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Vandaag beginnen de deelnemers aan de achtste ronde van het Pathena Nederlands 
Kampioenschap Jeugdschaken 2016. Nog twee ronden te gaan! Met een eindsprint van 2 uit 2 
kunnen de meeste deelnemers nog een prijs winnen! 
 
Het is vandaag 5 mei, en daarmee de 126ste dag van de 
Gregoriaanse kalender. Gistermiddag werd het 
zaalvoetbaltoernooi georganiseerd. Hopelijk zijn er een 
aantal fantastische doelpunten gevallen! In het internationale 
voetbal is er ook het één en ander gebeurd de afgelopen 
dagen. In de halve finale van de Champions League wisten 
Atlético Madrid en Real Madrid nipt hun tegenstanders te 
verslaan. De finale wordt op 28 mei in Milaan gespeeld. 
Twee jaar geleden werd de finale van de Champions League 
eveneens gespeeld door deze twee Spaanse voetbalclubs.  
 
Vierentwintig jaar geleden, op 6 mei 1982, werd het traject 
Coohaven-Capelse Brug geopend. Dit traject is onderdeel 
van het Rotterdamse metronetwerk, wat het oudste en 
grootste metronetwerk in de Benelux is. In 2013 vervoerde 
de Noord-Zuidlijn van de Rotterdamse metro circa 145.000 
passagiers per dag. Het centrale deel van de lijn - tussen 
Rotterdam Centraal en Slinge - is met ongeveer 100.000 
dagelijkse reizigers het drukste. De meest gebruikte stations 
op de lijn zijn respectievelijk Beurs, Rotterdam Centraal, Zuidplein en Wilhelminaplein (alle meer 
dan 10.000 instappers per dag). 
 
Op 6 mei 1889, bijna 130 jaar geleden, was de officiële opening 
van de Eiffeltoren. Dit monument is een van bekendste en meest 
bezochte bezienswaardigheden van Frankrijk. De Eiffeltoren is hét 
symbool van Parijs en wordt door velen gezien als een van de niet 
klassieke wereldwonderen. Na zijn bouw was het 's werelds 
hoogste toren en hij is nog steeds de hoogste van Europa, als men 
de televisietorens niet meetelt.  
 
Veel succes met de laatste twee rondes! 
 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Veel begeleiders en ouders schrijven stukjes over hun pupillen op het internet. Via de link “Externe 
verslagen” op onze NK-website, staan veel sites met verslagen. Af en toe komen we een leuk 
stukje tegen dat we even extra onder de aandacht willen brengen. Als Stichting Pathena zijn wij 
alle ouders en begeleiders dankbaar voor hun bijdragen gedurende de afgelopen drie jaar. Voor al 
deze ouders reserveerden wij een gongslag die door een betrokken ouder werd verricht. Het 
verhaal hieromheen werd op de schaakwebsite roelofsschaakblog.blogsplot.nl mooi weergegeven. 
Met permissie nemen wij dat hier over, waarvoor dank. 
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De gong 
 
Gisteren spraken we bij de balie van het Topsportcentrum over de gong. Afine Noordenbos (de 
schaakmoeder van Daan) gaf aan dat een schaakouder op de gong moet slaan. Als ouder leef je 
intens mee met het wel en wee van je schakend kind tijdens zo'n toernooi. Je staat aan de kant 
tijdens de partij, kan niks doen, en moet gemiddeld 4 uur in spanning wachten tot je weet waar je 
aan toe bent. In de analyseruimte hebben anderen, de kiebitzers, het hoogste woord. Continu hoor 
je varianten en uitspraken als 'wat zegt de computer?' en 'nu moet ze wel met haar pionnen op de 
damevleugel gaan lopen.' Spraakverwarringen ontstaan na opmerkingen als 'T(h)ijmen heeft 
geblunderd' of 'Daan heeft een foute zet gedaan', waarna meerdere ouders met een zoon met de 
naam T(h)ijmen of Daan in koor roepen 'Mijn T(h)ijmen?'. Soms komt een ouder 
voorzichtig informeren bij de hoogste ratinghouder in de analyseruimte hoe dochter- of zoonlief 
ervoor staat. Al dat leed moet natuurlijk wel een plaats krijgen. 
 
