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Dit bulletin is mede mogelijk gemaakt door:
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Vandaag beginnen de deelnemers aan de vierde ronde van het Pathena Nederlands
Kampioenschap Jeugdschaken 2016. In deze ronde spelen doorgaans de ratingfavorieten tegen
elkaar, tenzij zij natuurlijk al ergens een half punt hebben verspeeld. Volop spanning verwacht! De
spelers met 0 uit 3 zijn in principe kansloos voor het kampioenschap. Met 0,5 uit 3 behoort het
kampioenschap nog tot de mogelijkheden, maar de kansen zijn niet erg groot. Vergeet niet dat
Hing Ting Lai vorig jaar met 6,5 uit 9 kampioen werd, dus voor iedereen met 0,5 uit 3 geldt: win je
volgende zes partijen en wellicht maak je nog kans!
Het is vandaag 2 mei, en daarmee de 123ste dag van de Gregoriaanse kalender. Maar wat is
eigenlijk de Gregoriaanse kalender? Bijna alle landen van de wereld gebruiken deze kalender, die
vernoemd is naar paus Gregorius XIII (1572-1585). Het gemiddelde Gregoriaanse jaar duurt
365,2425 dagen. Deze kalender werd ingevoerd om een kleine onnauwkeurigheid in de Juliaanse
kalender te corrigeren. Het zal weinig mensen verbazen dat de Juliaanse kalender vernoemd is
naar de Romeinse politicus en legeraanvoerder Julius Caesar. Bonusvraag: wie weet naar wie de
maanden juli en augustus zijn vernoemd?
Er zijn veel bekende personen geboren en overleden op 2 mei. Laten we er een quiz van maken!
Probeer de juiste beschrijving te koppelen aan de juiste persoon. De antwoorden staan onderin!
1. Leonardo Da Vinci (1519)
2. J. Edgar Hoover (1972)
3. Dwayne ‘The Rock’ Johnson (1972)
4. David Beckham (1973)
5. Lily Allen (1985)
6. Osama Bin Laden (2011)
7. Charlotte van Cambridge (2015)

a. Saoedi-Arabische terrorist
b. Amerikaanse directeur van het FBI
c. Prinses van het Verenigd Koninkrijk
d. Italiaanse homo universalis
e. Canadees-Samoaanse worstelaar en acteur
f. Britse voetballer
g. Britse zangeres

Een nevenactiviteit van vandaag is de Zuid-Holland Cup. In Zuid-Holland zijn er drie regionale
schaakbonden: de Rotterdamse Schaakbond (RSB), de Haagse Schaakbond (HSB) en de Leidse
Schaakbond (LeiSB). De basisschoolteams uit deze drie regionale schaakbonden zijn uitgenodigd
om deel te nemen aan het toernooi om de Zuid-Holland Cup. In totaal kunnen er vijftien teams
meedoen (RSB 5x, HSB 5x en LeiSB 5x).

1d 2b 3e 4f 5g 6a 7c

Antwoorden quiz:

