Dagbulletin dag 5

3 mei 2016

1

Persdienst
Marcel Klein / Peter
Ypma
Dirk Goes
Ricardo Klepke
Anne Haast
Steyn de Lange
Jorik Klein
Cissy Caljé
Hing Ting Lai

Tel. 06-81565701
Coördinatie
Corrector
Verslagen
Verslagen
Verslagen
Verslagen
Fotograaf
Analyses

Dit bulletin is mede mogelijk gemaakt door:

Pathena Young Selections in actie
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Vandaag beginnen de deelnemers aan de zesde ronde van het Pathena Nederlands
Kampioenschap Jeugdschaken 2016. Na afloop van deze ronde zijn we op tweederde van het
toernooi. Wat gaat de tijd snel voorbij! In de meeste categorieën gaat de kampioenstrijd tussen
hoogstens vier personen.
Het is vandaag 4 mei, en daarmee de 125ste dag van de Gregoriaanse kalender. Ieder jaar vindt
op 4 mei de Nationale Dodenherdenking plaats. Tot 1961 ging deze herdenking alleen over alle
Nederlandse slachtoffers in de Tweede Wereldoorlog. Sinds dat jaar is de definitie van
dodenherdenking uitgebreid naar de herdenking van alle oorlogsslachtoffers of omgekomenen
sinds het uitbreken van de Tweede Wereldoorlog. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan de
conflicten op de Balkan en in het Midden-Oosten. Op de Dam in Amsterdam wordt ieder jaar de
volgende tekst uitgesproken:
"Tijdens de Nationale Herdenking herdenken wij allen - burgers en militairen - die in het Koninkrijk
der Nederlanden of waar ook ter wereld zijn omgekomen of vermoord sinds het uitbreken van de
Tweede Wereldoorlog, en daarna in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. Alle herinneringen
daaraan komen samen tijdens de Nationale Herdenking. Om 20.00 uur is het overal in Nederland
twee minuten stil. Twee minuten, waarin we ons realiseren dat we hier in vrijheid twee minuten stil
kunnen en mogen zijn. Ter nagedachtenis aan allen die zijn omgekomen, leggen zijne Majesteit de
Koning en hare Majesteit de Koningin de eerste krans bij het Nationaal Monument."
De nevenactiviteit van vandaag is het Open RSB Jeugdkampioenschap Doorgeefschaak. Het
doorgeefschaak is een bekende variant op het normale schaken. Je speelt in tweetallen gelijktijdig
tegen een ander tweetal. Op Wikipedia staat een duidelijk beschrijving van de regels:
“Elk team heeft eenmaal wit en eenmaal zwart. Iedereen speelt zoals gebruikelijk op 1 bord tegen
1 tegenstander, maar wie een stuk of een pion van zijn tegenstander slaat geeft dat door aan zijn
medespeler. Deze mag dan, op een zelfgekozen moment, in plaats van een normale zet te spelen,
een van de doorgegeven stukken of pionnen op zijn eigen bord plaatsen en zo aan zijn eigen
materiaal toevoegen.”
De winnaars van iedere categorie krijgen 25 euro als prijs. De voornaamste reden om aan
doorgeefschaak mee te doen is natuurlijk het plezier! Je kunt gerust een aantal stukken offeren,
want je krijgt meestal genoeg nieuwe stukken van je doorgeefschaakpartner
Bericht van een schaakvader
Kijk, daar houden we als Persdienst wel van. In onze mailbox verscheen een artikel van een
schaakvader die thuis op afstand zit mee te kijken. Het stuk willen we onze lezers uiteraard niet
onthouden, maar is wel iets te lang voor het bulletin. Via de link:
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/nieuws/bericht-van-een-schaakvader/ is het hele verhaal te lezen.
Het is een heel herkenbaar verhaal geworden. Schaakvader, hartelijk dank voor je bijdrage!
Het intro nemen we hieronder over:

