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In dit nieuwsbulletin treft u diverse toernooiverslagen aan. De eerste ronde van de interne 

competitie is achter de rug. Ook is er nieuws over de externe competitie van de Haagse 

schaakbond. 

 

Agenda 
Ma 13 september Tweede ronde interne competitie 

Ma 20 september Derde ronde interne competitie 

Ma 27 september Vierde ronde interne competitie 

Ma 4 oktober Algemene Ledenvergadering 

Ma 11 oktober  Vijfde ronde interne competitie 

 

Interne 
Op 6 september werd de eerste ronde van de interne competitie voor het seizoen 2021-

2022 gespeeld. De opkomst was met 22 deelnemers behoorlijk te noemen. Het was 

verheugend om Selahattin Ciftci en Rob Kuijvenhoven na een lange afwezigheid weer in 

actie te zien. Ook maakten drie schakers hun debuut in de interne competitie. 

Clubkampioen Ton Bodaan mocht het met de zwarte stukken opnemen tegen Bert 

Gerritsma. In plaats van 20.Pf5!  speelde Bert minder goed 20.Pf3?!, waarna Ton in het 

voordeel kwam. Bert probeerde met een stukoffer complicaties te scheppen. Ton moest 

wel even in de denktank, maar na een nauwkeurige verdediging gaf zijn materiële voordeel 

de doorslag.   

Bijzondere aandacht ging uit naar het optreden van herintreder Ben van Ham. Tegen de 

oerdegelijke Aad Mittertreiner had Ben het lastig. Hij vergat een keer zijn klok in te 

drukken (beetje roestig) waardoor hij een tijdsachterstand opliep. Uiteindelijk werd het een 

zwaarbevochten remise.  

De verrassing van deze ronde was de nederlaag van Eric Alvares tegen Hans Coenders. Er 

schijnt zelfs een dame geofferd te zijn. 
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Twee debutanten troffen elkaar. David Polka heeft alleen ervaring in korte partijtjes op het 

internet. Hij moest zijn meerdere erkennen in Sjors Bruggink. 

In de strijd van de youngsters was Thomas Alvares (15 jaar) te sterk voor Yaehon Yi (16 

jaar). 

Interessante partijen kunnen ingeleverd worden bij Bert Gerritsma of Ton Bodaan. De partij 

wordt dan met analyses geplaatst in het nieuwsbulletin. Je kunt natuurlijk je partij ook zelf 

analyseren en daarna inleveren. 

 

                              Aad in fel gevecht met Ben 

 

Hieronder volgen de uitslagen: 

Bert Gerritsma – Ton Bodaan  0-1 Hans de Haan – Evert Roeleveld  1-0 

Ben van Ham – Aad Mittertreiner ½-½ Jacques de Wit – Nadeem Taverne 0-1 

Rob Kuijvenhoven– Jan Verheijen 0-1 Wouter Remmerswaal – Selahattin Ciftci 0-1 

Dirk de Jong – Kuaw Moe Thu 0-1 Eric Alvares – Hans Coenders  0-1 

Ruud van Dijk – Willem Hessels 1-0 David Polka – Sjors Bruggink  0-1 

Yaehon Yi – Thomas Alvares 0-1 
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Externe 

Ik ontving de volgende e-mail van de competitieleider van de Haagse Schaakbond. 

“In de bijlage het concept voor de nieuwe competitie. Alleen de vierde 

klasse is nog niet ingedeeld. Voor die klasse ligt het aantal 

deelnemende teams nog niet vast. Het aantal teams in de overige klassen 

is beperkt tot zes. Daar heeft het bestuur voor gekozen omdat door de 

onzekerheid over de coronamaatregelen er op een uitzondering na geen 

dubbelwedstrijden gespeeld kunnen worden en er bovendien nog een basis 

voor de volgende jaren overblijft als er misschien weer meer teams mee 

gaan doen. Bovendien moeten als alles gecomprimeerd tot acht teams 

sommige teams te ver boven hun niveau spelen. 

Ik stel voor om als het seizoen uitgespeeld kan worden, alleen promoties 

door te laten gaan om weer naar groepen van acht teams proberen terug te 

keren. 

Er is voor de slotronden nog geen gezamenlijke ronde ingepland. Als zo'n 

activiteit weer mogelijk wordt, gaan we dat weer doen voor de 

hoofdklasse t/m de tweede klasse. Voor nu staan er gewoon thuis- en 

uitwedstrijden ingepland.” 

HSV heeft twee teams opgegeven voor de externe competitie. HSV 1 komt uit in klasse 1A. 

