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Vandaag is de laatste speelronde van het Pathena Nederlands Kampioenschap 
Jeugdschaken 2016. Voor sommige deelnemers ging het toernooi (veel) beter dan 
verwacht, terwijl andere deelnemers waarschijnlijk nachtmerries krijgen van hun 
resultaten. Indien je tot die laatste groep behoort, dan heb je vandaag nog de kans om het 
toernooi met een goed gevoel (lees: een overwinning) af te sluiten. Volgend jaar wordt het 
Nederlands Kampioenschap Jeugdschaken door een andere vereniging of stichting 

georganiseerd, dus vandaag is de laatste 
mogelijkheid om afscheid te nemen van het 
Topsportcentrum. Na drie geweldige jaren gaat 
Stichting Pathena zich de komende jaren weer 
volledig focussen op haar oorspronkelijke doel: 
het ondersteunen van jeugdige toptalenten in hun 
weg naar de (inter)nationale top. 
 

Om 15.00 uur wordt er een 
snelschaaktoernooi georganiseerd. 
Deelnemers, ouders, begeleiders en alle 
andere belangstellenden mogen hieraan 
meedoen. Snelschaak is een vorm van 
schaken waarbij beide spelers minder dan 15 minuten bedenktijd hebben. Bij snelschaak 
gelden dezelfde regels als bij rapidschaak, met twee uitzonderingen: 
Een speler kan geen remise opeisen omdat de tegenstander alleen maar zetten doet om 
op tijd te winnen. 
Een speler kan de winst opeisen als zijn tegenstander een onreglementaire zet heeft 
gedaan en de speler zelf nog niet heeft gezet. 
Aangezien snelschaken weinig tijd over laat om diep na te denken, komt het op training en 
ervaring aan en komen sterkteverschillen doorgaans sterker tot uitdrukking. Het niveau 
van een snelschaakpartij is in het algemeen beduidend lager dan dat van een normale 
partij. Meestal geldt de regel: wie de minste blunders maakt wint.  
 
Twaalf jaar geleden, op 7 mei 2004, werd op het Max Euweplein in 
Amsterdam een standbeeld van Max Euwe onthuld. Euwe was een 
Nederlandse schaker en wiskundeleraar. Hij was wereldkampioen 
van 1935 tot 1937. Van ongeveer 1920 tot in de jaren vijftig was hij 
de sterkste Nederlandse schaker. Van 1970 tot 1978 was Euwe 
president van de wereldschaakbond FIDE. Hij had een belangrijke 
rol bij de totstandkoming van de match om de wereldtitel – 
Spassky – Fischer in 1972 te Reykjavik  Euwe overleed op 80-
jarige leeftijd te Amsterdam. 
 
 
 
 
 
Van de organisatie 
 
En dat zit het er bijna op. Drie jaar lang Pathena NK Jeugdschaken ABC in Rotterdam. En wat een 
mooie editie is het dit jaar weer geworden. Als Stichting Pathena danken wij alle spelers, ouders, 
begeleiders en andere bezoekers voor hun vele positieve feedback die wij ook deze week weer 
mochten ontvangen. We worden er klein van, zoveel mooie woorden hebben wij gehoord. En dat 
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was niet alleen dit jaar het geval, maar deze woorden hoorden we ook in de afgelopen edities. We 
zijn blij dat wij dit mooie toernooi drie keer hebben mogen organiseren, en wij bedanken onze 
partners (de gemeente Rotterdam, Topsportcentrum Rotterdam, Topsport Rotterdam, de KNSB en 
de RSB) van harte voor het mede mogelijk maken van dit NK in Rotterdam. 
 
Het was onze missie om de spelers over het voetlicht te plaatsen. Door het toernooi te houden in 
een topsportomgeving, alle partijen live uit te zenden, en een snelle communicatie door verhalen, 
bulletins en foto’s, zijn we daar aardig in geslaagd. Ook het betrekken van jonge kinderen bij de 
vele side-events past in onze doelstellingen. Misschien meer dan ooit lopen we als organisatie zelf 
ook genietend rond tijdens dit toernooi. 
 
Maar dan de vragen die wij al veel kregen dit jaar: Waarom stoppen jullie? Het gaat toch 
fantastisch? Kunnen jullie niet doorgaan? Laten we eerlijk zijn, als organisatie stellen we ons deze 
week die vraag ook weleens, want deze 9 dagen bewijzen ook weer dat het heel leuk is om te 
doen, maar eigenlijk zijn er twee redenen om het toernooi door te geven aan een andere 
organisatie: tijd en geld. Tijd, omdat we met een relatief klein team veel doen. Dat werkt prettig, 
maar is de laatste maanden erg arbeidsintensief. Geld, omdat ook Stichting Pathena elke euro 
maar een keer kan uitgeven. 
 
