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C2 slaat toe 
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Bezemer/Kikkert niet te temmen 
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Simul Seirawan vs jeugd 
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Redactioneel 

 
Beste clubgenoten, 

Voor u ligt CaissaNieuws 417, het laatste nummer van 

het seizoen 2007-2008. Traditiegetrouw een nummer 

met veel nieuwe kampioenen, en daar is ook dit 

nummer geen uitzondering op. Maar nog niet alle 

strijd is gestreden, want tot diep in de zomer wordt er 

nog gestreden in de matches voor het 

clubkampioenschap in de verschillende categorieën.  

Maar ook de laatste schermutselingen in de externe 

krijgen in CN 417 de nodige aandacht. Daarbij reken 

ik voor het gemak ook de SGA-rapid, de competitie 

die zich in een paar jaar tijd als een aanwinst voor de 

speelkalender heeft bewezen. 

Een laatste nummer ook voor mij als hoofdredacteur 

van CaissaNieuws, want na zo’n anderhalf seizoen 

hou ik het voor gezien. Leden die jaar in jaar uit op 

hun post blijven en bijvoorbeeld het clubblad 

verzorgen zijn bijzonder en schaars. En ook ik ben niet 

zo iemand. Heb ik een tijd het een gedaan, dan 

verslapt mijn motivatie en richt ik mijn aandacht op 

iets anders. Maar ik sluit deze episode wel af met veel 

voldoening, want ik vond het erg leuk om te doen en 

leerzaam bovendien. 

Toen ik bijna anderhalf jaar geleden aan het 

hoofdredacteurschap van CaissaNieuws begon, was 

het mijn doelstelling het blad weer regelmatig te 

laten verschijnen. En dat is aardig gelukt. Als 

voormalige flierefluiter ken ik het belang van een 

strakke deadline  maar al te goed. Orde, tucht en 

regelmaat zijn tegenwoordig mijn levensmotto’s. 

Maar verdorie, door dat ellendige EK voetbal heb ik 

toch nog een keer de deadline een week moeten 

verschuiven. Hopelijk weet ik deze tegenslag deze 

zomervakantie nog te verwerken. 

Maar die regelmaat werkte wel ontzettend goed. Het 

kostte me weinig moeite telkens weer voldoende 

kopij in te zamelen. Want schrijven, dat doen veel 

Caissanen graag. Maar dan moet het wel snel in het 

clubblad te lezen zijn, zo is mijn inschatting. Qua 

actualiteit valt natuurlijk niet tegen het internet op te 

boksen, maar zo semi-actueel kan het mooi de 

vluchtige web-berichten aanvullen. Volgens mij heeft 

onze papieren CN dan ook de komende decennia 

zeker nog toekomst. 

En wie neemt nu het CN-hoofdredacteurschap op 

zich? Welnu, daar kan ik geen volmondig antwoord 

op geven. Wel kan ik verklappen dat zich inmiddels 

jong talent aan de redacteurspoort heeft gemeld. 

Voor mijn vooralsnog fictieve opvolgers heb ik wel 

nog een paar tips. 

Allereerst lijkt het toch echt wel slim de klus niet in je 

eentje te gaan klaren. Het is bepaald geen sinecure 

zo’n CN in elkaar draaien, zo merkte ook ons 

opperhoofd op na zijn gastredacteurschap bij CN416. 

Je hebt natuurlijk dwazen, zoals ondergetekende, die 

het wel een leuke uitdaging vinden om zich in vast te 

bijten. Maar zo’n kunstje uitvoeren leidt wel tot een 

hoog afbraakgevaar. Zo blijkt ook nu. 

Ten tweede kan ik aanbevelen te waken voor het 

opmaakfetisjisme dat hoofdredacteuren nog wel eens 

eigen wordt. Voor je het weet zit je in een ratrace 

zonder einde. Want steeds is er wéér een leuk 

opmaakdingetje waar je veel te veel tijd mee kwijt 

kunt raken. 

Nou ja, voornaamste is natuurlijk lekker te doen waar 

je zelf zin in hebt. Zo, opoe Niek heeft gesproken.   

Een licht gevoel begint nu over me te komen. De 

laatste zin nadert. En ik krijg  nu al zin een lekker vet 

schaakstuk voor het CN van de toekomst te gaan 

schrijven. Dank voor jullie aandacht en de mooie 

stukken die ik van jullie mocht ontvangen. 

Niek Narings   
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Van de voorzitter… 

 

 

Zomervakantie! 

Sinds ik docent op een middelbare school ben, weet ik heel goed wanneer het vakantie is. En voorlopig  werkt 

het weer prima mee. Laten we hopen dat dat zo blijft. 

Ieder nummer heb ik wel weer een geboorte te melden, en ook deze keer is dat het geval. Op 24 mei is Coen 

Jansen vader geworden van dochter Lena. Van harte gelukgewenst, Coen en Séverine! 

De zomercompetitie is alweer een tijdje bezig. Net als vorig jaar spelen we iedere avond rapid in vierkampjes. 

Gelukkig wordt dat nog steeds goed bezocht. Ook zie ik daar nieuwe gezichten, en dat doet me deugd: 

potentiële nieuwe leden, en nieuwsgierigen van andere verenigingen? In ieder geval allemaal van harte 

welkom. 

Let op: Caïssa doet ook mee met de zomervakantie. We zijn vier weken dicht, en wel van dinsdag 15 juli t/m 

dinsdag 5 augustus. Op dinsdag 12 augustus gaan we verder met onze zomercompetitie. En de Algemene 

Ledenvergadering is traditiegetrouw de eerste dinsdag van september, dus dinsdag 2 september. Ik hoop u 

allen daar weer te zien voor een nieuw seizoen! 

Ik wens u allen een fijne zomer toe! 

29 juni 2008, Dennis Breuker 

 

De Capo geeft leiding – Kroegloperstoernooi 22 juni 2008 
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DE EXTERNE 

 

HET EERSTE 

Eindhoven – Caissa I        

Door Martijn van Maanen 

Met de kleinst mogelijke nederlaag heeft Caissa het 

seizoen 2007-2008 afgesloten, en daarmee zijn we 

achterin de middenmoot beland. Wie zich nog 

herinnert hoe het team vorig jaar met hakken over de 

sloot mocht promoveren naar de eerste klasse, zal 

denken dat dit niet eens zo'n gek resultaat is. Maar zo 

voelt dat niet. Ons korte termijn geheugen is immers 

zoveel sterker. Vier maanden geleden prijkte Caissa 

met Voerendaal aan de top van de ranglijst en kon 

een commissie in het diepste geheim aan de slag met 

de voorbereiding van het kampioensfeest. Diverse 

sterke spelers belden Dennis om alvast een plekje in 

het eerste zeker te stellen voor het volgende jaar 

("haben Sie nicht durch Ihrem Softwareprogram 

Evolutionsgemäss die Entwicklung der Rybka 

eingeleitet?",  "You must be this Dr Broyker on ICC, 

great work on the Benkö!", "Ik schaak niet 

onverdienstelijk bij Wageningen, maar heb vroeger 

wel meesterklasse gespeeld en zou zo naar 

Amsterdam kunnen verhuizen…"). Matthijs kon het 

bestuur strikt vertrouwelijk melden dat hij Dvoretsky 

had gesproken voor de vacature van jeugdtrainer en 

dat de club per 2009 zou kunnen verhuizen naar de 

bovenste verdieping van de Rembrandttoren als 

onderdeel van het World Chess Centre, aangenomen 

dat de sponsoring door Gazprom dan rond zou zijn.   

Vanaf dat moment ging het mis. In een eerder Caissa 

Nieuws is reeds uitgebreid stilgestaan bij de wedstrijd 

tegen Voerendaal, die wij met wat meer 

voorbereiding, vasthoudendheid en geluk hadden 

moeten winnen (3,5-6,5). Niet lang daarna kwam 

HMC Calder op bezoek in Sporthal De Pijp (4-6). De 

wedstrijd tegen SMB ging eveneens verloren, 

ondanks een schitterende zege van Niek op Dharma 

Tjiam (4-6).  

De laatste ronde tegen Eindhoven was alleen nog van 

belang voor onze tegenstander, die afhankelijk van 

het resultaat van Voerendaal alsnog kampioen zou 

kunnen worden. Of misschien is dat wel wat te kort 

door de bocht; het redden van onze eer zou immers 

ook wat waard moeten zijn.  

Eindhoven is niet mijn stad. Het enige positieve dat ik 

mij herinner van eerdere bezoeken is het Evoluon. 

Veel sfeer is er niet, behalve wanneer PSV kampioen 

wordt - wat een week na ons bezoek ook lukte. In de 

rustigste wijk bevindt zich een buurtcentrum waar 

zelfs op zaterdag geen activiteiten plaatsvinden en 

schaakclub Eindhoven exclusief haar gasten mag 

ontvangen. Men komt binnen in een ruimte waar 

twaalf tafeltjes met kleedje afwachten of er wellicht 

vandaag iets interessants zal gebeuren. Een 

afgesloten biljarttafel denkt terug aan vroeger en 

mist de asbakken en de piano. De barman heeft pils 

op de tap, een lokaal biertje voor de echte liefhebber, 

gewone chips en paprikachips, en omdat het nog 

vroeg is een kopje koffie voor de heren schakers. Het 

schaken vindt plaats in de kale zaal iets verderop, op 

tafels zonder kleedje. In de hoek staan twee 

materiaalkasten, verder is er nog niets aan gedaan. 

Met posters van alle wereldkampioenen sinds 

Morphy had je het nog wel gezellig kunnen maken, 
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maar als je dat toestaat wil straks elke vereniging wel 

iets in die zaal ophangen en waar blijf je dan. De 

barman kan zich de discussie in 1982 over het 

plaatsen van de ficus nog wel herinneren, en die 

heeft het ook niet gered. 

Het voordeel van zo'n locatie is dat niemand ergens 

door wordt afgeleid en de aandacht volledig wordt 

opgeëist door de stelling op het bord. Alleen al 

daarom is het merkwaardig dat Dennis al na twintig 

minuten tot remise besloot. Hij realiseerde zich pas 

daarna dat hij zich nog uren zou vervelen, en het zal 

niemand verbazen dat hij aan het eind van de dag 

een groot fan van het lokale 

bier was geworden.  Zo'n 

anderhalf uur later kon ik bij 

hem aanschuiven, na een 

totaal mislukt idee in de 

klassieke Grünfeld. Het 

torenoffer op a1 werd 

gevolgd door Dd4, wat 

Topalov een schitterende 

overwinning op Shirov had 

opgeleverd. Hallebeek kent 

dat vast niet, dacht ik, en dat 

klopte ook. Maar ik kende 

het ook niet. Zowel hij als ik 

bleven enige tijd á tempo 

zetten doen om onze onwetendheid te verhullen. 

Nadat ik drie profylactische zetjes had gedaan ter 

voorbereiding van een vernietigende aanval, bleek 

zwart volledig geconsolideerd, waarna ik mij de rest 

van de partij net zo goed had kunnen besparen.   

Op de andere borden liep de wedstrijd echter naar 

wens. Superinvaller Enrico had Niek toegezegd in een 

Russische partij op f7 te zullen offeren en hield zich 

aan zijn woord. Zijn tegenstander Van den Hurk was 

mentaal niet in staat om zich hiertegen te verweren 

en gaf op in een stelling die nog wel perspectieven 

bood. Niek liet de aanval van Roi Miedema over zich 

heenkomen als een tropische regenbui, en stond 

daarna volledig verkwikt meer dan genoeg pionnen 

voor (zie partij). Elwin speelde door tot alle stukken 

van het bord waren, en Hugo hield een iets slechter 

eindspel eenvoudig remise.  

Toen ik later in de middag de speelzaal inkwam stond 

Arno nog goed te keepen, had Michael een sterke 

aanval, en was de d-pion van Kikkert in de Grünfeld 

opgerukt naar de zevende rij. Kort daarna ging 

Michael echter jammerlijk de fout in (zie partij), 

verloor Arno in tijdnood onnodig een stuk en moest 

Robert vanwege eeuwig schaakdreigingen in remise 

berusten. Daarmee lag het lot in handen van Paul. Hij 

had in het verre eindspel een pluspion, goede loper 

en superieur paard, wat voldoende bleek voor remise 

maar niet voor de overwinning. En daarmee bleven 

wij op 4,5 punt steken.  

Al met al lijkt het niet onredelijk om deze nederlaag 

toe te schrijven aan de jonge vaders in het team, die 

hun agressie en doorzettingsvermogen hebben 

ingeruild voor liefde, harmonie en inschikkelijkheid. 

Met mijn eigen score van een half uit vier is het thuis 

niet eenvoudig om uit te leggen waarom ik nog tijd 

vrijmaak voor dit spelletje, maar wanneer je een paar 

jaar verder bent lijkt de oude vorm weer terug te 

komen. Papa Kikkert is met 6,5 uit 9 in ieder geval 

een van de steunpilaren van het team gebleken.  

Eervolle vermeldingen zijn verder op zijn plaats voor 

Elwin, die in de eerste helft beslissende punten 

binnensprokkelde, en Niek, die in de tweede helft 4 

uit 5 wist te scoren. Maar de meeste lof komt dit 

seizoen toe aan teamleider Hugo, die lange tijd op 

een grootmeesterresultaat afkoerste om uiteindelijk 

terug te vallen naar een magere TPR van 2352. 

Lange tijd heb ik gedacht dat Hugo veel sterker was 

dan zijn rating deed vermoeden (bij anderen lijkt de 

rating soms nogal geflatteerd), maar sinds kort is 

bekend dat hij al lang en breed in het vizier is van de 

absolute wereldtop. In het schitterende boek "From 

 Eindhoven 2166 - Caissa 2186 5½ - 4½ 

1. Bas van de Plassche 2377 - Arno Bezemer 2336 1 - 0 

2. Roi Miedema 2279 - Niek Narings 2271 0 - 1 

3. Boris Friesen 2120 - Robert Kikkert 2172 ½ - ½ 

4. Jan Veerman 2188 - Hugo van Hengel 2163 ½ - ½ 

5. Fred Hallebeek 2216 - Martijn van Maanen 2247 1 - 0 

6. Frans Kuijpers 2235 - Elwin Osterwald 2158 ½ - ½ 

7. Jos Sutmuller 2152 - Michael Wunnink 2259 1 - 0 

8. Jan Vosselman 2068 - Dennis Breuker 2020 ½ - ½ 

9. Hans van den Hurk 2029 - Enrico Vroombout 2160 0 - 1 

10. Hans Bosscher 1995 - Paul Schipper 2075 ½ - ½ 
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London to Elista" beschrijft  Barejev de tweede partij 

van Kramnik tegen Leko, waarin de zwartspeler met 

het grootste gemak overeind blijft in een Spanjaard. 

Daarin volgen beide spelers lange tijd, jawel, het 

gezaghebbende voorbeeld Van Delft-Van Hengel, 

Leiden 1998. Over enkele eeuwen zullen jonge 

schakertjes dit boek nog steeds openslaan en vol 

ontzag deze variant naspelen. Een van hen zal dan uit 

nieuwsgierigheid zijn held Van Hengel checken op 

Wikipedia 7.0,  waar de volgende tekst is geplaatst:     

Brilliant mathematician and chess player. Best 

known for his rocksolid defence in the Ruy 

Lopez (1998) which Leko adopted in his match 

with Kramnik. Demonstrated exceptional GM-

level in the Dutch national competition 2007-

2008, with guys like GM De Vreugt crying for 

their mummy. Life long member of Caissa, a 

high profile club in Amsterdam led by the 

famous Dennis Breuker (ICC tag "Dr Broyker") 

until 2064. 

  

Roi Miedema – Niek Narings 

KNSB 1B, 19.04.2008 

 

1.d4 Pf6 2.c4 g6 3.Pc3 Lg7 4.e4 d6 5.f3 c6 6.Le3 a6 

7.Ld3 Pbd7 8.Pge2 b5 9.Dd2 bxc4 10.Lxc4 0–0 11.Lb3 

a5 12.h4 Pb6 13.Pa4 Pxa4 14.Lxa4 Db6? Ik wilde zo 

actief mogelijk spelen en de loper eventueel voor een 

offer op g4 bewaren. Het betere14...Ld7 15.g4 c5 is 

heel spannend.  15.h5?  Ik moet toegeven dat 15.Tc1 

hier erg sterk is. Bijv. 15...Ld7? 16.Lxc6! Lxc6 17.d5+- 

15...Pxh5 16.Tc1 La6 17.Th3 Lb5 18.Ld1 a4 19.g4 Pf6 

20.e5 Pd5 21.Lh6 dxe5 22.Lxg7 Kxg7 23.Dh6+ Kf6 

24.Th5 exd4 25.Pf4 Pxf4 26.Dxf4+ Kg7 27.Dh6+ Kf6  

 

 
 

Een kritiek moment. Wit ruikt bloed, maar er zit 

eigenlijk niks concreets in de stelling. En ondertussen 

staat zwart wel drie pionnen voor. En wat wil zwart 

eigenlijk als hier op zetherhaling speelt? Geen idee of 

ik in tijdnood het vrije veld in zou hebben durven 

lopen met 28.Df4+ Ke6.  Ik ging er stiekem wel al een 

beetje vanuit dat mijn jonge ambitieuze tegenstander 

geen trek zou hebben in een zetherhalinkje. Een week 

eerder had hij nog een glorieus meester-resultaat 

behaald, hetgeen wel eens tot een gevoel van 

onoverwinnelijkheid wil leiden. En dus: 

 28.Tf5+ Ke6 29.Tfc5 f6 30.f4 Da5+ 31.Kf2 Dd2+ 

32.Kg3 Dd3+ 33.Kg2 Df1+ 34.Kh2 Df2+ 35.Kh1 De1+ 

36.Kh2 Df2+ 37.Kh1 Tac8 38.T5c2 De1+ 39.Kh2 De3 

40.Kg2 Kd7 41.Lf3 d3 42.Td1 c5 43.Te2 Dd4 44.Te4 

Dxb2+ 45.Te2 Dd4 46.Te4 Dd6 47.Dxh7 Tce8 48.Dxg6 

f5 49.Dxd6+ exd6 50.gxf5 Txe4 51.Lxe4 c4 52.Kf3 Lc6 

53.Lxc6+ Kxc6 54.Ke4 Kc5 55.f6 Txf6 56.f5 Tf8 57.a3 

Te8+ 58.Kf4 Kd4 0–1 

 
Na veel te lang doorgespeeld te hebben, ik verbleef 

inmiddels uit ergernis meer in de bar bij mijn 

bierdrinkende uitgespeelde teamgenoten, bleek mijn 

tegenstander opeens bezig de beginstelling weer op 

te zetten. Hij murmelde iets van ‘Na Tc1 sta ik 

natuurlijk helemaal gewonnen.’ Tja, dan weet je 

meteen wat voor vlees je in de kuip hebt. Gezellig na-

analyseren zat er niet in... 