Het idee van Afine werd verrast aangehoord door de toernooidirecteur en na slechts een kleine 
aarzeling gaf hij aan dat het een geweldig idee zou zijn als Afine vandaag op de gong zou slaan. 
Het hele noordelijke kamp blij. Tijdens een rit in de onverbeterlijke metro krijgt Afine de nodige 
instructies van de directeur. De gong is nogal klein en Afine moet wel hard slaan om een duidelijk 
en helder signaal te geven aan de jeugdschakers zodat ze weten dat ze mogen beginnen met hun 
nieuwe ronde. De instructie doet ons beseffen dat het slaan op de gong niet zomaar iets is. Een 
kleine onrust bekruipt het Boerster kamp. Om te voorkomen dat het fout gaat, besluiten we 
vanochtend om wat te oefenen. Met een pannendeksel en een pollepel wordt de juiste snelheid en 
kracht bepaald om het meest optimale geluid uit het deksel te toveren. 
Gewapend met de nodige voorbereiding gaan we vanochtend weer naar het Topsportcentrum. 
Toch is er wel sprake van de nodige spanning. 
 
Zo meldt Roelof zich al een kwartier voor aanvang van de ronde met een fototoestel bij de 
wedstrijdtafel om de juiste plek te bemachtigen om Afine op de foto te vereeuwigen. Stel je voor 
dat iemand van de organisatie hem berooft van deze ideale fotoplek! 
Een paar minuten voor de start van de ronde beginnen de mededelingen, worden de prijzen voor 
de meest spectaculaire partij uit de vorige ronde uitgedeeld, enz. En dan is daar het grote moment. 
Afine wordt geïntroduceerd door de wedstrijdleider. 
 
De organisatie vindt dat alle ouders die de afgelopen jaren zoveel hebben gedaan om van het 
toernooi een succes te maken ook een keer aandacht verdienen, en daarom mag één van de 
ouders op de gong slaan. Het hoogtepunt van dit NK duurt één gongslag! 
 
 

Snelschaaktoernooi 
 
Eén van de side events is traditioneel een snelschaaktoernooi.  Op zaterdag 7 mei om 15:00 
(tijdens de eventuele barrages) zijn spelers, begeleiders, ouders en andere bezoekers van harte 
welkom om met elkaar te strijden om eeuwige roem en room. Opgeven kan bij de infobalie bij de 
persdienst. Laten we er weer een mooi toernooi van maken! Het snelschaaktoernooi is afgelopen 
voordat de prijsuitreiking begint! 
 
 
 
Discussie voor ouders en door ouders 
 
Voor veel ouders en begeleiders is het een routine om naar toernooien af te reizen en deel te 
nemen aan meerdaagse kampioenschappen. Voor andere ouders is het een geheel nieuwe 
ervaring, bijvoorbeeld wanneer hun kind voor de eerste keer deel neemt aan een grote NK. Deze 
groep ouders wil misschien wel horen hoe andere ouders bepaalde dingen doen en daarvan 
kunnen leren. 
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Bij de afsluiting van de 3 jarige cyclus van het Pathena NK jeugschaken Rotterdam wil de 
organisatie ook de ouders en begeleiders aan het woord laten en hun ervaringen te delen. Met 
welke uitdagingen kampen ze, welke goede en minder goede ervaringen hebben ze met de 
begeleiding van hun kinderen/pupillen op zo’n toernooi? Zijn er zaken waar ouders vragen over 
hebben en kunnen deze wellicht beantwoord worden door andere ouders die hen zijn voorgegaan? 
 
Om op deze vragen antwoord te geven organiseren we een discussie sessie waar ouders en 
begeleiders ideeën en ervaringen kunnen uitwisselen. 
 