Stichting Pathena is gestart met de filosofie om talentvolle jeugdschakers zich verder te laten 
ontwikkelen. Dit doen wij o.a. door ons Invitatietoernooi, de Pathena Academy, en het organiseren 
van andere evenementen, waarbij we talenten laten groeien en een podium geven. En dit tot aan 
de Meesterklasse toe, met ons team Pathena Rotterdam. Hierin spelen veel verschillende 
projecten waar we de laatste jaren minder tijd en geld aan hebben kunnen besteden. Dat gaan we 
vanaf het nieuwe seizoen weer met volle kracht oppakken. Dus even geen NK meer, maar focus 
op andere mooie projecten ten behoeve van schaaktalenten in Nederland. 
 
Nogmaals willen wij iedereen bedanken voor de afgelopen drie jaar. Het was fantastisch! Wij 
komen elkaar ongetwijfeld bij andere Pathena-projecten weer tegen, en ach….. je weet nooit…. 
Wellicht in de toekomst…… Het Topsportcentrum blijft tenslotte een mooie locatie! 
 

 
 
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! 
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Snelschaakmatch Reinderman-Lai 
 
Het zijn drukke schaakdagen voor Hing Ting Lai. Morgen, zaterdag 7 mei, beëindigt hij een 
slopend NK Jeugd, en op zondag 8 mei speelt hij een niet minder slopende snelschaakmatch 
tegen GM Dimitri Reinderman, waar de heren zich contractueel hebben verplicht 50 partijen van 3 
minuten p.p.p.p. zonder increment af te werken. Ga er maar aan staan! Er staat dan wel een 
aardig prijzenfonds van 400 euro tegenover. De winnaar gaat met twee-derde naar huis, terwijl de 
verliezer zich met een-derde tevreden moet stellen. Niet slecht voor een dagje werken …. 
 
De match wordt gespeeld in schaakcafé De Laurierboom in de Laurierstraat te Amsterdam, 
aanvang 13.00 uur. Bezoekers zijn van harte welkom om het spektakel bij te wonen. 
 
Met de handen in het haar 
 

 
 
A-groep loopt op de zaken vooruit 
 
Of beter gezegd: "Hing Ting Lai en Robby Kevlishvili lopen op de zaken vooruit." Ze wonnen 
beiden. Robby: "Ja, op een gegeven moment liep het gewoon en was het mooi om mat in drie te 
hebben." Hing Ting: "Vraag alsjeblieft niet hoe." Desalnietteplus staat Hing Ting een punt los van 
de concurrentie, en dat met nog maar een ronde te spelen? 
Wat kunnen de jongens en meisjes op dit NK eigenlijk winnen? 
 
Via dit NK Jeugd zijn plaatsen te verdienen voor uitzendingen. Het EK jeugd -14, -16 en -18 vindt 
plaats van 17 t/m 28 augustus in Praag, Tsjechië. Het WK jeugd -14, -16, -18 wordt van 20 
september t/m 4 oktober 2016 georganiseerd in Khanty-Mansiysk, Rusland. Het WK -20 wordt van 
7 augustus t/m 21 augustus 2016 gespeeld in Bhuvaneswar, Orissa, India. (Zie voor het 
uitzendreglement, artikel E4: www.schaakbond.nl/knsb/handboek/regels-voor-selectie. 
Samengevat zijn in Rotterdam de volgende uitzendingen te verdienen: 
NK A: WK t/m 20 voor de kampioen. WK t/m 18 voor de hoogst geëindigde speler t/m 18 en EK t/m 
18 voor de als tweede geëindigde speler t/m 18. 
NK A meisjes: WK t/m 20 voor de kampioene. EK t/m 18 voor de hoogst geëindigde speelster t/m 
18. 
NK B: WK t/m 16 voor de kampioen. EK t/m 16 voor de nummer twee. 
NK B meisjes: EK t/m 16 voor de kampioene. 
NK C: WK t/m 14 voor de kampioen. EK t/m 14 voor de nummer twee. 
NK C meisjes: EK t/m 14 voor de kampioene. 
 
Naast het prijzengeld heeft de organisatie van het Pathena NK Jeugdschaken Rotterdam in 
overleg met het Tata Steel Chess Tournament besloten een plek in het Cultural Village 
Tournament 2016 beschikbaar te stellen. De winnaar plaatst zich voor de "Challenger group" van 
het Tata Steel Toernooi 2017. "So there is much at stake!" zou Yasser Seirawan zeggen. 
 