 

 

Michael Wunnink – Jos Sutmuller 

KNSB '07-'08 (9), 19.04.2008 

 

1.e4 e6 2.d4 d5 3.Pd2 c5 4.exd5 Dxd5 5.Pgf3 cxd4 

6.Lc4 Dd6 7.0–0 Pf6 8.Pb3 Pc6 9.Pbxd4 Pxd4 10.Pxd4 

a6 11.Te1 Dc7 12.Lb3 Ld7 13.Df3 0–0–0 14.Lf4 Ld6 

15.Lxd6 Dxd6 16.Tad1 Dc7  

[16...Dc5 17.Td3 Kb8 18.Dg3+ Ka7 19.Dxg7 Ph5 

20.De5 Dxe5 21.Txe5 Pf4+= 22.Td1 f6 23.Tee1 e5 

24.Pe2 Pg6 25.f3 Lc6 26.Kf2 b5 27.Pg3 Pf4 28.Pf5 Kb6 

29.Ph6 Thf8 30.Pf7 Tde8 31.Td6 Kc7 32.Txf6 Te7 

33.Txf4 1–0 Beliavsky,A (2645)-Nogueiras,J 

(2560)/Madrid 1988/EXT 97 (33)]  

17.Td3 Kb8 18.Tc3 Dd6 19.Td3 Dc7 20.Tc3 Dd6 

21.Td1 De5 22.Lc4 Lc8N 

 [22...Ka7 23.b4 La4 24.Tcd3 Tc8 25.Lb3 Lxb3 26.axb3 

De4 27.Dg3 Ka8 28.f3 Dg6 29.Df2 Pd5 30.Dd2 e5 

31.Pe2 Db6+ 32.Kh1 Pxb4 33.Tc3 Tcd8 34.De1 Txd1 

35.Dxd1 Td8 36.De1 f6 37.h3 Struchkova,S (2250)-

Zatonskih,A (2205)/Yalta 1995/EXT 97/0–1 (45)] 

23.Lxa6 Td5  diagram 
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 24.Tc4?! [24.Tb3! Txd4 (24...Dd6 25.Lxb7 (25.c4±) 

25...Lxb7 26.c4 e5 27.Txb7+ Kxb7 28.Pf5+-) 25.Txb7+ 

Ka8 26.Txd4 Dxd4 27.Tb4+ Dd5 28.Da3+-] 24...Dd6 

25.Td3?? [25.Txc8+  Txc8 (25...Kxc8 26.Lxb7+ Kxb7 

27.c4±) 26.c4 Txc4 27.Lxc4 Txd4 28.Txd4 Dxd4 

29.Dd3=] 25...Dxa6 26.Dg3+ e5 27.Pc6+ bxc6 28.Tb4+ 

Lb7 29.Dxg7 Tg8 30.Dxf6 Txd3 31.Dxe5+ Ka8 32.cxd3 

Dxa2 33.De1 c5 34.Tb5 Dd5 35.f3 Txg2+ 36.Kh1 Tg8 

[36...Tg8]  0–1 

 
 

 

 

HET ACHTSTE 

Zeperd ten besluit goed seizoen 
 

Door Karol Lesman 

 

De laatste wedstrijd van het achtste. Het werd dan weliswaar geen 1–7, zoals de tegenstander op zijn website 

had gedreigd, maar we hebben de laatste (uit) wedstrijd van de competitie tegen Het Probleem 5 uiteindelijk 

toch nog dik verloren. Ondanks dit slechte resultaat maar vooral door het verlies van Almere 7 tegen VAS 10 

(3,5-4,5) eindigde Caïssa 8 dit jaar op een mooie derde plaats. De wedstrijd begon nochtans veelbelovend, 

want met een supersnelle en wederom onnavolgbare overwinning door Anne stond het na nog geen drie 

kwartier 0–1! Achtereenvolgens werd er verloren door vaste spelers Jaap (van Velzen), Pold, Wim en Jeanne. 

Onze graag geziene invallers Maurice en Jaap (Tanja) speelden daarna nog wel remise, maar verder kwamen 

we niet, ook omdat ondergetekende jammerlijk zijn laatste (remise)partij verloor: 2-6. En omdat we nu 

eenmaal niet altijd verdiend verliezen maar ook weleens onverdiend winnen en gewoon omdat het een leuke 

partij is, nog een gambiet uit een van onze gewonnen (thuis)wedstrijden tegen De Raadsheer 4 van Jaap Tanja. 

 

Richard van Deun - Jaap Tanja 
Raadsheer 4 - Caissa 8 Amsterdam, 08.04.2008 

(Commentaar: Jaap Tanja) 

 

Een partij die ik eigenlijk had moeten verliezen. 

Alleen een totale black-out van wit, die in een 

vlaag van verstandsverbijstering zijn dame 

weggeeft, zorgt er voor dat ik het punt heb 

binnengehaald. Geen overwinning dus om echt 

trots op te zijn. Maar het was wel een leuke, open 

en vooral ook leerzame partij, met de nodige 

fouten natuurlijk. Achteraf zie ik dat ik in het 

middenspel goede kansen heb laten liggen om echt 

door te drukken. 1.f4 Ik heb zelf lange tijd 1. f4 

gespeeld en vond altijd het From's gambiet het 

leukste - en het moeilijkste - antwoord. Tegen 

Micha ben ik met wit nog eens tegen een vreselijke 

zeperd aangelopen met dit gambiet. Maar schaken 

is niet voor bange mensen. 1...e5 2.fxe5 d6 3.Pf3 

Ha, mijn tegenst ander kent het gambiet niet - of 

durft het niet aan - en geeft de pion terug. Een 

eerste kleine psychologische overwinning. 3...Pc6 

4.e4 dxe5 5.Lb5 Ld7 Achteraf gezien te voorzichtig 

gespeeld. Ik had direct 5. Lc5 moeten spelen, om 

de korte witte rokkade onmogelijk te maken. 6.0–0 

Lc5+ 7.Kh1 Pf6 8.d3 h6 Ook niet echt goed. Beter 

was 8... De7. Nu gaat de zwarte e-pion verloren. 

9.Lxc6 Lxc6 10.Pxe5 Dd6 11.Lf4 De6 Toch maar 

gelijk even de dame uit de penning halen. 12.d4 

Dat is een tikje overmoedig van wit. Waarom niet 

gewoon lekker stukken ontwikkelen, bijvoorbeeld 

12. Pc3. Nu krijgt zwart mooi tegenspel. 12...0–0–0 

Diagram 
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13.d5 Toe maar! Hier heb ik wel nagedacht en 

geaarzeld, maar het niet goed berekend. Kan ik 

mijn dame in laten staan en 13... Pxe4 spelen? 

Achteraf bezien zonder veel risico. Het gevaar van 

14. dxe6, Txd1, 15. Txd1, Pf3 (schaak) is 

levensgroot en levert een volle toren op. Wit kan 

natuurlijk ook verdedigen met 14. Lg3, maar dan is 

Txd5 een afdoend antwoord. Ik overzag het 

allemaal niet goed en deed ten onrechte een 

verdedigende zet. Daar heb ik spijt van gekregen... 

13...De8 14.Pxc6 bxc6 15.Te1 Pxe4 Maar nu ben ik 

eigenlijk te laat! 16.Dg4+ Kb7 17.dxc6+ Dxc6 Had ik 

hier niet beter 17...Ka8 moeten spelen. Mijn dame 

staat op e8 een stuk beter - maar ook meer 

kwetsbaar - dan op c6. [17...Kxc6 Had ik hier niet 

beter 17...Ka8 moeten spelen. Mijn dame staat op 

e8 een stuk beter - maar ook meer kwetsbaar - dan 

op c6. 18.Lg3] 18.Lg3 The8 19.Pc3 Td4 20.Pxe4 

Tdxe4 21.Dxg7 Nu glipt het zand van de partij 

tussen m'n vingers en zie ik weinig leuke zetten 

meer. Wit kan zonder problemen op pionnenjacht. 

21...Db5 22.Txe4 Txe4 23.Dxf7 Lb6 24.b3 De2 

25.Dd5+ Ka6 Ik stond nog niet op het punt om op 

te geven, maar zag het vervolg wel somber in. Wit 

tast echter pijnlijk mis... 26.Dc4+ Txc4 Wit geeft op. 

Het treurige eind doet wat pijn aan de ogen. Maar 

verder wel een partij om nog een keertje na te 

spelen. 0–1 

 

SGA RAPID COMPETITIE 

Toch nog een klok 
Door Paul Schipper 

In de vorige editie van Caissanieuws was van mijn 

hand nog een klaagzang te lezen over het gebrek aan 

prijzen. Om nog maar een te onderstrepen dat ik een 

loser ben presteerde ik het om bij het OKU toernooi 

in 32 uur 60 ratingpunten te verliezen. Wellicht een 

record? Maar niet eentje waar je trots op kunt zijn. 

Jullie zullen dan ook wel begrijpen dat ik er geen 

woorden meer aan vuil wens te maken. Ondanks dat 

ik heel goed weet dat er niets leukers is dan de 

verhalen over andermans deceptie eens op het 

gemakje tot je te nemen. 

Maar toen kwam er een onverwacht toetje aan het 

seizoen. Ik mocht meemaken dat Caissa 2 in de SGA 

rapidcompetitie de hoofdprijs ging winnen. Hetgeen 

overigens niet zozeer dankzij mijzelf gebeurde. Meer 

ondanks mijzelf. Maar goed, daar kon binnen het 

team niet over geklaagd worden. Want nadat het 

teamleiderschap mij was opgedrongen, heerste ik 

natuurlijk als een dictator. Mugabe kan daar nog een 

puntje aan zuigen, zou ik zeggen. 

De voorrondes verliepen in onze poule wat vreemd. 

De club met de laagste ELO, Almere, werd 1
e
 in de 

voorronde. Caissa twee haalde zeer regelmatige 

uitslagen binnen, met één uitzondering. De wedstrijd 

tegen HWP/TOZ (een combinatie van Het Witte Paard 

Zaandam en Tuindorp Oostzaan werd met maarliefst 

3½-½ verloren. In de overige wedstrijden werden 

minimaal 2 en maximaal 3 punten gehaald. Een en 

ander resulteerde in de volgende eindstand aan kop: 

1-2 Tal/DCG 1, Almere 2 25 punten 

3 Caissa 2 21 punten 

4 HWP/TOZ 20 punten 

5 Zukertort Amstelveen 3 19 punten 
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Hiermee was Amstelveen dus uitgeschakeld voor de 

finale, en resteerde een mooie uitdaging voor de top 

4. En die grepen we met beide handen aan. Helaas 

was topscoorder Olaf Ephraim verhinderd, en 

moesten we het doen met superinvaller Michel Kahn. 

Prestatiegericht als ik ben vroeg ik natuurlijk de 

hoogst gerate speler die ik reglementair mocht 

opstellen. En bovendien een gehaaide vluggeraar. Ik 

was zo blij met Michel dat ik hem meteen vol 

vertrouwen op het eerste bord liet plaatsnemen. En 

dat beschaamde hij niet. Met prachtig spel bouwde 

hij de ene na de andere gewonnen stelling op. Die hij 

dan vervolgens wel weer verprutste, waardoor hij 

met ½ uit 3 toch een beetje gedesillusioneerd het 

feestje meevierde. Want een feestje werd het. 

Basisspelers Bert Schaeffers (2½ uit 3) en Dennis 

Breuker (3 uit 3) maakten het wel heel bont. En ikzelf 

deed met 2 uit 3 ook nog een duit in het zakje. En 

omdat de concurrenten meestentijds 2-2 speelden 

tegen elkaar werden we met 8 uit 12 glorieus winnaar 

van de finaleavond, hetgeen resulteerde in de winst 

van een nieuwe klok. Geen dank Elwin. 

 

En dan is er warempel nog een partijtje ook. Er is 

natuurlijk bijna geen mens die rapidpartijen noteert, 

maar dan ken je Dennis nog niet. Alles moet bewaard 

blijven. En zodoende: 

Thomas Kuilman (1961) - Dennis Breuker (1985) 

SGA rapid Amsterdam (4.3), 11.06.2008 

[Dennis Breuker] 

Onze strenge teamleider verlangde een partijtje met 

luchtig commentaar. Bij deze. Welk partijtje moet je 

dan nemen? Nou, het allerlaatste potje dan maar. We 

hadden van tevoren uitgerekend dat we bij 2-2 zeker 

kampioen waren, en bij 1.5-2.5 verlies misschien. 

1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.Pg5 d5 5.exd5 b5 6.Lf1 

Pxd5? Oeps. Hier vergis ik me. De theorie geeft eerst 

Pd4, en dat wist ik ook wel. Maar ik was te snel aan 

het zetten. 7.Lxb5 Lb7 8.d4 Le7 9.Pf3 e4? Ik was zo 

aangeslagen door mijn zetvolgorde dat ik gekke 

dingen deed... 10.Pe5 Dd6 11.c4 Pdb4 [Ik had 

11...Pb6 gepland, maar dan volgt natuurlijk 12.c5] 

12.a3?  
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De vraagteken is van Rybka. Ik vond het een goede 

zet, die ik ook had verwacht. 12...Pd3+? Logisch toch? 

Maar hier mis ik een mooie kans! [12...Dxd4! was een 

heel mooie oplossing van al mijn problemen.] 

13.Pxd3 exd3 14.d5 en uit. Ik wilde de druk op ons 

team niet te groot maken door nu op te geven, en 

besloot wat te gaan rommelen. 14...De5+ 15.Le3 0–0 

16.Lxc6 Lxc6 17.dxc6 f5 18.0–0 f4 Kijk, het begint er 

al wat dreigend uit te zien. 19.Dxd3? wit wilde 

vereenvoudigen. Hij vertrouwde de aanval na f3 niet. 

Onterecht, denk ik. 19...fxe3 20.Dxe3 Dxb2 [20...Dxe3 

21.fxe3 Lc5 wint e3 maar ruilt bijna alles.] 21.Pc3 Lf6 

22.Pe4 Dxa1 Ik besloot de materiaalverhouding 

ongelijk te maken. Chaos creëren! Maar wit blijft 

natuurlijk gewonnen staan. 23.Txa1 Lxa1 24.Pg5 

dreigt stikmat. 24...Tae8 25.Dc1 Ld4 Zwart krijgt 

steeds meer kansen. Hier begon ik me wat meer op 

mijn gemak te voelen, en durfde ik zelfs teamleden 

naar mijn stelling laten kijken. 26.Ph3? Te2 27.Dd1 

Lxf2+ 28.Pxf2 Tfxf2 Hier zag ik al eeuwig schaak 

motiefjes opdoemen. Zou het gaan lukken? 29.Dd8+ 

Tf8 30.Dd5+ Tf7 31.h3 Vanaf hier geef ik een 

reconstructie van het idee van wat er gebeurd is. De 

zetten kloppen niet precies. 31...h6 32.Dc5 Ta2 

33.Dxa7 Kh7 34.De3 Tf8 35.De4+ Kh8 36.De5 Tff2  

 

 
 

37.Dxc7? [Tijdens de partij zag ik 37.Dg3 en met de a-

pion rennen. Als zwart dan deze pion neemt, sla je op 

c7 en lopen de c-pionnen door. Nog steeds totaal uit, 

dus. Maar wit zit er een beetje doorheen, zo lijkt het.] 

37...Txg2+ 38.Kh1 Tgb2 En uit, dacht ik. 39.Da7? Nu is 

het zeker uit. [39.Dc8+ Kh7 40.Df5+ Kg8 41.Dc8+ Kf7 

42.Df5+ Ke7 43.De5+ Kd8 44.Dd6+ Ke8 en zwart 

ontsnapt niet uit het eeuwig schaak.] 39...Tb1+ 

40.Dg1 Txg1+ 41.Kxg1 Txa3 42.Kf2 Tc3 43.c7 Txc4 En 

wit gaf op. Dat kwam goed uit, want ik had nog maar 

47 seconden op de klok. Uiteindelijk wonnen we 

hierdoor met 2.5–1. 5 en is de club weer een nieuwe 

klok rijker. 0–1 

 

Voor de volledigheid nog de scores van Caissa 2: 

Dennis Breuker 6½ uit 9 

Olaf Ephraim 6½ uit 9 

Paul Schipper 6½ uit 12 

Bert Schaeffers 6 uit 9 

Jildo Kalma 2 uit 3 

Martijn Miedema 1 uit 3 

Michel Kahn ½ uit 3 

En dan nog dit. Met de allerlaatste schaakbewegingen 

van het seizoen wist ik zowaar nog een prijs binnen te  

 

halen. Samen met Sander Tigelaar grepen wij één van 

de vele ratingprijzen tijdens het Kroegloperstoernooi. 