Als je kind te oud is om nog deel te nemen aan een E- of D-kampioenschap, is de tijd gekomen dat
je hem of haar alleen bij een toernooi kunt achterlaten. Op dit NK A/B/C breng ik die van mij op de
eerste dag en kom hem tijdens de laatste dag weer ophalen. Voor de tweede achtereenvolgende
keer logeert hij met een groep mededeelnemers en coaches ergens in het grote Rotterdam. Vorig
jaar op een boot en ditmaal in een of ander airbnb appartement.
Niet meer de spanning dus die je voelt als je lijfelijk aanwezig bent bij het belangrijkste toernooi
van het jaar. Niet meer toekijken bij aanvang van de partij, hoe de opening gaat, de zaal verlaten,
een praatje hier en daar, maar wel als er liveborden zijn de tablet steeds bij de hand, je loopt weer
eens even terug de zaal in om te zien of-ie er nog een beetje rustig bij zit of misschien zelfs
ontspannen rondloopt - vooral bij dat laatste ben je altijd weer even gerustgesteld. Hoe dan ook, in
zekere zin speel je de hele partij voortdurend mee.
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Lees verder via de link
Voetbaltoernooi
Evenals voorgaande jaren wordt er weer een voetbaltoernooi georganiseerd. Op donderdag 5 mei
kunnen de teams er weer tegenaan. Om 15:00 uur start het toernooi in de sporthal tegenover de
speelzaal. Let er wel op dat je niet met je gewone schoenen voetbalt in de zaal, maar met je
zaalschoenen. Geef je nu snel op (bij de infobalie, bij de persdienst), dat kan individueel, dan wordt
je ingedeeld bij een team, maar je kunt je natuurlijk ook met elkaar als team opgeven. Een team
bestaat uit 5 deelnemers. Uiteraard zijn er weer leuke prijzen te winnen.
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!
.A jeugd ronde 5
Vandaag kon Thomas Beerdsen als eerste een punt bij zijn totaal voegen. Hij offerde met wit een
pion tegen Daniel Zevenhuizen voor tegenspel. Toen Thomas daarna de pion met actieve stukken
terugkreeg werd het lastig voor Daniel. In onderstaande stelling werd de partij afgerond met 21.
Pf5. Daniel vond het toen mooi geweest, want het gaat niet lukken om zowel e7 als h6 te dekken.

Bij Laurens Schilstra werd zijn koningsvleugel al snel onder druk gezet. In de linker stelling speelde
Tjark Vos 12...Dg6, en dan is het voor wit lastig om goed verder te ontwikkelen, aangezien na 13.
0-0 Lxh3 komt. Na het gespeelde 13. Kf1 kostte de witte ontwikkeling meer tijd dan de zwarte, en
daar maakte Tjark goed gebruik van in de rechter stelling. Eerst werd de witte dame weggejaagd
met 25... g6 en na 26. Dxh6 kwam het sterke 26... Txd4.
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Bij de partij van Sam Baselmans tegen Tijmen Hofstra was even verbazing over de uitslag in
combinatie met de eindstelling. Wat zou je spelen als je in onderstaande stelling met wit aan zet
bent?

Sam speelde terecht 67. Df5 en toen besloot zwart op te geven. Daarna werd nog even
geanalyseerd en kwam een mooie pattruc op het bord: 67. Kxh6 Dg6+!
Max Warmerdam had vandaag veel tijd nodig om zijn stelling na de opening op orde te krijgen,
maar hij wist Casper Schoppen wel een lastig moment voor te leggen. Casper speelde 25... fxe5,
en toen offerde Max een pion met 26. f5. Na 26... gxf5 kwam het offer uit de verf door de actieve
lopers van Max. Een betere verdediging was waarschijnlijk 26... Tf6 om de stelling zo dicht
mogelijk te houden. In de rechter stelling is te zien dat zwart flink wordt belaagd. Na 31... Lf6
maakte Max het goed af met 32. c5!

Ondertussen is Erwin Kalle bezig aan een goed toernooi. Vandaag trok hij tegen Alik Tikranian ten
aanval, die hij ook erg mooi wist af te ronden. Wat is de beste zet in onderstaande stelling?