Succes met de vierde ronde!
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A-categorie
De eerste drie overwinningen in de A-categorie kwamen
op naam van Thomas Beerdsen (bord 2), Esper van
Baar (bord 12) en Joel van der Werf (bord 13). Thomas
speelde in Feyenoordtenue en dat pakte goed uit! Op
zet 12 begon hij aan ‘gedwongen’ zettenreeks die
uiteindelijk eindigde in pionwinst (zie stelling). Met
12…Ld6 viel hij het witte paard aan. Tjark moest 13.c5
spelen om erger te voorkomen. Na 13…Dxc5 14.Lxf6
gxf6 15.Pxd7 Dxc3+! 16.bxc3 Lxf4 17.Pxf6+ Ke7 8.Pe4
Tac8 stond het op basis van materiaalverhouding gelijk,
maar de witte c-pion was geen lang leven meer gegund.
Een paar zetten later ging de pion inderdaad verloren en
Thomas speelde het eindspel vakkundig uit.
De strijd aan het eerste bord werd gewonnen door
regerend kampioen FM Hing Ting Lai. Tegenstander FM
Max Warmerdam kwam niet lekker uit de opening en kon alleen maar toezien hoe Hing Ting rustig
een koningsaanval opbouwde. Na de breekzet f7-f5 ging het
hard. Waarschijnlijk had Max op wat meer tegenspel
gehoopt. Hing Ting staat nu bovenaan met 3 uit 3!
Op bord 4 was FM Anna-Maja Kazarian vastberaden om
haar verlies van de vorige dag goed te maken. De Franse
opening met tegengestelde rokades kwam op het bord. De
zwarte aanval sloeg echter net iets eerder door dan de witte
(zie stelling). Na 22.Ph4-f3 greep Anna-Maja haar kans met
22…Pxb2! De partij ging als volgt verder: 23.Kxb2 Tc3 (valt
pion a3 aan) 24.Ta1 Tfc8 (valt pion c2 aan) 25.Th4 Tb3+!
26.Kc1 Dc3 (valt toren a1 aan) 27.Tb1 Dxd3 (stuk
teruggewonnen) 28.Dxd3 Txd3 29.Txb7 Tdc3! En nu gaat de
witte c-pion verloren, waardoor Anna-Maja een gezonde
pion kwam
voor te
staan. Het
was echter
niet genoeg
om het punt binnen te halen, en de partij eindigde
in remise.
Aan het vijfde bord speelden Laurens Schilstra en
Alik Tikranian tegen elkaar. We kijken naar de
partij na 27…Tab8 van zwart (zie stelling). Alik
staat iets beter vanwege het loperpaar en de
vrijpion op d4. Laurens besloot om 28.Lxa6 te
spelen. Na 28…Lxg2 29.Dxd4 Lb4! Ging er echter
een kwaliteit verloren.
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Op bord 8 won Rolf Corstjens door middel van een
combinatie een belangrijke centrumpion. Rolf speelde
hiervoor de zet h2-h3 om de zwarte loper weg te jagen.
Tegenstander Wang Yang zette zijn loper op h5, maar dit
was niet het beste veld (zie stelling). Rolf speelde
19.Txe8+! Pxe8 (19…Dxe8 20.Lxf6 gxf6 21.Lxd5) 20.Df5!
Lg6 21.Dxd5. Op zet 29 gaf Wang zich gewonnen.
Aan het tiende
bord kwam
Jorn Brouwer
met een
interessant
offer (zie
stelling). Hij
speelde 14.Lxb5, maar de engine is het duidelijk niet
met hem eens. Na 14…axb5 15.Pxb5 Db8 16.Lxb6
Pxb6 17.Dxb6 Txc2+! (belangrijke zet!) 18.Kxc2
Lxe4+ 19.fxe4 Dxb6 was de materiaalverhouding
simpel gezegd een paard en een toren tegen een
dame. Dit bleek echter niet voldoende te zijn voor een
overwinning of een remise, dus het punt ging naar
Jochem Mullink.

A-meisjes

Vandaag was de eerste officiële ronde van de Ameisjes. Villa Siu had gisteren gewonnen van
Lisanne Waardenburg. Vandaag mocht zij het
opnemen tegen ratingfavoriet Lola den Dunnen.
We springen erin na 30…g7-g6. Villa wilde haar
paard omspelen en deed 31.Pc2. Lola greep
meteen haar kans en won het paard door
31…Td1+! Als de koning naar f2 ging, dan had
Lola 32...Td2+ gespeeld. Villa gaf daarom maar
meteen het paard weg met 32.Pe1 Txe1+.
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Bij de partij tussen Lydia Dubbeldam en Emma de
Vries kwam een spannende stelling op het bord
(zie stelling). Lydia speelde 40.Txe4, maar Emma
had dieper gerekend. Na 40…Txb4 41.Txf6+
(41.cxb4? Tc1+!) Kxf6 42.cxb4 Tc4! was het witte
paard gepend. Geen ramp, maar Lydia kwam niet
onder de penning uit. Hierdoor kwam Emma in
een winnend eindspel terecht.
De partij tussen Timardi Verhoeff en Quirine Naber
eindigde in eeuwig schaak. De vierde en laatste
partij eindigde in een korte overwinning voor
Lisanne Waardenburg. Op zet 18 won Lisanne
een pion en tegenstandster Frederique Lacourt
gooide kort daarna de handdoek in de ring.

Een nieuwe dag en dus ook nieuwe kansen voor de spelers in de B.
Voor Dimitri en Daan was het een kort dagje want Daan had met een openingsval Dimitri na 8
zetten mat gezet! De opening liep als volgt : 1.d4 Pf6 2.c4 e5 3.dxe5 Pg4 4.Pf3 Pc6 5.Lf4 Lb4+
6.Pbd2 De7 7.a3 Pgxe5