HSV 2 is ingedeeld in klasse 3A 

Hieronder volgt het programma van beide teams: 

 

HSV 1 Klasse 1A 

Di 2 november 2021 DD 2 – HSV 1 

Ma 6 december 2021 HSV 1 – Schaakhuis 1 

Di 1 februari 2022  Rijswijk 2 – HSV 1 

Ma 21 februari 2022 HSV 1 – Promotie 2 

Ma 4 april 2022  HSV 1 – DSC 2  

 

HSV 2 Klasse 3A 

Ma 8 november 2021 DSC 5 – HSV 2 

Ma 13 december  HSV 2 – Haeghe Ooievaar 2 

Ma 7 februari 2022  HSV 2 – Promotie 3 

Do 17 maart 2022  Botwinnik 3 – HSV 2 

Ma 18 april 2022  HSV 2 – Voorburg 1 

 

Nadeem Taverne heeft zich bereid verklaard teamleider te worden van HSV 1. Bert 

Gerritsma wil het tweede team wel onder zijn hoede nemen.  
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Nadeem en Norbert scoren 100% in Openingstoernooi 

Op maandag 30 augustus was het weer tijd voor ons traditionele openingstoernooi. Met 

de welkome hulp van Willem Hessels en Lex van der Lubbe werden borden en stukken 

neergezet en de klokken ingesteld op het rapidtempo van 15 minuten + 5 seconden 

increment vanaf zet een. Er waren in totaal 26 schakers. Dat waren niet alleen leden van 

HSV. Schaakhuis kwam met een sterke afvaardiging, ook Haeghe Ooievaar en SHTV waren 

met enkele schakers vertegenwoordigd. Verder waren er drie clubloze schakers, onder wie 

een Chinese jongen en een Mexicaan.  We kunnen dus zeggen dat we een internationaal 

toernooi georganiseerd hebben. Wedstrijdleider Hans Coenders had de deelnemers 

ingedeeld in drie groepen van respectievelijk 10, 8 en 8 schakers, die vier ronden Zwitsers 

speelden. 

In groep 1 moest ratingfavoriet Raymond Liem (elo 2080) een nederlaag incasseren tegen 

Ton Bodaan. Raymond verloor vervolgens nog een partij, waardoor hij kansloos was voor 

de eindzege. Ton Bodaan bleef winnen, totdat hij in de slotronde op de eveneens nog 

ongeslagen Norbert Harmanus stuitte. Ton verloor reeds op de 10e zet een stuk, waarna hij 

moest opgeven. Norbert dus op 4 uit 4. Verrassend genoeg moest hij de eerste plaats 

delen met Nadeem Taverne die ook 4 uit 4 scoorde. Beide heren hadden niet tegen elkaar 

gespeeld. Dat kan gebeuren bij een Zwitsers toernooi met slechts vier ronden. Op 

weerstandspunten werd Norbert eerste en Nadeem tweede. Gelukkig had Hans Coenders 

met een vooruitziende blik twee prijzen per groep beschikbaar gesteld, zodat beide heren 

een prijs konden uitkiezen. Ton Bodaan werd uiteindelijk derde met 3 uit 4. 

 

      Hans kon Norbert niet afstoppen. Lex kijkt toe. 
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In groep 2 waren de spelers erg aan elkaar gewaagd. Alleen Bert Gerritsma viel uit de toon 

met 0 uit 4.  Evert Roeleveld kwam geweldig uit de startblokken met twee overwinningen. 

Daarmee had hij al zijn kruit verschoten en moest hij nog twee nederlagen incasseren. 

Wouter Remmerswaal deed het andersom. Na een nederlaag in de openingsronde won hij 

drie partijen op rij en werd daarmee groepswinnaar. De plaatsen twee en drie werden 

gedeeld door Thomas Alvares en Dominique Nierop. Op weerstandspunten werd Thomas 

tweede en Dominique derde.  

In groep 3 was Kyaw Moe Thu op papier de sterkste deelnemer (elo 1605). Hij maakte zijn 

favorietenrol waar en stond slechts één halfje af, zodat hij met 3½ uit 4 de groep won. 

Good old Willem Hessels werd met 3 uit 4 tweede. Willem was bij de prijsuitreiking 

afwezig, waardoor de prijs naar Michelle de Liefde ging. Michelle had de eerste ronde 

gemist en had slechts drie partijen gespeeld, waarin zij 2½ punten haalde. Van de 

debutanten in deze groep scoorden Yaehoon Yi en Sjors Bruggink een keurige 50% met 2 

uit 4.  

Hieronder volgen de eindstanden in de diverse groepen. 