Alle ouders en begeleiders zijn uitgenodigd om deze sessie bij te wonen om hun verhaal te 
vertellen of om te leren van ervaringen van anderen. 
 
Datum/tijd : vrijdag 6 mei, van 11:30 – 13:00 
Locatie : TopsportCentrum, Gold Room (naast de analyse zaal) 
 

 
 
A Jeugd 
De strijd aan het eerste bord tussen FM Thomas Beerdsen en FM Hing Ting Lai werd gewonnen 
dor Hing Ting. Thomas offerde een kwaliteit voor initiatief, maar dit initiatief bleek niet voldoende. 
Toen de witte dreigingen waren geneutraliseerd, wist Hing Ting de partij naar zich toe te trekken. 
Met 6,5 uit 7 is Hing Ting de grote favoriet voor het kampioenschap. 
 
Aan het tweede bord wist Robby zijn tweede overwinning op rij te behalen. We aanschouwen de 
partij na 22…Dd8-c7. Tjark reageerde met 23.Lxc3. In plaats van …dxc3 te spelen koos Robby 
voor het prachtige 23…Dc6! De dreiging is zowel …Dxa6 als …Dxg2#. Tjark speelde 24.g3 om de 
matdreiging eruit te halen, maar na 24…Dxa6 staan zowel het paard op c4 als de loper op c3 
aangevallen. Tjark probeerde nog stukverlies te voorkomen door 25.Lxd4 Dxc4 26.Lxf6 te spelen, 
maar na 26…Tg6! blijft wit een stuk achter staan. 
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Aan het derde bord behaalde Ruud van Meegen een mooie overwinning op FM Max Warmerdam. 
Wellicht vanwege de belangen om kampioen te worden, besloot Max om wat scherper te spelen. 
Hij offerde een pion voor het loperpaar, maar Ruud wist genoeg stukken te ruilen om het gevaar te 
neutraliseren. In het eindspel had Ruud een pion meer, en dat bleek voldoende voor de 
overwinning. 
 
Op bord 6 had Esper van Baar moeite om de 
dreigingen rondom zijn koning af te wenden. Na 
27…Th1-d1 vond tegenstander Sebastian Halfhide 
een winnende combinatie. De eerste zet was 
28.Pb4+! Esper moest zijn loper blijven 
verdedigen dus hij speelde 28…Kc3. Sebastian 
speelde vervolgens 29.Td5! om de witte dame van 
de a1/h8-diagonaal te krijgen. Esper speelde 
29…De3, maar na 30.Df6+! kon hij zwaar 
materiaalverlies niet meer voorkomen.  
 
Aan het zevende bord werd er aan beide kanten 
van het bord een koningsaanval opgezet. De 
zwarte aanval was een stuk sneller dan de witte, 
dus speelde Maaike Keetman een aantal ‘alles-of-
niets’-zetten. Ze offerde een pion, een loper en 
een toren, maar de zwarte koning vluchtte van het 
veld g8 naar c6. Toen Maaike niets meer kon offeren, was de nederlaag niet meer te ontlopen. 
Daniël Zevenhuizen heeft weer aansluiting gevonden bij de top van het klassement! 
 
In de partij tussen Jorn Brouwer en Wang Yang besloot laatstgenoemde een dame te offeren voor 
een toren, een loper en een pion. Dit resulteerde in de volgende eindstelling (want er werd 
plotseling remise overeengekomen): 
 

 
 
De vraag is: wie staat er beter, wit of zwart? 
 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/A7_Jorn_Wang.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/A7_Esper_Sebastian.jpg
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Aan het tiende bord speelde Laurens Schilstra 
remise tegen Casper Wouters. Na 47…Ta8-a7 
staat Laurens nog altijd één pion voor en heeft hij 
de beschikking over twee verre vrijpionnen. In de 
partij zelf ging het snel bergafwaarts voor Laurens 
door 48.Tcb1 Ta8 49.Tb7? Txd6! 50. T1b6? 
Txa6! Daarmee in twee zetten beide vrijpionnen 
verloren! Bij de persdienst werd het volgende 
alternatief besproken: 48.Tc8! met het idee om 
daarna Te8 te spelen. Het is natuurlijk moeilijk om 
te winnen, maar de kansen waren aanzienlijk 
hoger dan in de partij.  
 

