roosendaal Wilco Dado (1512) – Casper Hoorn (1578)  0 - 1 
 
A4 verliest van Amsterdam West 6 
 
A4 had dringend matchpunten nodig, en er lagen zeker kansen tegen Amsterdam West 6, een solide team van ongeveer 
gelijke sterkte. De tegenstander wilde graag een partij vooruitspelen, daarom speelde Olav Lucas een week eerder. 
Zwart gaf een stuk weg, maar het leek een tijd lang op een offer want hij kreeg een flinke aanval. Olav hield de rug recht, 
het hoofd koel, en zette A4 alvast op voorsprong. 
 
Die voorsprong verdampte de week erna vrij snel. Zowel bij Wilco Dado als bij Rugved Adavatkar ging er al spoedig iets 
mis. John Spinhoven stond prima, maar voelde zich niet erg lekker, en dat resulteerde in een vlaag van schaakblindheid: 
dame weg, partij weg. Michel Hoetmer was ook al niet fit. Hij kreeg een paardeindspel met minuspion. De stelling was 
geheel remise, maar Michel offerde nodeloos zijn paard voor de voorlaatste pion en werd toen door zwarts laatste pion 
geveld. 
 
De overige drie borden haalden alles uit de kast om er nog een 4-4 uit te slepen. Hugo Luirink had urenlang een vol-
komen gelijke stand. Er rolde een pionneneindspel uit waarin wit het verkeerd aanpakte – Hugo gaf wit nog een kans op 
remise, maar die zag het niet, en dus won Hugo alsnog. 
 

 
 
Wit staat beter, en als hij pakt op f5 zal hij waarschijnlijk winnen. Probleem is dat hij nog maar een minuut op de klok 
heeft. 
 
41. Kc6?? fxg4; 42. hxg4 h5 
 
En ineens staat zwart gewonnen 
 
 
 
 



46 

43. f5+ 
 
De enige kans. 
 
43. …. Kf6?? 
 
Te snel gespeeld. Hugo had nog drie minuten, en dit is de laatste echte beslissing in de partij. Daar mag je dan best een 
paar minuutjes voor uittrekken. 3. …. gxf5!; 4. gxh5 f4! en zwart wint. 
 
44. fxg6?? 
 
Maar wit laat de kans liggen. 44. Kd5! gxf5; 45. gxh5 en remise. 
 
44. …. hxg4; 45. Kd5 g3; 0-1. 
 
Michiel Harmsen moest hard werken om overeind te blijven, maar kreeg tenslotte een gunstig eindspel dat vlot won. 
Alleen captain Harold de Boer speelde ten slotte nog. Wit had een pluspion, maar deed er niets mee. Harold pielde en 
zwoegde, ging zetherhaling uit de weg, maar zag uiteindelijk geen winstkansen en gaf met een pion minder ten slotte 
maar remise. 
 
Alweer een minimale nederlaag. Het zit A4 niet mee. Als de laatste wedstrijd niet wordt gewonnen, zal A4 waarschijnljk 
degraderen – dat was niet bepaald gepland. 
 
 
 

 1 mei 2019 Boven IJ Nieuwendam 2 (1818) – Zukertort/A 4 (1761)  4½ - 3½ 

 Eric Tetteroo (1932) – n.o.  (regl.) 1 - 0 
 Han Gieske (1885) – Hugo Luirink (1828)  ½ - ½ 
 Ron van Dijk (1846) – Michiel Harmsen (2061)  1 - 0 
 André Meester (1861) – John Spinhoven (1814)  1 - 0 
 Peter Sassen (1799) – Olav Lucas (1919)  0 - 1 
 Jan Rot (1809) – Michel Hoetmer (1734)  0 - 1 
Uw verslaggever: Fred Jungen (1881) – Rugved Adavatkar (1462)  1 - 0 
Michiel Harmsen Wouter van Waardt (1534) – Wilco Dado (1512)  0 - 1 
 
Zukertort 4 handhaaft zich met blauw oog in 1e klasse SGA 
 
Zukertort 4 speelde zijn laatste wedstrijd voor de SGA-competitie uit tegen Boven IJ Nieuwendam 2. Er stond voor beide 
teams veel op het spel. Boven IJ Nieuwendam zou bij winst promoveren, wij zouden bij winst degradatie zeker ontlopen. 
Teamleider Harold de Boer had dan ook een zo sterk mogelijk team samengesteld. Omdat hij zelf verhinderd was, had 
hij een invaller met een rating van meer dan 2100 gezocht en gevonden. Die werd natuurlijk op bord 1 geplaatst om de 
100% scorende en kersverse veteranenkampioen van de SGA, Eric Tetteroo, af te stoppen. Dat ging niet goed. Onze, 
laten we hem gewoon Joker noemen,  kwam helaas niet opdagen. Vlak daarna had Rugved Adavatkar verloren. Dat 
ging zo snel dat niemand kon navertellen wat er op het bord was gebeurd. Rugved sloot dit seizoen daarmee af met een 
TPR die precies gelijk is aan zijn rating. 
 
Gelukkig bracht Wilco Dado de stand snel op 2-1. Hij had het geluk dat zijn tegenstander een verkeerd stuk beetpakte en 
daardoor zijn dame verloor. Hugo Luirink speelde weer een Wolga-gambiet. Hij kon in het eindspel remise forceren 
door eeuwig schaak. Die kans liet hij zich op bord 2 niet ontglippen. Michel Hoetmer stond inmiddels een pion voor 
maar had wel ongelijke lopers. Het zou dus nog wel eens spannend kunnen worden. Helaas had ikzelf de opening wat 
verknoeid en slechts geringe compensatie van een loperpaar voor een pion achterstand. Olav Lucas won op degelijke 
wijze een dame, en dus de partij. Michel won uiteindelijk zijn partij, mede doordat zijn tegenstander een tactische wen-
ding overzag. 
 
Dat bracht de stand op 2½-3½ in ons voordeel. Nog één punt en we waren veilig. Helaas bracht mijn tegenstander een 
correct kwaliteitsoffer, dat uiteindelijk won. De laatste hoop was dus gevestigd op John Spinhoven, die een dubbel toren-
eindspel met pion minder aan het verdedigen was. Hij gaf teleurgesteld op toen een vrijpion doorbrak. Met dit 4½-3½ 
verlies waren wij afhankelijk van de wedstrijd Chaturanga 1 - De Amstel 3, die door Chaturanga gewonnen moest 
worden om De Amstel onder ons te houden. Gelukkig won Chaturanga twee dagen later met 5½-2½, en dus ontsnapten 
wij met een blauw oog aan degradatie! Niet alleen de vaste teamleden, maar ook onze Joker kunnen weer iets rustiger 
slapen. 
 
Zukertort 4 heeft een grillig seizoen achter de rug. Tot de winter stonden we bovenaan, maar vervolgens verloren we 
vier wedstrijden op rij, waarvan drie met slechts 3½-4½. Ik hoop dat we volgend seizoen met een wat evenwichtiger 
team weer meer naar boven kunnen kijken. 
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Max Euwe Centrum al bijna 32 jaar een begrip! 
 
Eind 2018 bestond het Max Euwe Centrum (MEC) 
32 jaar. Begonnen in de Paleisstraat, maar sinds okto-
ber 1991 op het Max Euweplein, op de eerste ver-
dieping boven het bekendste buitenschaakspel van 
Nederland. 
 
Het MEC is opgericht ter nagedachtenis aan Max 
Euwe, de enige Nederlandse wereldkampioen scha-
ken (1935-1937). Er is een permanente tentoonstel-
ling over Euwe, er zijn wisseltentoonstellingen en er 
is een grote bibliotheek met meer dan 10.000 titels. 

 

 

 
In het MEC kun je leuk en interessant beeldmateriaal over schaken bekij-
ken, je kunt er leren schaken op de computer, er zijn leuke schaakpuzzels 
om op te lossen, kun je snuffelen in de duizenden boeken, ook zijn er 
tweedehands boeken te koop, maar natuurlijk kun je er ook een potje scha-
ken. Voor de jeugd zijn er museumquizzen, speciale leerzame en ludieke 
spelletjes, schaaktekeningen en videoclips. 
 
Met enige regelmaat organiseren we schaaktrainingen, lezingen, boeken-
markten, filmmiddagen en elke zomer een groot Schaakfestival, buiten 
op het Max Euweplein. Ook geven we vier keer per jaar een nieuwsbrief 
uit (twee papieren en twee digitale). Op onze website, een must voor elke 
schaakliefhebber, staat nog veel meer over onze activiteiten en over Euwe. 
 
Interessant voor jong en oud, en de toegang is gratis! 
 
Het MEC is dinsdag tot en met vrijdag en op de eerste zaterdag van de 
maand geopend van 12.00 tot 16.00 uur. 
 
Max Euwe Centrum 020-6257017 
Max Euweplein 30a euwemec@xs4all.nl 
1017 MB Amsterdam www.maxeuwe.nl 
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Van lang, lang geleden 

– door Dirk Goes – 

In 1909 bestond Zukertort 25 jaar. Ter gelegenheid van dit heuglijke feit organiseerde het feestcomité een toernooi, waar-
van door de destijds bekende schaakjournalist W.A.T. Schelfhout in het Tijdschrift van den Nederlandschen Schaakbond 
als volgt verslag werd gedaan: 
 

Jubileumwedstrijd te Amstelveen 
 
Ter viering van haar 25-jarig bestaan hield de Schaakclub ‘Zuckertort’ op 31 oktober l.l. een eendaagschen wedstrijd. 
Onnodig te zeggen dat hoofdzakelijk Amsterdammers van de partij waren. Reeds lang voor het uur van vertrek was 
de omnibus aan het einde van het Vondelpark overvuld met schaakenthousiasten, die er de achttiende-eeuwse reis 
voor over hadden om nog eens een prettigen schaakdag door te brengen. De reis ging voorspoedig, en weldra be-
landden we heelhuids voor het logement ‘Het Dorstige Hert’, alwaar het bestuur der feestvierende vereeniging ons 
opwachtte en ons vervolgens in de pas gerestaureerde zaal welkom heette. 
 
Nadat we eerst een weinig bekomen waren en onze dwaling inzagen dat een brandende kachel persé warmte zou 
afgeven, nam de voorzitter, de heer F. van den Berg, het woord. In eenvoudige taal schetste hij den groei en bloei 
der vereeniging, waarvan hij en de heer Fermie medeoprichters waren, en bedankte vervolgens de aanwezigen voor 
hunne deelname, welke met het oog op de slechte verbinding met de hoofdstad zeer bevredigend mocht heeten. De 
heer Fermie deelde nu de ingekomen felicitaties mede, waarop de heer Gouwentak als afgevaardigde van den 
Nederlandschen Schaakbond een gelukwensch overbracht. En toen gingen we schaken. Het geheel was in handen 
van den heer H.G. Reeders, onder wiens beproefde leiding alles uitnemend van stapel liep. De heer Vijzelaar had 
welwillend de taak van arbiter op zich genomen. 
 
Er waren in de hoofdklasse twee groepen gevormd, waarvan de eerste uit de heeren Speyer, Gouwentak, Van den 
Berg en Schelfhout bestond, die eenige interessante partijen speelden. Reeds de eerste ronde bracht een tweetal ver-
rassingen: Speyer kondigde een mat aan in tien zetten, waarmede hij den prijs voor het aangekondigde mat in de 
wacht sleepte, en de partij Gouwentak-Schelfhout, een Max Lange-attaque, was in een half uur beslist. Voor zwart 
was ze zeer gemakkelijk te spelen, om rede ze tot den 14den zet volkomen gelijk was aan de partij Langborg-Spiel-
mann, in Maart j.l. te Stockholm gespeeld. De heer Gouwentak had op den 12den zet de bekende variant van Dr. 
Perlis kunnen kiezen, waarbij zwart twee pionnen voor de kwaliteit krijgt, met ongeveer gelijke kansen. De tweede 
ronde bracht wederom overwinningen aan Speyer en Schelfhout. Toch dient opgemerkt dat ze hun partijen niet 
cadeau kregen. Er moest met alle krachten worden gestreden, zoodat het hier een kwestie van ‘Ausdauer’ werd. De 
partij Van den Berg-Schelfhout moest bovendien arbitrair worden beslist. 
 
In de derde ronde ging het dus tusschen Speyer en Schelfhout om de 1ste en 2de prijzen. Op den 11den zet maakte wit 
een onmerkbaar foutje, hetwelk hem een geïsoleerden d-pion bezorgde, voldoende voor Speyer om het betere spel te 
krijgen en vervolgens een pion te winnen, waarop wit wijselijk opgaf. Voor deze overwinning verkreeg Speyer den 
speciaalprijs voor den best gespeelde Spanjaard. Een driedubbel succes dus voor den Amsterdamschen matador. 
 
In de partij Gouwentak-Van den Berg kreeg eerstgenoemde een beukstelling en liet zijn tegenstander geen kans. In 
de tweede groep werd ook goed spel vertoond. Vooral de partij Splinter-Puts had een aardig slot. Opmerkelijk was 
het succes in deze groep van den jeugdigen V.A.S.-speler J.M. Boekdrukker, die met 2 punten den 1sten prijs ver-
overde. Een goede partij leverde hij tegen Puts, die quasi briljant, in waarheid riskant spel vertoonde. 
 
Reeds om negen uur had de prijsuitdeeling plaats, waarna een woord van den voorzitter dezen welgeslaagden en 
spannenden wedstrijd besloot. Voor de Amsterdammers was het weer wachten op de bus, en men koutte nog een 
oogenblik met de gastheeren tot de palfrenier ons kwam waarschuwen dat het tijd was; we kropen weer als samen-
zweerders in den duisteren nacht met ons modern vervoermiddel over den weg, speelden daarbij een consultatie-
partij bij het licht van het walmende lampje, en waren erg dankbaar toen we geheel verkleumd, doch zonder onge-
lukken aan den Koninginneweg een ‘tweetje’ snapten. 

’t Was een prettige dag. 
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Schaken populair onder FvD-stemmers 

– door Dirk Goes – 

Bij de Provinciale Staten-verkiezingen van 20 maart jl. deed opiniepeiler Maurice de Hond niet alleen onderzoek naar de 
politieke voorkeur van de door hem geënquêteerden, maar hij vroeg ze onder andere ook of ze roken, met welk vervoer-
middel ze op vakantie gaan, welke tijdschriften ze lezen en in welk merk auto ze rijden. Dat interesseerde me in het ge-
heel niet, maar op de vraag welke hobby’s er worden beoefend zag ik, naast klaverjassen, schilderen, puzzelen en tuinie-
ren, ook schaken staan. En wat bleek? Liefst 21% van de stemmers op het Forum voor Democratie schaakt, al dan niet in 
competitieverband! Andere partijen: Groen Links 20%, SGP 15%, VVD 13%, overige partijen minder dan 10%. 
 

Bron: www.peil.nl 
 
 

Kort nieuws 

– door Dirk Goes – 

 
Vlissingen, 4 tot en met 11 augustus 2018 
 
De familie Elgersma nam deel aan het 22e Hogeschool Zeeland Toernooi. Onno bevestigde ten overvloede zijn talent met 
een score van 6 uit 9 bij een TPR van 2218, terwijl moeder Hanneke genoegen moest nemen met 3 uit 9. Er waren 242 
deelnemers. 
 
 
Delft, 8 september 2018 
 
De als vanouds ijzersterk bezette 21e editie van het OGD rapidtoernooi te Delft werd een prooi voor Loek van Wely en 
toptalent Liam Vrolijk, beiden 6 uit 7. De score van Daniel Kutchoukov in de A-groep zal ik om redenen van piëteit on-
vermeld laten. Dirk Goes was als vijfde geplaatst in de B-groep, maar kon zijn status niet waarmaken. Na een nochtans 
alleszins redelijke start van 3 uit 4 liep hij tegen twee nullen aan, zodat zijn winstpartij in de laatste ronde alleen nog be-
lang had voor de statistiek. Er waren 84 deelnemers, iets minder dan vorig jaar. 
 
 
Hoogeveen, 20 tot en met 27 oktober 2018 
 
Tijdens het toernooi van Hoogeveen speelden onze jonge talenten Onno Elgersma en Daniel Kutchoukov in de sterk be-
zette A-groep. Onno scoorde 4½ uit 9, Daniel 2 uit 9. In de B-groep behaalde Walter Kappelhof 4½ punt en Hanneke El-
gersma 3½ punt. 
 
 
Haarlem, 20 tot en met 28 oktober 2018 
 
Marc Overeem deed mee in de A-groep van de Haarlemse Meesters. Hij begon uitstekend met 2½ uit 3, maar daarna liep 
de motor een beetje vast. Uiteindelijk 4½ uit 9. 
 
 
Amsterdam, 26 tot en met 28 oktober 2018 
 
In de A-groep van het Eijgenbrood-toernooi speelden drie clubgenoten, die prima presteerden. Tjark Vos won het toer-
nooi met 5½ uit 6, na in de laatste ronde IM Yochanan Afek te hebben verslagen, en Laurens Schilstra eindigde met 4½ 
uit 6 op een met drie anderen gedeelde derde plaats. John Spinhoven eindigde op 3 punten, goed voor enige ratingwinst. 
In de B-groep waren enkele van onze jeugdspelers actief, van wie Rens Blom het meest succesvol was. Hij eindigde op 
2½ punt. Abhishek Pillai verzamelde 2 punten, Shrey Shah 1½. 
 
 

http://www.peil.nl/
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Zo ziet ware vreugde eruit! 
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Amstelveen, 18 november 2018 
 
Op zondag 18 november werd in het Keizer Karel College te Amstelveen de jaarlijkse Brainwave gespeeld, zoals altijd 
vlekkeloos georganiseerd door de ons welbekende heren Ris senior en junior. Sybolt Strating en Onno Elgersma pres-
teerden uitstekend, beiden 4½ uit 7, net een halfje tekort voor een prijs. Scores overige Zukertorters: Jeroen Schoonackers 
4, Laurens Schilstra 3½ en Paul-Peter Theulings 3. 
 
 
Weesp, 8 december 2018 
 
Het Open Rapidkampioenschap van de stad Weesp werd dit jaar voor de 40e keer in successie georganiseerd. Onno 
Elgersma scoorde 5 uit 7 en won daarmee de derde prijs, die hij wel moest delen met Manasvita Basa (Almere). Michiel 
Harmsen en Nico Louter eindigden eveneens op 5 punten, maar hadden te weinig weerstandspunten om in de prijzen te 
vallen. Winnaar van het toernooi werd de Leidse IM Fred Slingerland, die al zijn partijen won. Er waren 49 deelnemers. 
 