We begonnen met een Zwitsers gambiet, dat we 

enigszins tegen onze zin tot over de helft van het 

toernooi volhielden. Met een score van 3 uit 8 

bungelden we toen onderaan de ranglijst. Daarna 

mochten we allebei nog 3 huisschakers huiswaarts 

sturen en eindigden we op 9 uit 14. De TPR’s zijn 

waarschijnlijk niet om aan te zien, maar dat weet 

natuurlijk niemand.Maar goed, ik zal nooit meer 

zeuren. Eigenlijk ben ik gewoon een winnaar. 



Topscore nader beschouwd 
Door Bert Gijsbers 

Tijdens de SGA-rapid werd ik topscorer in de 2e klasse 

met 9,5 uit 12. Is dat nou zo'n goede prestatie? Dat 

weet ik eerlijk gezegd niet. Mijn tegenstanders 

overzien steeds simpele tactische wendingen en 

geven mij aldus makkelijke punten cadeau. Ter 

illustratie hiervan geef ik u de volgende 6 

partijfragmenten. 

 

Cor Groen – Bert Gijsbers 

SGA rapid (2), 21.05.2008 

 

 
 

# 21.Tb1? [Wit had hier de keuze uit 3 fraaie 

mogelijkheden. 21.Txd5 exd5 22.Lb5 0–0 23.Lxd7 

Lxd7; Of 21.Txb7 Dxb7 22.Lb5+ Kf8 23.Lc6 en wint.; Of 

21.Tc5 e5 22.Dg3 0–0 23.Lf6 en wit heeft een 

winnende aanval.] 21...a6 22.Kf2? De witte koning 

liep op e1 geen enkel gevaar. 22...e5 [22...h6 23.Lh4 

g5 Zou ook goed zijn geweest.] 23.De3 e4 24.Le2? 

Elke andere zet was beter. Zelfs Ke1. 24...Df5+ met 

stukwinst. 0–1 

 

Kees Vlak - Bert Gijsbers 

SGA rapid (3), 21.05.2008 

 

 
 

# De stand na 15. Pa4. Zwart antwoordde met: 

15...Tae8?? Dit ontneemt het zwarte paard het 

laatste vrije veld. 16.e5 Pe4? 17.dxe4 en wit won 

spoedig. 1–0 

 

Bert Gijsbers - Frans Smit 

SGA rapid (4), 26.05.2008 

 

 
 

# In de 4e ronde moest ik tegen een 2079. Toch was 

deze al op de 3e zet uit de theorie. Na 16. Pe2 volgde: 

16...Lg4?? 17.Dd4+ En zwart gaf na enig nadenken 

op. 1–0 

 

Cas Zwaneveld - Bert Gijsbers 

SGA rapid (5), 26.05.2008 

 

 
 

# In de match C3 tegen C4 speelde ik tegen Cas. 

12.dxc5? Dit ondermijnt het witte centrum en helpt 

alleen zwart. 12...Lxc5 13.b4 Lb6 14.b5?? Wil het 

zwarte paard wegjagen, maar ziet niet dat de 

volgende tussenruil een pion verliest. 14...Pxg3 

15.hxg3 [Het geplande 15.bxc6 faalt op: 15...Pxe2+] 

15...Pxe5 16.Pxe5 fxe5 17.Pd2 0–0 [Nu komt het 

paard naar f3. Daarom was beter: 17...e4 ] 18.Pf3 e4 
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19.Pe5 Le8 20.Tad1 Tf5 [20...h5 was ook leuk 

geweest om eerst het witte paard zijn laatste veld te 

ontnemen.] 21.Pg4 Lh5 22.Kh2? [De loper op e2 had 

dekking nodig door: 22.Td2 ] 22...Taf8 23.f4?? Dit 

verliest een stuk. 23...exf3 24.gxf3 Lxg4 25.fxg4 Tf2+ 

En Cas gaf me een hand waarmee we als eerste klaar 

waren en naar de overige teamverrichtingen konden 

gaan kijken. 0–1 

 

Bert Gijsbers – Tjark Vos 

SGA rapid Tal/DCG (6), 26.05.2008 

 

 
 

# In de 6e ronde moest ik tegen het 12-jarig talent 

Tjark Vos. Hij speelde af en toe sterk, maar wist niet 

goed hoe een koningsaanval op te zetten. Na 23. c5 

ontstond de volgende stelling: # 23...Db7?? Dit 

plaatst de dame op dezelfde open diagonaal als de 

koning. Dat is niet verstandig als ik nog een loper heb. 

[Beter was: 23...Lg4 ; of: 23...Pd5 ] 24.Ta3 [24.De2; of 

24.Da3 waren nog beter geweest.] 24...hxg2?? 

Onbegrijpelijk. 25.La6 Pd5 26.cxb6 axb6 27.Db5 Pd4 

28.Lxb7+ Kxb7 29.Da6+ 1–0 

 

Yvette Nagel - Bert Gijsbers 

SGA rapid (9), 06.06.2008 

 

 
 

# In de 9e en laatste partij van de voorrondes moest 

ik met zwart tegen mevrouw Nagel (2004). Na 14. h3 

van wit dacht ik nog maar aan 1 ding en dat was een 

kwaliteitsoffer op f3. En dus: 14...Thf8 15.Lg5?? Dit 

creëert een penning, maar negeert mijn intenties en 

verliest geforceerd minstens een stuk. 15...Tde8 

16.Dc4 [16.Df5 h6 helpt niet.] 16...Pe4 Haar penning 

is in het niets opgelost en al mijn stukken doen lekker 

mee. 17.Le3 Txf3 18.gxf3 Dxh3 Met matdreiging. 

19.f4 Te6 Dreigt weer mat. 20.Dxe6 Dxe6 21.Tfd1 

Dh3 22.Pc5 Pf6 23.d5 Pe7 24.Tac1 Pf5 25.Pe6 Pxe3 

Tijdens de finale had ik helaas een complete off-day 

en speelde ik 3 partijen beneden mijn normale 

niveau. Ik mocht nog van geluk spreken dat ik met 2 

remises wegkwam. Gelukkig was Cas zo collegiaal om 

van mijn naaste belager Ramon van Beemdelust te 

winnen, zodat ik alsnog de trofee voor de hoogste 

score in onze klasse in ontvangst mocht nemen. 

 0–1 
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DE INTERNE  - DE MATCHES 

 

HET SCOREBOARD 

Categorie 

Winnaar 

turnus               Eindstand 

Algemeen A Niek Narings 0 1 1 0 1 ½ 3 ½ 

  B Enrico Vroombout 1 0 0 1 0 ½ 2 ½ 

            

t/m 2000 A Paul Schipper   

  B Aldo van de Woestijne 
Paul trekt zich terug. Komt er nog 
een match? Onbekend…   

            

t/m 1800 A Marjolein Theunissen 0   

  B Michiel Pos 1 Match in progress…   

            

t/m 1650 A Huib Vriens 1 ½     1 ½ 

  B Peter van der Werf 0 ½     ½ 

            

t/m 1500 A Margreet Ligtenberg 1 0 0 0   1 

  B Karol Lesman 0 1 1 1   3 

                    

 

Narings vs Vroombout 
Door Niek Narings 

Midden tussen de EK-wedstrijden , relaxte zomerrapidpartijtjes voor de rest van Caissa en zonnig Kroegschaken 

in de Pijp moest het gaan gebeuren. De beslissing om het clubkampioenschap van Caissa was eindelijk 

aanstaande. Als winnaar van turnus A had ik me niet in de strijd van turnus B gemengd, maar natuurlijk de 

concurrentie wel in de gaten gehouden. Dat Enrico wist te scoren in de tweede helft was geen verrassing, hij 

had immers in de eerste seizoenshelft al bijna gewonnen.  Een terechte finalist van de interne competitie van 

dit jaar. Maar ik was uitgerust en vol vertrouwen na een paar lekkere KNSB-potten, dus vloog ik er in de eerste 

partij meteen lekker in. 

Niek Narings – Enrico Vroombout 

Caissa Match (1), 03.06.2008 

1.e4 c5 2.Pf3 d6 3.d4 cxd4 4.Pxd4 Pf6 5.Pc3 a6 6.h3 

Een leuk zetje dat vroeger wel eens door Fischer 

gespeeld werd, en onlangs ook door Carlsen en 

Karjakin. Nochtans geen slecht comité van 

aanbeveling. En tegelijkertijd lijkt het zetje in eerste 

instantie zo onschuldig als een lammetje, waardoor 

het juist een gevaarlijk wapen blijkt tegen de 

onvoorbereide. Ook Enrico weet zich niet goed raad. 

6…Pc6 7.g4 e6 8.Lg2 Db6 9.Pde2 h5 10.g5 Pd7 11.b3 

Da5 12.f4 Pb6 13.Le3 h4 14.a3 Pd7 15.0–0 Dc7 

16.Dd2 Pb6 17.f5 Pe5 18.Ld4 Pc6 19.g6 Pxd4 

20.gxf7+ Dxf7 21.Dxd4 Dc7 22.Pf4 e5 23.Pfd5 Pxd5 

24.Pxd5 Dd8 25.Dc4 Ta7 26.Pc7+ Kd7 27.Pe6 b5 

28.Dd5 Db6+ 29.Kh1 Ke8 30.Tad1 Th6 31.Pg5 De3 
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32.Pe6 Lxe6 33.fxe6 Tg6 Diagram  

 

 

 

Ging het tot dit moment net iets te soepel? Of waren 

het de zenuwen.  

34.Txf8+? [34.Dc6+ Ke7 35.Dxd6+ Ke8 36.Dxf8 mat, is 

wel zo eenvoudig.] 34...Kxf8 35.Dxd6+ Kg8 In mijn 

'calculatie' kon ik nu Dd8 mat uitvoeren. Maar h7 is 

voor zwarte monarch zo veilig als een Zwitserse 

bankkluis. 36.Dxe5 [36.e7 wint hier alsnog prachtig. 

En ik had hem met de belangrijkste pointes nog 

gezien ook! Maar ook zag ik nog een heleboel andere 

fantastische varianten waarin zwart via een offer op 

g2 eeuwig schaak zou houden. Raar hoe zo'n hoofd 

onder druk soms verandert van een heldere 

denkmachine in een psychedelische verzameling 

eiwitten...] 36...De2 37.Tg1 Te7 38.Dd5 Texe6 

39.Dd8+ Kh7 40.Dxh4+ Th6 41.Dg3 Teg6 42.Dd3 Df2 

43.e5 Vanaf hier lukt het mij niet verder de zetten te 

reconstrueren. In hevige beiderzijdse tijdnood ging 

het ongeveer zo: Zwart lukt het niet de koningsaanval 

door te drukken en berust in dameruil en torenruil. 

Het ontstane eindspel met een vrije e-pion gedekt 

door loper op g4 heeft remisetrekken, maar wit laat 

zich tot een fatale Koningswandel verleiden, waarna 

zwart met een kwal-offer een gewonnen 

pionneneindspel bereikt... 0–1 

 

Een Caissaan met een stalen geheugen herinnerde 

wist me na deze ontknoping nog meer in een vrolijke 

stemming te brengen: ‘Goh, het verloop van deze 

partij doet me denken aan die ene van je uit je Match 

tegen Wunnink van jaren terug, weet je nog?’. Ja, 

mijn pruttelende hersencellen wisten die horrorpartij 

ook weer op te rakelen. Gelaten bevestigde ik de 

vrolijkerd zijn historische kijk op de zaken. Om 

meteen een ander ietwat minder deprimerend 

onderwerp op te zoeken. Iets wat nu ook ga doen, 

haha. 

Beeehhhh, wat was het vervelend wakker worden de 

volgende ochtend. En ik zou pas een week later dit 

fiasco van me af kunnen spelen. 

Enrico Vroombout – Niek Narings 

Caissa Match (2), 10.06.2008 

Wat te zeggen van deze partij? Enrico heeft genoeg 

aan remise en speelt op safe. Dat vond ik niet zo erg, 

want ik zat me de hele week al druk te maken of ik op 

zijn verwachte 1.e4  mijn nieuwe liefde de Pirc van 

stal zou halen. 

 1.d4 Pf6 2.Lg5 e6 3.Pf3 c5 4.e3 Db6 5.Dc1 d6 6.Pbd2 

Pbd7 7.Ld3 h6 8.Lh4 g5 9.Lg3 Ph5 10.c3 Dc7 11.b4 

Pxg3 12.hxg3 Lg7 13.Tb1 b6 14.Da3 Lb7 15.bxc5 dxc5 

16.Le4 Lxe4 17.Pxe4 Dc6 18.Ped2 0–0 19.0–0 

diagram 

 

 

 

Ik heb een soort hyper-Grünfeld opstelling in kunnen 

nemen en wits centrum valt spoedig. 

19… g4 20.Pe1 e5 21.dxe5 Pxe5 22.Da6 Tfd8 23.Pb3 

De4 24.Tc1 Pc4 25.a4 Td7 26.a5 Tad8 27.axb6 axb6 

28.Da2 De6 29.Tc2 h5 30.Pc1 Pd2 31.Dxe6 fxe6 

32.Pe2 Pxf1 33.Kxf1 Td2 0–1 

Rare pot. Enrico lijkt niet zijn eigen spel gespeeld te 

hebben en met kleine middelen won ik snel. En zo 

konden we ons op gaan maken voor de beslissende 

rapid- of zelfs vluggerpartijen. 

In die barrage, twee weken later, wist ik snel op 

voorsprong te komen nadat Enrico opnieuw geen 

goed antwoord op een zijvariant tegen de Najdorf-
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siciliaan wist te vinden. Geërgerd wilde hij meteen 

doorgaan met de volgende partij. Alsof hij er zo snel 

mogelijk vanaf wilde zijn. Ik verzocht hem om een 

kleine pauze. Maar die bleek Enrico meer goed te 

doen dan mij, want na de rust wist Enrico zijn eerste 

goede pot van de match te spelen en vermorzelde op 

zijn beurt mijn Siciliaan. Had ik maar Pirc moeten 

spelen, zo sprak ik mijzelf vermanend toe.  

Vluggeren. Het is niet mijn specialiteit, maar ooit toen 

ik nog jong en pril was had ik eens het Noordhollands 

Jeugdkampioenschap van 1990 tot 20 jaar in een 

match tegen Richard Duin beslist, zo vertelde ik Wim 

en Lesley tijdens een sigaretje op de stoep van Huize 

Lydia. Tja, die stond me wel nog erg  goed in het 

geheugen gegrift. 

Het werd tenenkrommend spannend. Met zwart 

speelde ik dit keer wel Pirc en won een stuk. Echter, 

de stelling zat potdicht. Ik offerde een stuk terug, ging 

met pionnen lopen, won wederom  een stuk, maar 

moest het uiteindelijk hebben van rossen, beuken, 

bijna grommen en kreunen. Vlag! Zelf had ik nog een 

ruime drie seconden. 

Even later: weer Siciliaan. Ik kies voor de goeie ouwe 

Grand-prix, krijg initiatief, win een pion. Enrico met 

de koning naar de damevleugel, hij opent de stelling, 

is op zoek naar tegenspel, offert een kwal. Maar ik 

weet het te neutraliseren, geef de kwal terug in ruil 

voor een moordadige d7-vrijpion. Mijn Dameschaak 

op c8 gedekt door d-pion. Ka7, Dc5 schaak Ka8, Dc8 

schaak, Ka7 Dc5 schaak! Enrico steekt zijn hand uit.  

Opgelucht haal ik adem. Het is gelukt. Ik mag weer op 

onze Beker aller Bekers.  

En daarmee mag ik ook meedoen aan het MLM van 

dit jaar. Leuk!    