In de partij tussen Erwin Kalle en Anna-Maja 
Kazarian had laatstgenoemde een verre vrijpion 
op e2. Maar hoe zorg je ervoor dat je e2-e1 kunt 
spelen? Anna-Maja ruilde eerst één paar torens 
met 37…Te5 38.Txe5 Txe5. De witte loper staat 
nu aangevallen, dus Erwin speelde 39.Ld4. Anna-
Maja negeerde deze dreiging door simpelweg 
39…Ld2! te spelen. Erwin zag terecht in dat de 
stelling verloren was, en de stukken konden weer 
terug in de beginstelling. 

 
Op het één-na-laatste bord koos Tijmen Hofstra 
voor een dubieus plan. Hij speelde 10…Pf6-d5 om 
de druk op c3 op te voeren. Tegenstander Bas de 
Boer speelde 11.Pxe6. Tijmen kon terugslaan met 
…fxe6, maar hij koos voor complicaties met 
11…Pxc3? Helaas voor hem verliest dit een stuk 
na 12.Pxd8 Pxa4 13.Pxc6 bxc6 14.Lxc6! De witte 

loper valt tegelijk de toren op a8 en het paard op 
a4 aan. 
 
Op het laatste bord wist Joel van der Werf de 
zwarte dame in te sluiten. Na het erg dubieuze 
18…Pf5-h6 speelde Joel 19.Lxh7+ Kh8 20.Lg6! 
 
In de achtste ronde speelt FM Hing Ting Lai (6,5) 
aan het eerste bord tegen clubgenoot FM Anna-
Maja Kazarian (4,5). Een bord lager mag FM 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/A7_Laurens_Casper.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/A7_Erwin_AM.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/A7_Bas_Tijmen.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/A7_Joel_Mathijs.jpg
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Robby Kevlishvili (5,5) tegen Casper Schopppen (4). Aan het derde bord speelt FM Thomas 
Beerdsen (4,5) tegen Ruud van Meegen (5).  
 
A-meisjes 
Er is een nieuwe koploopster bij de A-meisjes! De tot nu toe sterk spelende Emma de Vries (3,5) 
verloor van Timardi Verhoeff (3). Hierdoor is Timardi de nieuwste koploopster bij de A-meisjes. 
Lola den Dunnen had ook op 4 punten kunnen komen, maar Frederique Lacourt stak daar een 
stukje voor. 
 
In de partij tussen Emma en Timardi staat 
laatstgenoemde een pion voor. Ze opende de 
stelling met de breekzet 27…e4-e3! Natuurlijk was 
het een voor de hand liggende zet, maar het 
maakte wel een snel einde aan de partij. De 
vervolgzetten waren 28.fxe3 Txe3 29.Txe3 Dxe3+ 
30.Tf2 Tf8 (dreigt subtiel De2-e1+) 31.a4? De1!+ 
en de witte toren gaat verloren. 
 
In de partij tussen Frederique en Lola kwam het 
tweepaardenspel (1.e4 e5 2.Pf3 Pc6 3.Lc4 Pf6) op 
het bord. Frederique koos voor het aanvallende 
4.Pg5, wat erop neerkomt dat zwart een pion moet 
offeren. Vervolgens ruilde ze een aantal stukken, 
zodat Lola steeds minder compensatie kreeg voor 
haar pionoffer. Toen de aanval eenmaal was 
geneutraliseerd, wist Frederique zelf nog twee 
pionnen te winnen. Dit bleek ruim voldoende voor 
de overwinning.  
 