Hiermee dreigt zwart om stikmat te zetten door het paard op d3 te planten. Wit kan dit nog
voorkomen door te slaan met 8.Pxd5 xd5 9.e3 en er zijn geen problemen meer voor wit echter
speelde wit 8. axb4 Pd3# 0-1
Tyro en Cor waren in een heel onduidelijk middenspel, waarin beide koningen het recht op rokade
was ontnomen, aan het vechten voor de overhand. In de volgende stelling wist Cor heel mooi
binnen te dringen in de witte stelling. 29. ... h5! (diagram)
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Zwart breekt de g-lijn open voor zijn toren, en de witte stelling valt uiteen. 30.Lxh5 Tg2 31.Ke1 Td2
32.De4 Th8 33.Lg4 Thxh2 34.c4 Wit kan de vele dreigingen niet meer aan en geeft op na
34. ... Td4 0-1
Simon kreeg in het middenspel een mooi initiatief tegen Geert, wat hem uiteindelijk materiaal
opleverde. Uiteindelijk bezweek Geert onder de aanval en kon mat niet meer worden voorkomen.
Robin en William speelden een spannend middenspel en een vrijwel gelijk eindspel door tot een
remise. Martijn en Luuk besloten na 26 zetten ook maar om vrede te sluiten. Tussen Guido en Jan
kwam het niet tot remise. Na een lang gevecht versloeg Guido Jan in het eindspel.
Voorlopig staat Joris met 3 uit 3 bovenaan, met vlak daaronder Simon met 2,5 punten, gevolgd
door Cor, Sourav, Marijn, Kevin en Guido met 2 punten. Morgen gaan Joris en Simon de strijd aan
op bord 1, het belooft een spannende partij te worden!
B Meisjes van start!
Vandaag worden de mannen vergezeld door de B-meiden. En ze zijn goed van start gegaan
vandaag met een paar hele aanvallende partijen maar ook uitgevochten remises. Een voorbeeld
van zo'n aanvallende partij is tussen Eliza en Nicolien.
Eliza pakte vroeg in de partij tegen Nicolien het initiatief en zette veel druk op de zwarte f-pion,
maar halverwege de partij miste ze een goede kans om haar sterke positie om te zetten in
materiaalwinst! (Diagram)
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Eliza speelde hier 18.Dg3 maar de zwarte stukken staan elkaar in de weg bij de verdediging
na 18.Lxf6+! Na 18. ... Kg8 19. Lxd8 20. Txf3 gxf3 21. Txd8 staat wit duidelijk beter. Hetzelfde
gebeurt na 18. Txf6 Te7+ 19.Kg8 Dxf6 met mooie aanvalskansen! Later in de partij verloor ze haar
aanvalskansen, maar door een slordigheidje van zwart won wit uiteindelijk nog de partij.
Op het eerste bord ging ratingfavoriet Iris vlak na de opening voor een snelle koningsaanval met
19. ... Txf3! (diagram)

Zwart begint hier een hele sterke aanval. Wit ging verder met 20.Kh2 Wit wil haar koningsstelling
niet openbreken, maar dit gaat wel ten koste van een stuk. 20. ... Tf7 Iets beter was Pd4. 21.f3 Pe6
22.Df2 Pf4 23.Pe3 Pd4 24. Tfe1 Wit doet een poging om zoveel mogelijk verdedigers bij zijn
koning te plaatsen, maar zwart heeft al teveel stukken gericht op de koning 24. ... Pxh3! (diagram)

Wits verdediging valt nu uiteen 25. Dg3 Pg5 26.Pg4 Pdxf3 27.gxf3 Txf3 Zwart dringt de witte
stelling binnen 28.Dg2 Th3 29.Kg1 Pf3 30.Kf2 Ph4 Zwart wint vrij gemakkelijk de dame en wit gaf
op; 0-1.
Op de andere drie borden waren de speelsters allemaal beland in een gelijk toren (+stuk) eindspel,
en besloten er remise van te maken.
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C-jeugd ronde 3
Vandaag, zondag 1 mei, begint om 11 uur ronde 3. Vandaag is ook de nieuwe ratinglijst uitgekomen. De
standaardvraag aan het begin van de ronde is dan ook veranderd van: ''Hoe gaat het met je?'' naar "Wat is
jouw nieuwe rating?''
Liam Vrolijk speelde aan bord 1 tegen Eelke de Boer een ingewikkelde partij. Deze partij kende ontzettend
veel interessante stellingen, zoals deze:

Uiteindelijk kwam er een eindspel op het bord van koning, toren en pion tegen koning en toren. De
analisten verschilden van mening over de stelling. Liam had de extra pion, maar uiteindelijk kwam hij niet
verder dan remise.
Aan bord 2 werd een interessante partij gespeeld tussen Sjoerd van Roon met wit en Jonas Hilwerda met
zwart. Jonas offerde in onderstaande stelling een paard met de zet 10...Pxf2. Na dit offer had hij een klein
voordeeltje met de zwarte stukken.
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Na een tijdje spelen kreeg Jonas de kans op groot voordeel door in de volgende stelling 25...Pxd3! te
spelen. Wit mocht dit paard niet slaan omdat hij dan zijn dame zou verliezen.
Jonas speelde deze zet ook in de partij.