Ranking after round 4 of Openingstoernooi 20212022 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

------------------------------------------------------------------------------- 

  1.    3  Harmanus, Norbert            4.0   6.5   6.50  10.0  1916 2581 +1.29 

        6  Taverne, Nadeem              4.0   6.0   6.00  10.0  1749 2595 +2.22 

  3.    2  Bodaan, Ton                  3.0   7.5   3.50   9.0  1941 2036 +0.51 

  4.    4  Bons, Maurits                2.0   8.0   3.00   3.0  1759 1774 +0.09 

        1  Liem, Raymond                2.0   8.0   1.00   6.0  2000 1772 -1.10 

        9  Van der Lubbe, Lex           2.0   7.5   1.50   4.0  1698 1740 +0.23 

  7.    5  Groenendijk, Dick            1.0  11.0   2.00   4.0  1756 1594 -0.85 

        7  De Haan, Hans                1.0  10.5   0.50   3.0  1727 1588 -0.72 

  9.   10  Sikkes, Piet                  0.5   8.5   0.25   0.5  1696 1507 -0.85 

        8  Van der Holst, Fred          0.5   6.5   0.25   0.5  1700 1519 -0.82 

 

Ranking after round 4 of Openingstoernooi 20212022 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

------------------------------------------------------------------------------- 

  1.   17  Remmerswaal, Wouter          3.0   6.5   4.50   6.0  1587 1806 +1.14 

  2.   14  Alvares, Thomas              2.5   8.5   5.25   6.5  1645 1753 +0.57 

       11  Nierop, Dominique            2.5   7.5   3.25   7.5  1685 1704 +0.09 

  4.   13  Roeleveld, Evert             2.0  10.0   5.00   7.0  1653 1650 -0.02 

       12  Wagner, André                2.0   8.5   4.50   6.0  1682 1619 -0.35 

       18  Alvares, Eric                 2.0   7.0   2.00   3.0  1565 1608 +0.24 

       15  Hofland, Jeffrey             2.0   6.5   2.00   4.0  1612 1610 -0.01 

  8.   20  Gerritsma, Bert              0.0   9.5   0.00   0.0  1549  812 -1.66 
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Ranking after round 4 of Openingstoernooi 20212022 

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We 

------------------------------------------------------------------------------- 

  1.   16  Thu, Kyaw Moe                3.5   6.0   4.50   9.0  1605 1754 +0.56 

  2.   23  Hessels, Willem              3.0   8.0   5.00   9.0  1427 1636 +1.08 

  3.   19  De Liefde, Michelle          2.5   9.0   4.75   5.0  1551 1717 +0.60 

  4.   22  De Jong, Dick                2.0  10.5   4.00   4.0  1444 1433 -0.06 

       24  Yi, Yaehoon                   2.0   8.5   3.50   6.0  1400 1364 -0.20 

       26  Bruggink, Sjors              2.0   5.0   1.00   5.0  1300 1380 +0.43 

  7.   25  Van Dijk, Ruud               1.0   8.5   0.00   2.0  1376 1215 -0.84 

  8.   27  Tenorio, Pablo               0.0   9.5   0.00   0.0  1300  658 -1.23 

       21  Coenders, Hans               0.0   7.0   0.00   0.0  1449  -   +0.00 

       28  Bouma, Henk                  0.0   6.5   0.00   0.0  1283  600 -0.34 

 

Michelle de Liefde speelde slechts drie partijen. Hans Coenders staat wel in de uitslag, maar hij speelde 

niet mee. Henk Bouma speelde slechts één partij. 

 

Kroegloperstoernooi Almelo 
Wouter Remmerswaal nam met schaakmaatje Dominique Nierop op 22 augustus deel aan het 

kroegloperstoernooi in Almelo. Met schaken vielen de heren niet in de prijzen. Toch gingen zijn niet 

met lege handen naar huis. Zij ontvingen de prijs voor het best geklede team. 

   

 

                                       Wouter en Dominique: best geklede team 
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Druk weekend Paul Koks door Paul Koks 

Het laatste weekend van augustus stond voor mij in het teken van de feestelijke 

openingsceremonie van het in gebruik nemen van de buitenschaaktafels in Berkel-Enschot 

en het Kroeg en Loper toernooi in Leiden. 

  

Tijdens de feestelijke openingsceremonie in Berkel-Enschot was ik vooral verslaggever, 

waarbij ik uiteindelijk zelf ook nog een schaakpartij gespeeld heb tegen onze KNSB-

voorzitter WGM Bianca de Jong-Muhren. 

  

Een partij dat in een eindspel terecht kwam met ieder de koning + 1 toren + 3 (fgh-

)pionnen. Vervolgens kom ik niet op het idee mijn toren op dezelfde rij te houden als mijn 

koning. Dan  is een foutje snel gemaakt. Maar ik kan wel terugkijken op een degelijke 

partij. 

 

 

  

Bianca de Jong-Muhren heeft Meesterklasse gespeeld. Op zondagochtend in de eerste 

ronde van Kroeg en Loper tref ik in Heico Kerkmeester opnieuw iemand die Meesterklasse 

heeft gespeeld. Zijn woorden na afloop waren dat ik lang heel goed stond. Het werd een 

remise door zetherhaling. Tegen iemand met een FIDE-rating van 2216. 