 

   

 

 

 

DE MATCH rating tot 1650: Vriens vs van der Werf 

 

Huib  Vriens  - Peter van der Werf  

Caissa, match tot 1650 (1), 20.05.2008 

[Huib Vriens] 

 

1.e4 e5 2.Pc3 Pf6 Niet scherp open, geen 

Frankenstein-Dracula, gewoon 3.g3 Lc5 4.Lg2 0–0 

5.Pf3 Te8 6.0–0!? [Bij het PK ontstond een 

soortgelijke stelling en speelde ik 6.Pxe5 Peter 

antwoordde met 6...Txe5 en ik kreeg na 7.d4 een 

mooie stelling die ik later weer verknoeide, ook door 

sterk spel van Peter. Het werd remise. Nu durfde ik 

het niet goed aan. Ik dacht dat Peter het wel zou 

hebben geanalyseerd en tot een beter antwoord zou 

kunnen komen.] 6...c6 7.d4 exd4 8.Pxd4 d5? mist de 

volgende zet van wit. Belangrijkste is echter dat zwart 

de koninsloper sterke ontwikkelingsmogelijkheden 

biedt. Dat zal later ook blijken. 9.Pb3! Lg4 10.Dd3 Lb6 

11.Lg5!? diagram 

 

 

 

Zwart lijkt niet slecht te staan, de stelling heeft zich 

toch nog flink geopend. [Direct 11.exd5 was beter, 

maar ik vreesde toekomstige grappen op de 7e rij, 

zoals Be2.] 11...Pa6? [Hier had Peter 11...dxe4 

moeten spelen, of misschien zelfs d4. Dan was m.i. 

een betere stelling de zijne geweest.] 12.exd5! Nu 

wel natuurlijk. 12...h6? Nu gaat het fout met de 

zwarte stelling. Nog een pion de mist in. 13.Lxf6 Dxf6 

14.dxc6 Tad8 15.Dc4 Le6 16.Da4 Pc7 17.cxb7 de 3e! 
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17...Ld7 18.Dc4 Lf5 19.a4 Pe6 20.a5 Ld4 21.Pxd4 

Pxd4 22.Pd5 De5 23.Pe3 Le6 24.Da6 Dc5 Peter begint 

te schaken en het wordt spannend. Is mijn dame 

veilig? 25.c3 Lijkt gedwongen. Creeert een wenselijk 

luchtgaatje of valt na ..Rd6 de zwarte dame aan 

metcxd4 25...Pb3 26.Tad1 Pd2 27.Tfe1 Peter snoert 

me nog behoorlijk in, hij is echter zijn laatste minuten 

ingegaan. Ik moet consolideren en liever geen 

materiaal verliezen. 27...Lb3 28.Tc1 Te6 29.De2 Lc4 Ik 

zocht alleen nog naar veilige plekken: 30.Dg4 en 

Peter zijn vlag die viel.[Ha, hier was, zei Peter achteraf 

terecht, 30.Dxd2 mogelijk. De verloren dame kan na 

30...Txd2 direct naar 31.b8D+]  1–0 

 

 

Perter van de Werf – Huib Vriens 

Caissa, match tot 1650 Amsterdam (2), 25.05.2008 

[Huib Vriens] 

Na de winst in de 1e partij is remise deze keer 

genoeg. Nu heb ik niet het idee dat ik het 

remiseschuiven beheers, toch is het een prettig 

uitgangspunt. Bovendien speel ik graag tegen Peter, 

hij neemt vaak al vroeg in de partij ruimschoots de 

tijd. Meestal ben ik in het begin de "big time 

spender", nu kan ik het rustig aanzien. Sinds kort 

speel ik met zwart ook de Siciliaan. Om het nadeel 

van die beperkte ervaring weg te nemen, had ik me 

goed voorbereid. Navorsing leerde dat Peter zich van 

het anti-systeem bedient (Lb5), dus heb ik er de 

theorie op nageslagen en zonder diverse lijnen in "de 

kop te stampen" (lukt me toch niet) heb ik me een 

oordeel over de te volgen handelswijze aangemeten. 

Zo wie zo zat ik deze 2 wedstrijden lekker in mijn vel, 

ik had gevoelsmatig de juiste concentratie en 

geloofde erin. Matchplay heeft wel wat! 1.e4 c5 2.Pf3 

d6 3.Lb5+ Pc6 4.0–0 Verrast me, d4 lijkt scherper. 

4...a6 Ik neem de ontstane zwakte op b6 voor lief. 

Tegen spelers van hoger niveau is deze opzet 

misschien niet goed. 5.Lxc6+ bxc6 6.d4 cxd4 en de 

dubb is passe. De a-pion is single, maar staat op de 6e 

rij zeker niet verkeerd. 7.Dxd4 Lijkt me toch wat 

kwetsbaar. De dame stelt zich open voor schaakjes. 

7...e6 De opstelling met a6 en e6 had ik voorbereid. 

8.Pc3 Is eerst c4 misschien beter? 8...Pe7?! Ook het 

resultaat van voorbereiding. Met het paard op f6 

wordt e5 (evt. in combinatie met Lg5) mogelijk heel 

sterk. G6 lijkt een goed toekomstig veld. 9.Td1 Eerst 

een loperzet en dan de A-toren in het spel lijkt 

aannemelijker. Het spel ontwikkelt zich nu in mijn 

voordeel. 9...Pg6 Inderdaad. Diagram 

 

 

 

 10.e5? c5! Daar is dat vervelende schaakje. De dame 

moet wijken, het centrum wordt zo lekker vastgelegd 

en e5 wordt zwak. 11.Dg4 d5 12.Pe4 Helpt de 

ontwikkeling van zwart. 12...Dc7 en na 13.Peg5 valt 

de e-p ion . Maar dat gebeurt niet, want ik neem hem 

niet. Ik beschouw hem als zwak en een sta-in-de-weg 

voor de witte troepen. Ik wil de zaak niet nodeloos 

openen en de witte loper een sterke positie 

bezorgen. Wel geef ik na de komende tekstzet de 

korte rokade op, de beheersing van g5 lijkt me 

wenselijk, evenals de ontwikkeling van mijn zwarte 

loper en op een stukoffer op f7 zit ik niet te wachten. 

13...h6 14.Ph3 Lb7 15.Dh5 Le7 16.Pf4 Pxf4 17.Lxf4 g6 

Ik wil toch lang rokeren. 18.Dh3 0–0–0 19.c3 Wat 

traag misschien. 19...g5 20.Le3 Tdg8 Gelijk g4 (Dxg4) 

zag Peter ook als een optie. Gelijk heeft hij. In 

combinatie met Tdg8 ontstaat na d4 een sterk 

aanvalspunt op f3, g2. Wel is de zaak dan weer 

helemaal open en dat probeerde ik juist te vermijden. 

21.Dg4 h5 22.Da4 g4 23.Pd4! Brengt veel spanning in 

de stelling. Na doorrekening leek het mogelijk het 

paard te slaan, toch was ik niet zeker. ..cxd4, Dxd4 

lijkt me niet prettig met aansluitende pionnenstorm. 

Na cxd4 staat de witte loper buiten spel, maar dreigt 

natuurlijk de penning op de c-lijn en een mooie open 

lijn voor de witte toren(s). Ik had natuurlijk met risico 

de e-pion kunnen ophalen en/of de koningsaanval 

kunnen vervolgen. Ik zocht en vond wat anders. 

23...Dd7! Alvast uit de penning dus, het paard nog 

steeds in en een witte dame die moeilijk weg komt. 

Dus: 24.Dxd7+ Kxd7 De angel is er uit, dit kan niet 
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meer stuk! 25.Pb3 Tc8 26.Pa5 La8 27.Pc4 Ke8 28.Pb6 

Tb8 29.Pxa8 Txa8 30.Tab1 Tb8 31.b4 cxb4 32.cxb4 

Kf8 Op weg naar de veilige sector en de e-pion. Niet 

slaan op b4! 33.a3 Kg7 34.Tbc1 Tbc8 35.Kf1 Kg6 

36.Lc5!? Lxc5 Slaan natuurlijk. 37.bxc5 Tc6 met 

remiseaanbod. Peter heeft geen keus en slaat het af. 

38.Td2 Thc8 39.Tdc2 Kf5 40.Ke2 Kxe5 41.Kd3 f5 

42.g3 Tb8 43.Te1+ Kf6 44.Kd4 Tb5 45.Tec1 Ta5 

46.Tc3 Ta4+ 47.Kd3 Ta5 48.Tb1 Taxc5 49.Txc5 Txc5 

50.Tb6 Ta5 met 2e remise aanbod, aangenomen door 

Peter. Hij had weinig tijd meer en de stelling hielp ook 

niet meer mee. ½–½ 

 

 

DE MATCH rating tot 1500: Ligtenberg vs Lesman 

 

Door Karol Lesman 

 

Margreet Ligtenberg - Karol Lesman 

 

27 mei 2008. Eerste match in de groep tot 1500 

tussen Margreet Ligtenberg en Karol Lesman. Het is 

acht uur. We hebben geloot en Margreet heeft wit.  

 

Ze speelt 1.e4 c5 Gelukkig bepaal ik zelf deze zet. 

Weinig dingen zijn zeker in het leven, maar dit is er zo 

een: nooit eerder heb ik op Caïssa na e4 iets anders 

gespeeld en ik zal ook nooit iets anders spelen. 2.c3 

Tja, thuis heb ik een boek over deze opening. In het 

Frans nog wel, maar verder dan de inleiding ben ik 

nog niet gekomen. Hoe heet deze opening eigenlijk? 

De Alapin-variant? Wit wil natuurlijk d4 spelen en zo 

meer ruimte in het centrum krijgen. 2...Pf6 Uit de 

inleiding van het Franse boek weet ik nog wel dat je 

hier gewoon d5 moet spelen, maar ik ben eigenwijs 

en doe net of ik het Nimzovitsjsysteem speel. 3.e5 

Pd5 4.Lc4 Tja, dat krijg je ervan. Ik volhard in mijn 

eigenwijsheid en laat het paard gewoon staan. 4...e6 

5.Pf3 Waarom slaat wit dat paard niet? 5...Pc6 6.Lb3 

Pf4 Als wit het paard niet wil moet het paard zelf 

maar iets gaan ondernemen. 7.0–0 b6 Is toch niet 

verkeerd? Ik wil mijn loper op b7 hebben. 8.d4 Pg6 

9.Te1 Lb7 10.Pbd2 cxd4 11.cxd4 Lb4 12.a3 La5 

Diagram  

 

 
 

Niet goed. De loper had natuurlijk naar e7 gemoeten. 

13.Pc4 Oei! Daar komt het paard. Wit weet tenminste 

wat ze met een paard moet doen. Maar doet wit het 

ook goed? 13...0–0 Nu weet ik beter! Wit doet het 

niet goed, maar zwart doet het nog minder goed. Ik 

had die kwaliteit moeten nemen! [13...Lxe1 14.Pd6+ 

Kf8 15.Pxb7 Db8 16.Pd6 La5 17.La4 b5 18.Pxb5 a6 

19.Pc3 Lxc3 20.bxc3 =] 14.Te3 Dc7 15.Pd6 f6 16.Pxb7 

Dxb7 17.d5 Pcxe5 18.Pxe5 Pxe5 Met de pion slaan 

had niet veel meer opgeleverd. [18...fxe5 19.dxe6 

dxe6 20.Lxe6+ Kh8 21.Th3 h6 22.b4 Dc6 23.Lb3 Tad8 

24.De1 Pf4 25.Lxf4 exf4 26.bxa5 f3 27.Tg3 fxg2 28.Tc3 

Df6 29.Td1 Tde8 30.Te3 Txe3 31.Dxe3 bxa5 32.Kxg2 

Dg6+] 19.dxe6 dxe6 20.Lxe6+ Kh8 21.b4 Dag loper. 

Maar hij gaat strijdend tenonder. 21...Tad8 22.Df1 

Td6 23.Lb3 Tfd8 24.Lb2 Pd3 25.Tb1 Lxb4 26.axb4 

Pxb4 27.De1 Niet gezien. Daar gaat ook het paard, 

want op e8 dreigt mat! 27...Dd7 28.Dxb4 a5 29.De1 

a4 30.Lc2 Td2 Eigenwijs? Ja, want zwart denkt nog 

steeds iets te kunnen redden. 31.Dc1 b5 32.Te1 b4 
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33.h3 Tc8 Maar als je nog iets wil redden, moet je het 

natuurlijk wel goed doen. Bijvoorbeeld met a3, maar 

of het iets zou hebben uitgehaald?! 34.Td1 Tcxc2 

35.Dxc2 Proficiat Margreet! 1–0 

 

Karol Lesman - Margreet Ligtenberg  

 

Het is een week later. En vandaag moet ik winnen. 

Margreet neemt zwaar gewond achter het bord 

plaats. Ze heeft vrijdag een harde steen tegen het 

hoofd gekregen. De gele en blauwe plekken in haar 

gezicht zijn dan ook echt. Al heb ik met haar te doen, 

ik spreek met mezelf af dat ik me hier niet door laat 

afleiden. Gelukkig heeft Margreet daar begrip voor. Ik 

heb nu wit. En wat voor mij bij spelen met zwart 

geldt, geldt ook bij het spelen met wit. 1.e4 Ik speel 

nooit iets anders: e4. Dat is leuk, want dan kun je e5 

tegen krijgen en dat geeft weer alle gelegenheid om 

f4 te spelen. Maar Margreet had het vorige nummer 

van het Caïssa Nieuws gelezen. Daarom speelt zij 

geen e4.  1...d6 De Pirc. Een opening die ik bij Caïssa 

tot nog toe pas één keer heb mogen spelen en wel 

tegen de regerend kampioen van Amsterdam Zuid, 

met een gelet op mijn rating voorspelbaar resultaat. 

2.d4 Pf6 3.Pc3 g6 4.f4 Ik wist me nog te herinneren 

dat f4 in deze opening ook kan. 4...Lg7 5.Pf3 c5 In 

plaats van 0–0. Is ook een stuk agressiever. 6.Le3 Lb5 

was beter geweest. 6...Pbd7 7.e5 dxe5 8.fxe5 Pg4 

9.Dd2 Waarom spaar ik de loper niet en ga ermee 

naar f4? 9...Pxe3 10.Dxe3 cxd4 11.Dxd4 Db6 12.Dxb6 

Tegenover mijn misschien wat lastig te verdedigen 

losse pion op e5 krijgt zwart nu een dubbelpion. 

12...axb6 13.Lb5 0–0 14.Lxd7 Lxd7 15.h3 Hier had ik 

misschien beter Pd5 kunnen spelen, ziet er veel 

gevaarlijker uit. 15...Ta5 16.0–0–0 Lc6 17.The1 e6 

18.b4 Taa8 Lxf3 was sterker geweest. 19.Td6 Tfc8 

20.Kb2 Gedwongen, want anders Lxf3 met stukverlies 

(dit woord staat overigens niet in Van Dale.) 20...Lf8 

21.Td4 Td8 22.b5 Niet goed. Kijk maar. 22...Txd4 

23.Pxd4 Lxg2 24.h4 h5 25.Pde2 Wat is sterker: twee 

paarden of twee lopers? We gaan het zien. 25...Td8 

26.Pf4 Lf3 27.Te3 Lg4 28.Pe4 Kg7 29.Td3 Le7 30.Txd8 

Eerst de torens ruilen. 30...Lxd8 31.Pg5 

 

 

 

31…Lf5 Hier had zwart Lxg5 moeten spelen!! Hier 

kruip ik door het oog van de naald. 32.Kb3 f6 Zo 

wordt het de paarden wel heel erg gemakkelijk 

gemaakt. 33.Pgxe6+ Kf7 34.Pxd8+ Ke7 35.Pxb7 fxe5 

36.Pd5+ Ke6 37.Pxb6 e4 38.Pc4 Kd5 39.b6 Kc6 

40.Pba5+ Kd7 41.Pe5+ Kc8 42.Pac6 Le6+ 43.Kb2 Ld5 

Zwart geeft op, want na Pe7+ valt ook de tweede 

loper. De stand is nu 1–1 en reglementair volgen er 

nu twee rapidpartijen. Gelukkig lijkt een week later 

Margreet genezen van haar verwondingen en zijn in 

ieder geval de gele en blauwe plekken uit haar gezicht 

verdwenen. Margreet heeft weer wit geloot en opent 

opnieuw met 1. e4 c5 2. c3. Ik heb mijn lesje geleerd 

en speel nu wel d5 (3. exd5 Dxd5) en dat bevalt 

stukken beter. Uitslag: 0–1. Omdat 25 minuten per 

persoon per partij toch al niet te veel is, heb ik beide 

rapidpartijen niet genoteerd. In de tweede rapidpartij 

speelt Margreet net als de vorige week de Pirc. Ook 

hier breng ik een verbetering aan: op de zesde zet 

speel ik Lb5 in plaats van Le3, met uiteindelijk het 

gewenste resultaat: 0–2. Mijn eerste 

"kampioenschap" bij Caïssa is een feit! 1–0 
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Partij van de Maand 

 
Door Hugo van Hengel 

Op het moment van schrijven is de zomercompetitie in volle gang en natuurlijk dingen partijen uit de 

rapidcompetitie ook mee naar de Partij van de Maand. Dus, heeft u een leuke partij gespeeld en u kunt de 

zetten achterhalen, aarzel dan niet om uw partij op te sturen voor de Partij van de Maand!  Deze keer 

hebben we een aantal partijen uit de laatste ronden van de reguliere competitie en de partijen uit de 

matches Huib - Peter en Niek - Enrico.  

Om te beginnen de partij tussen Dennis Breuker en 

Rick Duijker. Laatstgenoemde heeft al vaker curieus 

openingsspel vertoond tijdens de interne van Caissa 

en ook deze keer gooit hij een bizarre opening op het 

bord. Wat denkt u nu van 1. e4 c6 2. d4 Pa6?!?! Mij is 

altijd geleerd: ‘Ein Springer am Rande ist eine 

Schande’, maar dit soort tegeltjeswijsheden worden 

door Rick achteloos aan zijn laars gelapt. Ik moest 

even denken aan GM Nakamura die tijdens een 

belangrijk toernooi tegen een sterke tegenstander 

eens 1. e4 c5 2. Dh5?!?! opende. Natuurlijk is dat een 

bizarre zet, maar als je dat koste wat kost probeert te 

weerleggen, dan wil dat nog wel eens verkeerd 

uitpakken. In de partij van Rick en Dennis ontwikkelt 

Dennis zijn stukken op normale manier en vaak is dat 

ook maar het beste. Na nog een aantal opmerkelijke 

zetten van Rick, grijpt Dennis het initiatief en maakt 

het doortastend af in de aanval. 

De partij van Frans Oranje tegen Andre Timmer is van 

een geheel ander kaliber. Na een rommelige 

openingsfase neemt Frans de teugels strak in handen 

en laat zijn tegenstander in het vervolg volkomen 

kansloos. Let vooral op het fraaie 32. … Lxg4!! 

Weer een volkomen andere partij is de 

zwaarbevochten remise tussen Jildo Kalma en Peter 

van der Werf. Waar Peter op de koningsvleugel 

agressief ten strijde trekt, laat Jildo zich op de andere 

vleugel ook niet onbetuigd. Wat volgt is een harde 

strijd die uiteindelijk onbeslist blijft, maar aan 

vechtlust heeft het niet ontbroken. 