5

Zo'n dame is natuurlijk helemaal niet belangrijk in de aanval... 40. Pg5! En opgegeven want na
40... Dxh6 komt 41. Pxf7#.
Anna-Maja wist vanuit een gezonde stelling haar stukken in snel tempo erg actief te maken. In
onderstaande stelling ging ze sterk verder met 25... e3. Slaan is niet mogelijk vanwege de
penning, en vervolgens ging Anna-Maja als een mes door de boter. 26. Lg1 Pg4 27. Pd4 Lxd4 28.
Txd4 Lb7 29. Df1 Dxc2 30. Txb4 Pf2+ 31. Lxf2 exf2 32. Tc4 Dxb2 33. Tc1 Te1 34. Txe1 fxe1=D
35. Dxe1 Dxg2#

Hing Ting Lai speelde vandaag een prima partij. Hij wist Robby Kevlishvili met een vervelende
geïsoleerde pion op te schepen, en hij kwam steeds een beetje beter te staan. Uiteindelijk werd
een aantal pionnen meegesnoept en was de stelling niet meer te houden voor Robby.
Ruud van Meegen kwam met een interessant offer tegen Sebastian Halfhide. Hij speelde in de
linker stelling namelijk 12. Lxb5 axb5 13. Pxb5 Db8 14. Pxd6+ Lxd6 15. Dxd6 Dxd6 16. Txd6.
De stelling zou ongeveer in evenwicht moeten zijn met een stuk voor drie pionnen, maar het is
heel lastig om met zwart een aanknopingspunt te vinden. Ruud wist zijn pionnen steeds verder
naar voren te krijgen en sloeg in de rechter stelling definitief toe met 45. Txd7. Na 45... Txd7 46.
Pxe5 Td6 47. c5 Te6 48. Pxg6+ Txg6 49. b5 waren de pionnen niet meer tegen te houden: 49...
Tg5 50. Kc4 Txg2 51. a6 Tc2+ 52. Kd5 Ta2 53. b6 Ke7 54. b7.
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Morgen mag Hing Ting (4,5 uit 5) het opnemen tegen Ruud (4 uit 5). Eens kijken of Hing Ting
ongeslagen kan blijven...
A meiden ronde 3
In de partij Lisanne Waardenburg - Timardi Verhoeff besloot wit de partij agressief op te zetten met
een pionoffer. In onderstaande stelling probeerde Lisanne met de tussenzet 10. Td1 eerst nog een
stuk te activeren. Timardi wilde daar niet aan meewerken en speelde 10... Dxf4. Even later was
het punt binnen voor zwart.

Bij Villa Siu-Quirine Naber ging het hard tegen hard. Er was sprake van tegengestelde rokades en
de dames gingen allebei lekker aanvallen. Na dameruil kwam Villa wat beter te staan, maar
Quirine maakte goed gebruik van de tactiek. In de linker stelling kwam ze met 21... Txe4. Even
later sloeg ze nog een keer hard toe in de rechter stelling. Ze ging sterk verder met 26... Pxg4!
Daarna ging ze op pad met haar pionnen, en dat maakte het erg lastig voor wit om nog overeind te
blijven. Een knappe overwinning van Quirine!

Emma de Vries heeft vandaag haar 100% score behouden door een goede partij van Frederique
Lacourt te winnen. In de linker stelling won ze een belangrijke pion met 16. Lxh6! De aanval ging
daarna verder en de partij werd mooi afgerond. Hoe gaat het mat in de rechter stelling?
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Na 40. Txh7+ Kxh7 41. Dh6# konden de handen worden geschud.
Lydia Dubbeldam en Lola den Dunnen speelden een interessante partij. Lydia stond lange tijd
beter, en in de linker stelling is te zien dat wit een wat betere stelling heeft. Wit heeft namelijk wat
meer ruimte, en de pion op b5 is vrij zwak. Met 35. Le2 zou de druk verder opgevoerd kunnen
worden. Lydia besloot de zwarte stelling verder aan te tasten met 35. b3, maar toen greep Lola
haar kans en kwam ze snel binnen over de b-lijn. Daarna had wit het misschien nog kunnen
overleven, maar dan had ze haar loper op d1 moeten laten als verdediger. Nu kwam Lola
beslissend binnen met 38... Tb1+ 39. Kd2 T8b2+ 40. Ke3 Tb6+ 41. Kf3 Txf2+ 42. Kg4 h5+ 43.
Kxh5 Txh2+ 44. Kg4 Th4+ 45. Kf3 Tf4+.

Morgen mag Lola proberen om Emma tegen te houden. Dat wordt spannend!

