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SCHAAKVERENIGING 
ERASMUS 
 
Opgericht 5 september 2005 
Speelzaal: 
Laurens Arcadia 
Apollostraat 163 
3054 TB Rotterdam 
 
Bereikbaar met openbaar vervoer: 
RET tramlijn 4 (Argonautenweg) 
 
Schaken voor senioren en oudere jeugd 
vanaf ongeveer 16 jaar: 

- maandagavond 
- 20.00-24.00 uur 
- interne competitie 
• externe competitie 7 wedstrijden per 

seizoen tegen andere verenigingen 
- contributie € 90,- 
- contributie dubbelleden € 45,- 

 
Jeugdafdeling vanaf ongeveer 6  jaar: 

- maandagavond 
- schaakles: 19.00 – 19.45 uur 
- jeugdcompetitie: idem 
• begeleiding naar erkende 

schaakdiploma’s 
- Erasmus voorjaarstoernooi 
- Deelname aan RSB 

jeugdtoernooien 
- Oudere jeugd kan meedoen aan 

interne/externe competitie 
senioren 

 
Ereleden: 

Jan van Dijk 
 Arie de Jong 
 Henk J. de Kleijnen 
Jan van Rijn 

 
Lid van verdienste RSB: 

Jan van Rijn  
 
 
 
 
 
 
 

BESTUUR 
 
Voorzitter: 
Ron Ansem 
Telefoon: 010 4217510 
e-mail: voorzitter@sv-erasmus.nl   
 
Secretaris: 
Leo Verhoeven 
Telefoon; 010 4613917 
e-mail: secretaris@sv-erasmus.nl 
 
Penningmeester: 
Jan Melis 
Telefoon: 010 4653714 
Rekening: 1138.34.098 t.n.v.  sv-erasmus 
e-mail: penningmeester@sv-erasmus.nl 
 
Competitieleider intern: 
Cor van As 
Telefoon 010 5910352 en 06 51437174 
e-mail: competitieleider@sv-erasmus.nl 
 
Wedstrijdleider extern:  
Paul Wilhelm 
Telefoon: 0181 849702 
e-mail: wedstrijdleider@sv-erasmus.nl 
 
Jeugdleider: 
Jaap van Meerkerk 
Telefoon: 010 4213746 
e-mail: jeugdleider@sv-erasmus.nl  
 
Algemeen bestuurslid: 
Arie de Jong 
Telefoon: 010 4823969 
 
PR functionaris: 
Functie vacant 
 
Redactie clubblad: 
e-mail: redactie@sv-erasmus.nl  
Functie vacant 
a.i. Arie de Jong 
 
Website: 
www.sv-erasmus.nl  
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EIND GOED AL GOED 
 

Wanneer jullie dit lezen is het 
Watertorentoernooi  al weer een heel eind 
op dreef.  
Dat houdt in dat de meeste beslissingen in 
het seizoen 2010-2011 dan al wel gevallen 
zijn. Uitzondering daarop uiteraard het 
rapid kampioenschap dat verspeeld zal 
worden over 3 avonden aansluitend op het 
Watertorentoernooi. 
Het clubkampioenschap is voor de derde 
maal in de wacht gesleept door Pietrow. In 
de laatste ronde tegen Cander Flanders 
wist hij zijn voorsprong succesvol te 
continueren. Gefeliciteerd! 
De titel van al weer bijna mijn laatste 
voorwoord heeft vooral betrekking op het 
verloop van de RSB competitie. In de 
vorige editie moest ik me nog serieus 
zorgen maken over de resultaten van 
vrijwel alle teams. Nu de rook is 
opgetrokken blijkt dat alle teams, soms met 
de hakken over de sloot, zich toch hebben 
weten te handhaven of soms zelfs meer. Zo 
werd het vijfde kampioen van de viertallen 
competitie C. Hulde!! 
Met de aanhef van de vorige alinea verwijs 
ik naar mijn op handen zijnde afscheid als 
voorzitter. Tijdens de laatste Algemene 
ledenvergadering heb ik aangekondigd dat 
dit mijn laatste seizoen zou zijn in een 
bestuursfunctie. In het voorbije jaar is 
naarstig gezocht naar een geschikte 
opvolger. Een enkeling is zelfs gepolst 
voor een functie in het bestuur. Niets is 
echter beslist en er is altijd behoefte aan 
enthousiaste leden die met hun creativiteit 
het bestuur en de vereniging weten te 
inspireren met nieuwe ideeën. 
Bij deze dus nog maar eens een verzoek 
aan de leden die de SV Erasmus verder 
vooruit willen helpen door een rol te willen 
oppakken in het bestuur bij een van de 
bestuursleden hun interesse kenbaar te 
maken. 

     Ron Asem, scheidend voorzitter.  

 
 

ERASMUS UITGEBEKERD 
 

              Partij analyse A.Pietrow 
 
In de halve  finale is het Erasmus niet 
gelukt door te dringen tot de finale van de 
RSB-beker. Op vrijdag 11 maart werd in 
Spijkenisse een 3-1 nederlaag geleden. 
Ons team had een zo sterk mogelijke 
afvaardiging op papier mee gekregen, maar 
slechts aan het vierde bord werd een 
overwinning  behaald door Michael Siban, 
die Björn Verstraate te vlug af was. De 
overige 3 matadors gingen onder uit en wel 
aan bord 1 Andrzej Pietrow tegen Desirée 
Hamelink, aan bord 2 Frank van Zutphen 
tegen Wilmar Meijer en aan bord 3 de voor 
deze gelegenheid opgetrommelde Jan 
Seeleman, tegen Richard Klepke. 
 
De partij aan bord 1 verliep als volgt: 
 

D. Hamelink – A. Pietrow 
 

1. e4, c6 2. d4, d5 3. Pc3, dxe4 4. Pxe4, 
Lf5 5. Pg3, Lg6 6. h4, h6 7. Pf3, Pd7 8. 
h5, Lh7 9. Ld3, Lxd3 10. Dxd3, e6 11. 
Ld2, Dc7 12. 0-0-0, Pgf6 13. Kb1, Ld6 
14. Pe4, Pxe4 15. Dxe4, 0-0-0 16. c4, Pf6 
17. De2, c5 18. Lc3, cxd4 19. Pxd4, a6 20. 
Pb3, Dc6 21. f3 
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Een voor de Capablanca-variant van de 
Caro Kann karakteristieke stelling. 
Volgens de  grote kenner Bert Enklaar 
liggen de witte kansen op de damevleugel. 
Daarvoor moet de c-pion naar voren 
worden gebracht en Zwart moet zo veel 
mogelijk zien te vereenvoudigen en dan is 
de witte h5-pion een bekende zwakte.  
21…, Lc7!? 
A.P.: Eigen vinding, theoretisch is 21…, 
Lf4!? zeer onduidelijk, maar mogelijk het 
best, bijv.: 22. g4, Txd1+ 23. Txd1, Td8 24. 
Txd8+, Kxd8 25. Kc2, Kc8 26. Lxf6, gxf6 
27. De4, Dc7 met een zeer ingewikkeld 
eindspel.  
22. g4, Txd1+ 23. Txd1, Td8 24. Tf1!? 
A.P.: 24. Txd8+ is niet meer zo 
vanzelfsprekend vanwege 24…, Ld8. 
24…, Tg8?! 
A.P.: Nergens voor nodig. 24…, Lf4! Was 
nu veel sterker dan op zet 21. De zwarte 
toren heerst al over de d-lijn! 
25. Pd4, Dd6 26. f4, Lb6 27. Pc2, Dc5(?) 
A.P.: Al weer een slappe zet. 27…, Td8 
was goed met controle over de open lijn.  
28. Te1, Kb8?? 
A.P.: Een brug te ver: derde 
onnauwkeurigheid op rij wordt fataal. 
Hoewel,  zelfs na het beste 28…, Td8 staat 
Zwart al duidelijk minder.  
29. g5, Pd7 30. g6!, fxg6 31. hxg6, Pf8 32. 
Dd4 
A.P.: 32. f5! en het is uit zoals in de partij. 
32…, Dg2(?) 33. f5!, Dc6 35. fxe6 
A.P.: Opgegeven op zet 38. Van af zet 24 
zeer slap gespeeld door Zwart.  
 
Was in deze partij de nederlaag misschien 
vermijdbaar geweest, dat gold zeker voor 
de partij aan bord 2, waar Frank van 
Zutphen op het allerlaatste moment de 
zege uit handen gaf en zelfs moest 
opgeven… 
De hele partij hier voor te schotelen gaat 
wat ver, maar de inhoud had een goede 
rijkdom in  zich, was sterk afwisselend en 
mondde na de 48e zet van Frank uit in de 
volgende positie, waarin de tegenstander 
over 2 pionnen extra beschikte: 
 

 
 
Er staan 2 zwarte stukken aangevallen, 
hetgeen verplicht tot het spelen van  één 
daarvan. Speelt het paard dan zijn  er 
enkele mogelijkheden: 

a. 48…, Pe3 49. Dxh3, Pd1+ 50. Kb3, 
Pxf2 51. Dh7+, Kf8 52. Ld5, g4 53. 
Dg8+, Ke7 54. Dh7+, Kd8 55. 
Dxa7, g3 56. Db8+, Ke7 57. Dc7+, 
Kf8 58. Kc2, f3 59. Dc8+, Ke7 60. 
Dc7+ (remise); 

b. 48…, Pe3 49. Dd7+, Kf8 50. Dc8+, 
Ke7 51. Dc7+, Kf8 (remise) 

Speelt de toren dan zijn er ook weer enkele 
mogelijkheden: 

a. 48…, Txd3+  
a1. 49. Lxd3, e4+ 50. Kb3, exd3 
51. Txf4, Pd3+ 52. K~, Dxf4 
a2.  49. Kb2, Pe3 
a2a.50. Dc8, Pxc4+ 51. Kc2, Dd8! 
( Zwart wint) 
a2b 50. Dh5, Pxc4+ 51. Kb1 (51. 
Kd1, Dd6+ enz.) 51…, Tb3+ 52. 
Kc1, Te3 53. Dh7+, Kf8 54. Th2, 
Te1+ 55. Kc2, Pe3+ 56. Kb2, Dg7! 
(Zwart wint). 
 

In de partij werd nog anders voortgezet:  
48…, Tg3 49. Dxf5, Dxf5 50. Lxf5, Kf6 
51. Le4, g4 52. Kc2, Tg1 53. a5, f3 54. 
Lxf3, gxf3 55. Txf3+, Kg6 56. axb6, axb6 
Deze zetten waren al niet meer genoteerd, 
omdat de laatste 5 minuten al waren 
aangebroken. 
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En uiteindelijk kwam deze stelling op het 
bord:  
 

 
 
Op dat moment speelde Frank het 
afgrijselijke: Ta6?? En kon na het 
antwoord Tg6+ het hoofd in de schoot 
leggen… 
  
De finale gaat tussen  Spijkenisse en de 
winnaar van IJsselmonde – Rokado, 
waarbij de laatste de meeste kans mag 
worden toegedicht.  
 

 
 

HET TWEEDE IN HET ROOD 
 

Deze kop wordt met elke wedstrijd meer 
gevreesd. Ook in ronde 6 liep het avontuur 
in Gouda, waar Messemaker 1847 3 
gastheer was, verkeerd af. 
Twee partijen waren al beslist, omdat zijn 
op 7 maart in ons eigen home werden 
vooruit gespeeld. Die hadden 2 remises 
opgeleverd. Een korte en een wat langere, 
maar ook nog binnen de 30 zetten. 
De korte was aan bord 7: 
 

Paul Wilhelm – Bas Luiten 
 

1.  d4, d5 2. Pf3, Pc6  
In de stijl van Tsjigorin. 
3. Lf4 

Sterker 3. c4!, met overgang naar de 
Tsjigorin Verdediging.  
3…, Pf6  
In “mijn” tijd speelde men hier: 3…, Lf5. 
4. h3, e6 5. e3, Ld6 6. Lxd6, Dxd6 7. c3, 
0-0 8. Ld3, e5 9. dxe5, Pxe5 10. Pxe5, 
Dxe5  11. Pd2, Dg5 12. De2, Lf5 
Zwart had hier toch wel 12…, Dxg2 
kunnen wagen. 
13. Lxf5, Dxf5 
En de Gouwenaar kon met een half punt in 
de tas de terugreis aanvaarden.  
 

 
 
En dit was de stelling waarin aan bord 2 
Wit, Ton Hortensius, remise aan bood aan 
Frits Steenbergen. Na 29…, Te6 zou dat 
ook wel gewettigd zijn. Frits besloot de zet 
maar niet te doen en het aanbod maar te 
aanvaarden. 
 