 
Leiden, 22 tot en met 24 februari 2019 
 
Het Noteboom-toernooi is een van de oudste toernooien van het land. In 1936 werd het voor de eerste keer georgani-
seerd, ter nagedachtenis aan het jong gestorven talent Daniël Noteboom. Dit jaar werd er een fraaie nieuwe locatie ge-
vonden in het pal naast het station Leiden CS gelegen Hotel City Resort. 
 
Onder de deelnemers twee Zukertorters. In de A-groep behaalde Onno Elgersma met 4 uit 6 en een TPR van 2239 een 
prima resultaat. Volgens mijn berekeningen kan hij 40 ratingpunten bijschrijven. Moeder Hanneke moest in de C-groep 
juist ratingpunten inleveren (2 uit 6, TPR 1263). Kan gebeuren …. 
 
 
Parijs, 29 tot en met 31 maart 2019 
 
Onno Elgersma maakte deel uit van het jeugdteam van Pathena Rotterdam, dat in Parijs een internationaal toernooi 
speelde tegen teams uit Engeland, Ierland, Rusland en Frankrijk. Pathena won alle (vijf) wedstrijden, en daarmee het 
toernooi. Onno scoorde 3 uit 5. 
 
 
Delft, 19 tot en met 21 april 2019 
 
Aan het door de Delftse schaakvereniging DSC georganiseerde Prinsenstadtoernooi werd deelgenomen door liefst 163 
schakers. Daniel Kutchoukov had het zwaar in groep B en kwam niet verder dan 2 uit 7. 
 
 
Amsterdam, diverse woensdagen in maart/april 2019 
 
Het Open Veteranenkampioenschap van de SGA werd gespeeld op zeven woensdagen in de maanden maart en april. 
Aan het evenement werd deelgenomen door 108 deelnemers, grappig genoeg exact evenveel als vorig jaar. Henk Boot 
produceerde een score van 3½ uit 7 en Michel Hoetmer kwam in dezelfde groep op 3 punten. 
 
 
Amsterdam, 26/27 april 2019 
 
Ter gelegenheid van Koningsdag organiseerde schaakvereniging Amsterdam West zoals gebruikelijk haar jaarlijkse snel-
schaaktoernooi. Onder de 64 deelnemers zes Zukertorters, die prima presteerden. Tjark Vos eindigde in de A-groep 
samen met Thomas Beerdsen met 7 uit 9 op een gedeelde tweede plaats. Laurens Schilstra won groep 2 en in dezelfde 
groep werd Marcel Laarhoven tweede, terwijl Gijs IJzermans groep 3 op zijn naam schreef. 
 
 
Assen, 27 april tot en met 4 mei 2019 
 
Onno Elgersma en Daniel Kutchoukov speelden mee in het NK Jeugd. Veel potten konden ze niet breken. Onno behaal-
de in de leeftijdcategorie tot en met 16 jaar 4 uit 7 en Daniel kwam niet verder dan 5 uit 9 in de leeftijdcategorie tot en 
met 14 jaar. 
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Apeldoorn, 16 juni 2019 
 
Onno Elgersma vormde samen met Arthur Maters een team tijdens het kroegloperstoernooi van Apeldoorn. Hun score 
van 9 uit 14 was goed voor een met vele anderen gedeelden zesde plaats. Het evenement werd met 11½ uit 14 gewonnen 
door Roeland Pruijssers en Nico Zwirs. 
 
 
Amsterdam, 23 juni 2019 
 
Het traditionele kroegloperstoernooi in De Pijp werd dit jaar gespeeld onder gezegende weersomstandigheden. Jeroen 
Schoonackers en Gijs IJzermans scoorden 10½ uit 14, goed voor een gedeelde vijfde prijs en ook nog eens een (eveneens 
gedeelde) ratingprijs tot 2075, prachtig! 
 
 

 
 
Gijs en Jeroen bij de prijsuitreiking. Links van hen Khoi Pham en Job Emans. 
 
 
Haarlem, 28 tot en met 30 juni 2019 
 
Het zat de Zukertorters niet mee tijdens het ROC Nova College Schaaktoernooi. Sybolt Strating begon met drie nullen 
tegen niet overdreven sterke schakers, herpakte zich nog wel met een redelijke eindsprint, maar het leed was reeds ge-
schied: verlies van 45 ratingpunten. Daniel Kutchoukov scoorde drie remises en drie nullen, dus dat stemde ook niet al 
te vrolijk. 
 
 
Leiden, 12 tot en met 21 juli 2019 
 
Het jaarlijkse zomertoernooi in Leiden dreigt van de schaakkalender te verdwijnen. Organisator Jan Beij vindt het na 13 
edities mooi geweest, en het is maar afwachten of er in de toekomst iemand bereid is zijn taken over te nemen. Dit jaar 
waren er 124 deelnemers, onder wie Daniel Kutchoukov. Na een rampzalige start van 0 uit 3 wist hij zich enigszins te 
herpakken, uiteindelijk 3 uit 8. 
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KNSB Ratinglijst per 1 augustus 2019 
  
Op naam      
      
 1 aug. 2019 1 mei 2019 1 febr. 2019 1 nov. 2018 1 aug. 2018 
      
Adavatkar, Rugved 1549 1466 1472 1462 1462 
Blom, Rens 1358 1358 1358 – – 
Boer, Harold de 1892 1889 1884 1884 1884 
Boot, Henk 1999 1966 1955 1940 1984 
Elgersma, Hanneke 1544 1544 1593 1589 1673 
Elgersma, Onno 2223 2166 2113 2181 2136 
Finkenflugel, Renzo 2096 2090 2080 2020 1992 
Gisbergen, Stan van 2316 2311 2309 2309 2302 
Goes, Dirk 1800 1797 1803 1797 1809 
Harmsen, Michiel 1981 1992 2008 2052 2061 
Helsloot, Jan 2023 2019 2005 2007 1992 
Hoetmer, Michel 1778 1778 1741 1731 1734 
IJzermans, Gijs 2108 2120 2121 2138 2139 
Jacobs, Florian 2207 2213 2224 2266 2266 
Kappelhof, Walther 1645 1645 1645 1645 1702 
Kim, Jihwan 1444 1444 1444 1444 1444 
Kleuver, Esther de 2018 2024 2026 1995 1988 
Kool, Danny 1585 1585 1585 1585 1585 
Krans, Jan 2037 2037 2037 1991 1991 
Krop, Henri 1916 1946 1972 1952 1940 
Krudde, Fitzgerald 2286 2288 2309 2319 2327 
Kuling, Lody 2239 2239 2239 2239 2250 
Kutchoukov, Daniel 1851 1854 1840 1837 1953 
Laarhoven, Marcel 2026 2026 2017 2008 2008 
Los, Sander 2271 2256 2231 2240 2224 
Louter, Nico 1948 1962 1962 1967 1967 
Lucas, Olav 1973 1958 1951 1919 1919 
Luirink, Hugo 1819 1808 1820 1836 1828 
Moene, Wim 2154 2152 2141 2151 2161 
Nieuwkerk, Hans van 1530 1530 1530 1548 1548 
Ocelik, Václav 1794 1794 1794 1752 – 
Overeem, Marc 2118 2124 2135 2140 2157 
Pillai, Abhishek 1354 1222 1207 1189 1189 
Roosendaal, Eric 1976 1976 1974 1987 1996 
Schilstra, Laurens 1935 1954 1971 1937 1937 
Schoonackers, Jeroen 2043 2025 2031 2050 2020 
Shah, Shrey 1197 1197 1197 1085 1085 
Simonis, Wouter 1667 1684 1684 1684 1684 
Slagter, David 2181 2181 2188 2200 – 
Sminia, Jelmer 2123 2139 2148 2150 2156 
Spinhoven, John 1779 1804 1818 1788 1814 
Strating, Sybolt 2242 2277 2310 2307 2293 
Tan, Jonathan 2187 2194 2194 2194 2194 
Theulings, Paul-Peter 2094 2091 2090 2079 2083 
Verlaan, Gerard 1574 1574 1583 1584 1584 
Vries, Joël de 2178 2179 2163 2111 2111 
Waaning, Peter 1221 1234 1234 1234 1234 
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Op sterkte 
 
Gisbergen, Stan van 2316   Schoonackers, Jeroen 2043   Ocelik, Václav 1794 
Krudde, Fitzgerald 2286   Krans, Jan 2037   Spinhoven, John 1779 
Los, Sander 2271   Laarhoven, Marcel 2026   Hoetmer, Michel 1778 
Strating, Sybolt 2242   Helsloot, Jan 2023   Simonis, Wouter 1667 
Kuling, Lody 2239   Kleuver, Esther de 2018   Kappelhof, Walther 1645 
Elgersma, Onno 2223   Boot, Henk 1999   Kool, Danny 1585 
Jacobs, Florian 2207   Harmsen, Michiel 1981   Verlaan, Gerard 1574 
Tan, Jonathan 2187   Roosendaal, Eric 1976   Adavatkar, Rugved 1549 
Slagter, David 2181   Lucas, Olav 1973   Elgersma, Hanneke 1544 
Vries, Joël de 2178   Louter, Nico 1948   Nieuwkerk, Hans van 1530 
Moene, Wim 2154   Schilstra, Laurens 1935   Kim, Jihwan 1444 
Sminia, Jelmer 2123   Krop, Henri 1916   Blom, Rens 1358 
Overeem, Marc 2118   Boer, Harold de 1892   Pillai, Abhishek 1354 
IJzermans, Gijs 2108   Kutchoukov, Daniel 1851   Waaning, Peter 1221 
Finkenflugel, Renzo 2096   Luirink, Hugo 1819   Shah, Shrey 1197 
Theulings, Paul-Peter 2094   Goes, Dirk 1800     
          
 
 

FIDE Ratinglijst per 1 augustus 2019 
 
Op naam 
 
Adavatkar, Rugved 1742   Jacobs, Florian 2203   Overeem, Marc 2148 
Boer, Harold de 1958   Kappelhof, Walther 1426   Pillai, Abhishek 1516 
Boot, Henk 2031   Kleuver, Esther de 2048   Roosendaal, Eric 2015 
Elgersma, Hanneke 1607   Krans, Jan 2078   Schilstra, Laurens 1931 
Elgersma, Onno 2258   Krop, Henri 1941   Schoonackers, Jeroen 2068 
Finkenflugel, Renzo 2048   Krudde, Fitzgerald 2235   Slagter, David 2186 
Gisbergen, Stan van 2320   Kutchoukov, Daniel 1762   Sminia, Jelmer 2127 
Goes, Dirk 1850   Laarhoven, Marcel 1965   Spinhoven, John 1813 
Harmsen, Michiel 1985   Los, Sander 2257   Strating, Sybolt 2262 
Helsloot, Jan 2056   Lucas, Olav 1982   Tan, Jonathan 2185 
Hoetmer, Michel 1758   Moene, Wim 2064   Theulings, Paul-Peter 2074 
IJzermans, Gijs 2136   Ocelik, Václav 1823   Vries, Joël de 2086 
          
 
Op sterkte 
 
Gisbergen, Stan van 2320   Krans, Jan 2078   Boer, Harold de 1958 
Strating, Sybolt 2262   Theulings, Paul-Peter 2074   Krop, Henri 1941 
Elgersma, Onno 2258   Schoonackers, Jeroen 2068   Schilstra, Laurens 1931 
Los, Sander 2257   Moene, Wim 2064   Goes, Dirk 1850 
Krudde, Fitzgerald 2235   Helsloot, Jan 2056   Ocelik, Václav 1823 
Jacobs, Florian 2203   Finkenflugel, Renzo 2048   Spinhoven, John 1813 
Slagter, David 2186   Kleuver, Esther de 2048   Kutchoukov, Daniel 1762 
Tan, Jonathan 2185   Boot, Henk 2031   Hoetmer, Michel 1758 
Overeem, Marc 2148   Roosendaal, Eric 2015   Adavatkar, Rugved 1742 
IJzermans, Gijs 2136   Harmsen, Michiel 1985   Elgersma, Hanneke 1607 
Sminia, Jelmer 2127   Lucas, Olav 1982   Pillai, Abhishek 1516 
Vries, Joël de 2086   Laarhoven, Marcel 1965   Kappelhof, Walther 1426 
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De wondere wereld van het retrogadeschaak 

– door Dirk Goes – 

De Amerikaan Raymond Smullyan (1919-2017) was een veelzijdig mens. Reeds als kind was hij een begenadigd pianist, 
en het zag er dan ook naar uit dat hij was voorbestemd om concertpianist te worden, maar een peesontsteking in zijn 
rechterarm stond een muzikale carrière in de weg. Hij werd uiteindelijk een briljant wiskundige en hoogleraar aan diver-
se Amerikaanse universiteiten, waaronder het prestigieuze Princeton. Daarnaast was hij ook nog eens filosoof, gespecia-
liseerd in taoïsme. 
 
Smullyan was een opvallende verschijning, die met zijn woeste haardracht wel iets weg had van de tovenaar Gandalf uit 
de Lord of the Rings-trilogie. Hier zien we hem doceren: 
 

 
 
Behalve boeken over wiskunde en taoïsme, schreef hij ook twee boeken over schaken: The chess mysteries of the Arabian 
knights en The chess mysteries of Sherlock Holmes. Deze boeken behandelen een specifiek onderdeel van het schaken, en wel 
het zogenaamde retrogadeschaak, waarbij je het verleden van de partij moet beredeneren. Enkele voorbeelden: 
 

 

Opgave: Wat was de laatste zet van zwart. 

Antwoord: De zwarte koning komt van a7, dat kan niet anders, 
maar dan zou hij uit het schaak van de loper moeten zijn ge-
lopen en dat lijkt onmogelijk want de loper moet ook op de zet 
ervoor op de diagonaal g1-a7 hebben gestaan. 

Toch is de diagramstelling wel degelijk legaal. Er stond namelijk 
een wit paard op b6, wit speelde het aftrekschaak Pb6-a8, zwart 
sloeg met de koning op a8, en de diagramstelling is bereikt. 

N.B.: De zet Pb6-a8 is natuurlijk de domste zet van het bord. Bij 
retrogadeschaak gaat het echter niet om het vinden van de beste 
zet, maar louter om het bewijzen dat een stelling met legale zet-
ten is bereikt. 
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Opgave: Bewijs dat de loper op g3 een gepromoveerde loper is. 

Antwoord: Deze is heel simpel. De witte pionnen op b2 en d2 
staan aantoonbaar nog in de beginstelling, dus de zwartveldige 
loper moet eerder in de partij op c1 zijn geslagen. Ergo: de loper 
op g3 is een gepromoveerde loper. 

 
Smullyan was niet de enige die zich met retrogadeschaak bezighield. Deze is van de grote Sam Loyd: 
 

Opgave: Wit geeft mat in 2. 

Antwoord: Een echte schaker kijkt natuurlijk meteen naar 1. Da1, 
met de niet te onderschatten dreiging 2. Dh8 mat, maar dat faalt 
op 1. 0-0-0. De vraag is echter of zwart nog wel mag rokeren. 
Kijken we naar de stelling, dan constateren we dat de pionnen op 
a7 en c7 niet van hun plaats zijn geweest, dus moet de laatste zet 
van zwart met de koning of de toren zijn geweest. En in dat geval 
is de vraag of zwart nog mag rokeren beantwoord: nee dus! Ergo: 
de zet 1. Da1 is inderdaad de oplossing. 

 

 
En ook de Britse componist Thomas Rayner Dawson kon er wat van: 
 

 

Opgave: De stelling links is ontstaan uit een gewone schaak-
partij na de elfde zet van wit. Welke zetten gingen hieraan 
vooraf? 

Antwoord: De toren op h1 ontbreekt. Die moet dus zijn gesla-
gen, maar door welk zwart stuk? Het is duidelijk dat er geen 
zetten zijn uitgevoerd met koning, dame, torens en lopers, en 
ook de pionnenstructuur is nog intact, dus moet het een zwart 
paard zijn geweest. Zo redenerend is de oplossing simpel: 

1. Pf3 Pf6; 2. Ph4 Pe4; 3. Pf3 Pg5; 4. Ph4 Ph3; 5. Tg1 Pxg1; 6. Pf3 
Ph3; 7. Ph4 Pf4; 8. Pf3 Ph5; 9. Ph4 Pf6; 10. Pf3 Pg8; 11. Pg1 

Daar heb je het weer: slechte zetten (mijn schaakcomputer Fritz 
krijgt er de slappe lach van), maar legale zetten. Om met Johan 
Cruijff te spreken: je gaat het pas zien als je het doorhebt. 
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Het natuurtalent van Mir Sultan Khan 

– door Dirk Goes – 

De Indiase schaker Mir Sultan Khan (1905-1966) won in 1928 het All India-toernooi met een score van 8½ uit 9. Dit was 
een toernooi dat werd gespeeld volgens de regels van het Indiase schaak, dat op een aantal punten afwijkt van de regels 
zoals wij die kennen. Zo was de rochade onbekend, evenals het en passant slaan, en pionnen mochten maar één veld 
tegelijk. Sultan Khan was in dienst van Sir Umar Hayat Khan, maharadja van één van de vele Indiase vorstendommen1 
en adviseur van de Britse regering aangaande Indiase zaken. Sir Umar was benieuwd hoe ver Sultan Khan zou kunnen 
reiken in het internationale schaak, en in dat kader reisde hij met zijn protégé in het voorjaar van 1929 naar Londen. 
 
Zijn eerste toernooi op Engelse bodem werd geen succes voor Sultan Khan. Hij eindigde op een gedeelde laatste plaats, 
wat voornamelijk was te wijten aan onbekendheid met de voor hem nieuwe spelregels en een gebrek aan theoretische 
kennis. Na het toernooi werd hij door de Britse schakers William Winter en Frederick Yates voorbereid op het Britse 
kampioenschap, dat van 29 juli tot en met 9 augustus 1929 te Ramsgate zou worden georganiseerd. Het bijzondere aan 
Sultan Khan was dat hij analfabeet was, en dus geen schaakboeken kon lezen. Hierdoor had hij een grote achterstand op 
de overige deelnemers en was hij voornamelijk aangewezen op zijn intuïtie en aangeboren strategisch inzicht. Maar zie, 
het ongelooflijke geschiedde: hij won het toernooi met een score van 8 uit 11. De lessen van Winter en Yates hadden zich 
uitbetaald! 
 