B Jeugd
We zijn alweer bij ronde 5 van het NK beland, en dus ook voor iedereen weer nieuwe kansen om
mooie partijen te spelen. En dat is ook zeker gelukt! Er waren vandaag weer veel moeilijke en
aanvallende partijen, en de spelers waren zeker niet tevreden met 'maar' een halfje.
Zo ook op bord 1 tussen koploper Joris en Cor. Joris verbeterde in het middenspel langzaam zijn
positie en zetten zijn klauwen in de zwarte stelling. Toen deze dichtvielen werd Joris beloond met
een kwaliteit, en zwart gaf op.
Op bord 4 ging Sang de strijd aan met Bart. Na 13. ... d4 (diagram) werd een vrij rustige partij
omgetoverd tot een slachtpartij. Als wit ervoor kiest om zijn loper weg te halen, dan kan zwart
zeker niet ontevreden zijn over zijn positie. Maar wit vond een veel betere zet: 14.Pfxd4.
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Wit vernietigt het zwarte centrum en wint uiteindelijk het geofferde materiaal terug: 14. ... exd4
15.Pxd4 Pxd4 16.Lxa8 Pg4 Zwart dreigt de pionnenstructuur van wit te verslechteren en wit het
loperpaar te ontnemen. Maar wit koos voor het iets mindere 17.Ld5. Nu komen de zwarte stukken
heel sterk te staan! 17. ... Pxe3 18.fxe3 Pf5 19.e4 Een betere manier om dat paard weg te jagen
was met g4, wanneer Pxe3+? Lxf7+! de dame kost. 19. ... Dc5+ 20.Kh1 Pe3 21.Db3 Lh3 Na deze
zet is het lastig voor wit om nog goede zetten te vinden. Na 22.Tac1 Lh6 23.Tc3 Lg2+ 24.Kg1
Pxd5+ gaat wit materiaal verliezen. 25.Kxg2 Pxc3 26.Dxc3. Uiteindelijk werden de dames geruild
en gaf Sang het verloren eindspel op. 0-1
Guido en Marijn gingen voor een gevaarlijke stelling. Nadat Marijn met zwart 7. ... f5 en 8. ... 00 had gespeeld stond wit er in de volgende stelling heel goed voor:

Wit begon zijn aanval met 9.hxg6 Pxg6 10.exf5 Txf5 11.Lg4 Pc5 Zwart kan zijn toren niet meer
redden, want 11. ... Tf8 12.Le6 Kh8(of Tf7 13.Lxf7) 13.Txh7+ verliest. Maar wit zag hier iets over
het hoofd en in plaats van de toren te slaan koos hij voor 12.b4? e4! en zwart heeft weer hele
mooie aanvalskansen. Wit koos hier voor 13.bxc5 en zwart kreeg een overtuigend betere stelling
na 13. ... Lxc3+ 14.Ld2 Lxd2+ 15.Kxd2 Hierna stort de witte stelling in. 15. ... Txf2+ 16.Ke3 Txg2
17.Lxc8? Nu gaat wit geforceerd mat met 17. ... Dg5+ 18.Kxe4 Df4+ 19.Kd3 Pe5+, en het gaat mat
na 20.Kc3 Dxc4# 0-1
Jan won tegen Dimitri in een hevige koningsaanval een pion, wat hem een uitermate goede stelling
opleverde. Nadat een hoop stukken waren afgeruild kreeg wit uiteindelijk de f-lijn, won de f-pion en
de partij. Tussen Sipke en Martijn was het lange tijd onduidelijk wie er de overhand zou krijgen in
het middenspel, maar toen Sipke de zwarte pionnetjes veels te verleidelijk vond om te laten
staan, kreeg zwart een toren cadeau.