Het worden twee spannende rondes bij de A-meisjes! Timardi leidt met 4 uit 5, maar ze wordt op 
de voet gevolgd door Emma met 3,5 punt. Ook Lola en Quirine maken met 3 punten nog kans. In 
de laatste ronde heeft ratingfavoriet Lola nog de kans om van Timardi te winnen, dus het kan nog 
alle kanten opgaan. 

 
“ Wij staan bovenaan”  
 

 
De Toto is op voorhand al ingevuld door een panel van wijze schaakouders. Zij verwachtten veel 
zwarte overwinningen. Sommige ouders leken wel wat bevooroordeeld, hoewel zij dat zelf ten 
opzichte van de Persdienst bleven ontkennen. Desalnietteplus bleken de voorspellingen heel dicht 
bij de uiteindelijke waarheid te liggen. 
De eerste uitslag was in het voordeel van Robin Reichhardt: 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/jb.png
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/A7_Emma_Timardi.jpg
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14.Tfd1 
Zwart zoekt naar ontwikkeling, maar welk stuk kan fatsoenlijk worden ontwikkeld? Dimitri ten 

Have kiest voor 14...Pe4??  Nu lijkt er niets aan de hand, maar de stelling wordt in één keer 

omgetoverd naar winst voor wit. 
14...Pe4 15.Pxe4 dxe4 16. Pe5 De8 Zwart moet terug, en het valt nu al niet meer te verdedigen. 
17. Pxd7 Dxd7 18. Dxb6 g5 19. Le5+ f6 met 20. Lg4 als belangrijke tussenzet waarna zwart mag 
opgeven.  

 
20...Dd8 21.Dxb7 1-0 
Op basis van het seizoen 2015-2016 zou de partij tussen Jan Bosma en Martijn van Nimwegen 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/RobinDimitri.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/RobinDimitri.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/RobinDimitri20.jpg
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hebben moeten eindigen in een overwinning voor Groningen: 
Heerenveen-Groningen 1-2 
Groningen-Cambuur 2-0 
Cambuur-Groningen 2-2 
Groningen-Heerenveen 3-1 
De Derby van Het Noorden begon vrij rustig en eindige vrij rustig. De bookmakers hadden deze 
remise niet zien aankomen. 
Wiggert Pols speelde een vleugelgambiet tegen het Siciliaans van Guido Wagenvoorde. Wiggert 
speelde volgens het IDAK-principe, daar waren de wedstrijdgokkers wel zeer van gecharmeerd. 

 
7...Pf6? Lijkt wat onnauwkeurig, want nu gaat Wiggert voor de verwurging: 
8. d5! Uiteraard, en de ellende voor zwart is begonnen. Zwart had beter zelf 7...d5 kunnen spelen. 
8...Pa5 9. d6 Lf8 Ja, echt gelukkig wordt zwart hier niet meer. 
Speel de partij maar eens na, "Play like Wiggert!" 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/wiggertguido.jpg
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En ja, dat is een lekker potje geworden. (1-0) 
Vraagje aan Wiggert: "Wat betekent dat IDAK eigenlijk?" 
"Ja, dat weet toch iedereen, dat is een rood biedsysteem in het Bridge. Het staat voor Instant 
Destroy And Kill" 
  
Marijn Meesterklasse den Hartog tikte plotsklaps Simon Elgersma weg: 

 
Wit aan zet. Ontwikkeling voltooien? Loperpaar veroveren? Damevleugel vastzetten? 
Nee hoor, Marijn speelt: 20. Txg7! BAM! 
20...Kxg7 21.Dg3+ Kf8 22. Lxh6+ Ke8 en volgens omstanders was dit de combinatie van de dag. 
Wat zetten later had Simon deze tik verwerkt. 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/wiggertguido2.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/marijn.jpg
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Met dit resultaat kon Marijn aan kop komen. 