Tóch, er is meer in het leven. Heb je die poster van Kevin Brands zien hangen? Kunnen we met 
schaken ook de wereld verbeteren? 
'I'm in the winning mood, how about the rest of the world'. 
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Kevin legt het uit: "Ik ben aan het winnen, maar hoe zit het met de rest van de wereld? Wij hebben 
de kans om te schaken. Er zijn een heleboel landen waar dit niet mogelijk is, en daar moeten we 
aandacht aan besteden. Zij krijgen niet eens de kans om onderwijs te krijgen." 
Maaike Keetman kwam vandaag weer in "the winning mood" na een middenspel dat vrij rommelig 
werd. 

 
 
Speel even mee. Tijmen Hofstra heeft net lang gerokeerd. Maaike ziet een valletje. 
10...Pxd4 11. Lxd4 e5!? 12. fxe5 dxe5 13. Le3? Wit kon hier zelf nog even pennen met Dg3. Dat 
had Tijmen een kwaliteit bespaard. 
13...Lg4 14. Dg3 Een zet te laat. Met Lxd1 pakte Maaike de kwaliteit. Haar commentaar aan de 
Persbalie: "Toen ging ik per ongeluk, of expres, wat pionnen weggeven." 
Ja, Tijmen kwam mooi terug, maar Maaike maaide wit met een mooie slotcombinatie van het bord: 

 	

	

26... Lxb2+ 27. Kxb2 Db4+ 28. Kc1 Dc3 29. Df4+ Ka8 30. Lf2 Txf2 31. Dxf2 e3 0-1 
Jochem Mullink speelde tegen Erwin Kalle naar eigen zeggen 18 zetten theorie. Na 21 zetten 
had Jochem zes pionnen en twee torens. Erwin deed het met T+L+P en vier pionnen. Even later 
besloten ze tot remise. 
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Joel van der Werf kwam gelukkigerwijs terug in zijn partij tegen Bas de Boer, waarna ook zij 
remise overeenkwamen. 
Joris Gerlagh en Daniël Zevenhuizen bevochten elkaar in een eindspel met toren en paard en 
wat pionnen. Nadat de damevleugel was opgeruimd, werd de remisemarge zo groot dat zij dat 
uiteindelijk overeenkwamen. 
Een remise in de voorlaatste ronde, hebben we daar wat aan? 
 'First win the game, then learn others how to play'. 
Kevin Brands (12 jaar) weer even aan het woord: "Win eerst het spel, dan kun je anderen leren 
hoe je het moet spelen. Je moet iets eerst kunnen voordat je anderen zegt hoe ze het moeten 
doen. Veel mensen in de politiek worden gekozen, omdat ze 'vriendjes' zijn met een belangrijke 
politicus en niet omdat ze er zelf veel verstand van hebben." 
Jorn Brouwer kreeg het, na het terugwinnen van een pion, moeilijk tegen Sam Baselmans. "Of 
het nu politiek is, of schaken. Het is in ieder geval altijd handig om verstand te hebben van 
openingen, maar het is nog leuker om goede vrienden te hebben." Deze uitspraak werd 
opgevangen vanuit de begeleidersgroep van Sam. 
  

 
 
31. Dxb7? Tsja, wat moet je anders op de damevleugel? 
31...Dc5 32. Pd2 Df2 33. Pgf1 Lc5 met ondekbaar mat, 0-1. 
  
'Wat's your next move to make a positive change'. 
Kevin met de uitleg: "Wat is je volgende zet om een positieve verandering te maken. In schaken: 
wat is je volgende zet om je eigen stelling te verbeteren? In de wereld: wat is je volgende stap om 
de wereld (je stelling) te verbeteren, wat kun je zelf doen?" 
Sebastian Halfhide knalde er direct spektakel uit met een offerfeest. Tegen Max Warmerdam 
ging het al snel op het scherpst van de snede: 
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"Wat is je volgende stap om je stelling te verbeteren, wat kun je zelf doen?" "Nou", dacht 
Sebastian, "Ik speel hier gewoon vol op de aanval". 
10. O-O-O!? Kijk, dat is nog eens aanvallend denken. 
10...exd4 11. e5 dxc3 12. exd6+ Le7 13. bxc3 Kf8. Speel het even na zonder engine en geniet 
van de creatieve rijkdom van dit schaakspelletje. Max deed het ook zonder engine en counterde 
dodelijk tegen de opgejaagde koning van Sebastian. "Dan begin je met een lange rokade en dan 
eindig je zelf toch nog met een open koning." was het commentaar van Sebastian. 