 

 
 
 
In de jaren die volgden, bleef Sultan Khan zich spectaculair ontwikkelen. Namens Engeland zat hij aan het eerste bord 
tijdens de schaakolympiades van 1930 (Hamburg), 1931 (Praag) en 1933 (Folkestone), waar hij in totaal 29½ uit 48 
scoorde. In het toernooi van Luik (1930) werd hij tweede achter Savielly Tartakower, die hij een jaar later in een match 
over 12 partijen met 6½-5½ versloeg, en in het toernooi van Hastings (1930/1931) eindigde hij op de derde plaats achter 
Euwe en Capablanca. Tijdens dit toernooi won hij een beroemde partij van ex-wereldkampioen Capablanca. 
 

Wit: Mir Sultan Khan 

Zwart: José Raoúl Capablanca 

 
1. Pf3 Pf6; 2. d4 b6; 3. c4 Lb7; 4. Pc3 e6; 5. a3 d5; 6. cxd5 exd5; 7. Lg5 Le7; 8. e3 O-O; 9. Ld3 Pe4; 10. Lf4 Pd7; 11. Dc2 f5; 
12. Pb5 Ld6; 13. Pxd6 cxd6 14. h4 Tc8; 15. Db3 De7; 16. Pd2 Pdf6; 17. Pxe4 fxe4 
 
Gedwongen, want op 17. …. Pxe4 volgt 18. f3 en 19. Lxf5. 
 
 
 

                                                      
1 India maakte destijds nog deel uit van het Britse imperium en zou pas in 1947 onafhankelijk worden. 
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18. Le2 Tc7; 19. g4 Tfc8; 20. g5 Pe8; 21. Lg4 Tc1+; 22. Kd2 
 

 
 
22. …. T8c2+ 
 
Capablanca besluit twee torens voor de dame te geven, bij gebrek aan een beter plan. 
 
23. Dxc2 Txc2+; 24. Kxc2 Dc7+; 25. Kd2 Dc4; 26. Le2 Db3; 27. Tab1 Kf7; 28. Thc1 Ke7; 29. Tc3 Da4; 30. b4 Dd7; 31. Tbc1 
a6; 32. Tg1 Da4; 33. Tgc1 Dd7; 34. h5 Kd8; 35. T1c2 Dh3; 36. Kc1 Dh4; 37. Kb2 Dh3; 38. Tc1 Dh4; 39. T3c2 Dh3 
 
De grote Capablanca krijgt geen poot aan de grond! 
 
40. a4 Dh4; 41. Ka3 Dh3; 42. Lg3 Df5; 43. Lh4 g6; 44. h6 Dd7; 45. b5 a5; 46. Lg3 Df5; 47. Lf4 Dh3; 48. Kb2 Dg2; 49. Kb1 
Dh3 
 
49. …. Dxf2 faalt op 50. Lh5 Dh4; 51. Th2 met damevangst. 
 
50. Ka1 Dg2; 51.Kb2 Dh3; 52. Tg1 Lc8; 53. Tc6 
 
Na een ellenlange laveerperiode gaat Sultan Khan over tot de slotaanval. 
 
53. …. Dh4; 54. Tgc1 Lg4; 55. Lf1 Dh5; 56. Te1 Dh1; 57. Tec1 Dh5; 58. Kc3 Dh4; 59. Lg3 Dxg5; 60. Kd2 Dh5; 61. Txb6 
Ke7; 62. Tb7+ Ke6; 63. b6 Pf6; 64. Lb5 Dh3; 65. Tb8; 1-0. 
 
Een door Sultan Khan met oriëntaals geduld gespeelde partij die destijds diepe indruk maakte. Capablanca verloor im-
mers hoogst zelden, dus als hij al eens verloor was het meteen wereldnieuws. Sommigen zagen in Sultan Khan een toe-
komstige kandidaat voor het wereldkampioenschap. 
 
In 1932 won Sultan Khan voor de tweede maal het Britse kampioenschap (8½ uit 11) en in 1933 was hij wederom de 
sterkste (9½ uit 11). Bij de dames won dat jaar ene Miss Fatima, die eveneens tot de huishouding van Sir Umar behoorde, 
met de overtuigende score van 10½ uit 11. 
 
In december 1933 ging Sir Umar weer terug naar India. Sultan Khan volgde zijn baas, won in India nog een match tegen 
de Indiase schaker Khadilkar met 9½-½, en heeft daarna nooit meer een schaakstuk aangeraakt. Wie weet hoe ver hij had 
kunnen komen als hij in Europa was blijven schaken, maar hij kende zijn nederige plaats in de huishouding van Sir 
Umar. Erg rouwig was hij overigens niet over zijn terugkeer naar India, want hij leed zichtbaar onder het natte Britse 
klimaat en het in zijn ogen inferieure eten. 
 
Sir Umar overleed in 1944 en liet Sultan Khan een klein boerderijtje na, waar hij de rest van zijn leven woonde met zijn 
vier vrouwen. Zijn oudste zoon, Ather, zei later dat hij zijn kinderen niet heeft willen leren schaken omdat hij vond dat 
ze iets nuttigers moesten doen met hun leven. 
 
Mir Sultan Khan overleed op 25 april 1966 te Sargodha, Pakistan, aan de gevolgen van tuberculose. 
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Tanitoluwa Adewumi, living the American dream 

– door Dirk Goes – 

Onlangs won de achtjarige Tanitoluwa (‘Tani’) Adewumi het kampioenschap van de staat New York in zijn leeftijds-
klasse. “Nou en?” zult u zeggen, maar wacht even, dit is een bijzonder verhaal. De christelijke familie Adewumi is af-
komstig uit Nigeria en vluchtte in 2017 voor het geweld van de islamitische terreurgroep Boko Haram naar de Verenigde 
Staten, waar hun asielverzoek in augustus dit jaar zal worden behandeld. Ze kwamen terecht in een daklozencentrum in 
Manhattan. Op school leerde Tani schaken, en hij bleek een natuurtalent. De New York Times schreef over hem en zijn 
situatie, en dat trok de aandacht van voormalig president Bill Clinton. Die twitterde als volgt: 
 
“Refugees enrich our nation and talent is universal, even if opportunity is not. This story made me smile. Tanitoluwa, you exemplify 
a winning spirit, in chess and in life. And kudos to your hardworking parents. You all should stop by my office in Harlem, I’d love to 
meet you.” 
 
Dat bezoek is er inmiddels van gekomen. 
 
 

 
 
 
Schaakcoach Russell Makofsky is diep onder de indruk van Tani’s schaaktalent en organiseerde een crowdfundingactie. 
Die werd een eclatant succes. In een week tijd werd er 250.000 dollar opgehaald en diverse sponsors zorgden voor een 
gemeubileerd appartement, waar de familie een jaar lang gratis gebruik van mag maken. Tani kreeg tevens de beschik-
king over zo’n 100 schaakboeken. Living the American dream! 
 
Tani heeft twee wensen: hij wil de jongste grootmeester ter wereld worden en hij wil toestemming krijgen om in de 
Verenigde Staten te blijven wonen. Het zou zomaar kunnen dat we nog veel van hem gaan horen. Go Tani! 
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Schaken in Schagen 

– door Dirk Goes – 

Op zaterdag 22 december jl. was ik in het Noordhollandse Schagen om daar deel te nemen aan een snelschaaktoernooi, 
georganiseerd door de plaatselijke schaakvereniging Magnus. Gespeeld werd in een heuse atoombunker die van 1969 tot 
1986 als commandopost van de BB (Bescherming Bevolking) had gefungeerd, een door de overheid in 1952 opgerichte 
organisatie die zich ten doel had gesteld hand- en spandiensten te verlenen aan brandweer en reddingswerkers in geval 
van een aanval door de Russen. Het was de tijd van de koude oorlog, en in die tijd hield men er ernstig rekening mee dat 
de Russen hun overtollige bommetjes bij ons op de stoep zouden parkeren. Gelukkig is dat er nooit van gekomen. 
 
Ik was nog nooit in een bunker geweest en keek mijn ogen uit. Bovengronds zetelt sinds 1999 een dierenkliniek, daar viel 
niks bijzonders aan te zien, maar in het ondergrondse gedeelte, dat tot vijf meter onder de grond gaat, ziet de wereld er 
heel anders uit. De muren zijn anderhalve meter dik en de locatie bestaat uit meerdere ruimten met onder andere een 
kantine, slaapkamers, toiletten, douches, een ontsmettingsruimte en een ontsnappingsgang. In de bunker is nog veel 
origineel materiaal te vinden, zoals telexapparatuur en een heuse telefooncentrale. In geval van nood moest men in staat 
zijn om maandenlang in deze ruimten door te brengen. Verspreid door het gehele land staan nog diverse van dit soort 
bunkers. De BB heeft dienst gedaan tot 1986 en is daarna door de overheid ontmanteld. 
 
 

 
 
Voor de jeugd: zo zagen telefoons er vroeger uit, 
met een draadje in de muur. 

 
 
Door te fietsen kon men stroom opwekken. 

 
 
Het schaken zelf dan. Met een score van 6½ uit 13 eindigde ik zo’n beetje waar ik thuishoorde: in de grauwe midden-
moot. Het toernooi werd gewonnen door IM Hing Ting Lai, maar dat is eigenlijk geen nieuws, dat zou het pas zijn wan-
neer hij niet zou hebben gewonnen …. 
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De wondere wereld van de schaakquiz 

– door Dirk Goes – 

Ter gelegenheid van haar 50-jarig bestaan organiseerde de SGA in het Go Center een schaakquiz. Daar moest ik natuur-
lijk bij zijn, en samen met Enrico Vroombout, Paul-Peter Theulings en Hing Ting Lai vormde ik een team. Eerlijk gezegd 
had ik verwacht dat het een soort 2 voor 12 zou zijn, waarbij het uitsluitend op feitenkennis aankwam, maar het bleek 
om een pubquiz te gaan, een tamelijk populair concept heden ten dage. 
 
De vragen, ontworpen door pubquizbureau ‘Snel van begrip’, waren nogal divers van karakter. De geschiedenisvragen 
over de SGA had ik allemaal goed (geen wonder, ik heb er zelf uitgebreide artikelen over geschreven), maar er waren 
ook algemene schaakvragen, en zelfs vragen die helemaal niet over schaken gingen. Bijvoorbeeld: 
 
Vraag Antwoord 
  
Hoe heet Pino in de Amerikaanse versie van Sesam Straat en welke kleur heeft hij daar? Big Bird, geel 
In welk land bevindt zich de grootste geiser ter wereld? Verenigde Staten 
In welke provincie liggen de gehuchten Numero Dertien, Hongerige Wolf en Doodstil? Groningen 
In welk jaar werd dierentuin Artis in Amsterdam geopend? 1838 
 
Ook was er een vraag waarbij foto’s van bekende schakers herkend moesten worden, waarbij het grappig was dat Eric 
Roosendaal Fenny Heemskerk aanzag voor Liam Vrolijk. Maar oordeelt u zelf: 
 

 

 

 
 
Fenny Liam 
 
Toegegeven, ze hebben wel iets van elkaar weg. Zou Liam de reïncarnatie zijn van Fenny? 
 
Ronde 7 was een muziekronde waar ik niet al teveel woorden aan wil besteden. Veel te luid schalden tien muziekjes 
door de geluidsinstallatie, met daarbij de vraag “Wie is de artiest” en “Hoe heet het nummer”. Allejezus, wat een takke-
herrie! Volgend jaar graag klassieke muziek, iets van Bach of zo …. 
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Aardig, maar moeilijk, vond ik de combinatieronde, waarbij uit een collectie plaatjes steeds drie afbeeldingen op de een 
of andere manier met elkaar in verband stonden. Zoals deze: 
 

   
 
De associatie is hier het woord ‘mat’. Op plaatje 1 staat zwart mat, op afbeelding 2 lacht Mat Herben u toe, en op plaatje 
3 ziet u Roda JC-voetballer Nathan Rutjes, die een matje in zijn haar heeft. Je moet er maar opkomen! 
 
Al met al was het een sfeervolle avond, die op de van hem bekende wijze losjes aan elkaar werd gepraat door caba-
retier/ schaker Tex de Wit. Ik eindigde met mijn team op de derde plaats. De hoofdprijs ging naar een Zukertort-team, 
bestaande uit Eric Roosendaal, Hans van Nieuwkerk, Olav Lucas en Wim Moene, terwijl Dimitri Reinderman, die een 
geroutineerd pubquizzer is, met zijn team op de tweede plaats eindigde. 
 
 
 

Science Park 

– door Dirk Goes – 

Van 6 tot en met 14 juli werd voor de negende maal in successie het Amsterdam Science Park Chess Tournament ge-
speeld. Ditmaal waren er in totaal 368 deelnemers, 33 meer dan vorig jaar. Heel Holland bakt schaakt! 
 
Het toernooi verliep gladjes, zoals elk jaar. De vele vrijwilligers, waarvan de meesten al jaren meedraaien, zijn onderdeel 
van een goed geoliede machine, en op het terras was het ondanks het iets te koele weer goed toeven. Maar omdat ik als 
rasechte Nederlander altijd wat te zeiken moet hebben, maak ik graag van de gelegenheid gebruik wat lichte kritiek te 
spuien. Opbouwend, zoals u van me gewend bent …. 
 
1. In de bar stond muziek aan van overwegend tenenkrommend allooi, en met de volumeknop iets te dicht bij de tien. 

Kennelijk gaat men ervan uit dat het publiek dat kan waarderen, wat mij betreft een van de meest hardnekkige mis-
verstanden van de moderne tijd. Ik denk dat de gemiddelde schaker niet op deze geluidsoverlast zit te wachten, 
maar wellicht spreek ik voor mezelf. 

2. Consumpties konden slechts met pinpas worden afgerekend. Ik weet het, je ziet het steeds vaker tegenwoordig (de 
nieuwe tijd, net wat u zegt), maar ik hou er niet van. Wat mij betreft is cash geld een wettig betaalmiddel en dien ik 
te allen tijde in staat te worden gesteld daarmee te betalen. Ik realiseer me dat dat niet gaat gebeuren en dat ik voor 
een verloren zaak vecht, maar ik ben een principieel mens en principes mogen wat kosten. Maar dan wel in cash! 

3. Op de website van het Science Park-toernooi staat dat parkeren 2 euro 40 per uur kost, maar dat bleek niet bij-
gewerkte informatie van vorig jaar. Inmiddels had het de gemeente behaagd het parkeertarief te verdubbelen naar 4 
euro 80 per uur, en ja, u leest het goed. De schaamteloze graaizucht van de lokale (s)linkse (r)overheid kent geen 
grenzen. Voorwaar ik zeg u: pas wanneer de gehele bevolking naar de voedselbanken en de kringloopwinkels is 
verjaagd, en autorijden slechts is voorbehouden aan de elite, zal hun dedain voor de gewone hardwerkende burger 
zijn gestild. Ach, dat ik dat nog moet meemaken op mijn oude dag …. 

 
Zo, dat moest er even uit! Adem in, adem uit …. . Adhesie zie ik met interesse tegemoet, en opbouwende kritiek zie ik 
als een uitdaging. 
 
Aan het evenement werd deelgenomen door vier Zukertorters. In de A-groep scoorde Tjark Vos met 5½ uit 9 ongeveer 
naar verwachting, terwijl Onno Elgersma met 5 uit 9 wat ratingpunten kon bijschrijven. Rugved Adavatkar zette in de C-
groep een score van 6½ uit 9 neer en pakte een prijsje mee, en in de D-groep presteerde Abhishek Pillai met 5 uit 8 op-
vallend goed. 
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Rugved Adavatkar: in de prijzen! 
 
 

SGA snelschaaktoernooi groot succes! 

– door Dirk Goes – 

Het officiële SGA snelschaaktoernooi 2018 vond zoals gebruikelijk plaats in Sporthal IJburg op de laatste zondag van het 
jaar, die ditmaal op 30 december viel. De laatste jaren was het evenement onderhevig aan sterk tanende belangstelling 
(68 deelnemers in 2015, in 2016 ook zoiets, en in 2017 nog maar 50!), dus er moest iets gebeuren om het tij te keren. 
Geïnspireerd door haar bevlogen nieuwe voorzitter René Pijlman nam het SGA-bestuur het kloeke besluit om iets te 
doen waar ik al jaren voor pleit: het vervangen van het mijns inziens abjecte systeem Amsterdam (drie vierkampjes in de 
voorronde en finalepoules van tien) door het fameuze Zwitsers systeem. En zie, de aanmeldingen stroomden binnen! 
Ditmaal werd aan de strijd deelgenomen door maar liefst 97 schakers, en ik heb geen zakjapanner nodig om uit te reke-
nen dat dit vergeleken met vorig jaar een stijging van bijna 100% betekent! Favoriet bij de bookmakers waren GM Dimitri 
Reinderman en IM Hing Ting Lai, terwijl de IM’s Bosboom, Van Delft, Miedema en Ris een groepje outsiders vormden. 
 
Onder de deelnemers ook drie Zukertorters, van wie Rugved Adavatkar in de prijzen viel. In de ratinggroep tot 1500 
was zijn score van 6 uit 13 voldoende voor een tweede ratingprijs. Michel Hoetmer en Dirk Goes eindigden eveneens op 
6 punten. Winnaar van het toernooi werd, voor de vierde keer in vijf jaar, Hing Ting Lai, die drie remises afstond en zijn 
overige tien partijen won. 
 
Voorafgaand aan de prijsuitreiking peilde voorzitter Pijlman nog even hoe de deelnemers het Zwitsers systeem beoor-
deelden, waarbij de overgrote meerderheid zijn zegen uitsprak over het nieuwe systeem. Minder consensus was er over 
de vraag welk tempo de voorkeur had, 5 minuten zonder increment of 3 minuten + 2 seconden increment. De stemmen 
staakten op ongeveer 50/50. 
 
Rest mij een woord van dank uit te spreken aan de organisatie voor een perfect georganiseerd toernooi. Leve de SGA! 
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Wouter Simonis 50 jaar KNSB-lid! 

– door Eric Roosendaal – 

Het was januari 1969 toen Wouter Simonis lid werd van de schaakvereniging Zukertort, toen nog een aparte vereniging, 
en dus nog zonder de toevoeging ‘Amstelveen’. Wouter werd al vrij snel actief binnen de vereniging. Ook werd hij arbi-
ter, later zelfs internationaal arbiter. 
 