De zes nog niet genoemden gingen op 14 
maart op weg naar Gouda om aldaar te 
trachten de winst uit het vuur te slepen. 
 
Die zes moeten minimaal 3 punten mee 
terug brengen, het werden er 2….Uitslag 
3-5 en dat betekent nog leven tussen hoop 
en vrees juist boven de degradatielijn! 
 
Er loopt nog een protest over de partij aan 
bord 1 tussen Jaap van Meerkerk  en Leslie 
Tjoo. Met nog 4,26 minuten voor Jaap en 
51 seconden voor Leslie stond Jaap schaak, 
hief dat niet op en moest dus een zet met  
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de koning doen op last van de 
wedstrijdleider. Deze gaf geen 
waarschuwing maar gaf Jaap 2 minuten 
straftijd in mindering…., Maar hij had 
natuurlijk Leslie 2 minuten extra moeten 
geven en Jaap’s tijd ongemoeid moeten 
laten! Dat leverde verzet c.q. enige 
consternatie bij Jaap op en in het 
resterende eindspel liet hij de winst glippen 
door met een toren meer Leslie pat te 
zetten! Het protest is nog in behandeling – 
waarbij winst wordt opgeëist als gevolg 
van de verkeerde beslissing - bij de 
competitieleider van de bond. We zullen 
daarmee de uitslag van de wedstrijd 
hoogstens met een half puntje kunnen 
verbeteren, maar ook dan blijft de 
wedstrijd verloren. Maar in het slot van de 
competitie kan elk half puntje van groot 
belang zijn. 
Bekijk de stand: 
 

1. Dordrecht 2           12 32  K 
2. De IJssel 1        9 27 
3. Nieuwerkerk 1       8 27½ 
4. Krimpen 3       6 25 
5. Messemaker 3        5 23 
6. Erasmus 2        4 20½ 
7. WSV 1        4     19 
8. Papendrecht/A 1        0          18  D 

 
4 april  Erasmus 2 – Nieuwerkerk 1 moet 
ons dus de bevrijdende overwinning 
opleveren. 
WSV moet nog een bezoek afleggen bij de 
kampioen! Dat zou nog kunnen 
meehelpen… ook de 1½ bordpunten extra, 
die we nog hebben als zowel nr. 6 als 7 
hun laatste wedstrijd zouden verliezen. Bij 
gelijk eindigen in  wedstrijd- en bord 
punten, moeten de resultaten tegen de 
hoogste ploegen gaan beslissen , want - ter 
herinnering - de onderlinge ontmoeting 
met WSV eindigde in 4-4… 
 
Jaap had de winst echt wel in handen, wat 
mag blijken uit deze tussenstand, na 31 
zetten, waarna noteren – het was binnen de 
beruchte 5 minuten -  niet meer werd 
gedaan en ook het incident plaats had: 

 
 
Jaap  deed hier de onregelmatige zet, kreeg 
2 minuten tijdstraf, raakte mede daardoor 
uit zijn concentratie, ging verder met: 
32. Kh1 
Daarop moet zijn gevolgd:  
32…, Dxd5 33. Txd5, Pxe3 34. Td8+, 
Kh7 35. Kxh2 
De witte toren is vervolgens naar a8 
gegaan , heeft de zwarte 
damevleugelpionnen  het leven onmogelijk 
gemaakt, veroverde ook nog de knol en 
zette daarna Zwart nog even pat… 
Remise werd op het wedstrijdformulier 
ingevuld, maar dus wel onder protest… 
want Jaap eiste winst op grond van de 2 
minuten die hij minder had gekregen  om 
zijn ultieme doel, winnen van de partij, te 
bereiken. Dat was hem nu, volgens eigen 
zeggen, belet. 
 
 

       
 

DANIËL NOTEBOOM 
(en Pietrow) 

 
Ruim 100 jaar geleden werd hij geboren, 
Daniël Noteboom, in Noordwijk. Hij 
ontpopte zich als een begenadigd schaker, 
die zich al – voor die tijd – op zeer 
jeugdige leeftijd onderscheidde  in 
Hamburg in een landentoernooi, een 
 toernooi dat nu onder de naam Olympiade 
vele navolgingen heeft gekregen. Slechts 
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22 jaar werd Noteboom, maar hij heeft in 
dat korte leven veel blijk gegeven van zijn 
grote aanleg voor het schaakspel. In 
Noordwijk geboren, lid geweest van L.S.G. 
in Leiden, maar door bemoeienis van Euwe 
“aangetrokken” door N.R.S.V., een poot 
onder onze huidige vereniging Erasmus. 
Mede door de inbreng van Noteboom 
behaalde N.R.S.V. in 1931 het 
landskampioenschap, een N.R.S.V. dat 
vele bekende namen uit die  tijd onder zijn 
leden telde, o.a.  Landau, tweede speler 
achter Euwe in die jaren.  
 
Noteboom’s naam is nog altijd verbonden 
aan de variant in het Slavisch. In dat 
landentoernooi in Hamburg  gaf hij 
daarvan een staaltje ten beste. Die partij is 
ook nu nog de aandacht waard.  
 
 Voisin (Frankrijk) –  
 Noteboom (Nederland) 
 
1.  d4, d5 2. c4, e6 3. Pc3, c6 4. Pf3, dxc4 
5. a4 
Op deze wijze wint Wit de gambietpion 
later terug. 
5…, Lb4 6. e3, b5 7. Ld2, Lb7 8. axb5, 
Lxc3 9. Lxc3, cxb5 10. b3 
Nu kan Zwart de pion niet langer 
behouden: 10…, Dc7 11. bxc4, bxc4 12. 
Da4+  
10…, a5! 
De sleutel van het systeem: Zwart 
verschaft zich 2 verbonden vrijpionnen. 
11. bxc4, b4 12. Ld2 
Uit latere partijen is gebleken, dat 12. Lb2 
sterker is, om zo snel mogelijk een 
centrum te formeren, dat compensatie biedt 
voor de zwarte vleugelpionnen,. 
12…, Pf6 13. Pe5 
Wit volgt een verkeerde tactiek. Hij moest 
aan de zwarte vrijpionnen geen aandacht 
schenken, maar in het centrum opereren. 
Aangewezen was. 13. Ld3. 
13…, Pbd7 14. Da4, 0-0 15. Pc6, Lxc6 
16. Dxc6  
Wit heeft slechts schijnbaar iets bereikt. De 
verwijdering van Lb7 heeft te veel zetten 

gekost, zodat Wit nu aanmerkelijk achter 
staat in ontwikkeling.  
16…, e5! 
 

 
 
Zwart profiteert van de omstandigheden en 
tracht tot een aanval te komen, voordat de 
Witte koning in veiligheid is. 
17. Le2 
Beter was misschien 17. d5 om althans de 
e-lijn gesloten te houden, maar dan nestelt 
zich spoedig een paard op c5, dat de 
opmars van de zwarte vrijpionnen 
belangrijk ondersteunt.  
17…, Te8 
Verhindert de rokade, waarop exd4 zou 
volgen.  
18. Lf3, Tac8 19. Da6, exd4 20. Txa5 
20. Dxa5 kost een pion: 20…, dxe3 21. 
Lxe3, Dxa5 en 22…, Txc4. Ook na de 
tekstzet kan Zwart met dxe3 en Txc4 een 
pion veroveren, maar hij geeft terecht de 
voorkeur aan het blijven verhinderen van 
de rokade.  
20…, Pc5! 
20…, dxe3 21. Lxe3, Txc4 22. Dxc4, Dxa5 
23. 0-0 geeft Wit al te grote remise kansen.  
21. Db5, Pb3  
Veel beter dan 21…, Pd3+, warmee Zwart 
niet veel bereikt.  
22. Ta2, Tb8 
Van hier af werkt Zwart voortdurend met 
tempowinst.  
23. Df5, dxe3 24. Lxe3, Pd4 25. Db1, b3 
26. Td2, Da5! 
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Verhindert opnieuw de rokade, waarop 
Pxf3+, Txe3 en Dxd2 zou volgen.  
27. Ld5 
Op 27. Ld1 volgt 27…, Pe4. 
27…, Pc2+ 28. Ke2, Dc3 29. Thd1 
Op 29. Td3 volgt Pxd5 30. cxd5, Dc4 31. 
Thd1 met dezelfde stelling als in de partij.  
29…, Pxd5 30. cxd5, Dc4+ 
Terecht versmaadt Zwart pionwinst met 
Pxe3. 
31. Td3, Tbd8!! 
 

 
 
31…, Pb4 leidt wegens 32. Dxb3 tot niets. 
Opmerkelijk is, dat nu in de diagramstand 
Dxb3 faalt op Pd4+ (zowel Td3 als Le3 
zijn gebonden). 
32. Kd2 
32. Kf1 dan Txd5 33. Dxb3?, Dxb3. 
33…, Txd5 34. Txd5, Dxd5+ 35. Kc1, 
Dc6 35. Kb2 Df6+ 36. Kxb3 
36. Kc1 dan Pxe3 en Dc3+ 
36…, Pxe3 37. fxe3. Tb8+ 
Wit geeft op.  
Voor deze schitterende partij verwierf 
Noteboom de 2e schoonheidsprijs.  
 
Na deze voorstelling van Noteboom komen 
we aan de ondertitel van dit artikel:  
                 (en Pietrow)! 
 
Andrzej heeft ook ditmaal deelgenomen 
aan het jaarlijkse toernooi dat gehouden 
wordt in Leiden om de herinnering aan 
Noteboom levend te houden.  

Dit toernooi telde deze keer in 3 groepen 
A,B en C tezamen  niet minder dan 270 
deelnemers! Andrzej nam deel in de zeer 
sterk bezette A-groep met diverse 
grootmeesters, meesters en andere 
topschakers en behaalde te midden daarvan 
een keurige eindrangschikking. 
Hij speelde enkele interessante eindspelen 
en die passen in dit Noteboom kader. 
Het commentaar is van Andrzej zelf. 
 

 
 

M. Glimmerveen – A.Pietrow 
 
24…, Tfc8! 
Zwart heeft volledige compensatie voor de 
minuspion en met energiek spel verkrijgt 
hij goede winstkansen.  
25. Tc1, Ta4! 26. Tec2, axb2 27. Txb2, 
Txd4 28. Txb7, Kg6 29. Tb3, Tdc4 30. 
Tcb1, Txc3 31. a4! 
Goed plan. Wit heeft een vrije a-pion, die 
tegenwicht moet vormen tegen de vrije d-
pion.  
31…, Txb3 32. Txb3, Tc1+ 33. Kg2, Ta1 
34. Tb4, Ta3 35. f3, f5 36. Kg3!, fxg4 37. 
hxg4  
Vermoedelijk was   37. Kxg4! beter. Na de 
tekstzet verkrijgt Zwart twee verbonden 
vrijpionnen in het centrum en dat geeft 
meestal de doorslag. 
37…, Kf6 38. Kf2, Ke5 39. f4+, Kf6 40. 
Kg2, g5! 41. fxg5+, Kxg5 42. Kf2, Ta2+ 
43. Ke3, e5 
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Er is nu een technisch gewonnen eindspel 
ontstaan, hoewel Zwart wel goed moet 
rekenen en voorzichtig zijn.  
44. Tb5, d4+ 45. Ke4, Te2+ 46. Kd3, 
Te3+ 47. Kc4, Tc3+ 48. Kb4, Kf4 49. g5 
Ook 49. a5 helpt niet. Bijv.: 49…, Tc6 50. 
Tb6 (50. Td5, Tg6) 50…, Tc1! 51. Td6, 
Kxg4 
49…, Tg3 50. a5, Txg5 51. a6, Tg8 52. 
a7, Ta8 53. Tb7, Ke3 54. Td7, e4 
 

 
 
Zwart kan het nu verder wel redden, zelfs 
zonder toren! (55. Kb3, d3 56. Kb2, Kd2) 
0-1. 