 
19. Txh6 Was het dekken van de toren een nog betere zet? Want na: 
19.Da3+ 20. Kd1 Pxc3+ 21. Kd2 Pb1+was de tegenaanval van Max niet meer te stoppen. (0-1, 
27) 
 
'Chess is about winning, the world is not so black and white'. 
Zoals Kevin het gisteren uitlegde aan toernooidirecteur Marcel Klein: "Schaken gaat om het 
winnen, de wereld is niet zo zwart-wit. Bijvoorbeeld: je kunt je alleen focussen op het winnen van 
een oorlog of alleen bezig zijn met je eigen behoeftes, maar hoe zit het met de mensen eromheen, 
die er eigenlijk middenin zitten. Moeten we die niet helpen in plaats van ons alleen te focussen op 
winnen?" 
Na zijn verliespartij van gisteren, pakte Thomas Beerdsen het wat rustiger aan. Na zestien zetten 
stonden al zijn stukken klaar voor een koningsaanval tegen Ruud van Meegen, maar Thomas 
veranderde van strategie. Met wat positioneel intelligent gemanoeuvreer smokkelde hij een 
pionnetje mee op de damevleugel. Het resterende dame-eindspel verzandt bij de meeste 
gemiddelde clubschakers in remise. Een aanwezige Chessbase-analist stelde na het bekijken van 
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onderstaande stelling: 

 
"En de rest is techniek..." 
 
'Imagine the impact of our combined intelligence'. 
Een opdracht van Kevin voor alle schakers van dit NK: "Stel je voor wat er zou gebeuren als je de 
brainpower van alle schakers van een toernooi zou combineren, wat zou je dan kunnen bereiken?" 
Hieronder een mooi voorbeeld bruisende brainpower: 
 

 

 
Esper van Baar dacht hier eenvoudig met 17. h3 het paard weg te jagen. Toen werd het genieten 
van het spektakelstuk van Rolf Corstjens. 
17...Lh2+ 18. Kf1 Pxf2! 19. Kxf2 Dg3+ 20. Kf1 en alles is uit! Pure klasse van Rolf. 
(20. Ke2 Pxd4+ 21. Pxd4 T/Df2#) 20... Dxg5 (0-1, 29) 
  
Pechvogel van de dag werd Wang Yang. Hij duwde met zijn witte pionnen op de damevleugel 
rustig naar een klein voordeel. Na wat opruimwerkzaamheden wilden de heren beginnen met het 
eindspel: 
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Wang Yang - Casper Wouters 
29...Ta8 30. Db6 Dxc4 0-1, want er staat een loper op h2. 
  
Mathijs Dubbeldam kreeg nu in de voorlaatste ronde zijn volle punt, en dat is zeker niet 
onverdiend te noemen. 

 
 
Laurens Schilstra dacht met Dc8 alles te kunnen oplossen, maar Mathijs speelde uiteraard het 
winnende 33. Pc7 Tc6 34.Pxa8 Dxg4 35.hxg4 en de volgende 22 zetten waren nog zeer de 
moeite waard. (54, 1-0). 
  
Even tussendoor een eindspelcompositie. Auteurs: Robby Kevlishvili en Casper Schoppen. 

 
Wit aan zet, mat in vier. Oplossing onderaan dit artikel. 
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'Look ahead in the game to act now'. 
Kevin adviseerde Tjark Vos al op voorhand: "Kijk vooruit om nu iets te doen. Vooruitdenken. Wat 
zou er met de wereld gebeuren als we zo doorgaan, wat zou er gebeuren als we het anders doen. 
In schaken: wat zou er gebeuren als ik dit plan volhoud, wat zou er gebeuren als ik het volgens 
een heel ander plan doe, zou dat mijn stelling (de wereld) wel goed doen?" Tjark bleef volhouden 
met zijn verbonden vrijpion op de d-lijn: 
 

 
 
Alik Tikranian - Tjark Vos 
  
Alik Tikranian heeft het moeilijk dit toernooi. 
49. h3 d3! De juiste zet, door de juiste man, op de juiste plek. 
50. Dxd3 Td6 51. De3 f4 52. Dc1 Td2+ 53. Kg1 fxg3 0-1 
  
Dan nu toch naar de laatste partij van de dag in de A-groep: 

 
 
Hing Ting Lai stond hier vrij lastig tegen Ann-Maja Kazarian. 
We keken even naar  49. Txe8?, want dat lijkt wat te winnen met het dubbelschaakje op d6. We 
keken even verder, maar de zwarte koning zou daarna het witte paard opjagen en het resterende 
eindspel zou verloren gaan. Daarom speelde Hing Ting hier 49.Pc3 b5 50. Kc2 Pd6  en zwart 
bleef beter staan. 
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66...Pxe5? 
Onder tijdsdruk maakt Anna-Maja de verkeerde keuze. Het paardeindspel lijkt in remise te 
eindigen, maar het pionneneindspel lijkt verloren. 
67. dxe5 (fxe5 is minder nauwkeurig, want dat zou remise betekenen. Misschien rekende Anna-
Maja op deze voortzetting?) 67...Kf7 68. f5 Ke7 69. fxe6 Kxe6 70. Kd4 Ke7 71. Kxd5 Kd7 72. 
e6+Ke7 73. Ke5 Ke8 74. Kd6 Kd8 75. e7+ Ke8 76. Ke6 1-0 
  
Hing Ting Lai met een punt voorsprong de laatste ronde in tegen Tjark Vos. 
  