Dan de partijen uit de matches. Huib en Peter spelen 

een tweetal vreselijk nerveuze partijen. Het is 

duidelijk dat het spelen van zo’n match toch heel 

andere kwaliteiten vereist zoals mentale hardheid, 

spelen op resultaat en vooral: stalen zenuwen. De 

niveauverschillen zijn klein zoals je ook mag 

verwachten in een dergelijke match en dan gaan de 

details een belangrijke rol spelen. Huib is in de eerste 

partij de koelbloedigste en weet dan dat hij in de 

tweede partij genoeg heeft aan remise. In die partij 

toont Huib dat hij ook ‘de speeltijd vol kan maken’, 

zoals ze bij voetbal zouden zeggen.  

De match tussen Niek Narings en Enrico Vroombout is 

gek genoeg een erg eenzijdige. In beide partijen krijgt 

Niek al snel groot voordeel. Echter, in de eerste partij 

laat Niek zich in het vervolg de kaas volledig van het 

brood eten door de immer gewiekste Enrico. Niet uit 

het veld geslagen door deze tegenslag geeft Niek in 

de tweede partij een fraai staaltje strategie ten beste. 

Met schijnbaar eenvoudige middelen wordt een 

overweldigende stelling opgebouwd en na een misser 

van Enrico wordt het punt met dezelfde eenvoud op 

het droge gehaald. Het is deze laatste partij die mij 

het meeste aanspreekt van alle eerder genoemde 

partijen. In de vorige PvdM schreef ik over 

flamboyante offers die gewaardeerd worden voor de 

Partij van de Maand, maar deze keer is het dus de 

subtiliteit die het wint van het betere hakwerk. Niek, 

van harte gefeliciteerd met de Partij van de Maand! 

(Nu volgen de partijen van de week, met uitzondering 

van de matchpartijen die elders in dit nummer te 

vinden zijn, red.) 

 

Dennis Breuker (1985) - Rick Duijker (2166)  

Caissa,B Amsterdam (15), 06.05.2008 

[Dennis Breuker] 

Om 11:30 was ik vanuit New York op Schiphol 

aangekomen. Aangezien ik drie weken achter elkaar 

niet op de club was geweest besloot ik die avond toch 

te gaan schaken. Jetlag of niet. Ik bleek tegen Rick 
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Duijker te moeten. Ik had al eens van hem verloren in 

een externe wedstrijd die hij met 1.c3 opende, om na 

1..e5 met 2.c4 te vervolgen waarna ik dus ineens wit 

had en tegen het Siciliaans speelde. Ik had hem al 

vaker bizarre openingen zien spelen en was benieuwd 

wat het dit keer ging worden. 1.e4 c6 Ah, Caro-Kann. 

2.d4 Pa6 O nee, toch niet. Khalifman zegt in deel 3 

van "Opening for White according to Anand 1.e4" het 

volgende: "This exotic route of the knight is hardly to 

be recommended!" Maar Rick heeft zo zijn eigen 

ideeen. 3.Pc3 [3.Lxa6 geeft zwart geen dubbelpion, 

want er volgt 3...Da5+] 3...Pc7 "Black continues with 

his quite dubious manoeuvre, but he has nothing 

better" - Khalifman 4.d5 Weer een uitroepteken 

volgens Khalifman: "This has not been tried in 

practice yet, but White should exploit the possibility 

to acquire more space in the centre" 4...cxd5 5.exd5 

d6 6.Pf3 Een andere manier van ontwikkelen is g3, 

Lf2, en Pge2. Dan is d5 goed verdedigd. 6...g6 7.Le2 

[7.Lc4 kan natuurlijk ook, maar ik wilde op termijn 

niet lastig gevallen worden door b7-b5-b4 waarna de 

druk op d5 wel erg groot wordt.] 7...Lg7 8.Le3 Ik wist 

nog niet of ik kort of lang wilde rokeren. 8...Lxc3+ !? / 

?! Een tweesnijdende zet. Zwart geeft zijn mooie 

zwartveldige loper op voor een dubbelpion bij wit en 

een mooi veld (c5). In het eindspel is dat prachtig, 

maar zo ver zijn we nog niet... 9.bxc3 Pf6 10.c4 Pa6 

Consequent gespeeld, maar het lijkt me wat traag. 

11.0–0 Ik overwoog ook om niet te rokeren, en te 

wachten totdat zwart rokeerde, om dan met Bh6 en 

h2-h4-h5 te gaan stormen. Misschien is dat nog wel 

sterker. De witte koning kan dan naar f1. 11...0–0 

12.Dd4 Ik wilde aanvallen. Dame naar h4, loper naar 

g5 of h6, paardje op g5 erbij etc. 12...Lg4 Blijkbaar wil 

zwart deze loper ook nog ruilen. [12...Pc5 lijkt me een 

gezonder alternatief. Het paard staat op a6 zo 

afzijdig.] 13.h3 Kijken of hij echt wil ruilen. 13...Lxf3 

14.Lxf3 Dc7 met idee om op c4 te gaan drukken. 

Gelukkig kan ik die altijd met Le2 dekken, en het 

duurt even voordat zwart c4 weer met een paard kan 

aanvallen. Het paard op a6 staat op een ander 

"spoor". 15.Lg5 En ik dacht dat zwart een groot 

probleem had: het paard is niet meer te dekken, en 

als het weg gaat valt of e7 (na Pd7) of het kost een 

kwal (na Pe8). 15...Kg7 A tempo gespeeld. Niet 

gezien. Zo kan je het paard natuurlijk nog dekken. 

[15...Tfe8 16.Lxf6 exf6 17.Dxf6 Dxc4 18.Dxd6 leek me 

wel oke.] 16.Tfe1 h6 ?! Een verzwakking. 17.Ld2 

Dreigt Qe3 met pionwinst. 17...Tfe8 18.Dh4 Pg8 

Weer een zet die a tempo kwam die ik niet gezien 

had. 19.Lc3+ Kh7 20.Dd4 Pf6 [20...f6 Ziet er niet uit.] 

21.Te3 Na wat heen en weer gedans staan de dame 

en de loper prima. Tijd om verder te ontwikkelen. Dus 

gewoon eenvoudig verdubbelen en de druk op e7 (en 

daarmee ook f6) vergroten. 21...Dc5 ? [21...Pc5 

22.Tae1 Pa4 23.La1 is ook niet echt leuk voor zwart.] 

22.Df4 ! Hierna is het uit. Het duurde even voordat ik 

deze zet zag. Ik heb namelijk vaak de slechte 

gewoonte om de eerste zet die in me opkomt de 

diepte in te gaan analyseren. [En dat was 22.Dh4 Na 

22...g5 zag ik even niet hoe ik verder moest zonder c4 

te verliezen. Bv. 23.Le4+ Kg7 24.Tg3 en ik moest 

uitrekenen of ik op g5 kon offeren als zwart op c4 

slaat. Dat kan inderdaad, dus dit is ook goed. 

24...Dxc4] 22...g5 23.Df5+ Kg7 Diagram #  

 

 

 

[23...Kg8 is de enige zet die niet meteen tot mat leidt, 

maar ook dan volgt 24.Txe7 Txe7 25.Dxf6 en het is 

uit.] 24.Txe7 ! en opgegeven. Ik zag alleen maar 

stukwinst, maar het is ook mat in 5 volgens Rybka. 

[24.Txe7 Dd4 (24...Txe7 25.Dxf6+ Kf8 26.Dh8#) 

25.Lxd4 Tg8 26.Lxf6+ Kf8 27.Dh7 g4 28.Dxf7#]  1–0 

 

 

André Timmer – Frans Oranje 

Caissa,B Amsterdam (15), 06.05.2008 

[Frans Oranje] 

De vijftiende partij bracht mij weer eens tegenover 

André Timmer, mijn teamgenoot uit het 7e, waar hij 

in de plaats kwam van Jan Nunnen, die naar Shanghai 

is vertrokken. Al op de zevende zet verknal ik mijn 

stelling, maar André raakt juist op dat moment geheel 
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de kluts kwijt en ik win achter elkaar twee pionnen, 

waardoor ik snel win. Beiden hebben we na afloop 

met verbazing naar onze zetten zitten kijken! 1.e4 e5 

2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6 4.d4 Pxe4 5.Pxe5 Pxe5 6.dxe5 Lc5 

7.Df3 Diagram # 7...f5?? Een geweldige blunder. Had 

mogelijk het idee, dat de toren op f8 stond!? 8.Dh5+ 

Wit ziet het niet en nu is f5 ineens een mooie zet! 

[8.Lf7+ Kxf7 9.Dxf5+ Pf6 10.exf6 d5 11.Dh5+ g6 

12.Dh4 Dxf6 13.Dxf6+ Kxf6] 8...g6 9.Dh6 Lxf2+ Die 

pion was niet meer te verdedigen en nu is het niet 

moeilijk meer. 10.Kf1 De7 11.Df4 Ld4 12.c3 Lxe5 

13.Df3 c6 14.Pa3 d5 15.Lb3 0–0 16.De3 b6 17.Ld2 

La6+ 18.c4 d4 19.Dh3?? Pxd2+ 20.Kg1 Dc5 21.g3 d3+ 

22.Kg2 Lxb2 23.Tad1 Lxa3 24.Txd2 De3 25.Thd1 Tad8 

26.Tf2 Lc5 27.Tdf1 De4+ 28.Tf3 d2 29.Dh6 De2+ 

30.Kh3 Lc8 31.Ld1 f4+ 32.g4 Diagram #  

 

 

 

32...Lxg4+ Aan een boom zo volgeladen... 33.Kxg4 

Dg2+ 34.Kh4 Dxh2+ 35.Th3 Le7+ 36.Kg4 Dg2+ 37.Tg3 

Dxg3# Tot het bittere einde! 0–1 

 

 

 

Ook Frans in de prijzen bij het Kroegloperstoernooi 

 

Peter van der Werf (1695) – Jildo Kalma (1900) 

Caissa,B Amsterdam (15), 06.05.2008 

[(P)eter van der Werf / (J)ildo Kalma] 

 

Een russische remise, dus bladert/surft u rustig 

verder. Tenzij u wilt zien hoe Peter en Jildo lange tijd 

GM-niveau wisten te handhaven (volgens Jildo van 

Gaal) in een allesbehalve saaie partij. Het ging alleen 

even mis vlak voor de tijdcontrole die er niet was, 

maar het was toen wel erg rumoerig in de speelzaal.  

 

1.e4 e5 2.Pf3 Pf6 3.Pxe5 d6 4.Pf3 Pxe4 5.d4 d5 6.Ld3 

Pc6 7.0–0 Le7 8.Te1 Lf5 9.c3 0–0 10.Dc2 Ld6 11.Pbd2 

Pxd2 12.Lxd2 Lxd3 13.Dxd3 Dd7 14.Te2 Pe7 15.b3 

Pg6 16.Tae1 c6 17.Pe5  

P: Meest voor de hand liggende zet natuurlijk, toch 

lang over nagedacht. Maar met mijn torens op de 

open e-lijn kom ik niet meer verder. Ik probeer maar 

het ene voordeel voor het andere in te ruilen. Ik kan 

nu mijn koningspionnen naar voren schuiven. 

17...Lxe5 18.dxe5 De6 19.f4 Pe7 20.Df3 c5 21.g4 Dc6 

22.f5  

J: Noem het maar naar voren schuiven. Oprukken! 

noem ik dat.  

22...d4 J: Even wat tegengas.  

23.Dg3 dxc3 24.Lxc3 Pd5 25.Lb2 [P: of 25.Ld2 ] 25...c4 

26.f6 c3 27.Lc1  

[J: Hier had ik 27.La3 Tfe8 28.fxg7 Tac8 verwacht. P: 

27. La3 heb ik wel overwogen, maar ik had niet zo 

gauw op g7 geslagen. Bovendien had ik het idee dat 

er op de diagonaal c1–h6 meer te halen was. Ook het 

promotieveld c1 dacht ik zo beter in de gaten te 

kunnen houden.; J: Ik hoopte ook stiekem een beetje 

op de blunder 27.Tc1?? Db6+]  

27...Tfe8 [J: 27...gxf6 28.exf6 Dxf6 vertrouwde ik voor 

geen meter.]  

28.g5 g6 29.Dh4 [P: 29.h4 was ook het overwegen 

waard. Ik heb er niet al te lang naar gekeken, want ik 

dacht de buit op een snellere manier binnen te halen. 

Even het tussenschaakje op c5 overzien.]  

29...Dc5+ J: gaf me net genoeg tempo om Dh4-h6 te 

neutraliseren en e5-e6 te voorkomen.  

30.Kh1 Te6 31.Dh6 Df8 32.Dh4 b5 33.Tg2 b4 34.Tg3 

Tae8 35.Th3 h5  

P: Jildo wachtte hier natuurlijk mee tot ik twee zware 

stukken op de h-lijn had geplaatst.  

36.gxh6 Kh7 37.Dd4  Diagram #  
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Ik dacht hier eigenlijk dat mijn aanval was afgeslagen 

en was naarstig op zoek naar nieuwe 

aanknopingspunten. Maar de weg naar de zwarte 

koning was geblokkeerd door mijn eigen pionnen. 

37...Pxf6 J: Dit was ik natuurlijk helemaal niet van 

plan. Maar na andere zetten, bijv. [37...Pb6 , zag ik 

mezelf in een uitermate passieve stelling 

terechtkomen en daarbij, hoe schamel ook, een pion 

achter. Maar toen ik het deed, dacht ik: hier komt 

narigheid van.] 38.Lg5 Pg8 [Fritz: 38...De7!? ] 39.Tf3 

P: Ik zie zowaar een aanknopingspunt, op f7 ditmaal. 

39...Tc8? J: Ik had bij deze zet hetzelfde onbestemde 

gevoel als bij 37...Pxf6. Misschien volgende keer toch 

wat langer kijken in zo'n geval, want het werd nu wel 

erg concreet. [Fritz: 39...f6! -/+ J: Zo had ik me dus los 

kunnen werken. Niet gezien, niet eens als 

kandidaatzet en als ik het wel had gezien, had ik het 

misschien toch te link gevonden.] 40.Dxa7? P: maar 

weet er niet van te profiteren. [Fritz: 40.Dd7! Pe7 

41.Dxe6 fxe6 42.Txf8 Txf8 43.Lxe7+-] 40...Pe7 41.Db7 

Pf5 J: Ook weer eng. Misschien doet ie wel toren 

maal. 42.Td3 [P: Ik heb nog even naar 42.Txf5 gxf5 

43.Df3 gekeken, maar het leek me niet voldoende. 

Bovendien dacht ik alsnog over de 7e rij binnen te 

komen.] 42...Tb8 43.Dc7 Tc8 44.Db7 Tb8 P: Dus niet. 

Als ik de Dame zou terughalen, was de aanval over en 

daarmee ook mijn voordeel. Ik liet het dus maar op 

zetherhaling aankomen. 45.Dc7 ½–½ 

 
 

Drie maal taktiek 
(Niveau rating ca. 1200-1700 ) 

Bert Gijsbers 

      

opgave 1  wit aan zet   opgave 2  zwart aan zet  opgave 3  wit aan zet 

 

Voor de oplossingen, zie pagina 40 
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Stand na Ronde 5 zomercompetitie 2008 
 

Pl. Speler Part ++ == -- Pnt Prc Zw  KNSB CLUB TPR KZR WRD 

1 Erik Dekker 15 11 1 3 12 76 -1 1866 1966 1983 999 100 

2 Niek Narings 3 3   3 100 1 2260 2220 2418 982 99 

3 Bert Gijsbers 12 8 2 2 9 75  2070 1934 1941 928 98 

4 Jouke van Veelen 5 5   5 100 1 1744 1746 2644 872 97 

5 Enrico Vroombout        2156 2156 2156 864 96 

6 Margreet Ligtenberg 3  1 2 0,5 16 -1 1518 1560 1498 805 95 

7 Karol Lesman 3  1 2 0,5 16 1 1444 1422 1544 802 94 

8 Cees Visser 12 8 3 1 9,5 79  1948 1969 2116 770 93 

9 Martin Bottema 9 6 1 2 6,5 72 1 2053 2085 2023 764 92 

10 Albert Riemens 9 4 5  6,5 72 1 2055 2102 1998 760 91 

11 Cas Zwaneveld 12 7 3 2 8,5 70 2 1867 1808 1878 757 90 

12 Jildo Kalma 9 6 2 1 7 77 1 1850 1850 1914 741 89 

13 Michiel Pos 9 5 2 2 6 66 1 1816 1862 1801 729 88 

14 Peter v/d Werf 3 2  1 2 66 1 1695 1551 1693 667 87 

15 Josef Vanis 6 5  1 5 83  1955 1955 1989 658 86 

16 Dennis Breuker 6 4 1 1 4,5 75  1985 2014 1875 627 85 

17 Paul Schipper 6 3 2 1 4 66  2096 2060 1929 616 84 

18 Tony Lith 9 5 1 3 5,5 61 1 1686 1644 1742 605 83 

19 Rinus Balkenende 6 4  2 4 66  1618 1595 1849 595 82 

20 Pim Zonjee 11 6 1 4 6,5 59 -1 1658 1609 1678 581 81 

21 Freek Terlouw 6 4  2 4 66 2 1921 1906 1841 575 80 

22 Sander Tigelaar 15 8 1 6 8,5 56 -1 1752 1880 1720 566 79 

23 Johan van Hulst 14 7 1 6 7,5 53  1597 1673 1683 557 78 

24 Wim Suyderhoud 9 5 1 3 5,5 61 -1 1681 1622 1679 544 77 

25 Lesly Gebhard 9 5  4 5 55 1 1545 1683 1736 533 76 

26 Frans Roes 9 5  4 5 55 -1 1788 1614 1663 523 75 

27 Dirk Goes 3 2  1 2 66 -1 1935 1935 1765 518 74 

28 Ed Leuw 6 4  2 4 66  1668 1615 1803 506 73 

29 Hugo van Hengel 3 1 1 1 1,5 50 1 2176 2275 1948 504 72 

30 Gerolt Huter 9 5  4 5 55 1 1593 1639 1683 490 71 

31 Marjolein Theunissen        1788 1788 1788 487 70 

32 Wilfred Oranje 8 2 1 5 2,5 31  1556 1463 1617 447 69 

33 Hans Kuyper 12 4 2 6 5 41  1568 1621 1643 447 68 

34 Theo Bakker 12 5 2 5 6 50  1750 1446 1663 431 67 

35 Leo Oomens 6 3  3 3 50  1536 1589 1623 429 66 

36 Lance Oldenhuis 3 2  1 2 66 1 1900 1900 1911 407 65 

37 Matthijs de Feber 9 4  5 4 44 -1 1530 1458 1564 381 64 

38 Elwin Osterwald        2182 2185 2185 378 63 

39 Roel van Duijn        1919 2011 2011 377 62 

40 Pitt Treumann 9 2 1 6 2,5 27 1 1539 1424 1527 363 61 

41 Herre Trujillo        1986 1936 1936 360 60 

42 Michael Wunnink        2241 2189 2189 359 59 

43 Steven Kuypers 3 1  2 1 33 -1 1534 1455 1713 342 58 

44 Coen Venema 12 3 2 7 4 33  1718 1678 1525 338 57 

45 Maurice Aue 14 5 2 7 6 42  1608 1602 1545 329 56 

46 Gert van t Hof        1785 1740 1740 325 55 

47 Frans Oranje 11 3 2 6 4 36 -1 1557 1565 1458 317 54 

48 Willem Hensbergen 3  1 2 0,5 16 1 2068 2068 1762 311 53 

49 Jop Dekker        1850 1820 1820 307 52 
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50 Theo Kroon        1900 1900 1900 306 51 