 
 

R. v.d. Berg – A. Pietrow 
 

49. Pf5(?) 
Verkeerd plan. Wit zou met het paard 
achter de f-pion moeten gaan jagen en ook 
met zijn koning de h-pion  ophalen. Bijv.: 
49. Kf2(!), Kb5 50. Pe6, Kc4!! (50…, 
Pd3?? 51. Kf3, Kc4 52. Kg4, Kxc3 53. 
Kxh4 en alleen Wit kan hier winnen) 51. 
Pxf4, Pd3! 52. Pxd3, Kxd3 53. g4, hxg3 
54. Kxg4, Kxc3 met remise.  
Na de tekstzet komt Wit onverwacht 
verloren te staan. Alleen vliegende 
tijdnood doorkruiste  de logische afloop. 
49…, Kc5 50. Pxh4, Kc4 51. Pf5, Kxc3 
52. h4, d4 53. Pd6, d3 54. Pe4+, Kd4 55. 
Pf2, d2 56. h5, Pg4 57. Pd1, Kd3 58. h6, 
Pxh6 59. Kf2 
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59…, Pf5 
Nog zuiverder was: 
59…, Kc2 60. Ke2, Pf7! 61. Pb2 (61. Pf2, 
Pe5 62. Pd4, Pg4 63. Pb2, Pe3) 61…, Pd6 
62. Pd1, Pc4 63. Pf2, Pe5 64. Pd1, Pd3 met 
“zugzwang” in beide varianten. Helaas had 
ik daar geen tijd voor en na nog: 
60. Kf3, Ph4+  
bood ik hier zelf remise aan om niet de tijd 
te overschrijden. Zwart staat ook nu nog 
steeds gewonnen.  
 

 
 

HOERA , HOERA, 
DRIEWERF HOERA! 

 
Een Koninklijke onderscheiding zit er nog 
niet in, maar de wedstrijdpunten, behaald 
tegen kampioenskandidaat Rokado, deden 
het gevoel van euforie bij de leden van ons 
eerste team opwellen, die avond van 
maandag 21 maart, toen ook voor ons 
eerste eindelijk het lentegevoel begon te 
kriebelen. Twee zeer belangrijke punten 
waren het en ze werden met de hakken 
over de sloot binnen gehaald!   
Nota bene met 2 invallers voor Van den 
Hooven en Hofman, die door 
omstandigheden  niet konden mee spelen, 
vervangers waren Jaap van Meerkerk en 
Jan Seeleman, voor deze gelegenheid even 
overgewipt naar Rotterdam.  Beiden 
hadden geen succes… 
 
Chronologisch dan maar. Als eerste kwam 
Frank van Zutphen aan de finish, hij won 
van Jos Visser, een onbekende loot aan de 
stam van Rokado, zo onbekend dat hij 
zelfs geen elo punten vermocht aan te 
tonen. Het schaakspel was hem 
desondanks niet onbekend.  Hij verving 
Marco van der Linden, verder was Rokado 
op bekende oorlogssterkte, een favoriet die 
zoals bekend uit slechts 9 leden bestaat.  
Na 13 zetten meende Visser, met Zwart 
spelend, remise te kunnen aanbieden in 
onderstaande stelling:  
 

 
 
Wellicht had hij dit consigne, als invaller, 
mee gekregen van zijn ploegmaats.  
Het vervolg:  
14. Pa4, Dc7 15. f4, Pb6 16. Pb2 
Een aanvalspaard ruilt men niet.  
16…, c5 17. a4, Pa8 18. a5, cxb4 19. Ld2, 
a6 20. Lxb4 
De open b-lijn , de strijkende lopers, de 
beweeglijke torens, de dame die op alle 
fronten kan ingrijpen,  alle ingrediënten 
zijn er.  
20…, Lc8 21. Pa4, Pd7 
Zwart balt de krachten, maar wel wat 
benauwd. 
22. Db2, Pc5 23. Da3, Pxa4 24. Dxa4, 
Ld7 25. Da3, Lc6 26. Db2, Dd7 27. Dxd4, 
Pc7 28. Dc3, f6 29. d4, Dc8 30. d5, Le8 
31. Tfb1, Ka8 32, Da3, Dd7 
 

 

 10



Zwart kan zich steeds wapenen, Wit zal 
dus een andere weg moeten bewandelen.  
Die zou kunnen zijn: 33. De3, Lg6 34. 
Db6, Pe8 35. c5, Dc8 36. Tc1, dxc5 37. 
Lxc5, Db8 38. e5, fxe5 39. fxe5 en Zwart 
heeft niet veel meer. Het pleit zal spoedig 
zijn beslecht.  
Het werd: 
33. Le1, Tb8 
Hier had  33…, Dc8 en 34…,  Db8  veld 
a7 nog kunnen dekken.  
34. Lf2, Lf7 35. De3 
En plotseling was het dan zover, Zwart 
geeft op.  
 
Rick Ensering en Leo Verhoeven voerden 
de totale hoofdvariant van het Geweigerde 
Damegambiet op en zagen na wat diverse 
pogingen het nutteloze er van in verder  te 
gaan dan een remise afspraak. 
Aan de lagere borden beschikt Rokado niet 
over zoveel machtsvertoon als aan de 
hogere borden en dat is voor die vereniging 
dan ook de duidelijke handicap bij het 
jaarlijks pogen de Promotieklasse te 
ontstijgen. Niet dat er over die spelers 
wordt heen gelopen, verre van dat, maar 
winstpartijen zijn er van hen toch minder te 
verwachten. Peter Luyendijk verzette zich 
lang tegen Cander Flanders, te meer omdat 
hij met een ouderwetse Budapester van 
start ging. Spannend werd het niet, wel 
werd materiaal naast het bord gezet, zo ook 
de dames.  
 

 

Hier is nog weinig aan de hand, maar juist 
op dit moment verloor Peter het contact 
met de volledig open lange diagonaal en 
hij plaatste zijn toren van a8 op een 
bestreken veld, nadat Wit 23. T1g2 had 
gespeeld.  
23…, Ta8-h8 
Dat luidde de ondergang in. 
24. Lxh8, Txh8 25. Ld3, Th6 26. e4, b6 
27. a3, Lc8 28. b4, Ld7 
Zwart kan alleen maar afwachten waar de 
klap valt.  
29. c5, dxc5 30. bxc5, Ld6 31. cxb6, axb6 
32. Lc4+, Kf8 33. Ke3, Th3+ 34. T2g3, 
Th2 35. f5, Th4 36. f6, Txe4+ 37. Kd3 
En toen vond Zwart het wel bewezen.  
 
Daarna kwam ook de overwinning van 
Pietrow op Hans van der Linden in zicht. 
Andrzej bespreekt zijn partij zelf!  
 

Hans v.d.Linden – Andrzej Pietrow 
 

1. d4, d5 2. c4, e6 3. Pc3, c5 4. cxd5, exd5 
5. Pf3, Pc6 6. g3, Pf6 7. Lg2, Le7 8. 0-0, 
0-0 9. Lg5, Le6 10. dxc5, Lxc5 11. Tc1, 
Lb5!? 
De laatste jaren speel ik hier uitsluitend 
11…, Le7, maar de opdracht was duidelijk: 
winnen! 
12. Pa4, h6 13. Lf4, Te8! 14. Pxb6 
14. a3, Lg4 met goed spel voor Zwart ( R. 
van Vaalen – A. Pietrow, Finale RSB-
beker 1997). 
14…, Dxb6 15. b3, Lf5 16. h3 
16. Dd2, Tad8 17. Db2, d4, ook met prima 
spel voor Zwart (A. Kohler – A. Pietrow, 
Bussum 1999) 
16…, g5?! 
Te scherp, lijkt mij. Goed was eenvoudig: 
16…, Da6.. 
17. Txc6?! 
Wit offert de kwaliteit voor de controle 
over de grote diagonaal met gevaarlijke 
dreigingen, maar het wordt gauw duidelijk 
dat alleen 17. Le3 hier de juiste zet was. 
17…, bxc6 18. Le5, Pe4 19. g4, Lg6 20. 
Lb2, Dc5! 21. Da1, Pg3 22. Lh8, Pxe2+ 
23. Kh1, Df8 24. Pe5 
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24…, Txe5! 
Zwart geeft de kwaliteit terug en maakt 
hiermee een einde aan alle illusies van Wit 
(Redactie: In deze stelling is nóg een 
prachtig alternatief: 
24…, Tad8!! 

a. 25. Pxc6, Td6 26. Pxa7, d4 27. Pb5, 
Kxh8 28. Pxd6, Dxd6 29. Dd1, Le4 
en Zwart wint; 

b. 25. Te1, Pf4 26. Te3, Le4 27. Pxg6, 
fxg6 28. Ld4, Td7 en ook dan wint 
Zwart).  

25. Lxe5, Te8 26. Lb2, Le4! 27. Lxe4, 
Txe4 28. Dd1, De7 29. Dd3, De6  
De partij is al beslist: controle over de 
grote diagonaal speelt geen enkele rol 
meer. Tot het einde krijgt Wit geen schijn 
van kans op een goede afloop.  
30. Td1, d4 31. Td2, Pf4 32. Df3, c5 33. 
b4, Te1+ 34. Kh2, De5 35. h4, Pg6+  
Even op adem  komen. 
36. Kh3, Pf4+ 
En terug op het juiste pad.  
37. Kh2, Pe2+! 38. Kg2, Tg1+ 39. Kh3, 
Tg3+ 40. Dxg3, Pxg3 41. fxg3, De1 42. 
Tg2, d3 43. Kh2, Dxb4! 
Ook mogelijk was: 43…, d2 44. Lc3, d1D 
45. Lxe1, Dxe1 46. bxc5, gxh4 enz. , maar 
met nog 3 minuten neemt Zwart geen enkel  
risico. 
44. Lc1, c4 45. a3, Da5 46. Tb2, c3 47. 
Tb8+, Kg7 48. Le3, De5 49. Lxa7, Dxb8 
Wit geeft op.   
 

Na 4 beëindigde partijen was er een 
florissante stand: 3½-½, bijna ongekend! 
In de wandelgangen werd dan ook de vraag 
opgeworpen: “Wordt dat ontbrekende 
puntje nog gescoord?” Te meer, omdat aan 
enkele borden zorgelijke situaties waren. 
 
Olivier Vrolijk hield gelijke tred met Frank 
Verkooyen, maar het klokje van 
gehoorzaamheid speelde weer eens parten.  
 

 
 
29 zetten waren hier de revue gepasseerd 
en de stelling is nog meer gelijk dan gelijk. 
Frank produceerde hier: 
30. De4 
Zwart moet nu de rust bewaren rond eigen 
huis en  voortgaan met 30.., Lf8, maar als 
gezegd de klok speelde hier ook een rol en 
het werd:  
30…, Dd1+ 31. Lf1 
31…, Dg4+ maakt remise nog 
waarschijnlijk. 
31…, Lf8 32. h3 
Schaak bieden is er uit nu, dus de dame 
moet retireren naar d8.  En hier geschiedde 
het onheil, hoewel het niet aantoonbaar  
verliezend is: 
32…, Pd7 33. Dxc6, Pxc5 34. bxc5, b4 
35. Db5, b3 36. Kg2, Dd5+ 37. Kg1, Lxc5 
38. Lc4, Dd1+ 
Geen verder verslag, wel werd de uitslag 
bekend: Wit zegevierde alsnog. 
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Daarna kwam de opluchting! Ruurd 
Ouwehand zette zijn partij in winst om! Hij 
moest afrekenen met een Blackmar 
Diemertje van Leo Rietveld. 
 

 
 
De gambietpion van Wit was  na 25 zetten 
nog altijd in handen van Zwart gebleven 
Wit zette nu alles op de aanval, maar 
Ruurd wist zich uitstekend te weren! 
26. Db5, Ka8 27. Da6, Pb7 28. Td2, e5 
29. b4 
Wit meende wellicht zijn aanval te kunnen 
volvoeren, maat in de praktijk kwam deze 
zet neer op gewoon verlies van een toren. 
Beter was misschien nog trachten Tf5 te 
verdrijven met 29. g4, Tf6 (indirecte 
dekking van pion b6) 30. dxe5, Dxe5, maar 
ook dan houdt Zwart het hoofd boven 
water.  
29…, Dxb4+ 30. Tb3, Dxd2 31. Pxb6+, 
Kb8 32. Pa4 
32. Pc4 is ook niet goed, 32…, Tf1+ 33. 
Kb2, Dc1+ 34. Kc3, exd4+ 35. Kb4, Tf6 
36. Db5, dxc4 37. Dxc4, Tc8 38. Db5, 
Tb6…enz.  
32…, Dd1+ 
Eenvoudig en sterk: 32…, Td7+ 33. Dd3, 
Dxd3 34. Txd3, Tf4 35. Pc3, Tf1+ 36. Td1, 
Txd1+ en Wit heeft niets meer over.  
33. Kb2, Dxd4+ 
Dit maakt het moeilijker. Goed is ook hier: 
33…, Td7! 
34. Ka3, Td7  
 

 
 
35. Db5 
Hier mist Wit zijn kans! Na 35. Dc6!! zit 
Zwart in een lastig parket.  
Na 35…, Tf4 36. Pc5, Dxc5 37. Dxc5, Tc4 
38. Df8+, Tc8 39. Dxg7, Ka8 40. Kb2 is de 
zaak geheel onduidelijk! 
Na 35…, Tc7 36. De8+, Tc8 37. Dd7< Tc7 
is het remise en na 
35…, Te7 36. Pc5 wint Wit!! 
35…, Te7 36. Pc5, Tf6 37. c3, Dc4 38. 
Pa6+, Kc8 
Wit geeft op.  
Overigens was er niets tegen 38…, Txa6! 
 