Oplossing mat in 4: 
(62. Kf7 c1=Q 63. g7+ Kh7 64. g8=Q+ Kh6 65. Qg6# 1-0) 
 
A Meisjes 
 

 
 
"Wat is het toch heerlijk om vanuit "The Final", het sportcafé met de Albeda wifi (albeda-key), de 
partijen te kunnen volgen." Dit was het eerste dat om elf uur werd gezegd bij het bestellen van de 
koffie. Het is wel gek om na de start meer ouders/begeleiders in het sportcafé te zien dan boven in 
de speelzaal. Het is alsof je de voetbalwedstrijd met herhaling kan bekijken en ja, die heb je in het 
stadion niet. 
 
Vandaag dus even in de herhaling. Oeps, kan dat nou gewoon, zo'n zet als 19...Ph4? Lola den 
Dunnen dacht van niet. 19...Pxd5 en pionwinst, toch? Quirine Naber pakte het initiatief en ging 
vol in de aanval. Het werd uiteindelijk remise. Pfff. 
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Lisanne Waardenburg - Lydia Dubbeldam 44.Lxh6 Wit dreigt de dame in te sluiten. Ze ziet een 
mooie tegentruuk over het hoofd: 
44. Pxa4 45. Tdb1 Pab2 46. Pa7 Ta8 47. Le3 Pxe3 48. Dxe3 Txa7 0-1 
 Timardi Verhoeff had het moeilijk vandaag, maar ze kreeg de winst plots cadeau: 

 
 
Timardi Verhoeff - Frederique Lacourt 
40...e3?? 41. R8d6+ Ke7 42. Rxb6 1-0 
Van dit cadeautje zou Timardi nog weleens een dag langer van willen genieten. 
Emma de Vries en Timardi Verhoeff spelen morgen niet tegen elkaar, maar ze strijden misschien 
nog wel om de titel. Vandaag speelde Emma remise, daar zal ze morgen niet genoeg aan hebben. 
 
 
B Jeugd 
 
In een perfecte wereld is er geen oorlog. Zo ook op het bord van Martijn en Dimitri. Beide spelers 
durfden de gevaarlijke overgang naar het eindspel niet aan en besloten de wapens neer te leggen. 
Zo ook tussen Daan van der Noordaa en Jan Bosma, nadat Daan eeuwig schaak heeft gegeven.  
 
Zo ook tussen Robin en Guido, die hun paarden in een paardeneindspel op stal zetten. 
Maar niet alle partijen liepen zo makkelijk op remise uit. In de partij tussen Bas en Luuk zag 
laatstgenoemde met de zwarte stukken een truc over het hoofd na 19. ... f6 gevolgd door een 
dubbele aanval van de dame. In het eindspel gaf Luuk terecht op. Op bord 1 kreeg Marijn tegen 
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Wiggert na de opening zijn voordeeltje binnen en creëerde twee gebonden vrijpionnen. Uiteindelijk 
waren deze heerlijke pionnen genoeg voor Wiggert  om op te geven. 
 

 
 
"Lekker!" is hoe Kevin Nguyen zijn partij tegen Tyro Bekedam beschreef. En lekker was het zeker, 
want na 37.Tc8 (Diagram) won hij na 37. ... fxe4 38.Txd8 Kf7 39.La4! een zwart paard en toen 
was het punt binnen. Wat hij nou met witte chocolade bedoelde wist ik niet ... 
 

 
Simon Elgersma liet vandaag tegen Sourav Bhattacharjee weer eens zien uit welk hout hij is 
gesneden. Nadat hij in het middenspel een kwaliteit had gewonnen, maakte hij het heel mooi af na 
33.Df3, want dan volgt het dodelijke schaakje 33. ... Da1+! (Diagram) 
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Wits enige verdediging is 34.Kc2 (Na Pb1 volgt Dxb2), en hier koos Simon voor 34. ... De1 (ook 
leuk was misschien Txd2+, voor een versimpeld eindspel). Nadat wit probeerde te verdedigen 
met 35.Df4 De2 was de partij na 36.b4? cxb3+ 37.Kxb3 Dxd2 voorbij. 
 
De grootste explosie deed zich voor in de partij tussen Bart Dubbeldam en Joris Kokje. Bart deed 
een een zeer verrassende zet en maakte de stelling ongelooflijk ingewikkeld. Toen wij in de 
"booth" deze zet zagen, vonden we het idee heel leuk, maar de engine was het er niet mee eens. 
Wij bleven echter achter Barts idee staan en gingen, tegen de gewoonte in, tegen de engine in! 
Deze magische zet was 14. Pf5! 
 