Zijn grootste verdienste was wellicht dat hij een cruciale rol speelde bij de fusie tussen Zukertort en de vereniging 
ASVU, in feite de schaakafdeling van de Vrije Universiteit. Na afronding van die fusie ontstond in enkele fasen de huidi-
ge vereniging Zukertort Amstelveen. Naar aanleiding van alle verdiensten die hij voor de club had, werd Wouter tot ere-
lid benoemd. 
 
Wouter heeft talloze bestuursfuncties bekleed. Ook is hij nog een aantal jaren voorzitter van de SGA geweest. Verder 
heeft hij frequent financiële steun verleend aan het eerste team van Zukertort Amstelveen. Zijn verdiensten zijn, kortom, 
groot. 
 
En nu is Wouter dus ook al 50 jaar lid van de KNSB. Voor deze langdurige trouw krijgen leden dan de KNSB-erespeld. 
Voorzitter Michiel Harmsen, alert als hij is op dergelijke zaken, had dit feit natuurlijk al lang van tevoren zien aan-
komen. Hij mocht de speld al enkele weken ontvangen voordat de 50 jaar strikt genomen waren volgemaakt, zodat hij 
deze op de feestelijke maaltijd na afloop van de vijfde KNSB-ronde kon uitreiken. 
 

 

Zeer verdiend! Wouter Simonis, erelid 
van Zukertort Amstelveen en voor-
malig voorzitter van Amstelveen en 
de SGA, ontvangt de KNSB-erespeld 
van voorzitter Michiel Harmsen. Links 
Henk Boot, ook al ex-voorzitter van zo-
wel Amstelveen als de SGA. 
 
Wouter, van harte gefeliciteerd!! 

 
 
 

NK Lightning 

– door Fitzgerald Krudde – 

Op zaterdag 15 juni jl. werd alweer voor de vijfde keer het NK Lightning georganiseerd. Publiekstrekker dit jaar was de 
deelname van Anish Giri. Een unieke kans om tegen hem te snelschaken! Voor de mensen die het format ‘Lightning’ niet 
kennen: dit is supersnelschaken: allebei twee minuten voor de hele partij, zonder increment. Dit levert regelmatig spek-
takel op. Klein voorbeeld: Anish Giri die met paard en loper probeerde tegenstander Miguoel Admiraal mat te zetten. 
Normaal gesproken natuurlijk een peuleschil, maar beiden hadden ongeveer 5 seconden. Op een gegeven moment stond 
er geen enkel stuk rechtop op het bord en viel de vlag van Miguoel terwijl Anish zijn stukken had moeten rechtzetten 
voordat hij de klok indrukte. Kortom: onmogelijk te arbitreren, en gelukkig was Anish zo sportief om remise te laten no-
teren. Een zeer vermakelijk filmpje hiervan staat hier: 
 
https://www.facebook.com/hansjgdelange/videos/10216657931853929/ 
 
 
 

https://www.facebook.com/hansjgdelange/videos/10216657931853929/
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Vanuit Zukertort was de afvaardiging minimaal: Onno Elgersma en Fitzgerald Krudde. Het toernooi was opgezet met 
vier maal een voorrondegroep (8 man) en daarna finalegroepen (16 man). Ofwel, in totaal 43 partijen! 
 
Onno had wisselend succes in de voorronden. Hoogtepunt was een overwinning op GM Robin Swinkels. In totaal scoor-
de hij in de voorronden 14 (uit 28). Hiermee kwam hij in finalegroep E en dat was wellicht (veel) te laag want deze groep 
won hij zeer overtuigend met de mooie score van 12 uit 15! 
 
Zelf snelschaak ik regelmatig op Internet (ICC/chess.com), maar snelschaken op een fysiek bord is erg lang geleden. 
Regelmatig lag er dan ook een stuk omver dat in de eigen tijd rechtgezet moest worden. Ik scoorde 18½ in de voor-
ronden en kwam daarmee net in de finalegroep A. Daarmee ging ik in ieder geval tegen Anish Giri snelschaken! Verder 
was finalegroep A mega-zwaar bezet: 2 GM’s, 8 IM’s, WGM/Nederlands dameskampioen Anne Haast en 3 FM’s (waar-
onder ik). Kortom: dat zou zwaar worden! Ik begon goed met een overwinning op Anne Haast en in ronde 5 won ik met 
zwart van Liam Vrolijk. Met een score van 2 uit 5 was ik zeer tevreden. Daarna liep ik echter (volgens verwachting) 
tegen veel nederlagen aan. Nadenken is niet echt aan te raden. In een partij had ik ergens na de opening een minuut 
meer gebruikt dan mijn tegenstander. Dat komt niet meer goed in een tweeminutenvluggertje …. Tegen Anish Giri pakte 
ik na de opening een pion, wat zeer gevaarlijk was en in een tweeminutenvluggertje volstrekt onverantwoord. Ondanks 
taai verdedigen ging het punt soepel naar Anish. Uiteindelijk scoorde ik 4½ uit 15. Klinkt gek, maar dat was gezien mijn 
rating geheel conform de verwachting. Ik heb bij het NK snelschaken voor clubteams in Bunschoten (18 mei) voor het 
eerst een FIDE snelschaakrating gekregen van 2305. Mijn TPR was 2299, dus dat scheelt niets. 
 
Winnaar werd wederom oud-Zukertorter Hing Ting Lai, die na een spannende strijd met de geweldige score van 13½ uit 
15 Anish Giri net een half punt voorbleef! Kortom, een geweldig leuk toernooi. Hopelijk is volgend jaar de afvaardiging 
vanuit Amstelveen groter! 
 
 
 

Sterk optreden Jan Krans tijdens NK Pastores! 

– door Dirk Goes – 

Jan Krans was op maandag 1 juli jl. een van de deelnemers aan het NK voor Pastores, dat reeds vele jaren nevenonder-
deel is van het echte NK. Het aantal deelnemers (13) was iets minder dan in voorgaande edities, maar met vier 2000-
spelers was het wel vrij sterk bezet. Gespeeld werd op het terras van de Tolhuistuin, tegenover het Centraal Station. 
 
Jan speelde een prima toernooi. Hij begon wat aarzelend met twee halfjes, maar vervolgens scoorde hij drie punten op 
rij, en wie weet hoe ver hij had kunnen komen als hij niet in de zesde ronde van Rein Brouwer had verloren. De slot-
ronde werd nog gewonnen, uiteindelijk 5 uit 7, goed voor een derde plaats. Vijf dagen later zou Jan alsnog een hoofd-
prijs incasseren door de huwelijkse staat te aanvaarden, van harte! 
 
Na afloop wandelde ik nog even naar het nabijgelegen Eye Filmmuseum, waar ik tot mijn verbazing bekende letters 
tegenkwam. Kijk, daar rechts in beeld: 
 

 
 
 
I Amsterdam, jazeker! Ooit stonden deze letters bij het Rijksmuseum, waar ze een tijdje geleden om politiek-dubieuze 
redenen werden verwijderd. Eerlijk gezegd verkeerde ik in de veronderstelling dat de letters waren vernietigd, maar 
kennelijk hebben ze bij het Eye een tweede leven gekregen. Laat Groen Links het maar niet horen …. 
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Tata 2019 

– door Dirk Goes – 

Sporthal De Moriaan barstte bijkans uit zijn voegen tijdens het Tata-toernooi 2019, dat van 11 tot en met 27 januari werd 
gespeeld. Doordeweeks was het al extreem druk, maar met name in de weekends was er werkelijk geen doorkomen aan. 
Toernooidirecteur Jeroen van den Berg sprak van een groot succes, en dat was het natuurlijk ook, maar hinderlijk was al 
die drukte wel. 
 
In mijn verslag van vorig jaar constateerde ik reeds dat de accommodatie aan de grenzen van zijn capaciteiten zit, en ik 
vrees dat ik die conclusie moet handhaven, het is niet anders. Nieuw dit jaar was dat het commentaar plaatsvond in de 
achterzaal van Café De Zon, waar vroeger de lagere groepen waren gehuisvest. Lekker dichtbij, maar er waren ook wel 
wat nadelen aan verbonden want de locatie bleek veel te klein om alle bezoekers fatsoenlijk te kunnen herbergen. Je zou 
bijna heimwee krijgen naar het commentaar in Heliomare …. 
 
Opvallend was het exorbitant grote aantal uitvallers. Het toernooi werd geteisterd door een influenza-pandemie, die er-
voor zorgde dat ruim 80 deelnemers hun klassement niet konden afmaken. Gelukkig bleven de Zukertorters gevrijwaard 
van lichamelijke ongemakken, kennelijk hebben zij een sterk gestel. 
 
In totaal waren er acht Zukertorters actief. Rens Blom, afkomstig uit de jeugdafdeling, leverde met 6½ uit 9 en een TPR 
van 1840 een topprestatie. De jeugd deed het toch al goed, want Onno Elgersma en Shrey Shah wonnen hun vierkamp. 
 
Een overzicht van alle prestaties: 
 

 Groep  Score KNSB- 
rating 

FIDE- 
rating 

TPR 

      
Dagvierkampen      
Hans van Nieuwkerk 7W 1 uit 3 1548  1315 
Onno Elgersma 2E 2 uit 3 2181 2160 2100 
      
Weekendvierkampen      
Bram ter Schegget 2F 0 uit 3 2188 2194 1299 
Onno Elgersma 2G 1½ uit 3 2181 2160 2109 
Hanneke Elgersma 6T 1½ uit 3 1589 1622 1618 
Shrey Shah 9V 2 uit 3 1085  1946 
      
Tienkampen      
Henk Boot 2D 5 uit 9 1940 2023 2070 
Laurens Schilstra 3A 4½ uit 9 1937 1939 1928 
Rens Blom 9Z 6½ uit 9   1840 

 
 
 

Bijrol voor Zukertort-teams in SGA rapidcompetitie 

– door Dirk Goes – 

Zukertort nam met drie teams deel aan de strijd om het SGA-rapidkampioenschap, dat traditioneel na afloop van de 
reguliere competitie werd gespeeld. Team 1 haalde de finale, maar daarin was het kansloos: vierde en laatste. De teams 2 
en 3 kwamen niet door de voorrondes en eindigden beide op de laatste plaats. 
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Waarom schaakt u eigenlijk? 

– door Godfried Bomans – 

Het is hier in Beverwijk2 een gezellige boel. De zaal zoemt als een bijenkorf en af en toe passeert er een worstje voor de 
man naast mij, die blijkbaar nog niet gegeten heeft. Hij bijt er een stukje af en blijft dan bevroren zitten, want zijn koning 
staat niet al te best. Het kan ook zijn dat hij plotseling iets ziet, waarover nog dagen zal worden gesproken. Meestal heeft 
men daar ’s avonds in bed weer spijt van. Schakers die plotseling iets zien, behoren gewoonlijk niet tot de topklasse. 
 
Intussen wordt het worstje al kouder en kouder, en als hij eindelijk zijn koning naar h1 verschuift, drukt hij het 
verstrooid in zijn asbak, in de mening dat het een sigaar is. De man aan mijn andere zijde fluit. Hij is in tijdnood en be-
oefent de zorgeloosheid. Als hij niet zo met zijn stoel wiebelde, dan zou ik erin geloven. Er zijn ook spelers die zachtjes 
neuriën. Dit is om aan te geven: mij heb je nog niet. En dan zijn er de trommelaars. Deze roffelen met de vingers voort-
durend op tafel. Persoonlijk kan ik daar het minst tegen, hoewel ik moet toegeven dat het sympathieker is. Door fluiten 
en zoemen simuleert men een onbekommerdheid die er niet is, terwijl de trommelaar tenminste rondborstig toegeeft dat 
hij in de boot zit. Niettemin is het om dol van te worden. 
 
Mijn tegenstander recht tegenover mij heeft zijn gezicht in de handen begraven en denkt furieus. Hij is aan zet, maar 
heeft zeeën van tijd. Mijn hoop dat hij het pionoffer aanneemt wordt kleiner en kleiner, hij had het anders al lang ge-
accepteerd. Of denkt hij dieper en ziet hij dat het incorrect is? Verontrustende gedachte! 
 
Ik sta op en ga eens lopen. Op zo’n wandeling kom je van alles tegen. Daar zijn bijvoorbeeld de redacteurs van school-
bladen, vol met ideeën en sproeten, die al die tijd op de loer hebben gelegen en nu opeens tevoorschijn komen. Hun 
meest gestelde vraag is deze: waarom schaakt u eigenlijk? De kern van deze vraag zit natuurlijk in het woordje 'eigen-
lijk'. De jongen bedoelt daarmee dat men beter deed het te laten. Mensen die niet schaken, kijken tegen de volgende 
paradox aan: zij zien iemand die vermoeid is, doordat hij een stuk heeft geschreven of een lezing heeft gehouden, uren-
lang ingespannen nadenken en na afloop verkwikt opstaan. Hoe kan dat? Is dat nu ontspanning? Jazeker. De inspanning 
geschiedt namelijk op een terrein dat geheel en al verschilt van het gebied waarop men tevoren moe is geworden. Men 
herstelt zijn energie door deze te verleggen naar een totaal nieuwe sector. Deze sector is de abstracte bespiegeling. Juist 
omdat schaken met uw vorige problemen niets te maken heeft, en zich afspeelt op een van het leven afgesloten vierkant, 
daarom rust men ervan uit. Kruiswoordraadsels hebben dezelfde uitwerking. Het zijn geïsoleerde vraagstukken. Ook 
klaverjassen heeft dit effect. Alle spelen hebben dit met elkaar gemeen, dat er geen voeling is met de wereld daarbuiten. 
Men trekt zich een ogenblik uit het leven terug. Men wordt monnik, doch zonder belofte van stabiliteit. Dadelijk stort 
men zich weer in de golfslag der sentimenten, maar intussen heeft men urenlang gedreven in het effen water der zuivere 
contemplatie. 
 
Het plezier van het schaken is dan ook niet dat men wint, dat is toegift. Het hoofdgeschenk bestaat hierin dat men tot 
aan de uiterste grenzen van zijn intellect gedacht heeft, zonder daarbij door emoties te zijn gestoord. Een schaker die 
werkelijk terneergeslagen is omdat hij verloren heeft, is dan ook de ware schaker niet. Hij is een verzamelaar van punten 
en hij heeft met de collectioneur dit gemeen dat het hem om het resultaat te doen was. De echte schaker kijkt naar de 
wijze waarop. Ik heb eens een speler ontmoet die mij kwam vertellen dat hij zo mooi verloren had. Hij had genoten van 
een combinatie waarvan hijzelf het slachtoffer was. Dat zijn de ware broeders. 
 
Intussen komt men met deze opvatting niet ver. Om het loutere genoegen van een bepaald denkschema consequent door 
te voeren, riskeert men het verlies van partijen die met voorzichtig schuiven winst hadden opgeleverd. De ware schaker 
betaalt die prijs. Hij loopt gaarne langs de rand van de afgrond, die huivering is hem liever dan de veiligheid van de 
vlakte. Hij is een bergbeklimmer. Dit is misschien de reden waarom vlakke landen zoveel schakers opleveren. Zij com-
penseren de effenheid van hun omgeving in een geestelijk alpinisme, want de hele charme van het schaakspel is de op-
winding dat het nét gelukt is. Het is kruis of munt en het dubbeltje dat dit beslist staat voortdurend op zijn kant. 
 
Vreselijk is dan ook een blunder. Men kan nu wel zeggen dat het vermijden daarvan tot de kunst van het schaken be-
hoort, maar ik kan meevoelen met de speler die verwezen naar zijn stelling staart omdat hij alle finesses doorzag maar 
tevens zijn toren en prise zette. Hij is als een voetganger die in zijn zorg om alle plasjes te ontwijken regelrecht in het ka-
naal is gelopen. Hier echter kan ik u een advies geven. Het is dit. Wrijf onmiddellijk in uw handen, alsof u zit te popelen 
van verlangen dat hij de toren neemt. De man wordt dan wantrouwend, hij gaat tijd gebruiken. Dat is al iets. Neemt hij 
de toren, dan fluit u verrast. Hierop wordt de man werkelijk zenuwachtig. Hij kijkt u even aan en u beantwoordt die blik 
met een meewarig lachje. “Ja, schaken is moeilijk” zegt u dan. De opmerking “Zo zo, tóch” is misschien iets beter. Dit 
impliceert dat er tal van andere mogelijkheden waren die hij niet gezien heeft. 
 

                                                      
2 Toen Godfried Bomans dit verhaal schreef, heette Tata nog gewoon Hoogovens en speelde men nog niet in Wijk aan Zee maar in 
Beverwijk. Pas in 1968 verhuisde het toernooi naar Wijk aan Zee. 
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Heel goed is ook “Zeker, het kan” want dat zet hem aan het werk over de vraag wat er dan nog meer had gekund. De 
volgende zet moet u nu direct doen. Hierna staat u op en gaat rustig de zaal door wandelen, alsof u de partij praktisch in 
uw zak heeft. Als u terugkomt, zit de man nog steeds te denken. Hij zoekt naar iets dat er niet is, en er bestaat geen af-
mattender bezigheid. Dit is het moment om hem bemoedigend op de schouder te kloppen. “Na afloop analyseren we 
het” zegt u geruststellend, “U kon niet anders.” Hierna stopt u een pijp en gaat er eens echt van genieten. Tien tegen één 
dat zijn volgende zet zwak is. Hij zit te borduren aan een fictief patroon waarvan u alleen het geheim bezit. Uw tegen-
stander wordt voor een denkbeeldig lapje gehouden. Het lapje bestaat natuurlijk niet, maar dat is juist de kracht ervan. 
Zo’n partij te winnen heeft zijn aparte bekoring. Ja ja, ik hoor het u al zeggen: bij echte meesters gebeurt dit niet. Dat 
klopt, wij liefhebbers hebben een veel rijker repertoire. 
 

Uit ‘Werken IV’ 
 
 
 

Pat! 