Over cadeautjes gesproken, William kreeg een stuk cadeau nadat Daan niet zag dat zijn toren kon
worden ingesloten. Hij koos maar eieren voor zijn geld en gaf zijn loper in plaats van de toren.
Uiteindelijk was het stuk extra voor William genoeg om het punt binnen te halen. Bas en Robin
kwamen terecht in een gelijk toreneindspel en ze besloten er remise van te maken.
Een partij waarbij beide spelers achter de koning aangingen werd gespeeld tussen Wiggert en
Geert. In een vrij ingewikkelde stelling was het moeilijk voor beide spelers om het beste vervolg te
kunnen vinden. Na 27.Ta5 Ph4 (Diagram) zitten beide spelers elkaar in de haren.
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Wit gaat in de aanval met 28.Dxb5+ Kc7 maar hij zag al snel dat hij kort daarna geen schaak meer
kon geven, dus ging hij de verdediging in. 29.Taa2 Een andere mogelijkheid was 29.g3, maar
na Txg3+30.hxg3 Dxg3+ 31.Kf1 De1 is de zwarte aanval dodelijk. Zwart ging verder met 29. ...
Pxg2 30.Dc5+ Kb8 31.Dd6+ Ka8 32.Kf1 Dg6 33.Pc5 en het mat wordt geforceerd met Db1+. Een
mooie executie van Wiggert.
Joris is nu ruim boven de rest van de groep gestegen met een perfecte score van 5 uit 5. Met 3,5
punten volgen Simon Marijn en Bart. Kan iemand Joris nog stoppen in de komende vier rondes?
B Meisjes
Aan bord 1 speelde de koploopster Iris Schelleman met de zwarte stukken tegen Feline
Waardenburg. Het was een Reti-achtige opening. Iris had actieve lopers, maar na 19 zetten werd
er remise overeengekomen.
Aan bord 2 speelde Eliza de Jong met wit tegen Ting Ting Lu. Het was een Schotse partij. Al vroeg
in de opening verloor Ting Ting een pion, omdat die pion zwak was. Later in de partij verloor zij
nog een pion. Na 29.Txb6 Ta8 30.Pf7+ Kg8 31.Pe5 Te8(diagram) ging Eliza de mist in.

32.Txa6? Eliza kon beter 32.f4 doen, want dan komt de toren van Ting Ting niet op de 2e rij en
kon Eliza haar 2 pionnen voorsprong behouden. 32...Txe5 33.Kb3 Te3 34. Kb4 Te2 en Ting Ting
maakte het eindspel remise.
Op bord 4 Speelde Gerbrich Kroon met wit tegen Lorena Kalkman. Na 40.Pxe6 fxe6 41. Kg2 Kf7
42.Kg3 (diagram)
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42... Td7? Hier moest Lorena 42... Tc7 doen om te voorkomen dat wit op de c-lijn komt en
binnendringt. 43.Tc5! Ke7 44.Tc6 Ta7 45.Kg4 Kd7 46.Tb6 Ke7 47.Kf4 Kf6 48.f3 en later won
Gerbrich nog een pion en de partij.
Iris Schelleman staat aan kop met 2,5 uit 3, maar ze wordt achtervolgd door Ting Ting Lu, Feline
Waardenburg en Femke Koning met 2 uit 3. Het gaat nek aan nek bij de meisjes, er kan nog van
alles gebeuren.

C-jeugd ronde 5
Aan bord 1 speelde Mick van Randtwijk met wit tegen medekoploper Jonas Hilwerda. Na een
Spaanse opening werd redelijk snel afgewikkeld naar een gelijk eindspel. Een paar zetten later
werd tot remise besloten.
Eelke de Boer speelde aan bord 2 met de zwarte stukken tegen Charlie Tang. De stelling bleef
lang gesloten, maar uiteindelijk ging Charlie in de fout. In de volgende stelling speelde
hij 57.Ta1? Eelke won een pion en veel ruimte door de dames te ruilen met 57...Dxd4 58.xd4 Tf4.

Even later won Eelke de partij. Eelke nu koploper met 4,5 uit 5!
Liam Vrolijk speelde aan bord 3 met de zwarte stukken tegen Jesse Allaart. Eerst kreeg Jesse de
kans om een voordeeltje te halen. In onderstaande stelling had hij 19.Ph5 Pd7 20.Dg4 kunnen
spelen. In die stelling zou hij duidelijk actiever staan.
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Liam won uiteindelijk de partij door twee pionnen te winnen in het eindspel en dit keurig uit te
spelen. Liam komt door deze overwinning op 4 uit 5. Met deze score voegt hij zich bij de top.
Stefan Vleming, met de witte stukken, won met een mooie combinatie van Justus van Klaveren. In
onderstaande stelling speelde hij 26.Lxe6! Justus liet zich mat zetten met 26...Dxc1 27.Lxf7#.