 
 
Het idee van deze zet is  dat wit het paard offert opdat er een sterk paard op d5 kan worden 
geplant en de zwarte koning kwetsbaar blijft in het midden. Maar dit kost wit wel een paard, dus 
Bart moest wel waar voor zijn geld krijgen! Na 14. ... exf5 15.Pd5 Dd8 16. exf5 is het moeilijk voor 
zwart om de beste verdediging te vinden. Het idee van wit is om f6 te spelen, waarna de vraag 
voor zwart is hoe hij de dreiging Lb6 kan stoppen. De beste en eigenlijk enige verdediging voor 
zwart was Lb7, leuk voor de lezer om zelf te analyseren! Zwart koos hier voor 16. ... f6. (Diagram) 
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Als je geen pion op f6 wilt, doe je het toch zelf? Maar het kon meteen worden afgeslagen door, het 
niet gespeelde, 17.gxf6! want na bijvoorbeeld Pxf6 komt alsnog 18.Lb6 met het dodelijke vervolg 
Dd7 19.Pxf6 gxf6 20.Dh5+ Kf8 21.Le3, waarna zwart stukken zal moeten weggeven om zijn koning 
in leven te houden. Bart koos ervoor om meteen schaak te zetten 17.Dh5 Kf8 18.The1 fxg5 
19.Lb6 Pxb6 20.Txe7 Dxe7 21.Pxe7 Kxe7 en wit heeft zijn voordeel vertaald naar een beter 
middenspel. Deze stelling was nog heel spannend, maar helaas gaf Joris 10 zetten later beide 
torens weg en gaf op. Maar, mijn complimenten naar Joris, hij heeft het goed verdedigd in zo'n 
ingewikkelde stelling, zet hem op de laatste ronde! 
 
Wie herinnert zich de wip-wap-partij tussen William en Dimitri nog? Nou, William flikte het vandaag 
weer, alleen dan wat minder bloederig. De stand van schaken ging meerdere malen heen en weer. 
In het eindspel stond William gewonnen, maar hij kon de winst niet vinden. In de volgende stelling 
na 50. ... h4 (Diagram) leek het remise te worden. 
 

 
 
Wit kan hier remise houden met 51.a6 Lb6 52.f6 Kd7 53.Kg2 en zwart noch wit komen verder. Wit 
koos hier direct voor 51.f6 Kd7 52.f7? Dit verliest, want nu kan zwart pionnetjes snoepen met 52. 
... Ke6 53.d6+ Lxd6 54.b6 Lc5 0-1. 
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Morgen de laatste ronde. Marijn (met 6,5 punten) heeft de hoofdpositie overgenomen en heeft de 
rest een ruim punt achter zich gelaten. Vlak onder Marijn volgen Bart en Simon met 5,5 punten. 
Bart is de enige die nog roet in Marijns eten kan gooien indien hij morgen van hem wint met de 
zwarte stukken, wat een zware klus zal worden! Wanneer de eerste plaats wordt gedeeld, zal er 
barrage worden gespeeld. 
 
B Meisjes 
 
Elke keer maak ik weer een apart kopje voor vredestrijders. Ook vandaag zijn er weer remises 
gespeeld. Op bord 1 maakten de sterke dames Ting Ting en Iris er toch maar remise van, terwijl ik 
stiekem had gehoopt op een bloedbad! Het laatste bord tussen Nicolien en Gerbrich werd 
uitgespeeld tot het bittere remise-einde. 
 
Lorena kwam in een lekker eindspel terecht tegen Femke, waar ze langzaam pionnetjes begon op 
te eten. Uiteindelijk waren de pionnen teveel voor Femke en won Lorena de partij. 
Een lastig eindspel werd gespeeld door Eliza de Jong tegen Fong Li Calje. De dames kwamen 
terecht in een torenpaar vs dame-eindspel. Het is een lastig eindspel, maar omdat de toren van 
Fong Li niet actief staat geeft dit kansen. De partij vervolgde met 38. ... Te8. (Diagram) 
 

 
 
Eliza nam het initiatief met 39.Dg3+ Kh8 40.Dg6 en de witte dame gaat pionnen snoepen. Zwart 
verdedigde met 40. ... Tef8 41.Dxh6+ Hier moet wit Kg8 spelen, maar ze liet het even hangen 
met 41. ... Th7 en Dxf8 is mat. 
 
Feline vond tegen Bi-Rong een leuke combinatie, wat haar een vol stuk opleverde. Uiteindelijk won 
ze nog een stuk en gaf zwart zich gewonnen. 
Morgen de laatste ronde, waarbij topscoorder Feline haar positie zal moeten behouden door te 
winnen van Gerbrich. Haar achtervolgers Eliza en Iris zitten haar op de hielen met 4 punten. 
Komen er nog verrassingen? 
 