51 Martijn Dahlhaus        1863 1900 1900 305 50 

52 Robert Jan Schaper        1898 1907 1907 289 49 

53 Nils de Rijk        1747 1693 1693 288 48 

54 Johan Rensink 9 3 1 5 3,5 38 1 1500 1500 1433 279 47 

55 Jaap Tanja 6 2  4 2 33  1448 1404 1539 273 46 

56 Aldo van de Woestijne  3 1  2 1 33 1 1900 1900 1667 258 45 

57 Willem Grunbauer 3 1  2 1 33 -1 1550 1550 1502 255 44 

58 Ferdinand Ruhwandl        1747 1634 1634 253 43 

59 Bas Middelhoven 3 1  2 1 33 -1 1500 1500 1470 245 42 

60 Eric van Tuijl 6 2  4 2 33 -2 1650 1650 1418 242 41 

61 Huib Vriens 9 2  7 2 22 -1 1642 1585 1580 230 40 

62 Mirjam Klijnkramer 9 3  6 3 33 -1 1286 1366 1387 225 39 

63 Pold Gomperts 6 2  4 2 33  1700 1468 1362 222 38 

64 Andre Timmer 12 4  8 4 33  1300 1324 1387 207 37 

65 Jeanne Potters 9 2 1 6 2,5 27 -1 1493 1515 1330 195 36 

66 Tjerk Hoek 6 1 1 4 1,5 25  1300 1300 1335 193 35 

67 Jeroen Hoogenboom 6 1  5 1 16  1555 1562 1366 172 34 

68 Jaap van Velzen 3   3   -1 1467 1498 1085 165 33 

69 Laurens v/d Horst 3   3   -1 1350 1350 542 164 32 

70 Roel Polak 12 2  10 2 16 -2 1400 1345 1215 130 31 

71 Johan van der Klauw 6   6    1134 1054 679 120 30 
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Denksportcentrum Amsterdam in nieuwe fase 
Een interview met schaakbobo Matthijs de Feber 

 
Door Niek Narings 

Al enige tijd is het wat stil rond het grote door Roel 

van Duijn geïnitieerde plan om een 

denksportcentrum in Oud-Zuid op te richten. Dat 

kan van alles betekenen. Is er sprake van een 

vroegtijdige zachte dood, of wordt er achter de 

schermen juist hard gewerkt aan een zeer 

levensvatbaar plan?  

De redactie was benieuwd en nodigde de voorzitter 

van de Stichting Denksportcentrum Amsterdam uit 

het een en ander eens uit de doeken te doen. En zo 

trof ik onze afzwaaiende jeugdleider Matthijs de 

Feber op een mooie vrijdagmiddag met een glas pils 

op een bankje voor café De Orangerie voor een goed 

gesprek.  

Hoe staat het met jullie plan, leeft het nog? 

Jazeker leeft het. Het realiseren van deze droom is 

een proces van kleine stappen. We zijn hard bezig 

geweest het plan goed te onderbouwen om 

zodoende een serieus te nemen partner te worden. 

We zijn daartoe in contact gekomen met Joop Piket, 

de vader van Jeroen, die achter de oprichting van 

het denksportcentrum in Leiden zit. Hij heeft voor 

ons kopieën van alle stukken van het 

oprichtingsproces in Leiden toegespeeld. Dat heeft 

ons geholpen.  

We hebben nu een businessplan opgesteld en we 

weten nu wat we willen. Ook weten we dat er veel 

geld bij moet. We hebben een beter zicht gekregen 

op de exploitatie van een denksportcentrum. Eerst 

dachten we dat het mogelijk moets zijn snel het 

break-even punt te bereiken, nu weten we: dat gaat 

niet lukken. Het eerste jaar is een bezetting van zo’n 

40% realistisch. 

Naast het maken van plannen zijn we ook heel 

concreet bezig. We trachten jeugddenksport te 

bevorderen. Dat gaat vooral over schaken. Er wordt 

op scholen wel aan schaken gedaan, maar dat is 

allemaal nogal los geregeld en gebaseerd op 

individuele initiatieven. Daar willen we meer 

structuur in brengen. Zo werken we samen met Eddy 

Sibbing van de KNSB (hij is medewerker servicepunt 

Randstad,voor de bonden NHSB, SGA en SGS, red.). Zij 

hebben een programma en een lespakket voor 

scholen, wij faciliteren het. We fungeren hierbij als 

een soort doorgeefluik voor subsidie. 

Waarom deze tweede tak? 

We zijn ambitieus. Een denksportcentrum moet meer 

zijn dan een plek waar zeg zes clubs spelen. We willen 

een plek creëren, maar daarnaast ook de structuur 

voor denksporten in Amsterdam bevorderen. 

Stimulatie van de jeugd speelt daar een heel 

belangrijke rol in. Als je die twee combineert wordt je 

bovendien een aantrekkelijke partner voor de lokale 

overheden.  En ik denk dat we dat nu ook zijn. 

 

Voorbeeldfunctie: Denksportcentrum Leiden 

De locatie aan de Robijnstraat 4 biedt sinds augustus 

1998 onderdak aan vier bridgeverenigingen, een dam- 

en een go-club en drie schaakverenigingen. Voorts 

worden er regelmatig cursussen gehouden en vinden 

er top-evenementen plaats op nationaal- en 

internationaal niveau. 
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Visitekaartjes, een nieuwe website met een mooi 

logo, het is er allemaal. 

Hoe ziet jullie ideale plaatje voor het centrum er uit? 

Overdag zie ik een open toegankelijk centrum met 

horecagelegenheid. Je kunt er gewoon binnenlopen 

om te spelen, maar er is meer. Het Max Euwe 

centrum is er gevestigd, er is plaats voor serieuze 

studie. Maar belangrijkst is dat een groot aantal clubs  

zich er vestigen. VAS, Euwe, natuurlijk Caissa en 

zoveel mogelijk andere schaakverenigingen zouden er 

hun thuis moeten vinden. Zo zouden er ook 

een groot aantal wedstrijden op de KNSB-

zaterdagen verspeeld kunnen worden.  De 

andere denksporten zouden ook niet 

ontbreken. Veel Bridgeverenigingen zitten 

al gezamenlijk in het Witte Huis, vlak bij 

Sporthallen Zuid, dus dat wordt moeilijk. 

Maar we kijken echt breder dan schaken. 

Bij onze bestuursvergadering hebben we 

meestal zo’n vijf bijzitters. Afgevaardigden 

van go, bridge en dammen. 

We worden gesubsidieerd door Stadsdeel 

Oud-Zuid, dus het liefst zouden we ons ook 

in dit stadsdeel vestigen. Maar het centrum 

heeft heel duidelijk de doelstelling om heel 

Amsterdam te bedienen, dus als er elders een kans 

komt, zoals een plek in het Vondelparkpaviljoen, dan 

pakken we die. 

Wat wordt de doorslaggevende factor bij het 

realiseren van jullie droom? 

Het belangrijkste is een sterke externe partij achter 

het plan te krijgen. Voor ons betekent dit vooral de 

lokale overheid. Bij het ontwikkelen van nieuwe of 

reeds bestaande locaties wordt naast de bouw van 

dure appartementencomplexen vaak ruimte bestemd 

voor maatschappelijke, culturele bestemmingen. En 

daar kunnen wij mooi van pas komen. We bieden een 

uitgewerkt plan, dat voor weinig weerstand in de 

buurt hoeft te zorgen. Denksporten leveren nu 

eenmaal weinig overlast voor de omgeving op. Dat is 

geen onbelangrijke factor voor projectontwikkelaars.  

We zijn inmiddels ook uitgenodigd door een 

projectgroep om aan te schuiven bij een 

ontwikkeltraject. Het gaat om de organisatie die zich 

bezig houdt met de ontwikkeling van het Olympisch 

Stadion en omliggend  gebied. Dat is voor ons de 

bevestiging dat ons plan echt mogelijk is. We 

moesten een aantal zaken op orde krijgen voordat we 

als een serieus te nemen partner konden worden. En 

in die fase zitten we nu. En als je door de ene grote 

externe partner serieus wordt genomen, dan opent 

dat ook deuren naar andere organisaties, zoals 

bijvoorbeeld NOC/NSF. 

Wanneer denk je dat het centrum er kan zijn? 

We hopen dat het centrum concreet wordt ongeveer 

in 2011, 2012. Maar in de tussentijd gaan we gewoon 

door met waar we nu mee bezig zijn. Daar hoort ook 

het jaarlijkse kampioenschap van Oud-Zuid bij. Een 

rapidtoernooi dat we ook dit jaar september zullen 

organiseren. En de jaarlijkse verkiezing van de 

mooiste schaakpartij van Oud-Zuid. Op dit moment 

buigt Jan Timman zich over de inzendingen van 2007. 

Tenslotte: Hoe is het schaakbobo te zijn? 

Ja, dat is een goeie! (lacht) Eerlijk gezegd vind ik het 

soms wat moeilijk met zoveel dingen te bemoeien 

terwijl ik zo’n lage Elo heb. Daar schaam ik me dan 

een beetje voor. Echt waar! Maar misschien liggen 

hier meer mijn kwaliteiten. In ieder geval ben ik blij zo 

mijn bijdrage te kunnen leveren. Een theoretische 

bijdrage aan het NIC-jaarboek of ‘De Febers sixty 

memorable games’ is vooralsnog niet te verwachten… 
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PK SGA en Open Kampioenschap Utrecht in 10 diagrammen 
Dennis Breuker 

 

De antwoorden van de nu volgende tien opgaven zijn te vinden op pagina 39 

 

 

 

Opgave 1 : Avni Sula (1955) – Dennis 

Breuker(1977) 

 

 
 

De tweede ronde van het PK van de SGA speelde ik 

tegen een clubgenoot. Geen ontkomen aan bij het 

PK. Ik (zwart) ben hier aan zet. Het lijkt alsof er een 

combinatie in zit. Is dat ook zo?  

 

 

Opgave 2 : Avni Sula – Dennis Breuker 

 

 
 

Tegen Avni won ik een stuk, maar speelde het 

daarna zo onhandig dat het nog ingewikkeld werd. 

Zie diagram. Zwart (ik) is aan zet. Heeft wit een 

vesting (koning heen en weer tussen e3 en f4) of 

kan zwart toch winnen? 

 

 

 

 

Opgave 3 : Arno Bezemer (2310)– Dennis Breuker 

 

  

 
 

De vierde ronde. En ja hoor, weer een clubgenoot. 

Ik (zwart) was hier aan zet. De vraag is, kan ik op d5 

slaan?  

 

 

 

Opgave 4 : Arno Bezemer– Dennis Breuker 

 

 
 

Ik was tegen Arno bewust vervlakkende 

remisevarianten uit de weg gegaan, en stond 

inmiddels slechter. Bravo... Hier maakte ik het mooi 

af door 45...Tb7 te spelen. Hoe won Arno deze 

partij?  
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Opgave 5 : Dennis Breuker - Tobias Kabos (2001) 

 

 
 

De zesde ronde speelde ik tegen Tobias Kabos. Hij 

had twee jaar geleden de C-groep gewonnen, vorig 

jaar de B-groep, en was dit jaar lekker bezig in de A-

groep. Ik heb net mijn toren op d4 gezet om de 

vervelende toren van e4 te ruilen. Was dat een 

goed idee?  

 

 

 

Opgave 6 : Dennis Breuker (1985) - Marlies 

Bensdorp (2266)  

 

 
 

In juni speelde ik het OKU. De eerste ronde mocht ik 

tegen Marlies Bensdorp. Ik gaf al snel een pion in de 

opening zonder compensatie. Toen kwam deze 

stelling op het bord. Wit (ik) is aan zet. Zit er een 

combinatie in?  

 

 

 

 

 

 

 

 

Opgave 7 : Dennis Breuker - Marlies Bensdorp  

 

 
 

Nog steeds de partij tegen Marlies Bensdorp. Deze 

stelling beviel me totaal niet, en ik besloot een 

soort vesting te maken middels de zet 19.Pxc6 Klopt 

dit?  

 

 

 

 

 

Opgave 8: Ewoud de Groote (2238) – Dennis 

Breuker 

 

 
 

De tweede ronde speelde ik tegen Ewoud de 

Groote. Ik stond met zwart de hele partij een beetje 

minder, maar hier leek het ergste achter de rug. Wit 

wil de d-lijn in bezit nemen, maar ik opponeerde 

natuurlijk met 27...Td7 Welke mooie zet speelde 

wit hier nu?   

 

 

 

 

 



CaissaNieuws 417, 56
e
 jaargang, juni 2008 

31 

 

Opgave 9: Dennis Breuker - Jan Teuben (1825) 

 

 

 
 

De derde ronde. Zwart speelt Frans, en wil met zijn 

laatste zet (f6) mijn centrale e-pion aantasten. Dat 

laat een combinatie toe. Welke? Maar klopt de 

combinatie wel?   

 

 

Opgave 10: Martin van Dommelen (2102) - Dennis 

Breuker 

 

 
 

De laatste ronde. Een interessante partij met een 

schijnoffer op h2. Ik heb zwart en moet gewonnen 

staan. Probleem: ik heb nog maar 2 minuten. Is hier 

een winnende combinatie, en zo ja, welke? Of moet 

zwart in remise berusten?   

De antwoorden van de bovenstaande tien opgaven zijn te vinden op pagina 39 

 

Willem Wolthuis Toernooi   
Door Peter van der Werf 

Een nieuw weekendtoernooi in Amsterdam . Daar wilde ik natuurlijk wel aan meedoen. Dus op 23 mei naar het 

Amsterdams Lyceum voor de eerste ronde. Als je in de onderste helft van de ratinglijst staat mag je beginnen 

tegen een sterkere tegenstander ,dat ging als volgt.

David Kleeman- Peter van der Werf  (1) 

1.d4 f5   2.g3  e6  3.Lg2  Pf6   4.c4  Le7   5.Pf3  0-0   

6.0-0  d6   7.b3  De8   8.Lb2  a5   9.Pc3  Pa6   10.Te1  

c6   11.e4  fxe4   12.Pxe4  Pxe4   13.Txe4  Dh5   

14.Pe1  Dxd1  15.Txd1  Lf6   16.Te2  d5 vervelend 

natuurlijk dat mijn e-pion  nu achterblijft maar ik kon 

niets beters bedenken. 17.La3  Pb4   18.Pd3  Td8!  

Kost een pion maar al mijn stukken komen nu vrij. Ik 

had gerekend op 19.Pxb4  axb4  20.Lxb4  dxc4  

21.bxc4  Txd4 en dan  hoopte ik op de volgende zet 

mijn e-pion op te kunnen spelen. 19.Lxb4  axb4  

20.cxd5  exd5  21.Pxb4  Lf5   22.a4  Te8  wat speelt 

dat toch lekker, wit moet de e-lijn opgeven of de pion 

teruggeven , hij kiest het eerste 23.Te3  Txe3  24.fxe3  

Te8  25.Kf2  Lg5   26.Te1  Tf8  27.Kg1  Le7    

 

 

28.Pxd5!  cxd5   29.Lxd5+  Kh8  30.Lxb7  Lc2   31.Ld5  

Lb4  32.Tc1  Ld3  33.Td1? … 33. Kg2   33. … Le2   

34.Tb1  Ld3? Hier miste ik de winst 34. … Ld2! Ik 

dacht dat dat niet ging vanwege 35.Tb2 , maar dan 

volgt natuurlijk 35. …Lxe3+  helaas niet gezien  35.Td1  

met remisebod voordat ik het op de eerste 
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zetherhaling wel zou zien. Ook nog een  goed 

resultaat natuurlijk , maar er had wel meer ingezeten.  

Een goede toernooistart is helaas nog geen garantie 

voor een goed toernooi . 