Justus had beter zijn dame kunnen geven voor een loper en een toren door gewoon de loper op e6
te pakken. Waarschijnlijk vond hij het niet waard om die stelling nog verder te spelen. Stefan komt
met deze overwinning op 3,5 uit 5. Hiermee nadert hij de top.
Gabriël Krouwel speelde met wit tegen Rembrandt Bruil. Gabriël speelde een heel interessant
kwaliteitsoffer door in onderstaande stelling 15.Lf4?! te spelen.
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De partij ging verder met 15...Pxa1 16. Da4 Dd7 17.Dxd7 Pxd7 18.dxe6 Pf6 19.exf7+ Kxf7
20.Lxc8. Een boeiende stelling resteerde. De partij werd uiteindelijk door Gabriël gewonnen.
Onderaan kwam ook Laurens Ekker van de nul af. Hij won van Daan de Vetten.
We hebben nu Eelke de Boer als koploper met 4,5 uit 5, gevolgd door Mick, Jonas, Liam, Derk en
Tim.
Morgen wordt weer een spannende ronde.

C-meisjes ronde 5
Koploopster Marlinde Waardenburg leek met de witte stukken lange tijd een beter eindspel te
hebben, maar Linet Boghossian verdedigde erg sterk. Uiteindelijk berustte Marlinde in remise.
Aan bord 2 de partij tussen de achtervolgsters Pascalle Monteny en Alisha Warnaar. Pascalle
zette met de witte stukken een mooie koningsaanval op. In de volgende stelling speelde
zij 24.hxg6 fxg6 25.Pg5! Hiermee won wit de dame.

Enkele zetten later werd de zwarte koning matgezet op het veld e6. Pascalle vond het mooie mat
met 28.Th1+ Kg7 29.Dg5+ Kf7 30.Th7+ Ke6 31.De7#
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Ook Marit de Boer kwam weer iets dichterbij de koploopsters door te winnen van Robin Duson.
Robin ging met de zwarte stukken in een gelijke stelling in de fout. In onderstaande stelling
speelde zij 40...Te6? Marit vond de winnende zet 41.Txf7! Hiermee won zij twee pionnen, en
vervolgens de partij

.
Marlinde gaat nog steeds aan kop met 4,5 uit 5. Pascalle staat met 4 uit 5 op de tweede plek,
gevolgd door Marit en Linet met 3,5 uit 5.
Morgen zal Marit proberen Marlinde te verslaan aan bord 1. Linet neemt het op tegen Pascalle.
Young Selections Toernooi
Pathena denkt niet alleen aan de talenten van nu, maar ook aan die van de toekomst. Daarom
werd voor de derde keer tijdens het NK-jeugd het Pathena Young Selections-toernooi gehouden.
Hier krijgen jonge talenten de kans zich in de kijker te spelen voor het Pathena Invitatie Toernooi
en/of de trainingen van de Pathena Academy.
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Meteen in de eerste ronde brandde de strijd tussen de twintig aanstormde talenten al helemaal los.
Bij Jesse van Dongen tegen Yiling Liu stond het bord helemaal in vuur en vlam. Met kunst en
vliegwerk wist Jesse de koningsaanval te overleven en heel knap wist hij in het eindspel toch nog
de partij naar zich toe te trekken. Maar ook op de andere borden werd fel strijd geleverd.
Deze eerste ronde zette de toon voor een middag echt serieus schaken! De deelnemers waren erg
aan elkaar gewaagd, en daardoor deed het toernooi qua sfeer, beleving en spanning zeker niet
onder voor het echte NK-jeugd. Dat belooft wat voor de toekomst!
Bij het ingaan van de laatste ronde stonden Dylan Achuthan en Saad Zubair met 5 uit 6 bovenaan.
In de eindronde wist Jesse van Dongen echter nog van Saad te winnen door diens dame in te
sluiten, terwijl Matthijs van Delft het Dylan erg moeilijk wist te maken. In een zeer spannend
eindspel had Matthijs meer pionnen, maar Dylan een gevaarlijke vrijpion. Uiteindelijk kwam van
beide tegelijk een pion aan de overkant, maar Dylan had gezien dat hij met een röntgenaanval die
nieuwe dame meteen kon winnen. Daarmee werd hij ongedeeld kampioen met 6 uit 7.
Op de gedeeld tweede plaats eindigden vier spelers, die allemaal met een beker naar huis konden:
Kevin Chen, Saad Zubair, Jesse van Dongen en Luana Mensing. Adinda van Delft mocht de beker
voor de beste G-speler mee naar huis nemen.
Het was een heel leuk en leerzaam toernooi, waar nuttige ervaring is opgedaan voor komende
kampioenschappen.