Het was dus wel het winnende punt! Van 
een aanvoerder van een team mag dat ook 
wel worden verwacht! 
 
De nog lopende partijen gingen beide 
verloren. Jan Seeleman had lange tijd nog 
kansen op remise tegen Rex van Dijken. 
Wel liet hij een dubbelpion, die hij had  
kunnen terugnemen, ongemoeid en met die 
kleine achterstand ging hij de laatste ronde 
in. Ook bij Jan ging de klok een woordje 
meespreken en in die slotperiode greep hij 
hier en daar mis en enigszins ontgoocheld 
moest hij de koning omleggen.  
 
Jaap van Meerkerk, op het laatste moment 
opgeroepen voor een invalbeurt, won een 
tempo in een Geweigerd Damegambiet, 
volgde verder de platgetreden paden en 
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kwam na 15 zetten tot de volgende positie 
op het bord: 
 

 
 
Jaap heeft hier een degelijke witte stelling 
met perspectief op voordeel, mits goed 
gespeeld… 
16. Tc5, Df6 17. Td1, Le6 18. b4, Tfd8 
19. Le2, Txd1+ 20. Lxd1, Td8 
De kanteling heeft inmiddels 
plaatsgevonden, Zwart heeft de leiding 
overgenomen.  
21. Dc1? 
Geeft een pion weg… 
21…, Lxa2 
De partij vorderde en op de 30e zet speelde 
Zwart na lang nadenken 30…, a6-a5: 
 

 
 
Het voordeel voor Zwart is toegenomen. 

31. Kf1, Dxh2 32. e5, Dh1+ 33. Kf2, 
Dh4+ 34. Ke3, Db4 35. Dd2, Dxd2+ 36. 
Kxd2, b6 
Het wachten is nu op het naderbij sluipen 
van de zwarte koning. Dat liet niet op zich 
wachten en met de majesteit  sloop ook de 
nederlaag naderbij.  
 
De telling wees uit dat de uitslag 4½-3½ in 
ons voordeel was en daarmee waren 2 zeer 
belangrijke matchpunten aan ons nog zo 
schamele totaal waren toegevoegd.  
Reden om een driewerf hoera door het 
nachtelijk duister te laten schallen! 
 
De uitslagen in deze ronde van ons 
omringende concurrenten op de ranglijst 
waren: 
SO Rotterdam 3 verliest van Spijkenisse 2 
en Shah Mata en CHESS hielden het op 
onbeslist. 
 
De stand! 
 
1. Spijkenisse 2  10 28 
2. De Willige Dame 1  10 27 
3. Rokado 1     8 26 
4. Erasmus 1     6 23 
5. Sliedrecht 2     5 23 
6. Shah Mata 1    4 22 
7. SO Rotterdam 3    3 22 
8. CHESS 1     2 21 
 
De paringen in de laatste ronde op 14 april: 
 
Sliedrecht 2 – Rokado 1 
CHESS 1 – De Willige Dame 1 
Spijkenisse 2 – Shah Mata 1 
Erasmus 1 – SO Rotterdam 3 
 
Erasmus heeft het vege lijf gered! We 
kunnen dus rustig naar die laatste 
krachtmeting toeleven. Overigens,  alle 
wedstrijden beslissen over het 
kampioenschap en de degradatie van 2 
ploegen! Slechts wij kunnen freewheelen, 
maar hebben wel een sportieve 
verplichting ten opzichte van CHESS, 
Shah Mata en Sliedrecht! Zij zijn mede van 
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ons afhankelijk om ook hun hachje te 
redden! 
 

 
 

HET VIERDE ONTSPRINGT  
DE DANS 

 
In een rechtstreeks degradatieduel wist het 
vierde zich op 21 maart te vrijwaren van 
degradatie via een  kostbare kleinst 
mogelijke overwinning op De IJssel 2 in 
Moordrecht.  Winnende punten werden 
binnen gebracht door Jan Smit, Joram 
Simons en Rens Hesselmans, daarnaast 
werden 3 remises aangetekend door René 
Weerts, Harry Nefkens en Ron Ansem. Het 
onderspit was voor Jan Hoek van Dijke en 
Wim Witvliet. 
Voor de wedstrijd begon was het verschil 
met De IJssel 2 slechts 1 wedstrijdpunt en 
stond ook 3 Torens 2 met ons op gelijke 
voet. Het was dus bittere noodzaak met 
winst te vertrekken uit Moordrecht. 
Door deze uitslag is in deze klasse het 
vonnis geveld over 3 Torens 2 met 2 
wedstrijdpunten en De IJssel 2 met één, 
behaald tegen Hendrik Ido Ambacht 1. 
 
De einduitslag: 
  

1. RSR Ivoren Toren 4         14     36 
2. Nieuwerkerk /IJssel 2       12     32 
3. Hendrik Ido Ambacht 1     8    29 
4. WSV 2          8     29 
5. Moerkapelle 2          7     27 
6. Erasmus 4          4     23½ 
7. 3 Torens 2          2    26 
8. De IJssel 2          1    21½ 

 
RSR Ivoren Toren 4 verdiend kampioen, 
gefeliciteerd! De nummers 7 en 8 
degraderen  naar de 3e klasse…. 
 
René Weerts stuurde gewoontegetrouw 
zijn partij. Hij schrijft daarbij: 
 
“Na een moeizame opening toch een 
gaatje laten vallen, daarna knap 

verdedigd. Een moeilijke partij. Ik had nog 
3 minuten, mijn tegenstander 1. Mijn 
teamleider was nergens  te bekennen toen 
er remise werd aangeboden. Ik speelde 
door, kon niet meer noteren. Mijn 
tegenstander laat een paardvork toe op 
koning en toren. Ik speel dat ook, maar sla 
niet omdat ik op tijd kon winnen. Weer een 
remise aanbod, vertwijfeld schreeuw ik om 
de teamleider. Mijn klok stond toen op 2 en 
mijn teamleider zegt: “Accepteer maar”.  
Op dat moment hebben wij de wedstrijd 
gewonnen en degradatie afgewend” 
Dat was dus een superduur halfje! De partij 
verdient hier dan ook een plaatsje in de 
zon! 

 
Mick v.d. Berg (1722) – 

René Weerts(1598) 
 

1.  d4, g6 2. g3, c6 3. c4, c5  
Gaat via tempoverlies  over naar een ander 
openingssysteem 
4. d5, d6 5. Ld2, Lg7 6. Lc3, Pf6 7. Lg2, 
Pa6 8. e4, Pc7 9. a4, Ld7 10. Pe2, Dc8  
 
11. h3, a6 12. a5, Db8 13. 0-0, h5 14. Pd2, 
Dc8   
De dame is wispelturig.  
15. h4, Lg4 16. Pf3, 0-0 17. Pg5, Pce8 18. 
f3, Ld7 19. Kh2, e5 20. Lh3, Ph7  
 
21. Lxd7, Dxd7 22. Ph3, Pef6 23. Ld2, 
Tfb8 24. Da4, Dd8 25. Tfb1, Pd7 26. 
Dc2, b5 27. axb6, Dxb6 28. La5, Db3 29. 
Dc3, Tb7 30. Ta3, Dxc3 
 
31. Pxc3, Lh6 32. Pa4, f5 33. Pc3, Ld2 
34. Pd1, Lxa5 35. Txa5, Tb4 36. Tba1, 
Pb8 37. T5a4, fxe4  
38. fxe4, Pf6 39. Phf2, Ta7 40. Txb4, 
cxb4  
 
41. Pd3, Tb7 
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 Wit staat wat beter, kan nog voorbereiden 
(met P1f2), maar besluit tot een opmars. 
42. c5, Pxe4  
42…, dxc5 43. Pxc5, Tc7 44. Ta5, Pbd7! 
45. Pxd7 (45. Pxa6, Tc2+!) 45…, Tc2+ 46. 
Kg1, Pxd7 47. Kf1, Pf6 48. Pf2, Txb2 49. 
Txa6, Kg7 50. Tb6, Tb1+ met gelijke 
kansen.    
43. c6, Tc7 44. Pxb4, Pc5 45. Pe3, Kg7 
46. Pc4, Kf6 47. Pxd6, Ke7 48. Pc4, Tc8 
49. Te1, e4 50. d6+, Ke6 51. Pb6, Txc6 
52. Pxc6, Pxc6 53. d7, Kd6 54. b4, Pxd7 
55. Pxd7 
55. Td1+, Kc7 56. Pxd7… 
55…, Kxd7 56. Txe4, Kd6 57. g4, Kd5 
58. Tf4, hxg4 59. Txg4, Pe5 60. Tg3 
 

 
 
Van af hier werd niet meer genoteerd en 
treedt het proza van René , voorafgaand 

aan de partij al opgetekend, hier in 
werking! 
 

 
 

EEN STREEP DOOR DE REKENING  
    
Het derde team, uithijgend net  boven de 
degradatiestreep, bezocht maandag, 28 
maart,  de poffertjessalon  op de 
Groenmarkt in Dordrecht. Niet om zich 
daar tegoed  te doen aan de lekkernijen, die 
daar ongetwijfeld voorhanden zijn, maar 
om het tweede garnituur van de 
ondeugende meid na te zitten!  
Bij de opening van de pot herinnerde de 
spreker van de thuisclub aan het feit, dat 
wij vrij van zorgen waren en zij nog enige 
aanspraak wilden maken op de 
kampioenstitel en daaraan gekoppelde 
promotie. De zachte wenk werd goed 
verstaan! Maar bij elke wedstrijd geldt de 
plicht van sportiviteit in alle opzichten na 
te komen, dus liet ons team zich van zijn 
beste zijde zien! 
 
Het spits werd afgebeten door John 
Helstone, die de schaakjongste Slotboom 
tegenover zich vond. John morrelde wat 
aan de Morra van Teus Jr., ontkrachtte de 
aanvalsmogelijkheden en toog daarna zelf 
ten aanval. 
 

 
De stelling vraagt om een snelle beslissing! 
17…, Dg5 
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Dreigt mat, maar wellicht sterker is: 17…, 
Dh4. Dat dreigt ook mat. Vervolg: 18. g3, 
Lxg3 19. e4, Tad8 (ook 19…, c4 is leuk) 
20/ Tf3, Lc7 21. Pa3, c4 (nu dan) 22. Pxc4, 
Txd3! 23. Txd3, Dxe4 24. Tc1 (dekt de 
dame) 24…,  Lf4 25. Pd6, Dh1+ 26. Kf2, 
Lxc1 en de  rest laat zich raden… 
18. Df2, c4 
Wat ook kan? 18…, Lxg2 19. Dxg2, 
Dxe3+ 20. Df2, Dxd3 en Zwart heeft 2 
pionnen in de tas.  
19. Lc2 
Zo gaat het niet goed. 19. Lxc4, De5 20. 
Dh4 (20. g3?, Lc5!) 20…, Dxe3+ 21. Kh1, 
Tad8 is nog niet zo gemakkelijk! 
19…, Lc5 20. Te1, Tad8 21. Pd2, f5 22. 
Kh1, f4 23. Pe4, Lxe4 24. Lxe4, fxe3 25. 
De2, Td2 26. Dxc4, De5 27. Lf3, Tf4 28. 
Db3, Txf3 
Zo wel genoeg, dacht Wit.  
 

    
  
     John Helstone 
 
Bram de Knegt kwam daarna 
hoofdschuddend meedelen, dat het hem 
niet gelukt was. En ook hij liep tegen 
Morra op! Toch ging het lange tijd  goed 
en na 19 zetten was deze positie ontstaan: 
 

 
 
Veelverschil in appreciatie is er niet. 
Van Rooyen koos voor: 
20. Pa5, Db8 21. Dd2 
Een tegenzet als 21…, e5 of 21…, e6 had 
de partij doen voortleven, maar Bram wist 
geen Bram van een zet te vinden, hij 
verspeelde zijn kansen met: 
21…, Pxe4? 22. Txe4, Lf5 23. Pc6 
Een plombeerzet, een tandarts waardig! 
23…, Pc4 24. Lxc4, Txc6 25. dxc6, Lxe4 
26. Lxf7+, Kxf7 27. Pxe4 
En na het tellen van het bestand, vond 
Bram het genoeg. 
 