 
Want wie staan er bovenaan? "Wij staan bovenaan!" (en dat wordt niet alleen in Amsterdam 
gezongen.) 
Na een complexe openingsbehandeling leek Joris Kokje zich te herstellen van zijn verliespartij 
van de dag ervoor. 
Sourav Bhattacharjee zet zijn stukken aan het werk om zijn damevleugelpionnenmeerderheid te 
verzilveren. 
28...Ld4+ 29. Kf1 Pf2 30. Te1 Pxd3 De schrik slaat om het hart bij de bookmakers, geeft Joris het 
nu al helemaal weg? 
31. Te8+ Kf7 32. Txc8 Lc5 33.La5 Pf4 34. Ta8 Pxd5 

 
Sourav heeft hier aardig wat druk gecreëerd. Wat kan wit hier nog spelen? Joris pakt hier op a6? 
"Een pion is een pion." Zwart gaat verder met zijn verst opgerukte pion. 
35. Txa6 b3 36. Ta8 b2 37. Tb8 Lb4 Oeps, het is gespeeld. 
38. Lxb4 b1=D+ 39. Le1 Dxb8 0-1 
En Marijn staat bovenaan! 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/jorisourav.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/jorisourav35ta6.jpg
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Bart Dubbeldam doet wat de meeste ouders hebben voorspeld, maar Cor Kanters zal zich vast 
bekocht voelen, want daar heeft meer in gezeten. Bart "sneakt" zo het punt binnen: 

 
35. c5+! Kc7 36. cxb6+ Txb6 37. Txb6 Kxb6 38. Le8 f5 en het eindspel is winnend. 
  
Kevin Nguyen en Arne Pols winnen hun partijen, en dat is geheel volgens het plan van de 
voorspellers. Luuk Baselmans rokeert lang tegen Kevin en begint vrij snel met de opmars van zijn 
g- en h-pion. Het kenmerk van de strijdlustige schaker. Kevin heeft het hoofd koel gehouden, 
daarom de 0-1. 
Arne pakt hier met zwart de winst: 

 
27. Ph4 is veiliger. 27.Pe6 wordt hier weerlegd met 27...Qf7 28. Txe5 Pd3 29. Pxf8 Pxe5 30. 
Pg6+ Dxg6 0-1 
  
Na een Sicilaan-c3, waarin de witveldige loper van William is afgeruild, pakt wit met zijn 
overgebleven loper een kwaliteit, die hij ook niet meer weggeeft: 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/bartcor.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/arne.jpg
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William Gijsen - Bas van Doren 
30. Lb4 Lf7 31. Lxf8 Txf8 en wit wint uiteindelijk wel. 
  
Zondag wordt het geroepen, zaterdag wordt het geroepen, en vandaag wordt het gedacht. 
"Wij staan bovenaan, wij staan bovenaan!" 
 
“ B-Wise”  
 

 
 
Wat doe je in de vijfde ronde nu er nog zeven mensen kampioen kunnen worden bij de B-meisjes? 
"Wees verstandig en doe geen rare dingen..." werd er vlak voor elven nog vanuit de recreatiezaal 
meegegeven. Oftewel: B-wise! 
Is het verstandig om een dubbelpion toe te laten? 
 

 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/william.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/william.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Gerbrich-Birong.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/jbm.png
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Zwart aan zet 
 
Is het een dubbele e-pion, of is het een open torenlijn voor Gerbrich? Bi-Rong gaat hier voor de 

pionwinst met 20...Pxg4??  21.Lb3 met een röntgenaanval op f7. Goed gezien van Gerbrich. 

Hierna stort de stelling van Bi-Rong in. 

21. ... Pxe3 22. Lxe6 Pxd1 23. Lxf7+  Het idee dat begon met 21. Lb3, waardoor wit haar 

voordeel behoudt.  23...Kg7 24. Lxe8 Pe3 25. Tf3 Pc2 26. Tc1 P2d4 en na nog wat zetten  1-0. 