 
C-jeugd	ronde	8	
	
Koploper	Eelke	de	Boer	won	met	wit	een	pion	tegen	Gillian	Honkoop.	Gillian	besloot	dat	hij	ook	nog	een	
kwaliteit	moest	opgeven,	omdat	de	witte	activiteit	hem	anders	te	veel	zou	worden.	Eelke	won	de	partij	
alsnog,	omdat	Gillian	niet	genoeg	compensatie	had	voor	de	pion	en	de	kwaliteit.	Eelke	blijft	koploper	met	
7,5	uit	8.	
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Achtervolger	Liam	Vrolijk	had	zwart	tegen	Wolf	Mestrom.	Liam	moest	deze	partij	winnen	om	Eelke	op	de	
hielen	te	blijven,	en	bleef	rustig	onder	deze	druk.	Hij	won	een	paar	pionnen,	en	uiteindelijk	werden	deze	
pionnen	in	combinatie	met	de	activiteit	van	de	zwarte	stukken	Wolf	fataal;	0-1.	
	
Charlie	Tang	kreeg	met	wit	al	snel	na	de	opening	een	erg	mooie	stelling	tegen	Tim	Grutter.	In	onderstaande	
stelling	speelde	hij	10.Lg5	De8	11.Pd5.	Wit	heeft	een	zeer	fraaie	stelling,	en	de	dreiging	12.Pxc7	is	moeilijk	
te	verdedigen.	Charlie	won	eerst	een	stuk	en	even	later	zelfs	een	toren.	Voor	Tim	was	er	daarna	geen	
houden	meer	aan;	1-0.	
	

	
	
Gabriël	Krouwel	speelde	met	zwart	een	interessante	partij	tegen	Jesse	Allaart.	In	onderstaande	stelling	was	
19…Pe5	niet	de	beste	zet,	maar	zeker	interessant.	Zwart	laat	zijn	toren	op	f8	instaan,	maar	de	dreiging	
20…Lxf3	is	erger.	

	
	
De	partij	vervolgde	met	20.Pe4.	Gabriël	besloot	af	te	wikkelen	naar	een	eindspel	met	een	pion	meer	met	de	
zetten	20…Pxf3	21.Dxf3	Lg7	22.Lxg7	Lxe4	23.dxe4	Kxg7.	Ondanks	dat	wit	in	dit	eindspel	kansen	had	op	
remise,	wist	Gabriël	deze	partij	te	winnen.	
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Op	het	laatste	bord	werd	redelijk	snel	remise	overeengekomen	tussen	Dominggus	Paays	en	Thijmen	
Nawijn.	In	de	eindstelling	(zie	onder)	heeft	Dominggus	met	wit	een	pion	meer.	Ook	zijn	de	
witte	stukken	sterker	dan	de	zwarte.	Nu	is	het	uw	beurt.	Wit	aan	zet.	Hoe	zou	u	proberen	deze	partij	te	
winnen?	
	

	
	
Morgen	de	laatste	ronde	van	dit	NK.	Zullen	de	koplopers	daadwerkelijk	Nederlands	kampioen	worden?	
Koploper	Eelke	speelt	met	zwart	tegen	Jonas	Hilwerda,	achtervolger	Liam	heeft	wit	tegen	Charlie	Tang.	
Morgen	de	laatste	ronde.	
	
 
 
 
C-meisjes ronde 8 
 
Aan het eerste bord speelde koploopster Pascalle Monteny met zwart tegen Robin Duson. Na een 
rustige Italiaanse opening kwam er een gelijk middenspel op het bord. Beide speelsters hadden 
twee torens en een stuk. Beide meisjes namen weinig risico's in deze stelling, daarom besloten ze 
tot remise. 
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Anna Martinez won aan bord 2 fraai van Marit de Boer. Ze won met de mooie zet 23.e5 in de 
stelling hieronder. Marit speelt 23...dxe5, maar nu gaat zwart mat met 24.Dxa6+ Kb8 25.Dxb7#. 
Marit had ook het mat kunnen verdedigen, maar dan zou het paard op f6 verloren gaan; 1-0. 
 

 
 
Marlinde Waardenburg kwam weer terug aan kop door met zwart te winnen van Marrit Adema. Met 
een dubbele aanval won ze een toren. Even later vond Marrit het genoeg geweest; 0-1. 
Alisha Warnaar won met een mooie matcombinatie van Linet Boghossian. In de stelling hieronder 
speelde Alisha 27.Pxg6 hxg6 (27...fxg6 28.f7#) 28.Dh2+! Kg8 29.Dh6, met ondekbaar mat op g7. 
 