– door Dirk Goes – 

In het pre-Fischer-tijdperk was Samuel Reschevsky gedurende langere tijd samen met Reuben Fine de sterkste Ameri-
kaanse schaker. In totaal werd hij acht keer Amerikaans kampioen, voor het eerst in 1931. In zijn lange carrière werd 
Reshevsky opvallend vaak het slachtoffer van patgrappen in voor hem gewonnen stelling, niet zelden veroorzaakt door 
de chronische tijdnood waarin hij placht te verkeren. Een overzicht: 
 

 

 

 

 

 

     
Dit is Pilnick-Reshevsky, Ameri-
kaans kampioenschap 1942. Op de 
36e zet ontstond een dame-eindspel, 
dat Reshevsky 57 zetten lang pro-
beerde te winnen. Toen gebeurde er 
dit: 
 
93. Df2!! 
 
Een geniale schwindel van Pilnick, 
die overigens niet mag worden ver-
ward met zijn bijna naamgenoot, de 
Argentijn Hermann Pilnik. Het is 
onmiddellijk remise. 

 We zitten in de partij Reshevsky-
Geller, Zürich 1953. Reshevsky over-
woog hier 53. Txf5+, maar besloot 
eerst zijn h-pion te dekken met 53. 
g3. Dat leverde de volgende patgrap 
op: 
 
53. …. Tf3+!; 54. Ke2 Txg3 
 
En niet veel later remise. 

 En wat daggu hiervan? 
 
49. Dg8+! Kxg8; 50. Txg7+! 
 
En aan de dolle toren is niet te ont-
komen. Pak me dan, als je kan! Dit 
fragment komt uit de partij Evans- 
Reshevsky, Amerikaans kampioen-
schap 1963, en staat in Amerikaanse 
schaakkringen bekend als The mother 
of all swindles. 

 
Bij dammen verliest degene die niet meer kan zetten, bij schaken is het bij pat remise. Sommigen willen dat om ethische 
redenen afschaffen, maar dan zouden we nooit meer keihard kunnen lachen om bovenstaande rampen! 
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Tjark Vos wint de Verlaancup, 
en de naamgever ontvangt de KNSB-erespeld! 

– door Eric Roosendaal – 

De eerste speeldag van 2019 was gereserveerd voor het interne snelschaakkampioenschap. De winnaar daarvan ont-
vangt de Verlaancup, genoemd naar ons inmiddels aardig op leeftijd gerakende erelid Gerard Verlaan, die deze avond 
zelf ook bij hoge uitzondering aanwezig was. 
 
En dat was geen toeval. Gerard Verlaan is al zo lang lid 
van de vereniging dat niemand meer precies weet hoe lang 
dat al is. ‘Ten minste sinds de jaren zestig’, werd al snel ge-
roepen, maar daar ging iemand overheen die wist te mel-
den dat het minimaal sinds 1963 is. Daarna werden de 
jaren vijftig genoemd, met als mogelijke begindatum zelfs 
1953. Dat zou betekenen dat Gerard al 65 jaar lid is. In elk 
geval is het zeker ten minste 60 jaar, daar was iedereen het 
wel over eens. Ook de KNSB gaat ervan uit dat het lid-
maatschap al ten minste 50 jaar duurt, en dus ontving 
Gerard Verlaan voor aanvang van ‘zijn’ toernooi de KNSB-
erespeld voor 50 jaar lidmaatschap uit handen van voorzit-
ter Michiel Harmsen. Van harte gefeliciteerd, Gerard! 
 
Op het toernooi zelf waren 17 leden afgekomen, al haalde 
niet iedereen de eindstreep. Tjark Vos en Jan Helsloot wa-
ren al snel koplopers, maar toen Tjark in de zesde ronde 
Jan versloeg werd er eigenlijk al een beslissend gaatje ge-
slagen. Tjark bleef namelijk winnen en Jan kon niet dich-
terbij komen. Toen Jan nog een remise (tegen Olav Lucas) 
afstond en verloor van Michiel Harmsen, werd het duide-
lijk dat Tjark niet meer in te halen zou zijn. Tjark haalde 
zelf toch ook niet ongeschonden de eindstreep. Hij speelde 
uiteindelijk nog remise tegen Michiel, en na een nul tegen 
Nico Louter leek het toch nog even spannend te worden. 
Tjark won echter zijn laatste paar partijen zonder pro-
bleem en finishte met de overtuigende score van 14½ uit 
16, met een punt voorsprong op Jan. Nico en Eric Roosen-
daal, die het toernooi tezamen in goede banen leidden, 
werden respectievelijk derde en vierde. 

 

  

 
 
 
Eindstand: 
 

1. Tjark Vos 14 ½  10. Michiel Kors 8 
2. Jan Helsloot 13 ½   Hugo Luirink 8 
3. Nico Louter 12   12. Hans Koster 6½ 
4. Eric Roosendaal 10   13. Timothy van Hijfte 6 
5. Henk Boot 9 ½   Rugved Adavatkar 6 
 Olav Lucas 9 ½  15. Romke Wielstra 2 
 Harold de Boer 9 ½  16. Saurabh Adavatkar 1½ 

8. Michiel Harmsen 9   17. Albart Knazian 1 
9. John Spinhoven 8 ½     
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Gerard. 
 
 

De beschrijvende schaaknotatie 

– door Dirk Goes – 

Rond het jaar 1600 was in Engelstalige landen de beschrijvende schaaknotatie populair. Waarom is mij een raadsel want 
het was tenenkrommend omslachtig. Zo werd de zet Dd1-f3 als volgt omschreven: ‘The white king brings forth his queene, 
and placest her in the third house, in front of his bishop’s pawne’, en zie dat maar eens met goed fatsoen op een notatie-
formulier te krijgen! 
 
In 1737 werd in Frankrijk het boek ‘Essai sur le jeu des échecs’ uitgegeven, dat acht jaar later in het Engels werd vertaald 
als ‘The Noble Game of Chess’. In dit boek, dat was geschreven door de Syriër Philip Stamma, werd de algebraïsche notatie 
geïntroduceerd, revolutionair voor die tijd. Het kwam ongeveer overeen met de schrijfwijze die we tegenwoordig ge-
bruiken, met lijnen genummerd van a tot en met h en rijen van 1 tot en met 8, met dien verstande dat de stukken niet bij 
naam werden genoemd. De toren op a1 werd A genoemd, het paard op b1 werd B, enzovoorts. Pionzetten werden aan-
geduid met de letter P. Zo werd de Italiaanse opening als volgt genoteerd: 
 
  Wij zouden zeggen: 
   
1. P-E4 P-E5 e2-e4 e7-e5 
2. G-F3 B-C6 Pg1-f3 Pb8-c6 
3. F-C4 F-C5 Lf1-c4 Lf8-c5 
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Enzovoorts …. Nog steeds omslachtig, maar wel al een hele verbetering ten opzichte van de gebruiksonvriendelijke be-
schrijvende notatie. De ‘methode Stamma’, om het zo maar even te noemen, kreeg navolging in Europa, maar de eigen-
wijze Britten bleven hardnekkig vasthouden aan datgene wat ze gewend waren. Ik hoor het Obelix al zeggen: 
 
 

 
 
 
Stamma emigreerde in 1737 naar Londen, waar hij door het Engelse hof was aangesteld als tolk oosterse talen. In 1747 
speelde hij een match tegen Philidor, die hij met dikke cijfers verloor (-8 +1 =1). Mogelijk is dat de reden geweest waar-
om zijn notatie niet aansloeg bij het grote publiek. 
 
 

 
Stamma 

 

 
 

Philidor 
 
 
In de Engelstalige landen bleef men nog lang volharden in het gebruik van de beschrijvende notatie, al werd die in de 
loop der jaren wel aanzienlijk versimpeld. Ziehier de evolutie van de zet Pg1-f3: 
 
1614: The white king commands his owne knight into the third house before his owne bishop. 
1750: K. knight to His Bishop’s 3d. 
1837: K.Kt. to B.third sq. 
1848: K.Kt. to B's 3rd. 
1859: K. Kt. to B. 3d. 
1874: K Kt to B3 
1889: KKt -B3 
1904: Kt-KB3 
1946: N-KB3 
 
Een groot nadeel van de beschrijvende notatie vind ik vooral het feit dat zwart vanuit eigen gezichtspunt begint met 
tellen. 1. e4 e5 wordt zodoende 1. PK4 PK4, en niet, zoals je bij toepassing van de logica zou denken, 1. PK4 PK5. 
 
In de jaren ’70 van de vorige eeuw begon de Amerikaanse schaakbond een campagne om de beschrijvende notatie te ver-
vangen door de algebraïsche. Daar lag een zuiver commerciële gedachte aan ten grondslag, want de Amerikaanse uit-
geverijen raakten hun schaakboeken aan de straatstenen niet meer kwijt, en door over te schakelen op de algebraïsche 
notatie konden ze beter concurreren met de Europese uitgeverijen. 
 
Inmiddels wordt de beschrijvende notatie niet meer geaccepteerd in door de FIDE georganiseerde toernooien en wordt 
ze alleen nog maar gebruikt door ouwe mannetjes in bejaardenhuizen. Op die manier sterft het vanzelf uit, en dat lijkt 
me een goede zaak. Veel was vroeger beter, maar niet alles …. 
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Kapotte schaakstukken bij Max Euweplein: 

“Soms liggen ze in het water” 

Schaakfanaten komen wekelijks bij elkaar op het Max Euweplein om een potje te spelen, maar moeten sinds kort 
genoegen nemen met enkele kapotte schaakstukken. “Het is Amsterdam, de binnenstad, er gebeuren wel eens gekke 
dingen.” 

Zo vinden ze wel eens stukken terug in het water, vertelt Eddy Sibbing van het Max Euwe Centrum. “Of studenten 
en scholieren gooien er in een baldadige bui eentje tegen de tram aan.” 

In totaal zijn er vier exemplaren stuk. Ze kunnen nog wel worden gebruikt, maar moesten met tape worden vast-
geplakt. 

Het Max Euwe Centrum is er officieel niet verantwoordelijk voor, al zijn er bij een jubileum wel eens nieuwe stukken 
neergezet. “Maar ze worden elke dag gebruikt en staan ook buiten, dus ze zijn wel weer aan vervanging toe”, aldus 
Sibbing. 

Sommige schaakliefhebbers komen wel zo’n vijf tot zes keer per week langs. Ze vinden het jammer dat enkele stuk-
ken er slecht bij staan en hopen inderdaad dat er nieuwe exemplaren komen. 

“Het is toch eigenlijk de gemeente die dat regelt?”, vraagt een van hen zich af. “In de afgelopen 20 jaar zijn de stuk-
ken misschien maar één of twee keer vervangen.” 

De gemeente heeft inmiddels beloofd om morgen naar het plein te komen en te bekijken wat de schade is. Op basis 
daarvan wordt besloten of het nodig is om de schaakstukken te vervangen. 

Bron: website AT5, 28 april 2019 

 

 
 
 
Nafschrift redactie: Inmiddels kan er worden gespeeld met een geheel nieuwe set stukken, ter beschikking gesteld door 
een bedrijf. 
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Tjark Vos wint Zukertort Amstelveen Open Toernooi 2019! 

– door Eric Roosendaal – 

Het seizoen werd, net als vorig jaar, afgesloten met het Open Amstelveens kampioenschap. Vijf weken en zeven ronden 
lang (waarvan de eerste drie ronden met rapidtempo) streden in totaal 28 deelnemers om de titel. Daaronder twee IM’s, 
te weten Hing Ting Lai en Yong Hoon de Rover. Andere favorieten waren de in Nederland wonende Oekraïner Myk-
hailo Dorokhin, en uiteraard de ‘thuisspelende’ Tjark Vos en regerend kampioen Sander Los. 
 
De rapidronden brachten al enkele favorieten tegen elkaar. Sander en Yong Hoon speelden remise, maar in de derde 
rapidronde verloor Sander van Mykhailo, waarmee de kansen voor Sander om zijn titel te prolongeren al vrijwel ver-
dwenen waren. Tjark, Hing Ting en Mykhailo stonden na de eerste avond nog op 100%. 
 
In ronde 4 twee topduels: Mykhailo versloeg Hing Ting en Tjark won van Yong Hoon. De strijd om de koppositie leek 
daarmee tussen Tjark en Mykhailo te gaan. Het onderlinge duel in de vijfde ronde was ongekend fel. Tjark speelde met 
zwart de Najdorf. Wit offerde een stuk om er koste wat kost doorheen te gaan, maar Tjark hield alles op slot en wist ten 
slotte midden op het bord zelf een matnet te vlechten. 
 
In ronde 6 had Tjark een bye gepland. Die kreeg een macabere bijklank toen de week ervoor zijn moeder plotseling over-
leed. Hing Ting en Mykhailo wonnen en naderden tot op een half punt. 
 
Ronde 7, en Tjark besloot ondanks alles toch gewoon te spelen. Hij had wit tegen Hing Ting, en uiteraard zette die alles 
op alles om via winst ten minste de eerste plaats te delen. Het lukte echter niet, Tjark wist laat in het middenspel eeuwig 
schaak te houden, en daarmee was hij in elk geval Hing Ting voorgebleven. Mykhailo won echter wel (van Yong Hoon) 
en kwam zo ook op 6 punten. 
 
Het reglement schreef voor dat bij gelijk eindigen de TPR beslist, en die was duidelijk in het voordeel van Tjark. Gezien 
het feit dat hij ook de onderlinge partij had gewonnen, was die zege toch ook duidelijk verdiend. Mykhailo werd daar-
mee tweede. Hing Ting werd derde met 5½ punt, dankzij een betere TPR, vóór Sander Los, die na de rapidronden onver-
biddelijk was gebleken en in de vier laatste ronden vier punten had gescoord. Zes schakers eindigden op 4 uit 7. Van hen 
had Yong Hoon de Rover de hoogste TPR, en dus eiste hij de vijfde en laatste prijs voor zich op. 
 
Bij de prijsuitreiking sprak Michiel een dankwoord uit voor Wilco Dado, die het toernooi in feite bedacht en de afgelo-
pen twee jaar ook grotendeels heeft georganiseerd. Wilco gaat zich nu richten op zijn tweede hobby (duiken) en zet zijn 
schaakactiviteiten voorlopig op een laag pitje. 

Eindstand 
 
  Score Rating TPR     Score Rating TPR 
            
1. Tjark Vos 6 2257 2671   15. Hugo Luirink 3½ 1808 1769 
2. Mykhailo Dorokhin 6 2280 2552   16. Bert Dreef 3½ 1500 1700 
3. Hing Ting Lai 5½ 2465 2306   17. Eric Roosendaal 3 1976 1958 
4. Sander Los 5½ 2256 2266   18. Jeannot Tuijnman 3 1700 1728 
5. Yong Hoon de Rover 4 2381 2152   19. Dirk-Jan van Dam 3 1900 1716 
6. Willem Hensbergen 4 2034 2117   20. Ailko van der Veen 3 1648 1708 
7. Jeroen Schoonackers 4 2025 2087   21. Henk Boot 2½ 1966 2054 
8. Mark Bloem 4 1888 1987   22. Ridens Bolhuis 2½ 1891 1675 
9. Erik Beugelink 4 1874 1961   23. Wouter Simonis 2½ 1684 1618 
10. Nico Louter 4 1962 1933   24. Wilco Dado 2½ 1569 1553 
11. Michiel Harmsen 3½ 1992 1989   25. Hans Koster 2 1600 1403 
12. Harold de Boer 3½ 1889 1862   26. Mario Borrego 1 1462 1192 
13. Bas Muntslag 3½ 1763 1853   27. Peter Waaning 1 1234 764 
14. John Spinhoven 3½ 1804 1773   28. Edwin van Erp 1 1000 726 
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Kanonnenvoer weert zich kranig 

– door Florian Jacobs – 

“Sacrificial mutton, checking in”, aldus achtvoudig Russisch kampioen Peter Svidler alvorens hij bij een online match tegen 
Magnus Carlsen aantrad. Een soortgelijke stemming had men van de afgevaardigden van Zukertort Amstelveen kunnen 
verwachten toen zij op zaterdag 18 mei 2019 in de vroege morgen het gezellige – en mooi gebouwde – denksportcentrum 
te Bunschoten binnenstapten. Het team, dat bestond uit Sybolt Strating, Fitzgerald Krudde, Florian Jacobs, Gijs IJzer-
mans en Paul-Peter Theulings, wist immers dat zij net geen laatste geplaatst waren in het iedereen-speelt-tegen-iedereen-
snelschaaktoernooi waarin de gemiddelde rating zo tegen de 2400 lag. Ja, een fors deel van de crème de la crème van het 
vaderlandse schaak wilde deze zaterdag ook wel een gooi doen naar een Nederlands kampioenschap. Geef ze eens onge-
lijk. 
 
Maar ja, dan zit je als brave niet-titelhouder wel op je vrije zaterdag in ronde één zomaar tegen een blik toppers te scha-
ken. Laat mij zo vrij zijn om de line-up hier integraal te publiceren. 
 

FM Sybolt Strating 2244 - GM Erwin L’Ami 2669 
FM Fitzgerald Krudde 2274 - GM Lucas van Foreest 2490 
 Florian Jacobs 2130 - GM Friso Nijboer 2469 
 Gijs IJzermans 2005 - IM Manuel Bosboom 2435 

 
Goedemorgen! Dat gold niet voor onze tegenstanders, want tien minuten later: 
 

FM Sybolt Strating 2244 - GM Erwin L’Ami 2669 1-0 
FM Fitzgerald Krudde 2274 - GM Lucas van Foreest 2490 1-0 
 Florian Jacobs 2130 - GM Friso Nijboer 2469 1-0 
 Gijs IJzermans 2005 - IM Manuel Bosboom 2435 0-1 

 
Wablief? Ja, het wonder van Bunschoten was geschied. God had tot Abraham gesproken en een ander slachtlam naar de 
polder gebracht. Konden we deze grootmeesterlijke hoogte handhaven en misschien zelfs een gooi doen naar het po-
dium? 
 
Helaas, wonderen duren nooit lang: de heren toppers gunden ons in de volgende drie potjes welgeteld twee halfjes. 
Orde hersteld, terug naar de slachtbank. In ronde twee troffen we de latere winnaars – het schrikbarend talentvolle Apel-
doorn 1 – waarin het patroon van de dag zich zou aftekenen: her en der haalden we een scalp binnen, over het geheel ge-
nomen gingen we vooral genadeloos kopje onder. Alleen de tweekamp met de nummer-laatst-op-rating, een team dat 
met drie spelers kwam aanzetten, wisten we ternauwernood te winnen, waarmee we de een-na-laatste plaats veilig stel-
den. Zo eindigde een vrolijk toernooi in rap tempo, waarbij de informele sfeer en de onorthodoxe indeling-met-stoelen-
dans het spelplezier verhoogden. 
 