Na deze zet kreeg Jonas na nog een tiental zetten een mooi eindspel met een loperpaar en een pluspion.
Dit eindspel speelde hij goed uit waardoor hij met 3 uit 3 op een gedeelde eerste plek staat.
Op het derde bord speelde Mick van Randtwijk met de witte stukken tegen Wolf Mestrom. Op papier leek
dit een spannende partij te worden, maar Mick dacht daar anders over. Al aan het begin van de middag
speelde hij een winnende combinatie door in onderstaande stelling 22.a7! te spelen. De partij vervolgde
met 22...Dxa7 23.Dh5 Lf6 24.Dxh7+ Kf8 25.Pxd6.

Gelijk hierna ging Wolf definitief de fout in door in onderstaande stelling 25... Tb2 te spelen, ook al was
zijn stelling op dit moment al niet best. Hij had beter 25...g5 kunnen spelen om veld h8 te dekken.
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Mick maakte de partij af met 26.Dh8+. Zwart moest 26...Ke7 27. Pc8+ toelaten 1-0. Mick komt ook op 3
uit 3!
Charlie Tang komt eveneens op 3 uit 3 na een regelmatige overwinning op Stefan Vleming.
Koningsaanvallen met torenoffers
Oele Dijkhuis zette met wit een mooie koningsaanval op tegen Justus van Klaveren. Even later won Oele de
partij met een mooi torenoffer. In onderstaande stelling speelde Oele 23.Txb7! Txb7 24.Da8+ Kc7 25.
Txb7+ Kd6 26.Da7 en zwart moest zijn dame voor een toren geven om het mat te voorkomen; 1-0.

Ook Tim Grutter won door middel van een mooi torenoffer zijn partij tegen Dries Wedda. In onderstaande
stelling speelde Tim 22...Txb3! Wit mag vanwege mat in 2 niet slaan op b3. Daarom speelde
Dries 23.Ka1, maar nu maakte Tim de partij definitief af met 23...Txc3! Wit gaf de partij op omdat er mat
op b2 dreigde en omdat zijn dame aangevallen stond. 0-1
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Haastige spoed omdat het moet?
De snelste partij van deze ronde wordt gespeeld door Jesse Allaart en Dominggus Paays. Na 14 zetten is er
een spannende stelling op het bord gekomen, maar beide heren spelen wel heel erg snel. Hoelang dachten
de mannen over onderstaande stelling na?
A. 10 seconden, want de stelling is compleet helder.
B. 10 seconden, want we willen snel naar huis.
C. 10 seconden, want het leven is een loterij.

Na deze ronde hebben we nog drie koplopers met 3 uit 3. Dat zijn Jonas Hilwerda, Mick van Randtwijk en
Charlie Tang. Liam Vrolijk en Eelke de Boer volgen met 2,5 uit 3. Morgen zal er meer duidelijkheid komen
over de posities in de top, aangezien ze allemaal tegen elkaar spelen.
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C-meisjes ronde 3
Bij de meiden hebben we in ronde 3 aan de twee topborden de partijen tussen de vier koplopers.
Aan bord 1 won Alisha Warnaar verrassend met wit van de op papier sterkere Robin Duson. Eerst
won Alisha een stuk, en even later won ze de partij door de dame van Robin in te sluiten. In
onderstaande stelling vond Alisha de manoeuvre om de dame van Robin te winnen. In deze
stelling speelde zij 23.Lg5 Dd4 24.Te4 en de dame staat ingesloten na de volgende zet; 1-0.
Alisha komt op 3 uit 3!

Aan bord 2 speelden de andere 2 koploopsters: Marlinde Waardenburg met wit tegen Pascalle
Monteny. Marlinde won redelijk snel in de partij twee pionnen. Zij wikkelde dit netjes af naar een
gewonnen toreneindspel. Hiermee komt Marlinde samen met Alisha met 3 uit 3 aan kop. Morgen
strijden de meiden tegen elkaar om de koppositie.
Linet Boghossian volgt met 2,5 uit 3 nadat zij door middel van een tussenzet won van Heidi Rijken.
In onderstaande stelling heeft Heidi net 16...Db6 gespeeld. Linet strafte deze zet af door 17. Lc5
Dc7 18.d4! met stukwinst te spelen.