 
 
  Bram de Knegt 
 
Even later kwam Lucian Mihailescu een 
even mistroostige boodschap 
overhandigen! Hij was er achter gekomen, 
wie de mol was! Het bleek Jaap Mol zelf te 
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zijn! Lucian overleefde de volgende 
stelling niet: 

 
 
Voor Wit is hier goede raad duur! 
De partij: 
17. Lxe4, dxe4 18. Pxe4, Pxe4 19. Td1, 
cxd4 20. Df4 
Ook 20. Txe4, Lxe4 21. Dxe4, f6 is weinig 
aanlokkelijk… 
20…, g5 21. Dg4, Txe5 
Met 2 stukken minder werd nog 
doorgeploeterd tot en met zet 31, maar de 
uitslag was toch wel eerder bekend.  
 

 
 
 Lucian Mihailescu 
 
Daarna braken weer mooie  tijden aan. 
Emiel Verhoef had een tijdlang flinke 
moeite met Peter Sandijck, maar het slot 
was weer overtuigend.  

   
 
Peter deed hier een misgreep met: 
21…, Pd7 
Emiel reageerde met: 
22. Pxd5 
Een aardig zetje is volgens uw redacteur 
ook: 22. Pxe6 en de dame kan niet nemen 
op straffe van Ld5 met het röntgenoogje op 
Kg8… 
Het echte vervolg: 
22…, exd5 23. Lxd5+, Kf8 24. Lxb7, De5 
25. Dxe5, Pxe5 26. Lxc8, Txc8 27. Tac1, 
Td8 28. Txd8+, Lxd8 29. Tc8, Ke7 30. 
Ta8, a5 31. bxa5, Pc4 32. a6, Pxa3 33. 
Txd8 
 

 
 
Dit laat aan duidelijkheid niets te wensen 
over. 
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  Emiel Verhoef 
 
Alik Tchavelachvili mocht ditmaal het 
open gaatje in onze bezetting opvullen en 
hij klopte zowaar Willem Weerdensteijn. 
Het was een ware uitputtingslag, waarin 
stukken en pionnen bijna geheel in elkaar 
verstrengeld waren. Uiteindelijk kwam er 
een gaatje en daarin sprong Alik snel. Hij 
pakte een pion, even later ging er  voor Wit 
ook nog een stuk verloren, via een 
paardenschaakje en dat betekende dat weer 
een zege kon worden bijgeschreven. 
De tussenstand was daarmee  3-2 in ons 
voordeel geworden. 
 

    
 
 Alik Tchavelachvili 
 
Dat duurde niet lang, want daarna ging Cor 
van As weer onderuit. Dat was tijdens de 

partij bepaald niet de verwachting. In een 
Siciliaan  met een eigentijdse bestorming 
met alle koningsvleugelpionnen dreigde hij 
dood  en verderf te zaaien…totdat er de 
bekende kink in de kabel viel te ontwaren.  
Daarna verminderde ook het 
schrijfvermogen van Cor of het 
leesvermogen van uw redacteur, kortom, er 
kon niet meer worden vastgesteld wat er 
eigenlijk op het bord heeft plaatsgevonden! 
Er is wel veel opgeschreven, maar of dat 
binnen of buiten de context is gevallen kan 
niet meer worden nagegaan.  
Maar wel dat het nu 3-3 stond.  
 

 
 
  Cor van As 
 
Er waren nog 2 partijen in gang, aan bord 1 
en aan bord 4. 
Als eerste viel de beslissing aan bord 1 
tussen Patrick van der Velden en Jos Went.  
De Van Geet van Patrick ontaarde bij Jos 
in een soort Sliedrechts-Dordtse 
voorstelling, wat uit de zettenvolgorde mag 
blijken. 

 
Van der Velden – Went 

   
1. Pc3, e5 2. Pf3, d6 3. d4, Pd7 4. dxe5, 
dxe5 5. e4, Pf6 6. Lc4, h6 7. 0-0, c6 8. 
De2, Le7 9. h3, De7 10. a3, g5 11. b4, Pf8 
12. Td1, Pg6 13. Ph2, Pf4 14. Df3, Tg8 
15. Pg4, Pxg4 16. hxg4, h5 17. gxh5, g4 
18. De3, Lg5 19. Dc5, De7 20. Dxe7+, 
Kxe7 21. Lxf4, exf4 22. Pe2, Lf6 23. 
Tab1, Le5 24. Pd4, Th8 25. Pf5+, Lxf5 
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26. exf5, Txh5 27. f3, gxf3 28. gxf3, Tg8+ 
29. Kf1, Th1+ 30. Ke2, Th2+ 31. Kd3, b5 
Een hele serie zetten, zonder commentaar, 
een uitzondering(!), maar ze laten het 
verloop van de strijd goed zien en op dit 
moment kwamen pas de eerste echte 
strubbelingen. 
 

 
 
Zwart heeft hier al een duidelijk voordeel 
weten te krijgen, maar… 
32. Ke4 
32…, Kf6! 33. Ld3m Td8 en Zwart heeft 
groot voordeel, maar… 
32…, f6?? 
Een presenteerblaadje! 
33. Lxg8 
En nu staat Wit weer gewonnen… 
33…, Te2+ 34. Kd3, Te3+ 35. Kd2, Txf3 
36. Tb3, Tf2+ 37. Kc1, f3 38. Tbd3, Kf8 
39. Td8+, Kg7 40. T8d7+? 
En nu gaat Wit weer in de fout!  
40…, Kxg8 41. Txa7, Lf4+ 42. Kb1, Td2 
43. Tf1, f2 44. Te7, Le5 45. Kc1, Lf4 46. 
Kb1 
En hier werd het punt gedeeld.  
En zo stond het nog steeds gelijk: 3½-3½. 
 
Nog 1 partij en die was, naar eigen 
mening, de moeite waard. 
 

 
 
       Wim de Graaf 
 

Wim de Graaf – Arie de Jong 
 

1.  e4, Pf6 2. e5, Pd5 3. d4, d6 4. c4, Pb6 
5. f4, dxe5 6. fxe5, Pc6 7. Le3, Lf5 8. a3 
In het Vierpionnensysteem van de Aljechin 
geldt als beste voortzetting: 8. Pc3, e6 9. 
Pf3. 
Uit een partij Steiner – Tartakower, Ujpest 
1934 is 8. a3  bekend, maar na 8…, e6 9. 
b4, Le7 10. Pf3, f6! 11. b5, Pa5 12. Pbd2, 
0-0 13. Dc1, Pd7 14. exf6, Lxf6 15. Le2, 
Te8 16. 0-0-0, c5! was Zwart in het 
voordeel.  
8…, e6 9. Pf3, Dd7 10. Pc3, f6 11. exf6, 
gxf6 12. Ph4, Lg6 13. Pxg6, hxg6 14. 
Dg4, 0-0-0 15. 0-0-0 
Niet duidelijk is: 15. Dxg6, Pa5 16. c5, 
Pbxc4 17. Lxc4, Pxc4 13. Dd3, Pxb2, maar 
wellicht speelbaar. Zwart staat in ieder 
geval niet minder.   
15…, g5 16. Le2, Le7 
Lang nagedacht over 16…, Th4 17. Df3, f5 
18. Lxg5, Pxd4 19. Txd4, Txd4 20. Lxd8, 
Dxd8, maar toch gekozen voor de tekstzet.  
17. h3, f5 
Nu 17…, Th4?! 18. Df3, Pxd4 19. Lxd4, 
Txd4 20. Pb5! 
18. Df3, Pa5 19. d5!, Paxc4 20. Lxc4, 
Pxc4 21. Lxa7! 
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21…, Ld6 
21…, b6?? 22.dxe6 Dxe6 23. Da8# 
22. De2, exd5 23. Txd5, Lf4+ 24. Kc2, 
Pd6 25. Thd1, The8 26. Df3, Dc6 27. g3, 
Le5 28. Lc5, Lxc3 29. Dxc3 
29. bxc3, Da4+ 30. Kc1, De4 31. Dxe4, 
Pxe4 32. Txd8+, Txd8 

a. Le7?, Te8! 34. Lb4, Pxg3; 
b. 33. Txd8+, Kxd8 34. Le3, g4  35.  
hxg4, fxg4 36. Lf4, Pxc3 

29…, Da4+ 30. Kb1, Pe4 31. Txd8+, 
Txd8 32. Txd8+, Kxd8 33. Dd3, Dd7 34. 
Dxd7+, Kxd7 
 

 
 
De stelling is bijna gelijk, maar als er 
winstkansen zijn, dan zijn die aan de zijde 
van Zwart.  

35. Le3, g4 36. hxg4, fxg4 37.  Lf4, c6 38. 
Kc2, Ke6 39. b4, b5 40. Kd3, Kd5 41. 
Lc7, Pf6 42. Ke3, Ph5 
Hier kan Zwart al kiezen voor 42…,  Kc4. 
43. Kd3, Pf6 44. Ld8, Pe4 45.Lc7, Pf6 46. 
Ke3, Ph5 47. Lb8, Kc4 
 

  
 
48. Ke4 
48. Le5, Kb3 49. Kd2, Kxa3 50. Kc3, Ka4 
51. Ld6, Pf6 52. Kd4, Pd5 53. Ke5, Pxb4 
en Zwart wint. 
48…, Kb3 49. Kf5, Kxa3 50. Ld6, Pxg3,  
51. Kxg4, Pe4 52. Le7, Pc3 53. Kf3, Pd5 
54. Lc5, Pxb4 55. Ke4, Ka4 56. Kd4, Pd5 
57. Kd3, b4 
En hier besliste de klok over het lot van 
Wit.  
 

       
 
         Arie de Jong 
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Duidelijk is dat Zwart zonder klokhulp ook 
zou hebben gewonnen, bijv.:  58. Kc2, Ka3 
59. Kb1, Pc3+ 60. Kc4, Pa4 61. Ld6, c5 
62. Kb1, Kb3 63. Lf8, c4 64. Ld6, Kc3 65. 
Ka2, b3+ 66. Ka3, b2 67. Le5+, Kc2 68. 
Lxb2, Pxb2 enz. Zwart had nog voldoende 
tijd over om dit te realiseren.  
 
Met deze nederlaag voor de Willige Dame 
2 werd een lelijke streep gezet door de  
rekening, waarop een kampioenschap als 
post stond genoteerd.  
 
De foto’s zijn van Tom van Bokhoven, 
waarvoor dank.  
 
Het derde heeft een redelijke competitie 
achter de rug en bezet in het 
eindklassement de 5e plaats. 
 

1. Zwijndrecht 1  11 32½K 
2. Barendrecht 1  10 36 
3. De Willige Dame 2   9 30½ 
4. RSR Ivoren Toren 5   8 31½ 
5. Erasmus 3    7 29 
6. Groenoord 1    6 29½ 
7. ’t Springend Peert 1   3 17   D 
8.  WSV 3    2 18   D 

 
Zwijndrecht, gefeliciteerd met het behaalde 
succes, volgend jaar wellicht tegenstander 
van Erasmus 2? 
 

 
 
 

HET CLUBKAMPIOENSCHAP 
 

Het clubkampioenschap van Erasmus 
wordt sinds het verschijnen in 2005 op de 
schaakmarkt van onze club via  een lange 
aanloop gesublimeerd in een A-finale. Dat 
zijn de 8 spelers, die zich naar boven 
hebben geworsteld via een 18 ronden 
vorderend Zwitsers systeem. De achter 
blijvenden worden veroordeeld tot een B-
finale van ook 8 man en een C-groep met 
de overige afvallers, die in een nieuwe 
Zwitserse uitgave elkaar bekampen om 
weer een andere beker als onderscheiding. 

Zoals ieder jaar blijken dan de 8 
uitverkorenen die mogen hopen op de 
allesomvattende titel van de club, meestal 
als gevolg van tijdgebrek weer niet 
allemaal in die finale te kun als geplaatste 
af en werd hij vervangen door Cander 
Flanders. 
 
Ter herinnering:  dit waren  de 8  
kampgerechtigden: Verhoeven, die als 
eerste aankwam uit Zwitserland, Van 
Meerkerk, Pietrow, Van Zutphen, De Jong, 
Steenbergen, Van der Velden en Flanders. 
Wie zou hebben verwacht dat dit een 
aardige strijd zou opleveren om de 
begeerde titel, die komt weer eens 
bedrogen uit! 
Het draaide uit op een tweestrijd tussen 
Pietrow en Van Zutphen en de overigen 
keken van grote afstand  toe! 
In ronde 6 viel tussen beide koplopers de 
beslissing en de partij kunt u hierna 
volgen: 

 
Pietrow – Van Zutphen  

Nimzowitsch-systeem 
14 maart 2011 

 
 Pg1-f3  1 e7-e6 
 b2-b3  2 Pg8-f6 
 Lc1-b2 3 Lf8-e7 
 g2-g3  4 d7-d5 
 c2-c4  5 0-0 
 Lf1-g2  6 b7-b6 
Tegen het dubbel fianchetto van Wit kiest 
Zwart voor een Dame-Indische opstelling. 