Voor een schitterend gekkenhuis zijn twee spelers nodig!
In sommige partijen spat de creativiteit er vanaf. In andere partijen gaan de spelers all-in. Soms
heb je een parel van een partij waar het allebei gebeurt. De partij tussen Geert van Hoorn en
Wiggert Pols was zo’n partij. Voor zo’n bijzondere partij zijn twee spelers nodig. De jury heeft
daarom unaniem besloten om de schoonheidsprijs aan beide spelers toe te kennen!
De partij begon met een creatieve openingsuitspatting van Wiggert. Vervolgens kwam de volgende
atypische stelling op het bord.
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Hier besloot Wiggert om zijn koning `veilig’ op de damevleugel te parkeren: 16…Kd8 17.De2 Kc7.
Hoewel, veilig, wit denkt daar anders over. Hij gaat met zijn stukken naar de damevleugel om het
daar de zwarte koning moeilijk te maken. Ondertussen brengt zwart zijn stukken naar de
koningsvleugel: 18.Pe1 Tcg8 19.Pd3 Dd8 20.Pdc5 g5! Zwart wil de damevleugel openen. 21.Pb7
Df8

Dit is het kritieke moment. Wit sloeg op g5 met 22.fxg5 en dat is gevoelsmatig op de verkeerde
vleugel. Wit moet namelijk op de damevleugel gaan aanvallen. Na 22.P3a5! staat hij beter. De
zwarte aanval is dan net te laat, bijvoorbeeld 22...gxf4 23.Pxc6 Kxc6 24.Ta5 Dg7? (de dame moet
helpen bij de verdediging, maar dan slaat de zwarte aanval niet door) 25.Tf2 f3 26.Dxb5+ Kc7
27.Pc5 en de zwarte koning gaat mat.
Nu kwam 22...Lxg5 23.Lxg5 Txg5 24.P3a5 Thg8 en moest wit eerst verdedigen voor hij kon
offeren. 25.Tf2 Dg7 26.Pxc6! Alsnog het offer. Wit is nu echter (net) te laat.

In dit soort stellingen is tijd belangrijker dan materiaal. Het is daarom ook niet vreemd dat het voor
wit beter is het offer niet aan te nemen. De zet 26…Pe3! blijkt namelijk te winnen. De reden is dat
zwart na 27.Ta2 Pxg2 28.Txg2 Txg2 29.Dxg2 Dh7 wint. Ook 27.g3 Txg3+ of 27.Kh1 Txg2 28.Txg2
Dxg2 29.Dxg2 Txg2 is veel beter voor zwart. Qua materiaal is het okay, maar zwart zet mat met
Ph6-g4-e2.
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Wiggert speelde echter het spannende 26…Kxc6?!, waarna het na 27.Ta5 Ph5 28.Dxb5+ Kc7
weer spannend werd. Wit heeft nog maar twee zetten nodig om mat te zetten, maar die tijd krijgt hij
niet.

Geert speelde 29.Taa2. In de analyse hadden we nog flink veel moeite om de zet 29.g3 te
weerleggen. Uiteindelijk lukte het ons met de schitterende variant 29…P6f5 30.Pf5 Txg3+ 31.hxg3
Dxg3+ 32.Kf1 Dg1+ 33.Ke2 Pg3+ 34.Kd3 Dd1+ 35.Td2 Db1+ 36.Tc2 Df1+ 37.Ke3 Pgf5+ 38.Kd2
Pf3# (zie het diagram). Uiteindelijk bleek het ook met direct 29…Txg3+ te kunnen. Tip aan de
lezer: het is leuk om te analyseren!

Het mat in de partij is iets minder mooi, maar het einde was alsnog fraai: 29...Pxg2 30.Dc5+ Kb8
31.Dd6+ Ka8 32.Kf1 Dg6 33.Pc5 Db1+ 34.Ke2 Dxa2+ 35.Kd1 Pe3+ en 36... Tg1# 0-1. Wit kwam in
zijn aanval net een zetje tekort. Wat een spannende en leuke partij!
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Het Pathena NK-jeugdschaken Rotterdam 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door:
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