 
Eliza de Jong uit Goes speelt met zwart alsof ze wit heeft, maar na negen zetten hebben beide 
speelsters net één stuk in ontwikkeling. Met 10.Ph3 heeft Feline Waardenburg een creatieve 
manier van ontwikkelen gevonden, of is het noodgedwongen? Na 15...Ld7 begint Feline met 
schaken: 

 
 
16. Pg5! Het schaken is begonnen. 16...h6 17. Ld5+ Kh8 18. Pf3 Txe1+ 19. Txe1 Te8 20. 

Txe8+Lxe8 21. Le6 Pe7 22. Pe5 g5 23. Le3 Lxe3 24. fxe3 Kg7 25. Pf3   

 

 
 
Een stelling waarin beide spelers nog makkelijk door kunnen spelen. Het lijkt erop dat de fel 
schijnende zon lonkt, want op aangeven van wit is de uitslag remise. 
 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Felinelize.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Felinelizeslot.jpg
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Met de Ponziani van Nicolien Boekhoudt begint het zeker verstandig. Nog meer druk op c6, of 
toch nog even wachten? 
 

 
 
8.Lb5? Stoer! 8. ... Dxg2 Niet nadenken, gewoon doen! 9. Tf1 Pge7 10. Lf4 O-O-O 11. Pd2 

 
De genadeklap. 
11...Pxd4! Ting Ting Lu is hier zeer verstandig door vooral niet te aarzelen. Dit is genoeg. 
12. Lxd7+ Txd7 13. cxd4 Pc6 en de twee pionnen zijn genoeg voor de winst (0-1). 
  
Van je moeder moet je ook in de vakantie altijd op tijd thuis zijn. Meestal half tien, of in ieder geval 
voor het donker is. Het klokkijken gaat weleens mis, maar dat heeft vaak een andere oorzaak. Bij 
het schaken is het altijd opletten. De één investeert in materiaal, de ander in tijd: 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/NicTing.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/NicTing.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/NicTing11.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/NicTing11.jpg
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1-0 
  
  
  
De slotstelling tussen Femke Koning en Iris Schelleman. Volgens de arbiter, de KNSB en de 
FIDE moeten er veertig zetten gespeeld worden. 40.Td2 is net te laat gespeeld. Twee pionnen 
voor en dan op tijd verliezen... Dat is niet handig, maar het maakt de volgende ronden wel weer 
heel spannend. 
  
De zaal was bijna leeg. Nog één partij, wat een inzet. Zelfs na 62 zetten had er nog doorgespeeld 
kunnen worden, ware het niet dat de seconden wegtikten. Allebei kort gerokeerd en Lorena 
Kalkman pakte de ruimte en het initiatief in het centrum en de damevleugel, maar het bleek niet 
genoeg voor een overwinning op Fong Li Calje. Allesbehalve een salonremise, althans, als we zo 
naar de foto van de speelzaal kijken. 
 

 
  
Morgen de volgende ronde: Be there, or be square, but most important: Be Wise! 
 
 
 
 
C-jeugd ronde 7 
 
Koploper Eelke de Boer kwam al redelijk snel positioneel erg goed te staan tegen Tim Grutter. Met zwart 
speelde hij in onderstaande stelling 17...Ld4 18.Ld1 Lxf3 19.gxf3 Lxb2 20.Dxb2 Pd4  
 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/femkeiris.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/femkeiris.jpg
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Eelke speelde deze partij mooi uit. Hiermee blijft hij met 6,5 punt bovenaan staan. 
Aan het tweede bord speelde Liam Vrolijk met wit tegen Jonas Hilwerda. Na een interessante opening 
kreeg Liam een klein voordeeltje. Even later begon hij vrolijk pionnen te rapen. Toen hij vier pionnen 
voorstond vond Jonas het wel genoeg geweest; 1-0. 
 
Op het derde bord speelden achtervolgers Charlie Tang en Derk Kouwenhoven tegen elkaar. Beide jongens 
kwamen niet veel verder in deze partij. Ondanks dat Derk in het eindspel beter kwam te staan, was remise 
toch de logische uitslag. 
 