Zaterdag ochtend nam ik een bye , `s middags moest 

me door de taaie Caro Kann van Partipan Groen in `t  

Woud heen bijten. Dat ging lange tijd gelijk op 

uiteindelijk kon ik via een wending  een vrijpion 

creëren. Tot mijn verbazing maakte mijn 

tegenstander er een pionoffer van. Dit om de vrijpion 

te kunnen blokkeren ,maar ik had helaas geen tijd 

meer om het af te maken , de tijd tikte op het laatst 

wel erg snel weg en ik begon ook wat slordig met 

mijn materiaal te worden ,dat werd dus een  nul . 

Wellicht was het in dat opzicht wel een goed offer. In 

de analyse konden we ook geen winnende 

voortzetting vinden. Thuisgekomen leerde Fritz mij 

dat de partij met geduldig en vooral nauwkeurig 

manoeuvreren wel te winnen was. Dat betekent in de 

praktijk waarschijnlijk dat ik ook met voldoende tijd 

ook niet verder dan remise was gekomen. De 

avondpartij was er één met een paar dubieuze offers 

, die mij echter wel het volle punt opleverden. Het 

toernooi viel voor mijn tweede matchpartij tegen 

Huib Vriens en die moest ik winnen. Ik moest dus een 

beetje oefenen met offeren . Fritz vond het natuurlijk 

maar niks. 

John Pex- Peter van der Werf  (4) 

1.c4  f5   2Pf3  Pf6   3.Pc3  e6   4.d4  Le7  5.g3  0-0   

6.Lg2  d6   7.0-0  De8   8.Dc2  Dh5   9.Lg5  h6   10.Lxf6  

Lxf6  11.e4  e5?!  11. … Pc6  is iets beter, maar er is 

nog niet veel aan de hand 12.dxe5  dxe5  13.Pd5  

Ld8? In de eerste partij bood het bezit van het 

Loperpaar ruime compensatie voor de pion, in deze 

stelling niet . Er zitten wel wat complicaties in de 

stelling , maar wit doet in de volgende 11 zetten 

eigenlijk alles goed. 14.Pxe5  fxe4   15.Dxe4  Lf5   

16.Dd4  Pc6   17.Pxc6  bxc6   18.Pf4  Dg5   19.Lxc6  

Tb8   20.b3  Lf6   21.Dd5+  Kh8   22.Tae1  Tbd8   

23.Db5  Ld4  24.Pe6 … na Dameruil zijn alle 

complicaties , die overigens een beetje tegenvielen , 

er wel uit  en rest mij een eindspel met 2 pionnen 

minder . De lopers van ongelijke kleur zijn dan wel 

weer een nivellerende factor.Ik besluit er nog maar 

een kwal tegenaan te gooien voor een aanval.  

 

24. … Dg4?!  25.Pf4? ….  25.Pxd8  Txd8  en nu was ik 

van plan de druk op f2 op te voeren met 26. … Ld3 en 

27. … Tf8  en na een zet als 26.Td1 zou ik meteen op 

f2 inslaan .Er zou kunnen volgen 26.Te7 Ld3  27.Tfe1  

Tf8   28.Te8! Lxf2+  29.Kh1  en dit is onvoldoende 

voor zwart, wits 28
ste

 zet had ik niet ingecalculeerd 

,maar ja dat is dan ook het risico van het opzoeken 

van complicaties, dat je zelf ook iets overziet.  25. … 

g5  26.h3??  Dxg3 +   27.Pg2  Ld3  (0-1).  

Na drie partijen kon ik concluderen dat ik de partij die  

ik had moeten winnen remise had laten lopen, de 

partij die remise had moeten worden had verloren en 

de partij die ik had moeten verliezen had gewonnen. 

Maar de 50% score die ik tot dan had gehaald , was 

wel een goed resultaat. 

Het contrast met mijn resultaten op zondag was 

ongeveer net zo groot als het weer in  dat weekend. 

`s Ochtends mocht ik tegen het jeugdtalent Don van 

de Berg . Het werd een degelijke partij, maar toen ik 

dacht een kans te pakken , bleek ik iets in mijn 

verdediging te hebben veronachtzaamd. Dat wordt 

natuurlijk meteen afgestraft. `s Middags kreeg ik de 

oude rot Rob de Klerk tegenover me. Die speelde een 

ongebruikelijk variantje van het Tweepaardenspel. 

Jammer genoeg  net een variantje dat ik  niet goed 

kende, dat gebeurt me niet zo vaak in deze opening. 

Kostte me een hoop tijd en een pion of twee en 

uiteindelijk de partij.  
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Kroeglopertoernooi 2008 
 

Zaterdag 22 juni was het weer raak in de Pijp. Maarliefst 106 duo’s namen plaats achter het bord in naar ik 

meen 17 kroegen voor  het 17
e
 Kroeglopers schaaktoernooi. En wat voor een duo’s! Griezelig sterk was het 

bezet. Hoezo een relaxed potje schaken? Nu ja, je kunt ook stellen dat de voorliefde voor kroegschaak wijd 

verbreid is. Niet voor niets is de formule van het toernooi al in vele steden in het land gekopieerd.  

Caissa was zoals elk jaar weer ruim vertegenwoordigd.  Ons topduo Bezemer/Kikkert was het hele toernooi in 

de bovenste regionen te vinden  en wist het toernooi gedeeld te winnen. Gefeliciteerd boys! Heel anders pakte 

het duo Narings/Osterwald de zaken aan. Met de kater van zaterdagnacht (welke wedstrijd werd er toe ook 

weer gespeeld??) nog in het hoofd werden al snel de nodige punten gemorst om vervolgens in de laatste drie 

ronden nog naar de gedeeld vierde plek te klimmen. De top van de eindstand zag er aan het eind van een 

heerlijke dag als volgt uit:  

No Naam 1 Elo 1 Naam 2 Elo 2 Gem. Punten   

1. Arno Bezemer 2310 Robert Kikkert 2189 2250 11½   

  Tim Lammens 2305 Floris v Assendelft 2219 2262 11½   

  Jan Willem v/d Griendt  2355 Ivo Timmermans 2249 2302 11½   

4. Niek Narings 2255 Elwin Osterwald 2187 2221 11   

  Xander Wemmers 2371 Eric Roosendaal 2079 2225 11   

  Manuel Bosboom 2439 Aran Köhler 2195 2317 11   

  Jan-Willem de Jong 2467 Edwin van Haastert 2402 2435 11   

8.. Daan in 't Veld 2232 Pieter Roggeveen 2220 2226 10½   

  P.W. van Voorthuijsen 2293 Jos Teeuwen 2162 2228 10½   

  Marcel Peek 2368 Johan Booij 2256 2312 10½   

11. Victor Hendriks 2088 Martijn van der Eijk 2016 2052 10 ratingprijs tot 2100 

  Hilke vd Berg 2197 Patriek Tromp 1999 2098 10 fles wijn van café Quibus 

  Ab van Hoeve 2189 Simon Provoost 2102 2146 10   

  Li Riemersma 2428 Eddy Sibbing 2135 2282 10   

15. Lukas Boutens 2185 Onno Kooy 1850 2017 9½   

  Ben de Leur 2036 Simon Groot 2020 2028 9½   

  Hans de Vilder 2075 Michel Kahn 2058 2067 9½ fles wijn café Quibus; 17e prijs 

  Enrico Vroombout 2198 Milan Ramer 1989 2094 9½   

  Jochem Snuverink 2286 Gabriel Smit 2081 2184 9½   

  Sybolt de Boer 2314 Joris van Vuure 2096 2205 9½   

  Alje Hovenga 2258 Rob Witt 2252 2255 9½   

22. Paul Schipper 2063 Sander Tigelaar 1752 1908 9 ratingprijs tot 1925 
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DE JEUGD 
 

 
 

Het Seizoen2007-2008:  Een Terugblik 
Door Huib Vriens 

Het seizoen is bijna ten einde, ook voor de jeugd, dus past een kleine terugblik. Het was geen gemakkelijk 

jaar.Tom vertrok als jeugdleider, Matthijs nam het over. Gelukkig kwam Freek ons assisteren. Meer 

ondersteuning bleek niet te realiseren, terwijl veel jeugd zich aanmeldde. Uiteindelijk hebben zo’n 35 kinderen 

onze schaakavonden bezocht.Het was het jaar van de verhuizing: van het Oranjehuis kwamen we via het 

Afrikahuis in het Lydiahuis terecht. Ook dat vergde aanpassing en gewenning: waar we voorheen aparte 

ruimtes voor jeugd, extern en intern ter beschikking hadden, hebben we nu één ruimte waarin alles 

plaatsvindt. Langzamerhand hebben alle activiteiten daarin hun plek gevonden. 

 

We wilden bij de jeugd de schaaktheoretische 

onderbouw d.m.v. structuur en organisatie een vaste 

plaats gaan geven. Door interne tegenstellingen 

daarover en de geringe bezetting is dat niet echt van 

de grond gekomen. 

Wel waren het weer avonden met een goede, soms 

uitbundige sfeer. Veel thema’s passeerden de revue, 

er werd met enthousiasme gespeeld. 

Onze externe teams hebben naar behoren 

gepresteerd, het 1
e
 wist zich te handhaven, het 2

e
 

eindigde als 1
e
 in de middengroep. 

 

Jeugdkampioen werd Eli. Hij kwam binnen als nieuw 

lid en draaide in de 1
e
 turnus onopvallend mee. In de 

2
e
 daarentegen kreeg hij de geest en wist deze 

ongeslagen (!) af te sluiten. 

De in huiselijke kring aangeschafte schaakcomputer 

moet hierin een flinke rol hebben gespeeld……… 

De uiteindelijke finale ging tussen hem en Adrian 

(winnaar 1
e
 turnus) en dat was toch een anti-climax. 

Hierin kwamen de zwakte en de sterkte van Eli aan 

het licht: te snel spelen, rusteloos en onbezonnen 

(schaaktechnisch gezien dan). De partijen duurde 

ultrakort en dat is jammer. Adrian is een goede, 

rustige speler maar een stuk jonger en hij ging mee in 

het gejaagde spel van Eli. Omdat Eli zich tactisch sterk 

ontwikkeld heeft won hij, maar de kwaliteit van de 

partijen was zeer matig. Als Adrian zichzelf was 

gebleven…………….?! 

Overigens, het is legitiem om je tegenstander in 

mentaal opzicht te overdonderen, maar als het gelijk 

je zwakte is…….. 

Als Eli zijn tijd gaat gebruiken en meer diepgang in 

zijn spel weet te brengen, dààr moeten we aan gaan 

werken, dan wordt hij een (heel) sterke speler. Hij 

werd ook al schoolkampioen! 

Max won van Ruben en werd over all 3
e
. Ook hij 

kwam, samen met Eli, nieuw binnen en ontwikkelt 

zich goed. In de 1
e
 turnus won hij de B-groep en nu 

eindigde hij als 2
e
 in de A-groep. Hij werd 2

e
 van zijn 

school en ik ben benieuwd hoe hij het volgend 

seizoen gaat doen. Vast gaan oefenen met “noteren” 

zou ik zeggen. 

Ruben won de A-groep in de 1
e
 turnus net niet en 

zakte later iets terug. Hij is een leuke speler, rustig 

aan het bord, die zijn tijd goed gebruikt. Hij kan heel 

aardig schaken, maar heeft weinig ambitie. Dat is 

toch wel jammer. 

Alexander werd 3
e
 in de 2

e
 turnus, direct achter Max. 

Vorig jaar speelde hij de finale, nu met de komst van 

Eli en Max kwam het niet zo ver. Wel vind ik dat hij in 

de 2
e
 turnus op niveau heeft gepresteerd. Hij won dus 

van Isidor, die dit seizoen duidelijk problemen met 

zijn motivatie had. 

Isidor is een aardige jongen, goed in de groep, die we 

er best bij hadden willen houden, maar zijn andere 

hobby’s worden steeds belangrijker en hij wil gaan 

stoppen. Jammer, maar vanuit zijn optiek begrijpelijk. 

Simon werd 7
e
. Hij draaide een aardig seizoen en 

haalde aan het 4
e
 bord van het 1

e
 team zijn puntjes 

binnen. Simon is juist een jongen die veel tijd nodig 

heeft om goed te kunnen presteren. 

Oscar werd 8
e
. Soms is hij goed, soms wisselvallig. 

Ook hij zou bij beter tijdsverbruik sterker kunnen 
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spelen. Bij het snelschaken daarentegen kwam hij 

uitstekend voor de dag. 

David won de B-groep en daar zijn we blij mee. Hij 

promoveert naar de A-groep en kan zich daar gaan 

meten met zijn vrienden en leeftijdsgenoten. Hij 

hoort er ook thuis. 

Emiel werd 2
e
. Hij is enthousiast, de stand is voor hem 

van groot belang. Hij wil zich verbeteren en daar gaan 

we natuurlijk werk van maken. 

Yassine en Cem speelden om de 3
e
 en 4

e
 plaats. 

Yassine is een goedlachs, vrolijk ventje die zijn 

tegenstander graag de zege gunt. Voor zijn 

tweelingbroer Samir was het allemaal wat druk, die 

haakte af. Yassine bleef en dat is sterk! 

Cem was vorig jaar hekkensluiter over all, dit jaar won 

hij de C-groep en bij het snelschaken zelfs de B-groep. 

Hij is goed op gang gekomen, dus. 

Maarten won de C-groep. U weet wel, onze net 5-

jarige, die met zijn vader al in stap 4 is beland. Laatst 

speelde hij in Hillegom een toernooi en scoorde 41/2 

uit 9. Nu betrof het hier jeugd t/m 10 jaar en was hij 

met jaren de jongste. Toch was hij niet tevreden. Dat 

belooft nog wat! Maarten is gepromoveerd naar de 

B-groep. 

Max werd 2
e
. Onze 2

e
 Max kwam begin dit jaar op de 

club en hij zal zich sterk ontwikkelen vermoed ik. De 

A-groep is haalbaar. 

Sarah werd 3
e
. Ze is enthousiast en gedreven, immer 

staand achter het bord en zal de nodige stappen 

kunnen maken. Ze boekt vooruitgang. 

4
e
 werd Dani. Hij heeft het wel in zich en ik hoop dat 

dat met wat meer zelfvertrouwen en “bite” komend 

seizoen ook zichtbaar wordt. 

Paul is er net bij. Tijdens analyses toont hij een 

heldere kijk, in zijn eentje achter het bord is het nog 

moeilijk een evenwichtig potje te spelen. Hij werd 5
e
. 

Aidan is de broer van Sarah. Soms ziet hij het, soms 

heeft hij concentratieproblemen en babbelt hij alleen 

maar. Hij is nog jong. 

Jesse ontwikkelt zich goed. Hij heeft zijn plek in de 

groep aardig gevonden en dat is belangrijk. 

Speltechnisch gezien moet hij beter gaan nadenken 

over elke zet en dat elke keer opnieuw. 

Roberto is er net bij en mocht meedoen als hij 

begeleid zou worden. Dat gaat goed en kan, naar het 

zich laat aanzien, gecontinueerd worden. 

Laila is er om ½ 7 al en helpt met tafels, stoelen, 

borden, etc. Ze vindt het gezellig en het is handig ook, 

haar moeder doet tegelijkertijd yoga in hetzelfde 

gebouw. 

 

Ons Elmimi-snelschaaktoernooi was een spannende 

aangelegenheid dat op het scherpst van de snede 

uitgevochten werd. 

Hoewel Eli in de A-groep zijn eerste partij verloor wist 

hij toch te winnen, maar niet nadat in hun onderlinge 

partij bij vriend Max in gewonnen stelling de vlag viel. 

Op het nippertje, dus! Eli won ook omdat Alexander 

in zijn partij tegen weer Max vergat de partij te 

claimen, terwijl diens vlag al lang en breed gevallen 

was. 

Opvallend in deze A-groep waren de 3 

opeenvolgende overwinningen van Oscar. Daarmee 

was de koek echter op, hij werd samen met Adrian 3
e
. 

In de B-groep zegevierde Cem en dat is knap, net 

zoals de 2
e
 plaats van Maarten dat was. 

In de C-groep won Max en dat was verwacht. Sarah 

en Jesse werden gedeeld 2
e
. 

 

NK F-jeugd 

Afgelopen zaterdag speelden Alexander en Adrian het 

NK bij de F-jeugd. Ik heb het via de site gevolgd en ik 

vind dat ze heel goed hebben gepresteerd. Ze werden 

10
e
 en 11

e
 in een veld van 52 spelers en eindigden 

beiden met een tpr dat 200 punten ligt boven hun 

rating. 

Alexander speelde in de laatste ronde nog voor de 

prijzen, maar verloor helaas. Wel bleek ook in Gouda 

weer dat hij grote mogelijkheden heeft: winst tegen 

1170, remise tegen 1360. Hij heeft dit seizoen al 

eerder laten zien dat hij van hoger aangeslagen 

spelers kan winnen. Als hij wat vaster wordt en in de 

opening scherper………… 

Adrian won ook van 1150 en heeft t.o.v. vorig jaar (bij 

de G-tjes) een mooie sprong gemaakt: van 18 naar 

11. 

Beiden presteerden gezien hun rating boven 

verwachting. Jongens, gefeliciteerd. 

 

De toekomst 

Matthijs heeft na 5 jaar jeugdschaak besloten dat het 

welletjes is geweest. Hij stopt. We danken hem voor 

zijn inzet, zijn enthousiasme en gedrevenheid. 

Freek en ik gaan door en ook Erik Dekker gaat 

meedoen. Met Tjerk en anderen zijn we nog in 

gesprek. 

Zonder het goede te verliezen, de lol en het 

enthousiasme en de brede benadering van alle 

vormen van schaak en de vele spel- en 

competitievormen daarin, willen we komend seizoen 

tot een goede structuur zien te komen. 