Onze individuele scores waren stuk voor stuk fors in de min, waarbij de speelsterkte van de tegenstanders er wel toe 
leidde dat vier van ons vijven zowaar in de ratingplus eindigden. Laat ons dit verslag dan ook eindigen met een kleine 
samenvatting per speler. We waren gladiatoren in de leeuwenkuil, die er een paar om zeep wisten te helpen alvorens te 
worden verscheurd. 
 
Bord 1 Sybolt Strating: 7½ uit 23 (-8). Solide op het topbord, betrouwbaar in zijn structuren. Liet zich soms overdon-

deren en mag wat aan zijn versnelling doen. Versloeg Erwin l'Ami en Stefan Kuipers. 
 
Bord 2 Fitzgerald Krudde: 9 uit 23 (-5). Was bang voor roestigheid, maar beleefde een tweede jeugd. Onverschrokken 

vechter, gepokt en gemazeld. Versloeg Lucas van Foreest, Stefan Kuipers, Max Warmerdam en Tobias Kabos. 
MVP. 

 
Bord 3 Florian Jacobs: 5 uit 19 (-9). Wisselde aardig schaak af met onvergeeflijke traagheid. Mag wat minder weg-

geven. Versloeg Friso Nijboer en Sipke Ernst. 
 
Bord 4 Gijs IJzermans: 1½ uit 23 (-20). Vocht als een leeuw in een gladiatorenkuil, maar was niet gelukkig. Versloeg 

Arthur van de Oudeweetering. 
 
Bord 5 Paul-Peter Theulings: 4 uit 20 (-12). Begon moeizaam, knokte zich terug. Wist enkele goede schakers stevig te 

vloeren. Eindigde bijvoorbeeld met een vechtwinst op Hugo ten Hertog. 
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De schaakfamilie Baudet 

– door Dirk Goes – 

Op woensdag 20 maart jl. werd het Forum voor Democratie de grote winnaar van de Provinciale Staten-verkiezingen. In 
zijn overwinningsspeech, die zonder woordenboek nauwelijks te lezen is, viel lijsttrekker Thierry Baudet op door zijn 
onorthodoxe taalgebruik, met termen als ‘oikofobie’, ‘boreale wereld’ en ‘de uil van Minerva’. Als redacteur van l’Echec 
onthoud ik mij van een politiek-inhoudelijk oordeel (de neutraal-journalistieke ethiek is mij heilig), maar opvallend wa-
ren zijn woorden zeker. 
 
Thierry Baudet stamt af van een roemrucht schaakgeslacht, waarvan overgrootvader Pierre Joseph Henri Baudet het 
meest succesvol was. In 1912 deed hij mee aan het Nederlands Kampioenschap, waar hij samen met Jan Willem te Kolsté 
op een gedeelde derde/vierde plaats eindigde, achter winnaar Loman en runner up Esser. Tevens won hij in simultaan-
partijen van Capablanca en Lasker, en in een echte partij van Reti, die als volgt ten onder ging aan de zwakte van zijn 
koningsstelling: 
 

Wit: Richard Reti 

Zwart: Pierre Joseph Baudet 

 

 
 
33. …. Ph4! 
 
En wit gaf op omdat er geen afdoende verdediging is tegen de dreiging 34. …. Df1+. 
 
Pierre Joseph Baudet was een zeer veelzijdig man. Hij speelde piano en cello, en in het dagelijks leven was hij hoogleraar 
wiskunde. Hij overleed op 25 december 1921 aan de gevolgen van een longontsteking, slechts 30 jaar oud. 
 
Ook de Baudets die na hem kwamen (Ernest Henri Philippe en Marcel Baudet, respectievelijk opa en vader van Thierry), 
waren c.q. zijn zeer verdienstelijke amateurschakers, al haalden zij nimmer het niveau van Pierre Joseph. Thierry zelf erf-
de van zijn voorvaderen de liefde voor het schaken en de klassieke muziek. In zijn jeugd groeide hij op bij de Haarlemse 
schaakvereniging Het Spaarne, schopte het tot jeugdkampioen van Haarlem, en eindigde ooit bij het Noord-Hollands 
jeugdkampioenschap als vijfde. Voor schaken zal hij het nu te druk hebben, maar op chess.com heeft hij nog een blitz-
rating van 1453 en in zijn werkkamer staan een vleugel en een schaakbord. 
 
Over de politieke uitspraken van Thierry Baudet moge ieder het zijne denken, maar in zijn volgende woorden zal de 
lezer zich zeker kunnen vinden, al is het maar ten dele: 
 
“Klassieke muziek is het mooiste wat de mens heeft voortgebracht, en van denksport, waarvan schaken de mooiste is, wordt de mens 
slimmer.” 
 
Ik ben het daar volkomen en ten volle mee eens. 
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Lodewijk Prins: tot op het bot principieel 

– door Dirk Goes – 

Een tijdje geleden vertelde ik de jonge IM Robby Kevlishvili dat ik van plan was een artikel te schrijven over Lodewijk 
Prins. Ik vrees dat zijn reactie kenmerkend is voor zijn generatie: “Lodewijk Prins? Nooit van gehoord ….” 
 
Tja, wie kent Lodewijk Prins nog? Zij die zich hem herinneren, en dat zullen vooral de ouderen onder ons zijn, denken 
dan meteen aan zijn totaal uit de hand gelopen vete met Donner, maar Prins is het waard om om geheel andere redenen 
te worden herinnerd. Behalve een sterk schaker was hij ook schrijver van zo’n 20 schaakboeken, scheidsrechter, en een 
voortreffelijk organisator. Het is beslist niet overdreven te stellen dat hij grote verdiensten heeft gehad voor het Neder-
landse schaakleven. 
 
Prins werd op 27 januari 1913 geboren als Salomon Prins. Hij was van Joodse afkomst, maar daar wilde hij zelf niets van 
weten, en in 1931 deed hij officieel afstand van zijn Joodse achtergrond. Verder klonk de naam Salomon hem veel te 
Joods in de oren, en vanaf 1936 ging hij onder de zelfgekozen naam Lodewijk door het leven. 
 
Reeds op zeer jonge leeftijd (zelf sprak hij van 44 maanden) leerde hij schaken. Aanvankelijk was hij lid van de statige 
herenclub VAS, maar in 1931 stapte hij over naar het niet minder deftige ASC. Op 6 november 1933 kwam toenmalig 
wereldkampioen Aljechin een simultaan geven bij ASC, en Prins was één van de deelnemers. Het begin van deze partij 
ging als volgt (Prins zwart): 1. d4 b5; 2. a4 b4; 3. e4 Lb7; 4. Ld3 f5; 5. exf5 Lxg2; 6. Dh5+ g6; 7. fxg6 Lg7; 8. gxh7+ Kf8; 9. 
hxg8D+ Kxg8; 10. Dg4 Lxh1. Prins won de partij in 47 zetten! 
 
Prins had eigenzinnige ideeën over de openingstheorie. Gebaande paden verliet hij zo snel hij kon, en wat hij speelde 
oogde vaak merkwaardig. Wat te denken van openingen als 1. e4 c5; 2. Pf3 Da5 en 1. d4 Pc6; 2. d5 Pe5, 3. e4 Pg6? Minder 
extreem lijkt zijn idee 1. e4 c5; 2. Pf3 d6; 3. d4 cxd4; 4. Pxd4 Pf6; 5. f3 in het Siciliaans, en de naar hem genoemde variant 
in het Grünfeld-Indisch (1. d4 Pf6; 2. c4 g6; 3. Pc3 d5; 4. Pf3 Lg7; 5. Db3 dxc4; 6. Dxc4 0-0; 7. e4 Pa6) was eind jaren 80 
zelfs een tijdje populair omdat wereldkampioen Kasparov het opnam in zijn repertoire. 
 
In de jaren 30 begon Prins zich te ontpoppen als een geduchte tegenstander. Hij deed voor het eerst van zich spreken 
door tijdens de bondswedstrijden van 1931 de schoonheidsprijs te winnen. Hij toonde zich zeer reislustig en speelde 
regelmatig toernooien in Engeland (Birmingham, Margate, Hastings). Ook gaf hij bij de schaakvereniging Ons Huis 
gratis schaakles aan werklozen, wat zijn sociale karakter tekende. In 1936 deed hij voor de eerste keer mee aan het 
Nederlands Kampioenschap, dat dat jaar in Rotterdam werd georganiseerd. Hij eindigde op een met Van Scheltinga ge-
deelde derde plaats, achter Landau en Van Doesburgh. Een jaar later maakte hij voor het eerst deel uit van het Neder-
landse Olympiadeteam, dat in Stockholm een fraaie zesde plaats behaalde. Prins zou in totaal 12 keer voor ‘Oranje’ uit-
komen, en zijn score van 97½ uit 166 mag worden gezien. 
 
In het dagelijks leven werkte Prins als journalist voor het ANP, De Telegraaf en de Wereldomroep, en voor de radio 
verzorgde hij programma’s over schaken. Tevens schreef hij in totaal meer dan 3.000 schaakcolumns in de Nieuwe Rot-
terdamse Courant en Het Parool, waarbij zijn voorkeur voor archaïsch taalgebruik (met woorden als nademaal, bijaldien, 
nopens, mitsgaders en ten detrimente) opviel. Ook had hij een rubriek in de Groene Amsterdammer, waar hij, behalve over 
schaken, ook over klassieke muziek schreef. 
 
Tijdens de schaakolympiade van 1939 in Buenos Aires vielen de Duitsers Polen binnen, wat het begin van de Tweede 
Wereldoorlog betekende. Een aantal schakers besloot in Argentinië te blijven, en Prins overwoog hetzelfde te doen. Hij 
beschouwde zichzelf dan weliswaar niet meer als Jood, maar niet kon worden uitgesloten dat de Duitsers daar anders 
over dachten. Hij keerde toch maar terug naar Nederland en kon zich tot eind december 1941 redelijk vrij bewegen en 
zelfs toernooien spelen, maar in 1942 werd de situatie toch te nijpend en moest hij onderduiken op een adres in Loener-
sloot. 
 
Na de bevrijding kwam het schaakleven langzaam maar zeker weer op gang. Landau had de oorlog niet overleefd, en 
daarmee behoorde Prins ineens samen met Van Scheltinga en Cortlever tot de sterkste schakers van het land, na Euwe 
uiteraard. In het toernooi van Maastricht 1946 viel Prins met 5 uit 9 niet in de prijzen, maar hij won wel voor de eerste 
keer van Euwe. 
 
In 1946 organiseerde de Groningse schaakvereniging Staunton haar 75-jarig bestaan met een sterk bezet internationaal 
toernooi voor 20 spelers, onder wie de Nederlanders Euwe en Prins. Men wilde per se Russische schakers onder de deel-
nemers omdat deze in september 1945 een radiomatch tegen de Amerikanen met maar liefst 15½-4½ hadden gewonnen, 
en dat terwijl het Amerikaanse team werd beschouwd als een van de sterkste ter wereld. Euwe, die werd opgezadeld 
met het uitnodigingsbeleid, regelde vier Russen, en de organisatoren stonden dan ook raar te kijken toen er ineens vijf 
het vliegtuig kwamen uitgewandeld. Ineens had men een speler te veel, dus moest er iemand afvallen. Aanvankelijk 
probeerde men de Zwitser Christoffel te bewegen zich terug te trekken, maar toen dat niets opleverde bleven de twee 
Nederlandse spelers over. Euwe moest uiteraard spelen, dus viel de keuze op Prins. Men probeerde hem te paaien met 
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een vergoeding van f 1.000 plus verblijfkosten, maar daar ging hij niet mee akkoord. Hij spande een rechtszaak aan tegen 
Staunton, waarin hij f 5.000 eiste wegens onkosten, tijdverlies, gederfde inkomsten en reputatieschade. De arrondisse-
mentsrechtbank in Groningen wees zijn eis af, maar Prins ging in hoger beroep bij de rechtbank te Leeuwarden, en die 
stelde hem in het gelijk. Schaakvereniging Staunton werd gesommeerd hem f 2.000 te betalen en heeft nog jarenlang te 
lijden gehad van de financiële consequenties. 
 
In 1948 werd Prins uitgenodigd deel te nemen aan de top-tienkamp van het Hoogovenstoernooi, dat toen nog in Bever-
wijk werd gespeeld. Hij vroeg een onkostenvergoeding van f 200 maar kreeg een boze brief terug met de mededeling dat 
hij het aan zijn land verplicht was te spelen, en hoe hij het durfde om om geld te vragen. Prins speelde gewoon mee, 
stortte ruimhartig een bedrag van f 100 in het toernooifonds toen daarom door de organisatie werd gebedeld, en won het 
evenement, zijn grootste succes tot dan toe. 
 
In 1949 maakte Prins deel uit van het Nederlandse team, dat op toernee ging door Oost-Europa. Het plan was om met 
drie auto’s naar Belgrado te reizen en daar tegen het toenmalige Joegoslavië te spelen, vandaar naar Boedapest voor een 
interland tegen Hongarije, en ten slotte naar Praag voor een wedstrijd tegen de Tsjecho-Slowaken. Het team bestond uit 
de volgende spelers: Cortlever, Van Scheltinga, Prins, Mühring, Van den Berg, Stumpers, Henneberke, Van Steenis, 
Vlagsma en Kramer. Euwe speelde ook mee, maar behoorde niet tot het reisgezelschap omdat hij op dat moment in Bled 
een match tegen Pirc speelde. 
 
Twee auto’s waren snel gevonden: de Ford van KNSB-voorzitter Van Steenis en de Chevrolet van de heer Rijkmans uit 
Meppel, die als supporter meeging. Een derde auto was lastiger te vinden omdat verhuurbedrijven geen auto wilden 
verhuren toen ze hoorden waar de reis naartoe zou gaan, maar op de dag van vertrek (25 juni 1949) werd op het laatste 
moment een Hudson uit 1940 gevonden, die vanwege zijn geluid al snel ‘de straaljager’ werd genoemd. 
 
Het werd, om het eens eufemistisch te zeggen, een reis met hindernissen. Aangekomen in Luxemburg moest de start-
motor van de straaljager worden vervangen, alsmede de koppeling en de sproeier. Nog voor Basel kreeg de Ford een 
lekke band, en eenmaal in Basel aangekomen werd het kofferslot van de Chevrolet vervangen door een stuk touw. Intus-
sen sloegen de vlammen uit de straaljager omdat de kabel van de accu contact maakte met de handrem. De kabel werd 
geïsoleerd, en de reis kon worden vervolgd. Bij de beklimming van de Sint-Gotthard liep de Ford warm en moest af-
haken. Vervolgens werd de Ford per trein naar de overkant gebracht. 
 
In Italië werd men geconfronteerd met hogere dan verwachte prijzen. Om geld voor benzine en eten uit te sparen werd 
in de open lucht overnacht, en om 04.00 uur vertrok het schaakgezelschap langs afgronden en steile hellingen richting 
Joegoslavië. Te Ljubljana aangekomen werd de laatste partij van de match Euwe-Pirc bijgewoond (einduitslag 5-5) en 
vervolgens gingen spelers en auto’s per trein naar Belgrado, waar twee wedstrijden tegen Joegoslavië werden gespeeld 
(totaal 10½-9½ voor de Joegoslaven; Prins-Pirc 0-2) onder het toeziend oog van 2.000 toeschouwers. De Joegoslaven be-
toonden zich zeer gastvrij. De Nederlandse equipe werd met alle egards ontvangen, en eenieder kreeg 300 dinar zakgeld. 
 
Op naar Hongarije, maar bij de grens aangekomen weigerde de Ford verdere dienst. In Szeged werd de wagen weer 
enigszins opgekalefaterd. Men kwam om 18.00 uur in Boedapest aan, en een half uurtje later gingen de klokken aan voor 
de eerste ronde tegen de Hongaren. Deze wonnen met 12½-7½ (Prins-Benkö 1-1). 
 
En voort ging de reis. Te Praag aangekomen bleek men daar bezig met het vieren van drie feestdagen, waardoor de 
verstrekking van benzinebonnen vertraging opliep. Uiteindelijk hield de Ford het voor gezien. Deze werd nu door de 
Chevrolet naar Praag gesleept. De match tegen de Tsjecho-Slowaken ging met 11½-8½ verloren (Prins-Pachman 1-1). 
 
De reis naar huis verliep evenmin zonder problemen. Zo bleek het onmogelijk om in Duitsland benzine te krijgen. Uit-
eindelijk kreeg men die bij een Amerikaanse officier, terwijl later in Wiesbaden op de zwarte markt kon worden getankt. 
Niet veel later liep het linker achterwiel van de Chevrolet eraf, wat door het tappen van nieuwe schroefdraad en het aan-
brengen van nieuwe bouten en moeren kon worden verholpen. Bij Roermond aangekomen weigerde de douane toegang 
tot Nederland, en uiteindelijk lukte het bij Venlo wel de Nederlandse grens over te steken. In totaal werd ruim 5.000 kilo-
meter afgelegd in twee weken tijd. 
 
Naar aanleiding van de reis publiceerde Prins in Het Parool van 23 juli 1949 een artikel waarin hij de vloer aanveegde 
met de gebrekkige organisatie. Het zou een eerste aanvaring met de KNSB opleveren. In het Tijdschrift (het orgaan van 
de KNSB) reageerde een duidelijk geïrriteerde secretaris Slavekoorde als volgt: 
 
‘Schakers die in vertegenwoordigende ploegen van de KNSB worden opgesteld, dienen te beseffen dat zij alles moeten doen om de 
naam van de Nederlandse schaakwereld hoog te houden. Zij die niet beter weten dan deze goede naam te besmeuren, verdienen niet in 
officiële vertegenwoordigende ploegen te worden opgesteld.’ 
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Prins was van mening dat de omstandigheden voor professionele schakers in de periode vlak na de oorlog sterk voor 
verbetering vatbaar waren, en dat was voor hem de reden om dan zelf maar als organisator aan de slag te gaan. In okto-
ber 1949 richtte hij samen met Nico Cortlever en de journalist Klaas Peereboom een stichting op met de klinkende naam 
‘Stichting voor Internationale Schaaktraditie Amsterdam’ (hierna ook wel ‘de stichting’ genoemd), die zich ten doel had 
gesteld schaakevenementen in Amsterdam te organiseren. Een jaar later diende zich een eerste klus aan. De Amster-
damse Schaakbond bestond 25 jaar en ter gelegenheid hiervan leek het de stichting een aardig idee om een groot inter-
nationaal schaaktoernooi te organiseren, dat de naam ‘Wereldschaaktoernooi’ meekreeg. 
 