0-0   7 Lc8-b7    
d2-d4  8 c7-c5 
c4xd5  9 Lb7xd5 
Pb1-c3  10 Ld5-b7 
 
d4xc5  11 Le7xc5 
Dd1xd8 12 Tf8xd8 

Wit kiest voor een gelijkstaand middenspel 
zonder dames. 
 Tf1-d1  13 Pb8-a6 
Zwart beoogt veld d5 te bezetten met een 
door een paard gedekt paard.  
 Pf3-e5  14  
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Een alternatief plan is 14. a3 gevolgd door 
15. b4. 

14 Lb7xg2 
 Kg1xg2 15 Pa6-b4 
 e2-e3  16 Pf6-d5 
 Pc3xd5 17 Pb4xd5 
 a2-a3  18 
Geen goede keuze. Wel goed is 18. e4 
 

 
 
   18 Lc5xe3! 
 Pe5-c6  19 Td8-c8 
 Td1xd5 20 
Mogelijk, misschien beter: 20. Pb4, Pxb4 
21. axb4, Lg5 22. Td7!, a6 23. h4, Td8 24. 
Tb7, Lh6,  met licht voordeel voor Zwart. 
   20 Tc8xc6 
 
 Td5-d3 21 Tc6-c2 
Zwart verzuimt 21…, Lxf2!, waarna hij 2 
pionnen voor zou hebben gestaan en de 
winstkansen danig zou hebben vergroot.  

Td3xe3 22 Tc2xb2 
 Ta1-c1  23 Tb2-d2 
 Tc1-c7  24 Td2-d6 
 Te3-f3  25 f7-f6 
 Tf3-c3  26 Td6-d8 
Het dubbel toren eindspel is  remise.  
 Tc7-b7 27 Td8-b8 
 Tc3-c7  28 Tb8xb7 
 Tc7xb7 29 h7-h6 
 h2-h4  30 h6-h5 
 
 Kg2-f1  31 Kg8-h7 
 Kf1-e2  32 Kh7-g6 

 b3-b4  33 f6-f5 
 a3-a4  34 Kg6-f6 
            f2-f4  35 g7-g6 

a4-a5  36 b6xa5 
 b4xa5  37 e6-e5 
 f4xe5+  38 Kf6xe5 
 Tb7-g7 39 Ke5-f6 
 Tg7-b7 40 g6-g5 
 
 h4xg5+ 41 Kf6xg5 
 Ke2-f3  42 
 

 
 
Remise. 
Hiermee behield Pietrow zijn half puntje 
voorsprong op Van Zutphen en dat bleek in 
de eindstand voldoende. 
 

 
 

Kampioen sv. Erasmus 2011 
Andrzej Pietrow 
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HET TWEEDE KLAMPT ZICH VAST 
AAN EEN STROHALM 

                          Arie de Jong 
Nieuwerkerk a/d IJssel 1 was op 4 april de 
strohalm voor ons reserveteam, dat zich in 
de benauwende degradatiesferen ophield. 
Het team verstond de opdracht om punten 
te  scoren prima en gaf daar uitdrukking 
aan in de uitslag: 5½-2½. 
Slechts 2 nullen, 1 remise en 5 
overwinningen bepaalden dit beeld.  
 
De opening van het festival werd verzorgd 
door Paul Wilhelm. Hij verdedigde zich in 
een Konings Indiër tegen Leon Pouwelse 
met een modern pionoffer op de 
damevleugel en zo ontstond op zet 14 het 
volgende beeld: 
 

 
 
14…, c4 
Duidelijk dat deze pion indirect gedekt 
staat ( Lxc4, Dc5+). 
15. Lxd7 
Misschien niet het zorgvuldigste antwoord. 
15…, Pxd7 
Een tussenschaakje brengt de dame direct 
op de open b-lijn, maar dit gebeurt nu op 
de volgende zet.  
16. Pa2, Db6+ 17. Lh1, Dxb2 18. Tac1, 
Dxc2 19. Txc2, Txa3 20. Lb4, Ta4 21. 
Tb1, La6 

De c-pion wordt nu een lastpost voor Wit.  
22. Pc3, Lxc3 23. Lxc3, Pxc5 24. e5, Pe4 
25. Ld4, c3 
De witte torens zijn nu het doelwit, dus is 
de pion opnieuw onaantastbaar.  
26. Le3, Ld3 27. Tcc1, Lxb1 28. Txb1, 
Tfa8 29. h4, Ta1 30. Txa1, Txa1+ 31. 
Kh2, c2 
 

 
 
Tijd om  op te geven.  
 
Frits Steenbergen kwam tot een Franse 
ruilvariant met Arjan Huizer. De laatste 
trachtte tot aanval te komen, maar die werd 
door Frits goed tegengespeeld en in het 
middenspel beheerste Frits de open e-lijn 
en die bezetting bleek de aan zet  tot de 
beslissing.  Niet lang daarna kon een 
pionnetje worden gesnoept. Dat pionnetje 
was als een schaap dat over de dam kwam, 
dus volgde er dra weer eentje. Het eindspel 
was daarna een kwestie van tijd  Er werden 
nog wat pionnen geconfisqueerd en was 
voor Arjan de aardigheid er wel van af.  
  
De puntenspoeling werd daarna weer wat 
verdund    toen Pim Kleinjan de koning 
moest inleveren, maar lang duurde dit 
oponthoud niet, want uw optekenaar  wist 
ook een punt binnen te brengen. In het 
verloop van deze partij was er een soort 
parallel te ontdekken met de partij van 
Steenbergen, ook hier was de e-lijn het 
domein voor de zwarte torens en ook hier 
kon daardoor pionwinst worden 
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gerealiseerd en ook die winst kon worden 
uitgebreid.  Uiteindelijk trachtte Wit met 
een loper van ongelijke kleur en bestrijker 
van de diagonaal a1-h8 tegenwicht te 
bieden aan twee verbonden aanstormende 
promotiebeluste boeren. Verbonden is een 
voorwaarde voor succes in zo’n geval. 
 

 
 
41. f4, h5 42. g3, f5 43. Kf2, Ke6 
Eerst is de K-vleugel op witte velden 
gezet, zodat de witte loper geen kwaad 
meer kan aanrichten aan die zijde. 
44. Ke3, Kd5 45. La5, Lc4 46. Lb6, Lf1 
47. La5, b5 48. Lb4, Kc4 49. Lg5, g6 50. 
Lg7 
De loper vat post op de diagonaal. 
50…, b4 51. Kd2, Ld3 52. Kc1, Kb3 
De witte koning wordt afgesneden.  
53. La1, a5 54. Le5, a4 55. Lf6, a3 56. 
Le5, Le4 57. Lf6, Ka2 58. Le7, b3 
Wit geeft op. 
 
Jaap van Meerkerk had de ondankbare 
opdracht een Slavisch Stonewall te moeten 
slechten. Kees Klein boekte nog een 
pionwinst van uit de opening en Jaap 
moest alle zeilen bijzetten om iets van een 
aanvalsmogelijkheid op te zetten. Na 23 
zetten was deze stelling ontstaan: 
 

 
 
23…, Lxe5 24. dxe5 
Wit heeft nog geen direct uitzicht op 
succes . Zijn stukken staan nog niet 
optimaal en Zwart heeft de zwakke 
plekken rond de koning nog goed in het 
vizier.  
24…, c5 25. Le3, Pa6 26. Dg2, Tff7 27. 
Td1, Tad7 28. Td2, Txd2 29. Dxd2, Pb4 
30. a3, Td7 31. De2, Pd3 
 

 
 
Wit is nog weinig opgeschoten, 
integendeel, Zwart staat nog altijd als een 
vis in  niet radioactief water. 
32. f5 
Wit wil forceren, maar is dan deze zet 
doelmatig? 
32…, gxf5 
Zwart slaat met de verkeerde pion! 
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33. gxf5, Tg7+ 34. Tg3, Txg3 35. hxg3, 
Pxe5 36. Lf4 
De bordjes zijn verhangen, de zwarte 
koning verkeert in gevaar.  
36…, exf5 37. Ld5+, Pf7 38. De7 
En plotseling is Zwart reddeloos 38… Dd7 
30. Dg5+, Kf8 31. Df6 en mat volgt. 
38…, b4 39. Lh6 
Zwart geeft op. Df8# is de volgende zet.  
 
Inmiddels was het al 4-1 geworden. 
 
Joop van ’t Hoenderdaal had tegen Richard 
Zijleman in een Catalaan de handen vol. 
Zwart oefende veel druk uit op de witte 
damevleugel en Joop moest alle zeilen 
bijzetten om niet in het nadeel  te komen. 
Uiteindelijk wist hij uit de veelheid van 
opgehoopt materiaal een pionnetje te 
verschalken. Even later wist hij er nog 
eentje aan toe te voegen en na 35 zetten 
was dit de situatie: 
 

 
 
Het voordeel was nu duidelijk aan de kant 
van Joop. In tijdnood werd het notuleren 
wat minder nauwkeurig en daarna 
ontaardde het in streepjes en ja, daar kan ik 
geen lessen uit trekken… 
Het slot was bekend: Joop won en daarmee 
was het al 5-1. 
Reinier Hoogeveen voegde daar nog een 
half punt aan toe. Uit een Scandinaviër 
kwam hij goed uit de opening en bleef 
Leon Willemen steeds onder druk houden. 

 
 
Na de voltooiing van de opening was deze 
stelling ontstaan.  
18. Lxh7+, Kxh7 19. Dc2+, g6 20. Dxc5, 
b6 21. Df2  
21. Dc4, Lc8 22. Dh4+, Dh5 23. Dxh5+, 
gxh5 24. B3, Txd5 25. La3, Tg8 26. 
Txf7+, Tg7 27. Txg7, Kxg7 geeft Wit een 
extra pion, maar met lopers van ongelijke 
kleur is de betekenis daarvan niet groot.  
21…, Lf5 22. Lg5  
22. Dh4+, Kg8 23. Lh6, Tfe8 24. Lg5, Td6 
25. Lf4, Df6 26. Dxf6, Txf6 27. Lg3 had 
toch wel wat kopzorgen gekost! 
22…, f6 23. Dh4+, Kg8 24. Ld2, Dxb2 
25. Lb4, Tf7 26. Tae1, a5 27. Le7, Txd5 
Gelukkig helpt Db2 mee bij de dekking 
van pion f6! 
28. Dg3, Db5 29. La3, Kg7 30. Lc1, Te5 
31. Td1, Td5 
En hier werd het punt dan toch gedeeld.  
 
Als laatste was Gilles Donze nog in de slag 
verwikkeld. Hij koos weer eens voor het 
Koningsgambiet, maar had kennelijk nog 
nooit gehoord van de klassieke weigering 
met 2…, Lc5. Nota bene, Ruy Lopez 
(1561, jaartal geen elogetal!) had er 
destijds al over geschreven in zijn werk, 
toen hij als eerste het  gambiet 
analyseerde!) Die loper op c5 beheerst de 
verzwakte diagonaal a7-g1 en verhindert 
duurzaam de witte aanvalsplannen, zoals 
de korte rokade tegen f7. Wit moet dit 
lastige stuk dus neutraliseren met bijv. 
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Pc3-a4, d2-d4 of Lc1-e3. Maar er zijn nog 
meer heerlijke mogelijkheden in de 
klassieke variant, zoals 3. Df3 (de Von 
Schmidt-aanval) of 3. Dh5 (de Von 
Walthoffen-aanval). Ik zal het Gilles, bij 
gelegenheid, allemaal wel eens 
uitleggen…. 
Nu ging het zo: 

Donze- De Koning 
 
1.  e4, e5 2. f4, Lc5 3. Pf3, d6 4. Lc4, Pf6 
5. d3, Pc6 6. c3, 0-0 7. b4, Lb6 8. a4, a6 9. 
Db3, De7  
 

 
 
Die vermaledijde loper staat nog altijd de  
rokade in de weg en dat bemoeilijkt de 
aanvalsplannen van Wit zeer. Het is lastig 
een goed plan te bedenken. 
10.  Kd1, exf4 
10…, Pg4 11. Te1, Le6 12. a5, La7 13. 
Lxe6, fxe6 14. f5, Pf2+ brengt Wit niet 
verder.  
11. Lxf4, Pe5 12. Pxe5, dxe5 13. Ld2, 
Lg4+ 14. Kc2, c5 15. Le3, Pd7 16. a5, 
La7 17. Tf1, Lh5 
17…, cxb4 18. Lxa7, Txa7 19. h3, Lh5  20. 
Dxb4, Dxb4 21. axb4, Tc8 en Zwart staat 
goed.  
18. Pd2, Kh8 
18…, cxb4 19. Lxa7, bxc3 20. Dxb7, cxd2 
21. Kxd2, Dg5+ en Zwart staat beter. 
19. Pf3, f5 20. Lg5, Pf6 21. exf5, cxb4 22. 
cxb4, e4 
Beter 22…, Dc7 of 22…, Lxf3. 