Theoretisch onderbouw is belangrijk 

Tevens willen we de diverse stedelijke competities en 

toernooien belichten en kinderen stimuleren 

individueel en in groepsverband mee te doen. 

Iedereen met praktische en/of theoretische ideeën is 

van harte uitgenodigd die aan te dragen.  

Ondersteuning is ook altijd welkom, zo mogelijk ook 

inpasbaar naar persoonlijke wensen. 



 

Eindstanden seizoen 2007-2008 Caissa-jeugd 
 

Eindstand Interne competitie na beslissingswedstrijden 

A-groep 

 

1 Eli 

2 Adrian 

3 Max 

4 Ruben 

5 Alexander 

6 Isidor 

7 Simon 

8 Oscar 

 

B-groep 

 

1 David 

2 Emiel 

3 Yassine 

4 Cem 

 

 

 

C-groep 

 

1 Maarten 

2 Max 

3 Sarah 

4 Dani 

5 Paul 

6 Aidan 

7 Jesse 

8 Roberto 

9 Laila 

 

Eindstand 2
e
 turnus jeugd 2008 

 1  Eli   158 

 2  MaxA   109 

 3  Alexander  105 

 4  Adrian   97 

 5   Isidor   88 

 6  Ruben   81 

 7  David   78 

 8  Simon   74 

 9  Maarten  73 

10  Emiel   70 

11,12      Oscar, Cem  69 

13  Sarah   68 

14  Dani   63 

15  Paul   59 

16  Yassine   58 

17  Aidan   44 

18  Jesse   42 

19  MaxB   28 

20  Roberto   21 

21   Laila   12 

 
Eindstand groep A 

1 Eli, 2 Max A, 3 Alex, 4 Adrian, 5 Isidor, 6 Ruben, 7 Simon, 8 Oscar 

 

Eindstand groep B 

1 David, 2 Emiel, 3 Cem, 4 Yassine 

 

Eindstand groep C 

1 Maarten, 2 Sarah, 3 Dani, 4 Paul, 5 Aidan, 6 Jesse, 7 Max B, 8 Roberto, 9 Laila 

 

 

Elmimi snelschaaktoernooi 2008 
 

A-groep 

1 Eli  4 

2 Alexander 3,5 

3 Oscar,Adrian 3 

4 David  1 

5 MaxA  0,5 

 

B-groep 

 

1 Cem  4 

2 Maarten 3 

3 Yassine  2 

4 Emiel  1 

 

C-groep 

 

1 MaxB  5 

2,3 Jesse,Sarah 3 

4,5 Dani,Roberto 2 

6 Paul  1 
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EXTERNE COMPETITIE SGA 
Categorie C   geboren in of na 1994 
 
 2B: Eindstand voorronde 
 
 
Pl. Team Aantal Match- Bord- 
 Wedstr. Punten Punten 

1 ADA 04 C 2 5  10  16,0 
2 Zukertort C 4 5  5  11,0 

 ADA 04 C 4 5  5  10,0 
4 Chaturanga C 1 5  4  9,0 

 VAS C 5 5  4  7,0 
6 Caissa C 1 5  2  7,0 
       

Degradatiepoule C2 

Pl. Team Gespeeld 
Match-
punten 

Bord-
punten 

1 Tal/DCG C 1 3 5 8 
2 Caissa C 1 3 3 7 
3 VAS C 5 3 2 5 

 Zukertort C 5 3 2 4 
 
 
Caissa C 1 Bord  Rating  Aantal  Aantal  Perc.  Gem.Rating 
 gem.  Punten  Partijen  Tegenst. 
Eli Menco 1,3 2,0 3 66,7% 839
Alexander Flick 1,8 834 3,0 8 37,5% 996
Adrian Sluis 2,0 907 4,0 8 50,0% 906
Isidor Ilic 3,2 916 0,0 5 0,0% 979
Simon Ilic 3,8 879 5,0 8 62,5% 812
 
C: 3B: Eindstand voorronde 
. 
Pl. Team Aantal Match- Bord- 
 Wedstr. Punten Punten 

1 Almere C 3 8  16  30,0 
2 Amstel C 1 8  9  15,0 
3 Probleem C 3 8  8  12,5 
4 Caissa C 2 8  7  15,5 
5 Zukertort C 6 8  0  7,0 

 

C: 3P2 (Kruisfinales nrs. 3 en 4) 
1. Caïssa C2 
2.  Amstel C2 
3.  VAS C6 en Probleem C3 

Caissa C 2 Bord Rating Aantal Aantal Perc. Gem.Rating 

 gem. Punten Partijen Tegenst.   

Ruben Duijst 1,1 729 3,5 10 35,00% 895 

Oscar Buckens 1,9  3,5 9 38,90% 729 

David Oberman 3,3  5 8 62,50% 606 

Max de Heer 3,3  5 6 83,30% 694 

Eli Menco 3,5  2 4 50,00% 699 

Goya van Boven 4 532 0,5 2 25,00% 568 

Samir El Kadoui 4  1 1 100,00% 426 
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Yasser met zijn tien pupillen van de dag, waaronder Alexander en Adrian, die 

zowel bij Tal/DCG als bij Caissa spelen, red. 

Foto Jaap Loeve 

Tal/DCG-jeugd schaakt tegen wereldkampioen 
 

Door Rozemarijn Vos (jeugdleidster bij Tal/DCG, red.) 

 

Yasser Seirawan, een Amerikaan die al jaren in Nederland woont, is in 1979 toen hij negentien was, 

wereldkampioen schaken bij de jeugd geworden. In 1980 werd hij FIDE-grootmeester en in 1986 was hij 

kampioen van de Verenigde Staten. Een jaar later werd hij gedeeld tweede in dat kampioenschap. Dit zijn 

enkele hoogtepunten uit een lange schaakcarrière die begon toen hij op twaalfjarige leeftijd leerde schaken. 

Op zondag 1 juni 2008 speelde hij een simultaan tegen tien jeugdspelers en een jeugdleider van Tal/DCG. 

 

Eerst kregen de jongelui enkele anekdotes te horen 

over hoe Yasser als twaalfjarige schaakte. Volgens 

hemzelf was dat niet zo best en als de partijen die hij 

buitengewoon geestig behandelde echt waar zijn, 

moeten we het helaas met hem eens zijn (o.a. 1. h4 

d5 2. Th3  Lxh3 3. a4 e5 4. Ta3 Lxa3). Daarna 

analyseerde hij een partij die hij in negentien minuten 

won nadat hij zich verschrikkelijk verslapen had. Hij 

hield de jongelui de boodschap voor dat je altijd 

kansen hebt. Ook als je achter staat. Verder 

benadrukte hij het nut van noteren en het analyseren 

van je eigen partijen. Tot slot liet hij de jeugd 

meedenken met een nieuwe vorm van schaken die hij 

zelf ontwikkeld heeft. In plaats van het doen van een 

zet mag je daarbij op een lege plek op de onderste rij 

een olifant of een havik zetten. De havik mag de 

zetten van de loper en het paard doen en de olifant 

die van de toren en het paard. Op het bord 

behandelde hij de matvoering van koning + olifant 

tegen koning + toren.  

 

Normaal krijgt een simultaanspeler veel geld of een 

heel goede fles wijn of zo van een club, maar Yasser 

Seirawan besloot het andersom te doen. Roger 

Bhoorakhan, Alexander Flick, Andro van Haag, Serge 

van Haag, Alette Kooiker, Tobi Kooiman, Hing Ting Lai, 

Adrian Sluis, Aaron Vorenhout, Tjark Vos en 

jeugdleider Jaap Loeve kregen allemaal een boek met 

partijen van Aljechin van hem. Bovendien kregen 

Tjark, Tobi en Aaron een doos met twee olifanten en 

twee haviken. Tjark dacht het beste mee bij de 

problemen op het demonstratiebord. Tobi speelde de 

beste zet en Aaron de beste partij.  

 

 

Yasser Seirawan won van 

Roger, Alexander, Andro, 

Serge, Alette, Tobi, Hing 

Ting, Adrian, Aaron en 

jeugdleider Jaap en stond 

Tjark een remise toe. 

 

Uiteraard werd er na de 

wijze woorden van Yasser 

driftig genoteerd. Nu maar 

hopen dat alle spelers hun 

partij ook gaan analyseren. 

Een advies van een 

wereldkampioen is het 

waard om op te volgen! 
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ANTWOORDEN OPGAVEN 

 

PK SGA en Open Kampioenschap Utrecht in 10 diagrammen                Dennis Breuker 

Opgaven: zie pagina 29 

 

Opgave 1:  

27...Txc3! Alleen zo! Het valt op dat de witte toren 

erg ongelukkig staat opgesteld. Kan je daarvan 

profiteren? Niet met het voor de hand liggende 

27...e5? want wit speelt gewoon 28.Pxd5+ Kd7 

29.Pxc7 Kxc7 30.Txd6 Txd6 en staat zelfs een pion 

voor. Na 28.bxc3 e5 is de witte toren wel ingesloten 

en blijf ik een stuk voor.  

 

Opgave 2:  

42...e3! Dit pionoffer is nodig. De loper moet gaan 

meedoen. En er moet ruimte zijn voor de zwarte 

koning om binnen te komen. Dat kan wanneer wit in 

tempodwang is. De zwakke pion is g4. Is deze te 

winnen? De partij ging als volgt verder: 43.Kxe3 Lg2 

44.Kf2 Lh3 45.Kg3 Lf1 46.Kf2 Ld3 47.Ke3 Kd5 48.Kf3 

Lc2 Omlopen om g4 aan te vallen via d1. 49.Ke3 Ld1 

50.Kf4 Le2! Tempozetje. 51.Kg3 Ke4 En nu is het 

gebeurd. 52.Kh4 Kf4 en Avni geeft op. Als ik hem was 

zou ik toch nog even 53.d5 gespeeld hebben om te 

zien of ik hem niet pat zou zetten. Bijvoorbeeld: 

53...Lxg4 54.d6 Lxf5 55.d7 g5+ [55...Lxd7? en pat!] 

56.hxg6 Lxd7 57.g7 Le6 en klaar.  

 

Opgave 3 : 

22...Pxd5! Jaja, het kan. De partij ging als volgt 

verder: 23.Le4 Te8 24.Td1 Lb7 25.Lxd5 Lxd5 26.Pf1 

Dit ziet er eng uit. Maar gelukkig heb ik nog 26...Lc4 

De partij ging als volgt verder: 27.Pe3 [Op 27.Txd6 

kan ik mooi 27...Te1 spelen. En ik win mijn stuk terug 

met betere stelling.] 27...Le5 28.Pxc4 bxc4 29.Td2 en 

zwart staat zeker niet slechter. 

 

Opgave 4 :  

Met het eenvoudige schaakje 46.Td6+ wint wit een 

stuk: 46...Kc7 47.Txd4+ met aftrekschaak.  

 

Opgave 5 :  

Nee. Na 19...Txd4 20.Lxd4 c5 gevolgd door d4 wint 

zwart een stuk. Gelukkig zag hij het niet...  

 

Opgave 6 :  

Ik dacht van wel, en speelde 16.Lxb5 Zwart geloofde 

me en speelde 16...axb5 [16...Pxe5 is wel zo 

eenvoudig. Gek dat we dat beiden niet hebben 

gezien.] 17.Txb5 Dc4 18.Txb6 Txa2 en nu zitten we in 

het volgende diagram.  

 

Opgave 7 :  

Na 19...Txd2 20.Kxd2 moet zwart 20...Lxc6! spelen. 

Na 21.Tb8+ Ke7 22.Txh8 Lb5 gaat wit eraf.  

Zwart speelde het voor de hand liggende 20...0–0 

maar dan werkt mijn opzet: 21.Pcd4 en het is de 

vraag of zwart er doorheen komt. Wit laat de paarden 

staan, zet eventueel de pionnen op g3 en h4, zodat 

de enige zwaktes (c3 en g3) gedekt worden door het 

paard, en niet door de loper kunnen worden 

aangevallen. En zo geschiedde in de partij: 21...Da2+ 

22.Ke3 Tc8 23.Thb1 g6 24.Tb8 Kg7 25.T8b7 Td8 

26.T1b2 Da1 27.Tb1 Da5 28.T1b6 Kg8 29.Tb8 Txb8 

30.Txb8+ Kg7 31.g3 La4 32.Tb7 Da6 33.Tb2 h6 34.h4 

h5? Dit maakt de vesting alleen maar beter. 35.Tb4 

Ld1 36.Tb1 La4 37.Tb4 Ld7 38.Kd2 Da2+ 39.Ke3 Lc8 

40.Tb6 La6 41.Tb4 Da3 42.Kd2 Da5 43.Ke3 Dc7 44.Kd2 

Kf8 45.Ke3 Ke7 46.Kd2 f6 47.exf6+ Kxf6 48.Ke3 Lxe2 

49.Pxe2 Da7+ 50.Kd3 Kf5 51.Td4 Kg4 52.Ke3 Db6 

53.Kf2 Dc5 54.Ke3 Kh3 55.Kf2 Kg4 56.Ke3 Kf5 57.Kf2 

Da7 58.Ke3 Da1 59.Tb4 De1 60.Td4 Df1 61.Tb4 Kf6 

62.Td4 Ke7 63.Tb4 Kd6 64.Td4 Da1 65.Tb4 Da7+ 

66.Td4 Db6 

 

 
 

en zwart bood uit arren moede remise aan! 

 

Opgave 8:  

28.Td5! en wit houdt de d-lijn. Twee keer slaan leidt 

tot een verloren stelling: 28...Txd5 29.cxd5 Dxd5 

30.Dc8+ Dg8 31.Dxb7 Dxb3 32.Db8+ Dg8 33.Dxb6 

Da8 34.Pc5  

 

Opgave 9:  

Ik speelde 16.Pxd5 exd5 17.Dxd5+ Kh8 18.Dxa8 Lb7 

19.Da7 Ik moest nog wel even kijken of mijn dame 

niet ingesloten zou raken, want zwart dreigt Ta8. 

Zwart speelde 19...Pc5 en na [19...Pb6 20.Le4 Had ik 



CaissaNieuws 417, 56
e
 jaargang, juni 2008 

 

40 

 

van tevoren nog gezien.] 20.b4 Pa4 21.Dd4 Td8? 

22.exf6! Pc3? 23.fxg7+ Kg8 beëindigde ik de partij op 

een leuke manier met een dameoffer: 24.Dxd8+ en 

zwart geeft op. Logisch, want na 24...Dxd8 25.Lxh7+ 

Kxh7 26.Txd8 sta ik twee kwaliteiten en een handvol 

pionnen voor.  

 

Opgave 10:  

Ik zag het niet en berustte in remise middels 

29...Df5+ 30.Kh4 Df2+ 31.Kh3 Df5+ 32.Kh4 Df2+ maar 

het is natuurlijk wel gewonnen. Ik bood remise aan 

met de opmerking: "ik zie het niet, laat maar zien hoe 

ik moet winnen". Nou, dat was dus zo: 33.Kh3 Df5+ 

34.Kh4 Pxg5 35.Dxg5 [35.Txg5 loopt mat: 35...Te4+ 

36.Kg3 Tg8! 37.Txg8+ Kxg8 38.Dd1 Te3+ 39.Kg2 Dh3+ 

40.Kf2 Dg3+ 41.Kf1 Df4+ 42.Df3 Dxf3+ 43.Kg1 Te2 

44.Tf1 Dg2#] 35...Te4+ Dit had ik nog gezien, maar ik 

dacht dat wit hier kon lopen naar h3... 36.Tg4 Dxg5+ 

37.Kxg5 Tg8+  

 

 

Oplossingen van Drie maal taktiek (zie pagina 24 ) 

 

opgave 1 :  1.Dg8+ Kxg8 2.Te8 mat 

 

opgave 2 :  1.... Dxf4+ 2. Dxf4 Lxg5 

 

opgave 3 :  1. Te7 en indien 1…Dxa8 2.Tc7 mat 

 

 

De Organisatoren van het Kroegloperstoernooi in hun sas vlak voor de prijsuitreiking 

 Gesmeerd verlopen! 
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DE AGENDA 
 

                    

         JULI 2008   

                                                  

   1  jul          Rapid 6                

  8  jul          Rapid 7                
 15 jul          ---- GESLOTEN ---- 

 22 jul          ---- GESLOTEN ---- 

 29 jul          ---- GESLOTEN ---- 
                 

                   AUGUSTUS 2008     

                                           

  5  aug        ---- GESLOTEN ---- 
 12 aug        Rapid 8   

 19 aug        Rapid 9   

 26 aug        Rapid 10 
 

                   SEPTEMBER 2008       

                                        

  2  sep      Algemene Leden Vergadering 

    9  sep Start wintercompetitie 2008-2009 

 

 

 

 

Het Paard 
De meest complete denksportwinkel 
Haarlemmerdijk 147   1013 KH Amsterdam 
tel 020-6241171   paard@xs4all.nl 
http://www.xs4all.nl/~paard 

Het Paard heeft op het gebied van schaken: 
• Meer dan 1000 verschillende  Nederlandse, Engelse en Duitse schaakboeken. 
• Meer dan 500 tweedehands schaakboeken. 
• Schaaksoftware en schaakcomputers. 
• Wedstrijd schaakstukken –klokken en -borden 
• Schaakspellen voor verzamelaars. 

 
Naast schaken hebben we ook een uitgebreid assortiment op het gebied van:   

Go, Bridge, Backgammon, puzzels, breinbrekers en gezelschapspellen. 

 



 

 

 

 
 

Bezemer/Kikkert vs Köhler/Bosboom: 1-1 

 

Wat, toch nog een prijsje?? 

 