Op 21 maart 1950 belegde de stichting een persconferentie waarin het toernooi werd aangekondigd. Op dat moment zat 
er nog maar drie gulden in kas (een gulden gestort door elke oprichter). Het ministerie van Onderwijs, Kunsten en 
Wetenschappen doneerde een bedrag van f 5.000, terwijl de gemeente Amsterdam zich voor een bedrag van f 50.000 
garant stelde. De stichting moest zelf f 25.000 ophoesten. Dat lukte niet, maar met steun van de KNSB kwam het toch nog 
goed. 
 
De Amsterdamse burgemeester D’Ailly was beschermheer van het toernooi en had zitting in het erecomité, dat verder 
bestond uit de heer De Graaf, secretaris van de Vereniging voor de Effectenhandel, en Graaf Van den Bosch, directeur 
van De Nederlandsche Bank. Overigens was Van den Bosch zelf een begenadigd schaker, die Nederland vertegen-
woordigde op de Olympiades van 1928 (Den Haag), 1930 (Hamburg) en 1931 (Praag). 
 
Uitnodigingen werden gestuurd naar de Russen Botwinnik (op dat moment wereldkampioen), Keres en Smyslov, als-
mede de toenmalige wereldkampioene Lyudmila Rudenko, maar op 31 oktober kwam er een afwijzend telegram uit 
Moskou. Botwinnik gaf er de voorkeur aan zich voor te bereiden op zijn komende WK-match tegen Bronstein, en de ove-
rige geïnviteerden wilden niet (of mochten niet van het stalinistische bewind). Desalniettemin slaagde de stichting erin 
een sterk deelnemersveld bij elkaar te krijgen. In alfabetische volgorde: 
 
• Donner (Nederland) • Pilnik (Argentinië) 
• Euwe (Nederland) • Pirc (Joegoslavië) 
• Foltys (Tsjecho-Slowakije) • Reshevsky (Verenigde Staten) 
• Gligoric (Joegoslavië) • Rossolimo (Frankrijk) 
• Golombek (Engeland) • Stahlberg (Zweden) 
• Gudmundsson (IJsland) • Szabados (Italië) 
• Kottnauer (Tsjecho-Slowakije) • Tartakower (Frankrijk) 
• Kramer (Nederland) • Trifunovic (Joegoslavië) 
• Najdorf (Argentinië) • Van der Berg (Nederland) 
• O’Kelly (België) • Van Scheltinga (Nederland) 
 
Favoriet voor de eindzege waren de wereldtoppers Najdorf, Reshevsky en Stahlberg, terwijl de vaderlandse hoop werd 
hooggehouden door Euwe. Veel werd ook verwacht van de jeugdige Donner, die eerder dat jaar het Hoogovenstoernooi 
had gewonnen. 
 
Er was een prijzenfonds van f 16.000, bestaande uit een eerste prijs van f 2.000 tot en met een tiende prijs van f 150. 
Verder kreeg elke speler f 45 per behaald punt. Het toernooi werd van 11 november tot en met 9 december 1950 gespeeld 
in de grote zaal van de Amsterdamse Effectenbeurs. Gespeeld werd van 18.00 tot 23.00 uur (nabeurs!). De zondag was 
een rustdag, en afgebroken partijen werden op de vrijdagavond uitgespeeld in het Amsterdamse Schaakhuis aan de 
Henri Polaklaan. 
 
Toeschouwers waren uiteraard van harte welkom, maar dienden daarvoor wel toegangsgeld te betalen. Dat kunnen we 
ons tegenwoordig niet meer voorstellen, maar in die tijd was het volstrekt gebruikelijk, niet alleen in Nederland. Voor 
een dagkaart moest f 1,20 worden neergeteld, terwijl een passe-partout voor het gehele toernooi f 15 kostte. Een welkome 
bron van inkomsten, maar de communistische krant De Waarheid sprak er schande van en pochte dat toernooien in de 
Sovjet-Unie gratis te bezoeken waren. 
 
Wat opviel tijdens het toernooi: 
 
• Burgemeester D’Ailly verrichtte aan het bord van de partij Pirc-Euwe de openingszet, die hij ten behoeve van de foto-

grafen een keer of tien herhaalde. 
• De grote favorieten Najdorf en Reshevsky ontmoetten elkaar al in de eerste ronde. Bij het afbreken vonden beide spe-

lers dat ze beter stonden. Het werd uiteindelijk remise. 
• O’Kelly had last van de glimmende borden en kreeg toestemming om op zijn eigen bord te spelen. Rossolimo had het-

zelfde probleem en speelde met zonnebril! 
• Donner kwam tegen Najdorf al na 10 zetten verloren te staan maar speelde nog onnodig lang door, tot irritatie van 

Najdorf. 
• Foltys kwam een half uur te laat voor zijn partij tegen Szabados omdat hij was gaan wandelen en in de binnenstad 

was verdwaald. Vervolgens werd de partij een salonremise van 21 zetten. 
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• In zijn partij tegen Gudmundsson deed Rossolimo een zet die een toren weggaf, waarop Gudmundsson zei: “Dat was 
een slechte zet van u”. Rossolimo protesteerde heftig tegen deze flagrante schending van de schaaketiquette, maar de 
partij ging verder en werd afgebroken. Rossolimo kwam niet opdagen voor de voortzetting en incasseerde een regle-
mentaire nul. 

• Voorafgaand aan de tiende ronde, die werd gespeeld op 23 november 1950, kwam Sinterklaas langs met banket- en 
chocoladeletters, en op 4 december nam hij chocolade schaakborden mee met marsepeinen stukken. 

• Tijdens zijn partij tegen Gudmundsson liep Najdorf voortdurend de perskamer in om daar breed grijnzend op het 
demonstratiebord de zojuist gespeelde zetten uit te voeren. Na afloop van de partij zei hij: “Ik heb vanavond een ge-
niale partij gewonnen, zijn er speciale prijzen?” 

• De partij Pilnik-Trifunovic werd maar liefst driemaal afgebroken! Uiteindelijk zou de partij 109 zetten duren, winst 
voor Pilnik. 

• In de partij Rossolimo-Najdorf bood Rossolimo remise aan. “Eerst zetten”, zei Najdorf niet ten onrechte, waarop Ros-
solimo antwoordde: “Goed, ik zal zetten, maar dan moet u de zet, als u niet accepteert, als ongedaan beschouwen”. 
Vreemd, maar Najdorf accepteerde de remise. 

• Alle spelers kregen van de organisatie een pakje sigaretten per dag. 
 
 

 
 
 
Najdorf won het toernooi uiteindelijk met een score van 15 uit 19. Reshevsky werd tweede met 14 punten en Stahlberg 
eindigde op de derde plaats met 13½ punt. Euwe speelde te veel remises, maar werd met 11½ punt nog wel de beste 
Nederlander. Overige landgenoten: Donner 8½, Van Scheltinga 7½, Van den Berg 7 en Kramer 5½. De schoonheidsprijs 
(een schrijfmachine) kwam in handen van Rossolimo voor zijn overwinning uit de zesde ronde op Van Scheltinga. Over 
Donner schreef Prins in het toernooiboek als volgt: “Indien Donner het half zo ver brengt als hij meent dat hij nu al is, 
heeft hij zeer grote successen in het vooruitzicht.” 
 
Na afloop van het toernooi was er een slotdiner in het Victoria Hotel en kon worden teruggeblikt op een geslaagd evene-
ment. 
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Aan het begin van de jaren 50 was Prins uiterst succesvol als actief schaker. In 1950 werd hij door de FIDE tot Internatio-
naal Meester benoemd en in 1951 won hij met 12½ uit 17 het toernooi van Madrid na een start van 10 uit 10! In datzelfde 
jaar werd hij met 9 uit 14 derde in het zonale toernooi van Bad Pyrmont, met onder andere winstpartijen op Gligoric, 
Pirc en Pomar. Daarmee plaatste hij zich voor het interzonale toernooi in het Zweedse Saltsjöbaden. In dat toernooi ein-
digde hij met 4½ uit 20 op een met Golombek gedeelde laatste plaats, maar hij speelde wel verdienstelijke remises tegen 
Petrosjan, Geller en Averbach. 
 
Eveneens in 1951 speelde hij een match over zes partijen tegen Donner, die toen nog als aanstormend talent te boek 
stond. Deze match, die werd gespeeld in het Nationale Schaakgebouw aan de Van Speijkstraat te Den Haag, werd finan-
cieel mogelijk gemaakt door middel van een trainingsfonds van de KNSB. Donner won de match met 4½-1½. 
 
In 1952 werd de kiem gelegd voor de latere vete tussen Prins en Donner. Tijdens de schaakolympiade, die dat jaar in het 
Finse Helsinki werd gespeeld, moest het Nederlandse team aantreden tegen Rusland. Aan de vooravond van dit treffen 
verklaarde Prins tijdens de teambespreking dat hij zichzelf een goede kans gaf tegen Smyslov. Donner verklaarde dit 
rijkelijk optimistisch te vinden, maar Prins kreeg zijn zin en nam plaats tegenover Smyslov. De partij verliep rampzalig 
voor Prins. Hij miste een tussenschaakje, verloor een stuk en gaf na 16 zetten op, waarop Donner zich in woord en ge-
baar openlijk vrolijk om hem begon te maken waar iedereen bij stond. Prins onderging dit als een diepe vernedering. 
 
In 1954 kwam de Stichting voor Internationale Schaaktraditie Amsterdam voor de tweede keer in actie. De schaakolym-
piade zou in Buenos Aires worden gespeeld, maar op 16 juli deelde Argentinië de FIDE per telegram mede dat het toer-
nooi om financiële redenen niet kon worden georganiseerd, waarbij zich men beriep op ‘bijzondere omstandigheden’ 
(lees: een nieuwe regering, die de organisatie te duur vond). Twee dagen later bood de stichting, na overleg met de 
KNSB, aan de organisatie op zich te nemen, en dat was een aanbod dat de FIDE niet kon weigeren. 
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Om het evenement te financieren organiseerde de stichting een loterij, ‘Operatie Schaakmat’ geheten. Loten kostten een 
kwartje per stuk en de hoofdprijs bestond naar keuze uit f 15.000 contant, of een bedrijfsinventaris, of een veestapel, of 
een woonhuis, of een reis om de wereld van dezelfde waarde. Op 6 september 1954 werd begonnen met de verkoop van 
loten, die ook in België en op de Nederlandse Antillen aan de man werden gebracht. Binnen drie dagen was er al 
f 131.000 bijeengebracht. Evenals vier jaar eerder stelde de gemeente Amsterdam zich voor een bedrag van f 50.000 ga-
rant voor een eventueel tekort, een belofte die de gemeente uiteindelijk f 20.000 zou kosten. 
 
Gespeeld werd van 4 tot en met 28 september in de Apollohal. Wedstrijdleider was dr. 
Vidmar, geassisteerd door Van Harten. In totaal deden 26 landen mee, die waren ver-
deeld over vier groepen, twee van zes en twee van zeven landen. Van elke groep plaat-
sten de drie hoogstgeëindigden zich voor de finaleronde terwijl de landen die niet bij de 
top 3 van hun groep eindigden tegen elkaar speelden in de zogeheten classificatiegroep. 
Opvallende afwezige was het Amerikaanse team, dat om financiële redenen thuisbleef. 
Het Nederlandse team bestond uit Euwe, Donner, Prins, Cortlever, Kramer en Van Schel-
tinga, met dien verstande dat Euwe de eerste twee rondes aan zich voorbij moest laten 
gaan vanwege buitenlandse verplichtingen. 

 

 
 
Ook ditmaal moest er door het publiek in de buidel worden getast, al waren de tarieven in vergelijking met het Wereld-
schaaktoernooi van 1950 wel wat naar beneden bijgesteld. Een dagkaart kostte ditmaal 50 cent, terwijl de jeugd op maan-
dag, woensdag en vrijdag voor een kwartje naar binnen mocht. Een passe-partout bedroeg f 5. 
 
Wat opviel tijdens het toernooi: 
 
• Minister Cals van het ministerie van Onderwijs, Kunsten en Wetenschappen zou komen speechen, maar was verhin-

derd in verband met heuglijke gebeurtenissen in de huiselijke kring. Zijn taak werd waargenomen door topambtenaar 
Schölvinck van hetzelfde ministerie, waarna KNSB-voorzitter Van Steenis het toernooi opende met de historische 
woorden “Jetzt komt die Affe aus der Maue.” Lijkt me geen correct Duits …. 

• Prins Bernhard stelde een zilveren medaille met zijn beeltenis beschikbaar. Die was bestemd voor degene met het bes-
te persoonlijke resultaat. Een andere zilveren medaille, voorstellende koningin Juliana, ging naar de captain van de 
winnende ploeg. 

• Smyslov combineerde het toernooi met zijn huwelijksreis. 
• Dick Bessem, directeur van het Olympisch Stadion, nam ook een kijkje. Gevraagd naar zijn mening zei hij: “Het ziet er 

prachtig uit, heel mooi, maar het lijkt me wel een ongezonde sport. Tjongejonge, wat roken die kerels veel!” 
• Gelijktijdig met het schaaktoernooi kwam de FIDE ook ter vergadering bijeen. Tijdens deze vergadering werden de 

Nederlanders Bouwmeester en Kramer benoemd tot Internationaal Meester. 
• Incident in de partij Najdorf-Pachman: Najdorf was door zijn vlag gegaan maar Pachman had hem in zijn bedenktijd 

remise aangeboden. Toegesnelde officials bepaalden even later, met instemming van beide spelers, dat de partij in re-
mise was geëindigd. 

• De Zweedse kampioen Gösta Stoltz moest vlak na aanvang van het toernooi in het ziekenhuis worden opgenomen 
wegens een maagkwaal. Vanaf de zevende ronde was hij weer inzetbaar. 

• Een van de obers, na afloop van de wedstrijd tegen Rusland: “Ik kan geen toren van een paard onderscheiden, maar 
wat een gekkenhuis, wat een spanning!” 

• In de partij Kramer-Darga haalde de jonge Duitser het afbreken, maar hij verklaarde “Met zo’n stelling wil ik de nacht 
niet in” en gaf op. 

• Euwe, bij een gezamenlijke analyse van het Nederlandse team: “Laten we rustig naar de stelling kijken, want als het 
erom gaat wie het hardste schreeuwt, heeft Lodewijk Prins altijd gelijk.” 

• De deelnemers aan de Olympiade mochten gratis gebruikmaken van het Zuiderbad en konden elke ronde 10 sigaret-
ten ophalen. 

• In de partij tussen de Tsjecho-Slowaak Zita en de IJslander Johansson werden 111 zetten gedaan en zaten de spelers 
ruim 13 uur achter het bord! 

• Tijdens de finalerondes liep de spanning hoog op, en de wedstrijdleiding besloot dat spelers die hun partij hadden 
beëindigd zich niet meer in de arena mochten ophouden: Donner: “Ik zal genoodzaakt zijn om te weigeren wanneer 
mijn tegenstander zijn partij opgeeft.” 

 
In de voorronde was Nederland ingedeeld in een groep met Rusland, en aanvankelijk waren de resultaten uitstekend. 
Van IJsland, Oostenrijk, Finland en Griekenland werd gewonnen, en de wedstrijd tegen de Russen eindigde onder het 
toeziend oog van ruim 2.000 (!) toeschouwers in een 2-2 gelijk spel. Euwe speelde remise tegen Botwinnik (applaus van 
het publiek!) en ook de partij van Donner tegen Smyslov eindigde in een puntendeling, maar Prins speelde de partij van 
zijn leven en won van Kotov! Deze haalde nog wel het afbreken maar gaf zich de volgende dag telefonisch gewonnen. 
Helaas verloor Cortlever van Bronstein, maar 2-2 was natuurlijk een fantastische prestatie. Uiteindelijk eindigde het 
Nederlandse team in de voorronde achter Rusland op een tweede plaats met 13 punten uit 20 partijen. 
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In de finalegroep kon Nederland geen rol van betekenis spelen. Goede overwinningen (onder andere 3½-½ winst op 
West-Duitsland en 3-1 winst op Engeland) werden afgewisseld met tegenvallende resultaten, en uiteindelijk eindigde 
het team met 21 bordpunten op de achtste plaats. Niet slecht, maar gezien het vertoonde spel in de voorronde viel dat 
toch een beetje tegen. Rusland, de gedoodverfde favoriet, eindigde op de eerste plaats met 34 bordpunten, voor Argen-
tinië (27) en Joegoslavië (26½). 
 
De resultaten van de Nederlanders waren als volgt: 
 
Euwe: 7½ uit 13 
Donner: 8 uit 14 
Cortlever: 3 uit 8 
Prins: 7 uit 13 
Van Scheltinga: 4 uit 8 
Kramer: 4½ uit 8 
 
Het toernooi werd afgesloten met een feestmaaltijd in het Carlton Hotel, waar 300 gasten een vorkje meeprikten. 
 
Na afloop van het toernooi werd Euwe geïnterviewd door een verslaggever van Het Parool. Euwe: “Het is precies af-
gelopen zoals ik had gedacht. Lodewijk Prins begon fantastisch, maar viel later erg tegen. Hij is altijd wisselvallig. Het-
zelfde geldt voor Jan Hein Donner, maar die is weer constant in zijn wisselvalligheid.” 
 
In 1955 werd het bestuur van de Stichting voor Internationale Schaaktraditie Amsterdam versterkt met de komst van de 
journalist Evert Straat, die het voorzitterschap ging bekleden. Prins nam het secretariaat op zich, maar bleef het gezicht 
van de stichting. 
 
In 1956 kwam de stichting ten derden male in actie toen de FIDE de organisatie van het kandidatentoernooi aan Amster-
dam en Leeuwarden toewees. Aan dit toernooi werd deelgenomen door negen wereldtoppers, die zich via het interzo-
nale toernooi van Gothenburg hadden geplaatst, aangevuld met Smyslov, de verliezer van de meest recente WK-match. 
De winnaar zou het recht verwerven om toenmalig wereldkampioen Botwinnik uit te dagen voor een match om het 
wereldkampioenschap. Men speelde tweemaal tegen elkaar, een keer met wit en een keer met zwart. De bedoeling was 
dat zestien ronden in Amsterdam werden gespeeld en twee in Leeuwarden. De partijen in Amsterdam werden gespeeld 
in het Minerva Paviljoen, dat was gelegen aan de Apollolaan, vlakbij waar nu het Hilton Hotel staat. 
 