Morgen dus ronde 4, met als belangrijkste partij de partij tussen de koploopsters Marlinde en
Alisha. En natuurlijk zullen de achtervolgsters er alles aan doen om ze te achterhalen.
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Perfecte executie wint de schoonheidsprijs

De schoonheidsprijs gaat naar een mooie aanvalspartij van Colin Wouters tegen Ciro
Catalan. De partij startte vrij rustig, maar in onderstaande stelling begon Colin met knallen.
16.g4 h6 17.g5 hxg5 18.Lxg5 g6? Dit is de beslissende fout. Wanneer zwart de zwartveldige
lopers ruilt met 18…Ph7 staat wit beter, maar slaat de aanval niet door. 19.Dh4+! Kg8

Opgave: Hoe kan wit zijn aanval doorzetten?
Antwoord: Wit heeft het mooie paardoffer 20.Pxe6!! b4 – ook het paard slaan met 20…fxe6
leidt tot mat met 21.Lxe6+ Kf8 22.Lh6#
Ook na 20…b4 was het snel uit, zoals uit de partij blijkt: 21.Dh6 Lf8 22.Pxf8 Txf8 23.Dxg6+
Kh8 24.Lxf6+ Pxf6 25.Dxf6+ Kh7 26.Dh4+ en mat volgt met 27.Tg1+.
Al met al een mooi uitgevoerde aanval!
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Internetmatch Rotterdam - Brabant
Op zondag 1 mei werd als nevenactiviteit de internetmatch Rotterdam vs Brabant gespeeld. Het
was eerst de bedoeling dat Moermansk de tegenstander zou zijn. Zij haalden het vliegtuig echter
niet.
De match werd gespeeld in de Goldroom. Aan Brabantse kant deden mee Yishen Han, Victor
Muntean, Wendy Huang en Felix Muntean. Voor Rotterdam speelden Liqin Lu, Saad Zubair, Lucas
Nguyen en Kimmily Tran. Er waren nogal wat opstartproblemen, maar uiteindelijk werd er toch nog
een
aantal
spannende
partijen
gespeeld
via
Playchess.

Dat het spannend was bleek wel uit de eindstand: 5,5 - 5,5. Er werd nog een soort
beslissingspartij gespeeld, maar ook die eindigde gelijk. Als sportief gebaar werd de overwinning
door de Rotterdammers gegeven aan de Brabanders, mede door de computerproblemen aan onze
kant. De deelnemers hebben een paar leuke partijen gespeeld.
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Ab Scheel
Inmiddels is het 3e Pathena NK Jeugdschaken alweer aardig onderweg en danken we nu al alle
vrijwilligers die ons ook dit jaar weer helpen. Normaal gesproken hadden we een vrijwilliger meer
gehad: Ab Scheel.
Ab was niet alleen een belangrijke vrijwilliger voor ons tijdens het NK. Gedurende de afgelopen
twee jaar maakte hij veel foto’s en onderhield hij ook op zijn site zijn eigen deel voor het NK, maar
Ab betekende voor ons veel meer. Toen wij een start maakten met Pathena was hij de eerste die
heel enthousiast was en dit ook niet onder stoelen of banken stak. Hij genereerde veel publiciteit
en hielp ons waar hij kon. Hij was ook trots en blij dat wij het NK naar Rotterdam konden halen.
Kenmerkend voor Ab was dat hij er gewoon bij wilde horen. Vorig voorjaar gaf hij aan het wat
rustiger aan te willen doen, maar een week voordat het NK begon belde hij en gaf hij aan toch
graag elke dag te willen komen. Zijn enthousiasme werkte aanstekelijk en gaf elke vrijwilliger weer
extra energie.
Afgelopen zomer werd duidelijk dat Ab ernstig ziek was en eind vorig jaar moesten de
schaakwereld en Pathena afscheid nemen van onze grote promotor. In de voorbereidingen werd
hij gemist, maar tijdens dit NK nog meer. Los van het feit dat we als groep vrijwilligers weer een
mooi toernooi beleven, missen we Ab. Vandaar dit korte stukje. Onze dank hebben we hem nog
kunnen overbrengen,
Op de onderstaande foto was hij trots. Tijdens de eerste editie van het NK (in 2014) maakte Cissy
Calje deze kenmerkende foto achter de persbalie in het Topsportcentrum.
Ab, je blijft in onze gedachten bij ons!
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Het scheidsrechterkorps
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Het Pathena NK-jeugdschaken Rotterdam 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door:
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