 
 
Na deze ronde hebben alle meisjes minimaal een partij gewonnen. Alexandra Stevanovic scoorde 
deze ronde haar eerste volle punt door Eva van Harten mat te zetten. 
 
Morgen de laatste ronde. We hebben drie koploopsters met 6 uit 7. Dit zijn Pascalle, Marlinde en 
Anna. Zij staan een punt voor op de rest van het veld. Morgen de ontknoping van deze spannende 
titelrace. 
 
De zetten spreken voor zich 
 
Soms spreken de zetten voor zich. Dat is zeker het geval in de partij Esper van Baar – Rolf 
Corstjens. Rolf gooide al zijn stukken op bijzonder fraaie wijze richting de witte koning. Dit was des 
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te mooier omdat Rolf daar tot tweemaal toe een schijnoffer voor deed. Kortom, met recht een 
schoonheidspartij! 

 
17...Lh2+! 18.Kf1 Pxf2!! 19.Kxf2 Dg3+! 20.Kf1 Dxg5 21.Lb1 Le8! 22.Pb5 Pe7!! 23.Ld3 (23.Txc8 
Lxb5+) 
 

 
 
23...Txf3+!!!!!!! 24.gxf3 (24.Dxf3 Txc1) 24...Dg1+! 25.Ke2 Dg2+ 26.Ke3 g5!!!!!!! 27.Lxh7+ Kg7! 
28.Txc8 Lxb5 29.Tf8 Kxf8 0–1 
 
 
 
Het zaalvoetbaltoernooi 
 
Eindelijk was het dan zo ver, het zaalvoetbaltoernooi waar iedereen reikhalzend naar uitkeek. Veel 
mensen vinden schaken en voetballen een rare combinatie. Het tegendeel is waar; in het voetbal 
hoor je regelmatig de term 'schaakvoetbal' en in de schaaksport hoor je met enige regelmaat de 
volgende zin langskomen: 'ik keepte het eindspel' of 'ik counterde...'. Men noemt wedstrijden die 
supersaai zijn schaakvoetbal. Dit is eigenlijk een verkeerde benaming omdat (bijna) elke 
schaakpartij bomvol spanning en energie zit. Laten we dan vanaf nu saaie schaakpartijen 
'voetbalschaak' noemen. Er zijn meer schakers die goed kunnen voetballen, dan voetballers die 
goed kunnen schaken. Een ander positieve vergelijking tussen schaken en voetbal is dat bij allebei 
de sporten er één stuk/persoon centraal staat: de keeper. Deze moet worden verschalkt of 
matgezet. Een voorbeeld van iemand die goed kon schaken en ook nog eens goed kon voetballen 
was de Noor Simen Agdestein. Bij het schaken heeft hij zelfs even in de top 10 van de wereld 
gestaan, en ook is hij voor het Noorse nationale voetbalelftal uitgekomen. Daarnaast staat de 
nummer 1 van de wereld, Magnus Carlsen, erom bekend dat hij prima tegen een balletje kan 
trappen.  
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Terug naar het toernooi. Ook onder de jeugdige schakers zijn er prima voetballers. Wat mij opviel 
is dat er veel werd overgespeeld, en dat terwijl deze jongens niet wekelijks met elkaar 
samenspelen. Daar zie je toch het schaakinzicht in terug! Er werd besloten om twee poules met 
vier teams te maken. In poule 2 was er een strijd tussen het team van aanvoerder Stefan Vleming 
en het team van Luuk de Man. Uiteindelijk deed het team van Stefan het het beste door gelijk te 
spelen tegen het team van Luuk, en de andere wedstrijden te winnen. Luuks team had een steekje 
laten vallen tegen team LEON (een naam waar ze zelf erg trots op waren). Een eervolle 
vermelding voor het enige complete meidenteam van het toernooi (de Voetbalbitches) is wel op z'n 
plaats. Helaas verloren ze alle drie de wedstrijden. Zouden vrouwen dan toch niet zo goed zijn in 
voetbal?! 
 

 
 
In poule 1 was het helemaal spannend. Aan het einde stonden er drie teams bovenaan: de teams 
van Thomas Beerdsen, Luuk Baselmans en Thomas Mollema (die opeens sterspeler Marijn uit de 
hoed toverde). Om een kampioen aan te wijzen moest er worden gekeken naar het doelsaldo, 
waarbij het team van Luuk als beste uit de bus kwam. Ze maakten veel doelpunten en kregen 
maar één doelpunt tegen. Als slot werd er nog een wedstrijd gespeeld tegen mensen van de 
organisatie. De organisatie kon het niet bolwerken tegen het team van Thomas en consorten, en 
verloor met 8-7. 
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Het Pathena NK-jeugdschaken Rotterdam 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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