 

 
 
Het Minerva Paviljoen 
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De gemeente Amsterdam stelde als gebruikelijk een garantiesom van f 50.000 beschikbaar, en zelf wist de stichting een 
bedrag van f 80.000 bij elkaar te bedelen. In het Tijdschrift van oktober 1955 deed Lodewijk Prins een vlammende oproep 
aan schakend Nederland om de benodigde gelden te doneren, met als slotzin “De tijd dringt”. En het lukte! 
 
Dit waren de deelnemers: 
 
• Bronstein (Sovjet-Unie) • Szabo (Hongarije) 
• Keres (Sovjet-Unie) • Filip (Tsjecho-Slowakije) 
• Panno (Argentinië) • Pilnik (Argentinië) 
• Petrosjan (Sovjet-Unie) • Spasski (Sovjet-Unie) 
• Geller (Sovjet-Unie) • Smyslov (Sovjet-Unie) 
 
De Russen lieten niets aan het toeval over en kwamen met een zware delegatie van maar liefst 25 man, bestaande uit zes 
spelers, de secondanten Tolush, Furman, Mikenas, Boleslavski, Lilienthal en Bondarevski, enige officials, een arts, een 
tolk en een radioverslaggever, die dagelijks verslag deed voor Radio Moskou. 
 
Op 26 maart 1956 werd het toernooi geopend in het Vossius Gymnasium. Voorzitter Straat van de Stichting voor Inter-
nationale Schaaktraditie Amsterdam dankte in zijn openingswoord het gemeentebestuur en de regering voor hun steun 
en zag daarin een bewijs dat de overheid de betekenis begreep van de schaakkunst als cultuurfactor in het maatschap-
pelijk leven. Those were the days! Gespeecht werd verder door FIDE-voorzitter Rogard (in zwaar Zweeds accent, wat de 
verstaanbaarheid van zijn oratie niet ten goede kwam) en KNSB-voorzitter Van Steenis, die zijn gehoor toesprak in maar 
liefst vier talen. Zo werden de Argentijnen Panno en Pilnik door hem in het Spaans verwelkomd, maar tot hilariteit van 
het publiek verschenen zij pas in de zaal nadat de heer Van Steenis was uitgesproken. Ten slotte werd de officiële ope-
ning verricht door plaatsvervangend burgemeester De Roos, wethouder voor Onderwijs en Jeugdzorg. 
 
Euwe fungeerde als wedstrijdleider. Dagelijks kwam er een bulletin uit, met analyses van zijn hand. De entreeprijs was 
f 1,80, tamelijk fors voor die tijd. Jeugdspelers konden op sommige dagen voor f 0,50 naar binnen en studenten kregen 
korting op vertoon van hun collegekaart. Voor f 20 kreeg men een passe-partout en voor f 5 meer zagen de donateurs 
hun naam terug in het toernooiboek, dat overigens pas na grote problemen tot stand kwam. Euwe had Prins als mede-
auteur gepasseerd ten gunste van Mühring en het boek verscheen in het Duits, terwijl het beloofde noemen van de dona-
teurs erbij inschoot, een omissie die in het Tijdschrift van januari 1957 werd goedgemaakt. Ter genoegdoening kregen de 
benadeelden f 5 korting bij aanschaf van het boek. 
 
Wat opviel tijdens het toernooi: 
 
• In de partij Szabo-Bronstein werd met regelmaat remise aangeboden. Zodra de een het voorstelde, weigerde de ander. 

Dit herhaalde zich om de vier à vijf zetten, totdat er moest worden afgebroken en de spelers elkaar hartelijk lachend 
de hand reikten. 

• Op 10 april 1956 verzorgden de Russische secondanten simultaans op diverse locaties. Tolush, Furman en Bonda-
rewski in het Rotterdamse Ahoy (toen nog een café/restaurant), Boleslavski en Abramov in Felix Meritis en Mikenas 
en Lilienthal in restaurant De Kroon op het Rembrandtplein. 

• Petrosjan begon het toernooi slecht met 0 uit 2. In de tweede ronde liet hij in gewonnen stelling tegen Bronstein par-
does zijn dame instaan. 

• In de partij Keres-Bronstein kwam er een wilde variant van het Weens op het bord. Beide spelers verbruikten zeeën 
van tijd. Op de 20e zet had Keres nog zes minuten voor 20 zetten, Bronstein nog maar een minuut. 

• In de achtste ronde offerde Spasski vlak voor het afbreken zijn dame tegen Smyslov, die over zijn af te geven zet 50 
minuten nadacht. Spasski won. 

• In zijn partij tegen Keres gooide Spasski een kwartje in de lucht, bekeek het resultaat, keek Keres aan en bood remise 
aan. Keres weigerde, maar bood even later toch maar zelf remise aan. 

• De partij Petrosjan-Smyslov eindigde na 10 zetten in remise, waarbij Smyslov opmerkte dat hij mooi de tijd had om 
naar de bioscoop te gaan. 

• In de 15e ronde werd het zo druk dat er geen toeschouwers meer werden toegelaten. Er kwam een bordje ‘Uit-
verkocht’ voor het Minerva Paviljoen te hangen. In de hal konden teleurgestelden de partijen op demonstratieborden 
volgen. 

 
De ronden 10 en 11 werden in Leeuwarden gespeeld, waar het zeer fraaie Beursgebouw (nu: de centrale bibliotheek) als 
speelzaal werd ingericht. Die bleek uitermate geschikt. Waar de spelers in Amsterdam op een klein podium met weinig 
beenruimte speelden, was er in het Beursgebouw ruimte in overvloed. Schaken was destijds hot in Friesland: tijdens de 
tiende ronde waren er 1.000 toeschouwers en tijdens de elfde zelfs 1.200! 
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De speelzaal in het Minerva Paviljoen. Goed is te zien hoe weinig bewegingsruimte de spelers op het podium had-
den. 
 
 
De Friezen pakten de zaak groots aan, want naast het schaken stond er nog meer cultuur op het programma, te weten 
een gezamenlijk diner in De Harmonie, de opening van een tentoonstelling van schilderijen van Van Gogh, en een uit-
voering van het Frysk Orkest onder leiding van Theo Olof, dat het vioolconcert in D groot van Tjaikovsky ten gehore 
bracht. Vassili Smyslov zong twee aria’s. De spelers logeerden in het chique hotel Lauswolt te Beetsterzwaag, waar chef-
kok Andries Bolt zich speciaal voor de gelegenheid had verdiept in het bereiden van diverse Russische lekkernijen. 
 
Tijdens de elfde ronde speelde secondant Lilienthal simultaan tegen 41 kinderen, en maakte er een mooie show van. Zo 
nu en dan pakte hij een hand en liet de kinderen een zet uitvoeren, met de woorden “Iek moet auk wat spielen kunnen”. 
De achtjarige Johan Went was zo verdiept in de stelling dat hij één van zijn paarden in de vingers nam en gedachteloos 
naast het bord zette. Lilienthal zette het paard weer op het bord en zei “Iek wiel kein Vorsprung”. De partij eindigde ten 
slotte in remise, waarmee Lilienthal net zo blij was als de kleine Johan. 
 
Weer terug in Amsterdam kreeg het toernooi een spannende ontknoping toen Keres in de voorlaatste ronde op drama-
tische wijze van Filip verloor. Bij winst was hij in het kielzog van leider Smyslov gebleven, maar eerst liet hij een gewon-
nen stelling in remise verzanden en later verloor hij zelfs nog! In de laatste ronde moest Smyslov tegen Pilnik, die geen 
enkel belang meer had bij de uitslag. Hij bood tot tweemaal toe remise aan, maar Pilnik weigerde hardnekkig. Uitein-
delijk werd hij overmoedig en ging het punt dan toch naar Smyslov, die met een score van 11½ uit 18 op de eerste plaats 
eindigde. 
 
Op 1 mei 1956 mocht Smyslov tijdens de prijsuitreiking, die plaatsvond in het Amstel Hotel, de hoofdprijs van 5.000 
Zwitserse franken komen ophalen. Na afloop van de prijsuitreiking was er een optreden van de sopraan Erna Spooren-
berg (die liederen van Moessorgsky ten gehore bracht) en de pianist Geza Frid, gevolgd door een slotdiner en een op-
treden van de Rotterdamse goochelaar Crochet. 
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Met zijn zege verwierf Smyslov zich het recht om wereldkampioen Botwinnik uit te dagen voor een match om de 
wereldtitel, en met succes. Smyslov won deze match, die werd gespeeld in het voorjaar van 1957, met 12½-9½, maar heel 
lang heeft hij niet van zijn wereldtitel kunnen genieten want reeds een jaar later nam Botwinnik met 12½-10½ revanche 
en had hij zijn titel weer terug. 
 
Prins bleef schaken, en goed ook. In 1965 deed hij weer eens mee aan het Nederlands Kampioenschap, dat dat jaar in 
Den Haag werd georganiseerd, en hij eindigde samen met Coen Zuidema bovenaan met een score van 7½ uit 11. Eind 
1965 werd in het Amsterdamse GAK-gebouw een barrage gespeeld, die door Prins met 2½-1½ werd gewonnen. Als 
reactie hierop schreef Donner in zijn rubriek in De Tijd geringschattend dat Prins nog geen paard van een loper kon 
onderscheiden, en dat viel bepaald niet in goede aarde bij Prins. 
 
 

 
 
De laatste partij van de barrage is gespeeld. Lodewijk Prins (rechts) is kampioen van Nederland. 
 
 
Over zijn vete met Donner is al veel te veel gezegd en geschreven. Ik zal er dan ook niet al te diep op ingaan, maar ik kan 
het toch niet laten er enkele regels aan te wijden. Donner was gewoon een gruwelijke pestkop die het heerlijk vond om 
mensen te provoceren, en als hij zag dat hij beet had, werd het alleen maar erger. De meesten vonden dat prachtig (die 
Donner, die durfde toch maar ….), maar Prins zag er de humor niet van in, en dat was natuurlijk zijn goed recht. Hij had 
Donner in zijn gezicht kunnen uitlachen, maar hij koos ervoor zijn ziel in lijdzaamheid te bezitten. Prins: “Hij verzint 
maar wat. Hij bazelt, hij liegt en hij kwetst. Ik kan dat niet geestig vinden en zal mij niet tot een weerwoord verlagen.” 
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Inmiddels was de Stichting voor Internationale Schaaktraditie Amsterdam waarschijnlijk ter ziele gegaan, maar de pre-
cieze datum heb ik niet kunnen traceren. Op 14 juni 1960 kondigde de stichting aan dat er ter gelegenheid van haar 10-
jarig bestaan opnieuw een Wereldschaaktoernooi zou worden georganiseerd, identiek aan dat van 1950. De gemeente 
Amsterdam zegde een bedrag van f 31.000 toe, op voorwaarde dat de stichting zelf een bedrag van ten minste f 40.000 
zou ophoesten. Naar alle waarschijnlijkheid is dat niet gelukt, want voor zover ik heb kunnen nagaan is het toernooi 
nooit gespeeld. Of dat het einde betekende van de stichting is een kwestie van speculatie. Feit is in ieder geval dat de 
naam na 1960 nergens meer opduikt in welk archief dan ook. 
 
Van 1966 tot aan zijn pensioen in 1984 was Prins als wetenschappelijk beambte werkzaam bij de faculteit Toegepaste 
Wiskunde van de Technische Hogeschool Twente. In die periode werd hij lid van schaakvereniging Drienerlo, die in 
1975 de KNSB-cup veroverde, met Prins aan het eerste bord. 
 
In 1970 werd Prins niet geselecteerd voor het Nederlandse team, dat de Olympiade in het Duitse Siegen zou spelen. Men 
koos voor Hartoch, hoewel Prins hoger op de ranglijst stond. Bovendien werd Hans Bouwmeester van non-playing cap-
tain ineens benoemd tot playing captain, zodat er geen aanvullende speler meer nodig was en de vergoeding kon wor-
den gedeeld door zes man in plaats van zeven. 
 
Prins was des duivels. In een interview in Het Parool van 7 mei 1971 beschuldigde hij de plaatsingscommissie van 
‘corruptie, koehandel en zelfbevoordeling’. Enkele zinsneden uit dat artikel: 
 
• “Dat bestuurscollege mist op enkele punten niveau. Mensen die het leuk vinden van tijd tot tijd hun gezicht te mogen laten zien 

op een departement bij een minister of bij een grootindustrieel. Maar een wantoestand te lijf gaan die verdeeldheid, onrust en on-
tevredenheid in hun eigen sportbond zaait, nee, daartoe zijn de heren niet in staat. De meesten durven het mes er niet in te zet-
ten. Omdat ze bang zijn, geen visie hebben.” 

• “In de keuzecommissie zitten vijf belanghebbende meesters. Die stellen zichzelf natuurlijk voor ieder belangrijk toernooi op. In 
twijfelgevallen gunt een commissielid zichzelf altijd wel het bekende voordeel van de twijfel.” 

• “Ik wil helemaal geen dwarsligger zijn, maar wanneer iedereen zit te slapen, dan dwingen ze me ertoe de zaak eens naar buiten te 
gooien. Misschien dat daarop dan een reactie zal volgen.” 

 
Het artikel leidde tot een breuk met het KNSB-bestuur, dat hem royeerde. Prins werd er niet warm of koud van: “Dat 
royement beschouw ik als een groot compliment. Het is de beloning voor consequent gedrag.” 
 
Ondanks zijn royement bleef Prins tot 1987 voorkomen in de ratinglijst. Althans, min of meer …. 
 
Uitttreksel uit de ratinglijst van 1 september 1987: 

 

Tussen Karin Prins en M. Prins plaatste 
de KNSB een witregel opdat de goede ver-
staander zou begrijpen dat daar de naam van 
Lodewijk Prins diende te worden gelezen. 

 
Prins, J. 1848 
Prins, Karin 1656 
 
Prins, M. 1422 
Prins, P.A. 1592 
Prins, Peter 1632 

 
Wel erg infantiel, en dat vond de KNSB zelf kennelijk ook, want een jaar later zag de ratinglijst er zo uit: 
 
Uitttreksel uit de ratinglijst van 1 september 1988: 

 

Witregel gewist …. 

 
Prins, J. 1381 
Prins, J.H. 1939 
Prins, Karin 1656 
Prins, M. 1450 
Prins, P.A. 1592 
Prins, Peter 1632 

 
Tussen Prins en de KNSB is het nooit meer goedgekomen. Brieven die de KNSB hem stuurde werden ongeopend ge-
retourneerd, en hij vertikte het vertegenwoordigers van het KNSB-bestuur telefonisch te woord te staan. 
 
In 1982 werd Prins door het FIDE-congres, dat vergaderde in het Zwitserse Luzern, benoemd tot honorair grootmeester, 
wat Donner, tijdens dat congres aanwezig, inspireerde tot het schrijven van zijn hilarische artikel ‘Ich muss nach Holland 
bellen’, dat verscheen in De Volkskrant van 11 november 1982. Donner, bij het horen van het nieuws: “Het laatste dat ik 
mij herinner is dat ik langzaam van mijn stoel onder de tafel gleed.” Maar hij had ook waarderende woorden: “Hij heeft 
het verdiend, zeker!” en “Ik had hem niet altijd zo moeten plagen.” Verzoenende woorden, maar die waren aan Prins 
niet besteed want hij was standvastig en onwrikbaar in het onderhouden van zijn vetes. 
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Op 27 januari 1993 vierde Prins zijn 80e verjaardag toen ineens KNSB-vicevoorzitter Goldschmeding op de stoep stond 
met een bosje bloemen. Prins stond hem vriendelijk te woord, en nadat Goldschmeding was vertrokken zei hij tegen zijn 
echtgenote Hermance: “Gooi die bloemen maar in de vuilnisbak”. Tot op het bot principieel, met een knipoog naar zijn 
achternaam zou je het bijna prinsipieel kunnen noemen …. Overigens bleven de bloemen een vuilnisbaklot bespaard, 
want dat kon Hermance toch niet over haar hart verkrijgen. Een van hun dochters kreeg ze mee naar huis. 
 
In zijn laatste jaren schaakte Prins niet veel meer. Zijn laatste toernooi speelde hij in 1993 in het Italiaanse Cattolica, waar 
hij met 4½ uit 9 in de middenmoot eindigde. Hij overleed op 11 november 1999. Vier dagen later werd hij, conform zijn 
wens, in stilte begraven, pas daarna werd zijn overlijden bekendgemaakt. Hij was een kleurrijk mens. 
 
 
 
 

De Hongaarse grootmeester Gideon Barcza (1911-1986) gaf eind jaren ‘60 in Debreczen een simultaanvoorstelling. 
Kort voor aanvang kwam een kleine jongen naar hem toe en zei: “Ik ben acht jaar en ik kan al schaken.” "Geweldig 
mijn jongen", antwoordde Barcza, “ik ben al bijna zestig en kan het nog steeds niet!” 

 
 
 
 

Misverstandje 

– door Dirk Goes – 

Een Amerikaanse vrouw plaatste onlangs het volgende verhaal op de social news-site Reddit: 
 

I am scared that my boyfriend is going to do something terrible to my 
family. 

I’ve raised my 7 year old son as a single mother. But last year, I started 
dating and met my current boyfriend. He’s perfect and is great with kids 
and we’ve been flirting with the possibility of marriage recently. 

That was until last week, I discovered some disturbing writing by his desk. 
I don’t know what it means and I’m getting really paranoid. I stole it from 
his desk. It says:  ‘Kill the KID d4 Nf6 c4 g6 Nc3 Bg7 e4 d6 Nf3 0-0 Be2 e5. 

I have no idea what these numbers and letters mean and I’m really worried 
about the title that says ‘Kill the KID’. I’ve got a really overactive imagi-
nation, but I’m wondering if those numbers/letters are co-ordinates of 
previous children he has killed or something sick like that. I don’t know, 
please just tell me I’m paranoid. I really like him and don’t know why he 
would write this. 

 

 

Tja, da’s even schrikken! Gelukkig was een lezer snel bereid haar zorgen weg 
te nemen: 

 

Kill the KID is a chess book. KID stands for ‘King’s Indian Defense’. The 
co-ordinates are chess notation. The dude isn’t planning on killing your 
kid. 

 

 
Misverstand hiermee opgelost. Of het paar nog bij elkaar is, is niet bekend. 
 
 
 
 


	Colofon
	Inhoudsopgave