23. Tae1, exd3+ 24. Kb2, Dc7 25. Dxd3, 
Tad8 26. Db3, Ld4+ 27. Ka3, b6 28. 
Pxd4, Txd4 29. Lxf6, gxf6 
Wit had veel tijd verbruikt en staat hier al 
voor een lastige opgave. 
 

 
 
Het zal niet verbazen, dat hij in de 
resterend tijd de zaak niet wist te klaren en 
met een nederlaag genoegen moest nemen. 
Met recht dus een Konings gambiet! 
De eindstand werd daarmee bepaald op 
5½-2½ en dat gaf moed en vertrouwen, dat 
het  tweede zijn huid had gered. 
 
De 2 matchpunten bleken de volgende dag 
heel kostbaar te zijn. Want in Dordrecht, 
waar dat tweede team al kampioen was 
geworden, bestond  WSV 1 het, terwijl het 
in de hoogste nood verkeerde, aldaar ook 
de punten weg te halen! En dat hield in dat 
niet WSV 1 maar Messemaker 1847 3 het 
kind van de rekening werd! 
 
De eindstand in 1B: 
 

1. Dordrecht 2  12  35    K 
2. De IJssel 1  11  31½ 
3. Nieuwerkerk 1   8  30 
4. Krimpen a/d IJssel 3   7  29 
5. Erasmus 2    6  26½ 
6. WSV 1    6  24 
7. Messemaker 1847 3   5  26    D 
8. Papendrecht/A. 1   1  22   D 
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HET VIJFDE KAMPIOEN! 
 

Eigenlijk geen goede aanduiding, het 
vijfde, want dit team neemt onder de naam 
Erasmus, zonder verdere aanduiding, deel 
aan de Viertallencompetitie. En daarin 
moge alle leden deelnemen, mits zij niet in 
hoge teams in de normale RSB-competitie 
meestrijden. Er mogen niet meer dan 7 
verschillende spelers aantreden in zo’n 
viertal en dit jaar waren wij 
vertegenwoordigd door Hurkmans, Ansem, 
Tchavelachvilie, Hesselmans, J. Simons, 
Witvliet en Nefkens. 
Hurkmans kwam 6 keer uit en won alle 
partijen! Ansem scoorde 3½ uit 5, 
Tchavelachvili 2½ uit 3, Witvliet  en 
Nefkens ieder 1 uit 3, Simons 1 uit 2 en 
Hesselmans ½ uit 2 
 
Het team eindigde gelijk met Messemaker 
1847 dat net als ons team 10 matchpunten 
verzamelde. Onderling waren we ook 
remise overeen gekomen, Maar dan komen 
andere meetinstrumenten (SB) aan de orde 
en met behulp daarvan bleken wij net een 
neuslengte voor te liggen! 
Dus, proficiat heren!  
 
Het geluk was soms wel aan onze zijde!.In 
de laatste ontmoeting tegen 3 Torens werd 
het ook weer 2-2, maar dat had ook wel 
anders kunnen lopen! 
 
De twee punten scoorders passeren hier de 
revue. Eerst Ron Ansem, die het knap 
lastig had met zijn tegenstander, maar aan 
het eind met mat zegevierde. 
 

Ron Ansem-Arno Diersman 
 

1.  d4,d5 2. e4, dxe4 3. Pc3, Pf6 4. f3, exf3 
5. Pxf3, Lg4 6. Lc4 
Ron is een fervent aanhanger van de 
gedachtenspinsels van Blackmar en 
Diemer en  het is opmerkelijk te zien hoe 
de tegenstander (elo 1270!) zich hiertegen 
te weer stelt.  

6…, e6 7. Lg5, Le7 8. Lxf6, Lxf6 9. Pe4, 
c6 10. 0-0, 0-0 11. c3, Pd7 12. Lb3 
Nu deze loper weinig te hopen heeft op die 
diagonaal wordt hij omgespeeld naar b1-h7 
ter ondersteuning van een aanval op de 
zwarte koning.  
12…, Dc7 13. Lc2, Lf5 
Zwart onderkent het witte plan… 
14. De2, Tad8 15. Tf2, Tfe8 16. Taf1, 
Lg4 17. Dd3, Lf5! 18. De2, Lg4! 19. De3 
Wit kiest eieren voor zijn geld! 
19…, Lf5 20. Pxf6+, Pxf6 
 

 
 
Zwart heeft zijn ontwikkeling naar 
behoefte voltooid en kan nog altijd bogen 
op de pluspion. Wit zal nu een plan moeten 
bedenken om toch zijn aanvallende doel te 
kunnen realiseren. Voor de hand ligt 21. 
Pe5, maar dan ruilt Zwart direct de 
aanvalsloper… Dus: 
21. Lb3, Pg4!! 
Dat was niet de bedoeling van Wit…. 
22. De2, Pxf2 23. Dxf2, f6 24. g3, Kh8! 
Zwart speelt nog altijd voortreffelijk.  
25. Ph4, Ld3 26. Td1, La6 27. Te1, e5 
Dit opent mogelijkheden voor Wit, maar  
veel valt er niet te vrezen. Hoewel… 
28. Df5 
Zwart moet nu antwoorden met: 28…, Dd7 
29. Dh5!, g5! 30. Pg6+, Kg7 31. Pxe5, 
fxe5 32. Dxg5+, Kh8  33. dxe5, Dg7 34. 
Df4, Tf8 en Zwart gaat het winnen wel 
redden. 
28…, exd4?? 
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Slechts èèn fout! En gelijk fataal… 
29. Pg6+, hxg6 30. Dh3# 
Een kampioenschap wil dus wel eens een 
toevalstreffer zijn! 
En wat te denken van het “moment 
suprême” in de partij van Peter Hurkmans 
met Hans Brinkman? 
Beide spelers hadden tegenovergesteld 
gerokeerd en de koning van Peter was de 
eerste die onder vuur kwam te liggen. Peter 
veroorzaakte zelf zijn bijna ondergang!  
 

  
23. Pd5? 
Opent de diagonaal f6-a1 voor de dame en 
dat brengt het moment naderbij.  
23…, Pxd5 24. exd5, La8  
Wit kan het onheil nog voorkomen met 25. 
Dc3, maar het werd: 
25. Ka2?? 
Ziedaar: 25…, Ta4+ en mat volgt, maar 
Zwart zag het niet!! 
Peter overwon de schrik en later zijn 
tegenstander en vierde daarna het 
kampioenschap! 
De eindstand: 
 
1. Erasmus  10  16  55,25 SB 
2. Messemaker 1847   10  16  52,50 
3, Zwijndrecht B          8   15  
4. Oostflakkee    4   10½ 
5. 3 Torens    4     9½ 
6. De Willige Dame      4    9½ 
7. De Pionier    2    7½ 
 

 
 

OPMERKELIJKE ROL VAN HET 
EERSTE TEAM 

 
                  Arie de Jong 

 
Tweemaal achtereen speelde ons team een 
opmerkelijke rol in de RSB competitie.  
In de voorlaatste ronde van de 
Promotieklasse kregen de kansen  op het 
kampioenschap van Rokado door toedoen 
van ons eerste team een geduchte knauw. 
De toen ingeleverde 2 matchpunten zouden 
Rokado na het bekend worden van de 
resultaten in de slotronde de titel hebben 
opgeleverd!. 
En ook in die slotronde was de rol van ons  
team weer opmerkelijk! We moesten 
namelijk aantreden tegen SO Rotterdam 3, 
wat in hoogste nood verkeerde. En met de 
laatste waren ook Shah Mata 1 , Sliedrecht 
2 en CHESS 1  in die situatie. Alle acht 
teams kwamen 13 april bijeen bij Charlois 
Europoort en vochten gezamenlijk en 
gelijktijdig hun duels uit, allemaal 
beslissend over kampioenschap, promotie 
en degradatie! Een ware titanenstrijd, 
waarin verbitterd en soms verrassend werd 
gestreden! Eerst aan het eind van de avond 
was de kruitdamp opgetrokken en kwamen 
winnaars en verliezers tevoorschijn. 
Verheugenis en ongeloof voerden de 
boventoon! 
 
Kijken we eerst naar onze eigen prestatie 
tegen de Oriëntalisten. Er moest worden 
aangetreden zonder Pietrow, Seeleman, 
Hofman en Vrolijk, een half team 
afwezigen! Vervangers waren De Korte, 
Van ’t Hoenderdaal en Hoogeveen. 
Seeleman maakte al niet meer echt deel uit 
van het team door zijn verhuizing naar 
Noord Holland. Ook Siban mocht niet 
worden ingezet. Al met al op papier een 
danig verzwakt team…   
SO Rotterdam 3 daarentegen kwam op in 
de sterkst mogelijke formatie en mocht 
hopen daaruit voordeel te kunnen plukken.  
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Aan bord 4 waren Cander Flanders 
(normaal bord 7) en  Frans Vreugdenhil het 
al spoedig eens. Een Albin’s Tegengambiet 
(thans in onbruik) verliep als volgt: 

 
Flanders – Vreugdenhil 

 
1.  d4, d5 2. c4, e5 3. dxe5, d4 4. a3 
Gebruikelijk 4. Pf3, Pc6 5. Pbd2, f6 6. 
exf6, Dxf6 7. g3, Lf5 8. Lg2, Pb4 9. 0-0, 
Pc2 10. Tb1, Pb4 11. a3!, Lxb1 12. Pxb1, 
Pc6 13. b4 en Wit heeft meer dan 
voldoende compensatie voor de geofferde 
kwaliteit.  
4…, a5 5. Pf3, Pc6 6. h3, Lc5 7. Pbd2, 
Pge7 8. Pb3, La7 9. Lg5, a4 10. Pc1, Lb6 
 

 
 
De laatste zet ging vergezeld van een 
remisevoorstel. Na enig beraad 
aangenomen. Score Flanders: 3+ 4=:  5(7), 
prima! 
 
Jan de Korte kwam aan bord 8 gewonnen 
te staan tegen Gerrit Markus, maar gaf 
zijn forse  plus, uiteraard ontstaan uit een 
Sokolski, helemaal weg  (waaronder een 
gedekte vrijpion op b7) en moest 
uiteindelijk genoegen nemen met een half 
punt.  
De partij volgt hier in zin geheel. 
 

 
 
 

De Korte – Markus 
 

1.  b4, e5 2. Lb2, d6 3. c4, Pf6 4. g3, Le7 
5. Lg2, c6 6. a3 
Wegens 6…, Db6 
6…, 0-0 7. Pc3 
De vraag was: Uitstellen of eerst d3? 
7…, Lf5 8. d3, Pbd7 9. Pf3, Te8 10. 0-0, 
Pf8 11. Ph4, Dd7 
Wit staat beter.  
12. Pxf5, Dxf5 13. b5, Dd7 14. a4, Pg6 
15. a5, d5 16. Db3, d4 17. Pb1 
Goed over nagedacht, het paard moet 
richting c4! 
17…, Tab8 18. Pd2, h5 19. a6 
Nu is de tijd gekomen. 
19…, cxb5 
Er zitten ook ander slagcombinaties in die 
goed zijn voor Wit. 
20. axb7!, bxc4 21. Pxc4, Lc5 
 

 
 
Zwart staat dubieus. 
22. Ta5 
Een optie: 22. La3, Lb6 23. Pxb6, axb6 24. 
Dxb6, Pd5 25. Dd6 
22…, Lb6 23. Tb5, e4 24. Pxb6, axb6 25. 
Txb6, h4 26. dxe4, hxg3 27. fxg3 
Opportunistisch, 27. hxg3 is rustiger. 
In het voorbijgaan gaf een toeschouwer de 
zwartspeler duidelijk hoorbaar een hint: 
Pas op voor Pg6!. (Niet : Pxe4, wegens 
Lxe4, Txe4 en Txg6….) Een andere 
toeschouwer wees hem terecht, dat dat niet 
kon! Een arbiter was niet in de buurt. 
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Het haalde me wel uit mijn concentratie, 
merkt Jan op.  
27…, Pe5 28. Td1 
Optie Tf5 niet gezien tijdens de partij.  
28…, Dg4 29. Lf3, Dh3 30. Lg2, Dh5 31. 
Lxd4, Dxe2 32. Lxe5, Txe5 33. Dd3 
33. Lf3!!! en de zwarte dame zit gevangen, 
dus kan Zwart opgeven… 
33…, Da2 24. Ta6, Db2 35. Dd6? 
 