In de partij tussen Gabriël Krouwel en Wolf Mestrom vond Wolf een mooie combinatie. In onderstaande 
stelling speelde hij 18...Lc5+ 19.Kh1 Pg4! 

 

 
 
Dreigt mat op h2. Wit kan dit alleen voorkomen met 20.De2. Wolf trok zich hier niets van aan en 
speelde 20...Pxh2! Wit moet 21.Dg2 spelen, maar nu staat wit dus een kwaliteit achter. Wolf speelde dit 
sterk uit; 0-1. 
 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Tim-Eelke.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Gabri%C3%ABl-Wolf.jpg
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Na 7 ronden hebben we Eelke als koploper met 6,5 uit 7, gevolgd door Liam op 6 uit 7. Morgen wordt weer 
een spannende dag. 
 

C-meisjes ronde 7 
 
Aan het eerste bord kwam Anna Martinez goed uit de opening tegen Marlinde Waardenburg. Met 
de zwarte stukken zette zij de aanval in tegen de witte koning, en in onderstaande stelling speelde 
zij 25...Pef5! Dreigt 26...Pg3+ en 26...Pe3. Omdat deze dreigingen niet allebei te verdedigen zijn, 
won Anna een stuk en de partij. Anna komt nu gelijk met Marlinde op 5 uit 7. 
 

 
 
Pascalle Monteny speelde aan het tweede bord met de witte stukken tegen Marrit Adema. 
Pascalle wikkelde goed af naar een eindspel met een pion meer, en speelde dit mooi uit; 1-0. 
De partij tussen Alisha Warnaar en Eva van Harten was de eerste partij die klaar was deze ronde. 
Alisha, met wit, won eerst een stuk en maakte de partij af met een mooi geforceerd mat in 4. In 
onderstaande stelling speelde ze 16.Pxh8+ Kd8 17.Pf7+ Ke8 18.Pg5+ Kd8 19.Pe6# 
 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Gabri%C3%ABl-Wolf-20.De2_.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Marlinde-Anna-25...Pef5_.jpg
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Imre Woest probeerde in een gelijk eindspel nog te winnen van Kim Meijer. In onderstaande 
stelling speelde zij 39.Pxg6, waarschijnlijk hopend op 39...hxg6 40.h6! en de h-pion is niet meer te 
stoppen. In de partij maakte Kim netjes remise met 39...Pxg6. 
 

 
 
Pascalle is de nieuwe koploopster met 5,5 uit 7, gevolgd door Marlinde, Anna en Marit met 5 uit 7. 
Morgen weer nieuwe kansen! 
 

Begraven lopers doen zwart de das om 
 
Opnieuw wint Wiggert Pols een boek.  Dit gebeurde in de partij tegen Guido 
 
De partij begint met een zijvariant in het Siciliaans (3.a3). Wit offert een pion maar krijgt in ruil 
daarvoor tijd. 7… Pf6? I 
 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Alisha-Eva.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/05/Imre-Kim.jpg
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s een ongelukkige zet van zwart die veel gevolgen heeft voor het partijverloop, want na 8.d5 wint 
wit tempo op tempo. Zwart probeert via f7 te vluchten maar is net een zet te laat, want wit heeft 
een mooie aftrekaanval met 19.Pxe6!! 
 

 
 
Als zwart de loper slaat met 19… Dxb6, dan heeft wit een sterke zet in 20. c5!! waarna zwart zijn 
dame zal moeten offeren, maar dat is natuurlijk niet genoeg voor zwart. Zwart geeft wat schaakjes, 
echter zonder soelaas. 
 
Het slot is een mooi voorbeeld van dame en loperpaar dat de arme koning te machtig is. 
Let ook op de stukken van zwart in de slotstelling. 
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Side-Event: Voetbaltoernooi voor deelnemers 
 
Dit verslag volgt in het bulletin van morgen 
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Het Pathena NK-jeugdschaken Rotterdam 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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