  
Wit meende hier aanval op 2 torens te 
hebben, maar Zwart kan eenvoudig 35…, 
Txb7! antwoorden… 
Uiteraard had Wit hier 35. Tb1 moeten 
doen. 
35…, Dxb7  
Op 35…, Tee8 volgt 36. Tb6, Dc3 37. Dd4 
en Wit handhaaft het voordeel.  
36. Dc6? 
36. Dxe5!! wint wel een toren en de partij! 
36…, Dxc6 37. Txc6, Tbe8 
Remise… 
 
Ook partij nr. 3 draaide uit op een 
puntendeling, maar daar valt nog wel aan 
te sleutelen!  Martin Noordijk en Ruurd 
Ouwehand voerden aan bord 5 een 
doorschuifvariant van de Caro Kann op, 
waarin Ruurd verzuimde Wit een 
onherstelbaar verzwakte koningsvleugel te 
bezorgen (1. e4, c6 2. d4, d5 3. e5, Lf5 4. 
g4, Le4!  5. f3, Lg6 6. h4, h5 7. Ld3 { 7. e6 
met de bedoeling 7…, fxe6 met 8. Ld3! te 
beantwoorden, maar dan is 8…, Db6 zeer 

sterk} 7…, Lxd3 8. Dxd3, e6 [dreigt pion 
e4 te veroveren] 9. g5, Pe7) 
In plaats van 4…, Le4! trok Ruurd de loper 
terug naar g6, waarna de spoedige 
doorschuif e5-e6 niet meer goed kon 
worden tegengespeeld en de 
koningsvleugelpionnen van Wit juist wel 
een belangrijke rol gingen spelen.  
Na 27 zetten, waaraan veel afruil was 
gepleegd, zonder dat het wezen van de 
stelling werd aangetast, zag het er zo uit: 
 

 
 
28. Lh6 
Het lijkt beslist, maar Zwart kan nog 
tegenspartelen! 
28…, Ke8 29. Lxg7, Lg5+ 30. Kc2, Ke7 
31. Kd3, b6 32. b3, a6 33. a4, Ke8 34. 
Lf6, Lh6 35. c4, Kf8 36. cxd5, cxd5 37. 
Ld8, b5 38. axb5, axb5 
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39. Lf6? 
Wit mist hier de boot! Winnend is: 39. 
Kc3!, Kg7 40. Kb4, Le3 41. Lb6, Kxg6 42. 
Kxb4 en de rest is vanzelfsprekend.  
39…, Kg8 40. Le7, Kg7 41. Kc3, Le3 42. 
Lc5, Kxg6 43. Kb4, Kf5 44. Kxb5, Ke4 
Zwart deed hier terecht  een remise 
voorstel. Het verschil met de situatie na 39. 
Kc3! is duidelijk…. 
45. Kc6, Lxd4 46. Lxd4, Kxd4 47. b4, 
Ke4 48. b5, d4 49. b6, d3 50. b7, d2 51. 
b8D, d1D En na nog enkele damezetten 
wederzijds werd het alsnog remise.  
De tussenstand: 1½-1½, ook na 1 niet 
gewonnen partij en 1 niet verloren partij! 
 
Tegenslag was  er in de partij Reinier 
Hoogeveen – Theo Hoogesteger (bord 6) 
Na een gelijk opgaande strijd boette 
Reinier onnodig een stuk in en wist die 
handicap niet meer te herstellen 
 
Aan bord 7 trok Joop van ’t Hoenderdaal  
de stand weer gelijk tegen Cor Treure. 
Ook hier ging het lange tijd gelijk op, 
totdat Joop een gevaarlijke vrijpion kreeg 
op c4. 
 

 
 
31…, Dc2 32. Df2, Db1+ 33. Df1, Db2 34. 
Df2, Dxb4 35. g5, hxg5 
Zwart kon hier al direct de winst binnen 
halen via: 35…, Ta2! 36. gxh6, gxh6 37. 
Th5, Dd2 38. Kh1, Tc2 39. Dg1+, Kh7 40. 
d5 (wanhoop), Tc1 41. dxe6, fxe6 en Wit 
kan opgeven. Nu werd het nog een 
eindspel: 
36. Txg5, Db1+ 37. Df1, Ta1 38. Dxb1, 
Txa1+ 39. Kf2, c3 40. Tc5, b4 41. Ke2, 
Tb2+ 42. Kd3, Txh2 43. Kc4, Te2 44. 
Kxb4, Txe3 45. Txc3, Txc3 46. Lxc3, Kf8 
47. Kc4, Ke7 48. f4, Kd6 49. Kc3, Kd5 
50. Kd3, f6 51. Ke3, g5 
Wit geeft op. De rest is nog tempowerk.  
 
Toen waren de 3 hoogste borden nog in de 
slag. Aan bord 1 viel de eerste beslissing 
tussen John Schell en Frank van 
Zutphen. Uit een Damegambiet ontspon 
zich een gelijk opgaande strijd.  Normaal 
ontwikkelt Wit in dat soort stellingen de 
dameloper buiten de pionnenketen maar 
Schell liet dit na en allengs kreeg Zwart 
meer speelruimte en na 14 zetten was dit 
de stelling, waarin de witte majesteit nog 
in zijn zomerresidentie verblijft, maar daar 
zou spoedig de zon achter de wolken schuil 
gaan! 
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Wit kan hier het best rokeren en het 
winterpaleis betrekken.  
15. Pd1, Pe4 16. Lc3, Pc6 17. 0-0, Lf5  
18. Ld3, Tac8  19. Db1 
Wit manoeuvreert in de kleine  ruimte en 
Zwart bezet de belangrijke lijnen.  
19…, Pb4  
19…, Dg6, met directe aanslag, lijkt ook 
een aardige keuze.  
20. Lxb4, Dxb4 21. Txc8, Txc8 22. a3, 
Dd2 
De situatie is al  precair voor Wit. 23. f3, 
Tc1 24. Dxc1, Dxc1 25. fxe4, dxe4 is ook 
kansloos.  
23. Lxe4, Lxe4 24. Da2, Tc1  
Sterker nog: 24…, Ld3! 
25. Db3, h6 
Een ventilatiegrapje tot besluit.  
Wit geeft op. 
Voor het eerst een voorsprong in de 
wedstrijd: 3½-2½. Een overwinning leek 
nabij en toekijkende Sliedrechtenaren, die 
daar baat bij zouden hebben, liepen gerust 
gesteld in het rond. Zij zouden dus de 
degradatiekans wellicht ontspringen! 
 
Aan bord 3 kamp tussen Cor de Zwart  en 
Leo Verhoeven. Het werd een exemplaar 
uit de voorraad  van Réti, waarin De Zwart 
druk uitoefende op de damevleugel, 
gesteund door Lg2 op de  lange diagonaal.  
Leo verdedigde zich omzichtig, maar 
verbruikte daarbij veel bedenktijd, loste de 
problemen niet echt op en kwam een pion 

achter in de eindfase. Toen de laatste 
seconden voor hem begonnen te tellen 
verspeelde hij ook nog een paard, waarna 
de zaak snel was beklonken En zo was het 
weer gelijk en moest de partij aan bord 2 
de beslissing brengen… 
 
Evert van den Hooven en John van 
Baarle volgden  de hoofdvariant van het 
Gesloten Spaans totdat John op de 12e zet 
zijn eigen keuze bepaalde. Uit de 
slagwisselingen, die daaruit voortvloeiden, 
wist Evert een pion extra over te houden, 
ondanks het vermetel verwijderen van een 
haar op het bord, waarbij in het 
voorbijgaan van de vingers ook een paard 
lichtelijk werd beroerd. Het lijkt moeilijk  
bij een haar “J’adoube” te zeggen ,want je 
zet zo’n haar echt niet recht… Toch 
meende John het spelen van het paard te 
kunnen eisen, waar Evert wijselijk geen 
gevolg aan gaf. Tot een proces wegens 
meineed is het gelukkig niet gekomen… 
Na 28 zetten was dit de positie:  
 

 
 
Wit heeft een mooi vooruitzicht, ook de 
tijdverdeling was goed in orde.  
29. Pd2, Tb8 30. Le2, Ld8 31. Pc4, Lc7 
32. Tc3, Tb7 33. Kf1, g6 34. Ke1, Le8 35. 
Kd1, Pd7 36. Kc2, Pc5 37. Pd2, La5 
Wit heeft dit partij gedeelte weinig 
agressief gespeeld, Zwart daarentegen, 
heeft zijn opstelling danig verbeterd.  
38. Te3 
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Hier deed Evert- niet wetend van de 
omstandigheden in de andere 3 
wedstrijden, die nog geen van allen tot een 
einde waren gekomen -  een remise 
aanbod, maar SO Rotterdam 3 zou met 
zo’n uitslag degraderen, dus John kon daar 
niet op ingaan.  
38…, Lxd2 39. Kxd2, Pxb3+ 40. Kc3, 
Pc5 41. Ld1, Tb1 42. Kd2, Lb5 43. Pe2, 
Tb2+ 44. Kc1, Tb4 45. Pc3, Pd3+ 46. 
Kd2, Tb2+ 47. Lc2 
Inmiddels was de beschikbare tijd minder 
dan 5 minuten en Evert schreef zo nu en 
dan eens een zet bij op het notatiebiljet  en 
liet dat later helemaal achterwege. Het 
verdere verloop kan dus hier niet letterlijk 
worden beschreven. Vast staat wel, dat de 
witte stelling steeds slechter en werd en 
uiteindelijk, na afruil van veel materiaal, 
bleef Wit 2 pionnen in de min met slechts 
bijstand van ieder een paard. En dat hield 
een handreiking als bewijs van overgave 
in. 
En zo ontsnapte SO Rotterdam 3 aan de 
nederlaag en boog die om in de kleinst 
mogelijke overwinning.  
 
De overige ontmoetingen eindigden in een 
drama voor Sliedrecht 2 en CHESS 1, de 
laatste ploeg ondanks een overwinning! 
Zij degraderen naar de 1e klasse. 
Het kampioenschap werd weggedragen 
door De Willige Dame 1, dat promoveert 
naar de KNSB! Proficiat! De dame krijgt 
gezelschap van Spijkenisse 2, dat dit jaar 
eveneens mag promoveren naar de KNSB. 
 
In zo’n laatste fase van de avond worden 
illusies geknakt! Zo ook, die van Rokado, 
waarvan een speler remise door 
zetherhaling liet lopen en toen door de vlag 
ging! Dat halfje kwam Rokado nu net 
tekort voor promotie…en dat opgeteld bij 
de onverwachte nederlaag die zij in de 
voorlaatste ronde bij ons leden en voor ons 
team juist de redding betekende! 
 
 
 
 

De eindstand: 
 

1. De Willige Dame 1 11 31 
2. Spijkenisse 2  10 31½ 
3. Rokado   10 31 
4. Erasmus 1    6 26½ 
5. Shah Mata 1    6 26½ 
6. S.O. Rotterdam 3   5 26½ 
7. Sliedrecht 2    5 26 
8. CHESS 1    3 25 

 
En ook de degradatie van Sliedrecht 2 hing 
dus af van een half bordpunt! 
 

 
 

HET XVe WATERTORENTOERNOOI 
Jan van der Kooy Memorial 

 
Het derde lustrum al weer! 
Op 11 april gestart en het zal eindigen op 
30 mei.  
Bij de start waren 40 deelnemers op de rol 
genoteerd. Daarvan 13 van buiten de 
vereniging. De deelname  van eigen leden 
kan nog wel wat beter! Het toernooi is 
tenslotte een interessante aanvulling in het 
jaarlijkse clubprogramma. 
 
Het toernooi wordt mede gesponsored uit 
het legaat dat Jan van der Kooy onze 
vereniging heeft nagelaten.  
Inschrijving is nog mogelijk tot en met 
ronde 3. De eerste 2 ronden worden  voor 
“laatkomers” dan als bye aangemerkt,  
waarvoor 2x een half punt wordt 
toegekend.  
De prijzenpot is aardig gevuld en door het 
toekennen van ratingprijzen kan in de 
lagere regionen ook nog een leuk zakcentje 
worden meegepakt! 
 

0-0-0 
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