  

In de tweede ronde mocht ik aantreden tegen Bart van den Bosch, tegen wie ik alleen nog 

maar verloren had. Ook hier was het de beheerder van de zwarte formatie die uit was op 

herhaling van zetten. Waar ik ook hier zonder probleem in meeging. 
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De derde ronde verloor ik uiteindelijk wel na een spectaculair middenspel. 

  

Vervolgens haal ik drie achtereenvolgende overwinningen tijdens gezellige 

schaakontmoetingen, waarbij ik niet aan de kilometers kom. Doordat een van de volgende 

cafés te bereiken is via de achtertuin van het café waar we verblijven. 

  

In de slotronde speel ik wat opportunistisch in een stemming dat een goed resultaat er 

toch al is. En verlies die partij. 

  

Waarmee een fantastisch schaakweekend afgesloten kan worden. 

 

Kroeg & Loper Toernooi Leiden door Hans Coenders 

Tijdens de simultaanwedstrijd door Stefan vorige week heb ik me laten verleiden om op 

zondag 29 augustus met een gemengde afvaardiging van Haeghe Ooievaar mee te doen 

aan het Kroeg & Loper Toernooi 2021. Jeffrey Hofland van Schaakmat Westland was mijn 

partner. 

Het was koud en nat. Maar de dag zou uiteindelijk toch succesvol voor ons verlopen. Bij de 

uitslagen op de site van LSG staat dat Jeffrey en ik 7 bordpunten hebben gescoord. Dat is 

niet helemaal correct. Ik heb drie partijen gewonnen en Jeffrey volgens mij twee. Trouwens 

wel allemaal leuke partijen gespeeld. 
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De eerste was tegen twee spelers van Rijswijk. Zij met het eerste glas bier! Wij netjes aan 

de koffie. En zij natuurlijk met een veel hogere rating dan wij (Zwitsers). We gingen 

duidelijk en onvermijdelijk ten onder. Niet helemaal zonder weerstand, maar het verschil 

was te groot. De volgende partij was tegen twee jeugdige clubgenoten van Bert Corneths 

nieuwe club uit Voorschoten. Die slag dachten wij wel te kunnen winnen en het ging ook 

lange tijd goed. Maar helaas waren wij opnieuw niet in staat om het tot een goed einde te 

brengen. Jeffrey strandde in het eindspel en ik raakte verstrikt in mijn eigen felle aanval, 

compleet met zware offers, en moest opgeven. Achteraf bleek de jonge dame die tegen 

Jeffrey speelde, afgelopen augustus kampioen bij de meisjes Groep A in Almelo te zijn 

geworden. Geen schande dus. 

De volgende wedstrijd was tegen meer bekende spelers. Frans Vreugdenhil en Ronald 

Etten uit het Westland. Ik speelde tegen Ronald en dit was echt zo’n partij van: DIE HAD IK 

MOETEN WINNEN! Met drie pionnen meer en vervolgens stukwinst binnen handbereik, 

dacht ik binnen te zijn. Met ieder nog 1 ½ minuut op de klok moest ik kiezen tussen een 

loper of een toren slaan. Ik wilde er niet te veel tijd aan besteden en sloeg de toren. Die is 

immers meer waard. Fout! Want bij de volgende zet werd ik genadeloos door die stomme 

loper mat gezet. Totaal over het hoofd gezien! 

Na de lunch, die helemaal geen lunch was vanwege tijdgebrek, snelden wij naar het 

volgende bord. We kwamen te laat aan en zaten met het slechte weer ook nog buiten! 

Koud! De tegenstanders hadden de klokken al gestart en we begonnen met vier minuten 

achterstand! Na een poosje spelen bleken mijn dame en koning verkeerd om te staan. Dat 

hebben we maar zo gelaten. Wat een gedoe! Gelukkig had ik nog geen bier besteld want 

anders waren mijn handen vastgevroren aan het glas. Waarschijnlijk was dit echter wel het 

juiste recept voor winst, want hier keerden onze kansen. Onder de zware omstandigheden 

wonnen plotseling zowel Jeffrey als ik de partij. Hoera! Onze dag kon niet meer stuk. 

En opnieuw helemaal naar de andere kant van Leiden lopen. Dit keer waren onze 

tegenstanders te laat en dachten wij ook maar de klok aan te zetten. Beetje flauw, maar het 

probleem is dat je in moeilijkheden komt, als je weer te laat bij de volgende wedstrijd 

arriveert. Dus: Ik de klok gestart. Uit mijn onbekendheid met deze actie blijkt hoe weinig ik 

van dit soort dingen snap. Ik had weliswaar de klok gestart maar verzuimd met wit de 

eerste zet te spelen en de klok in te drukken! Na aankomst van mijn tegenstander de klok 

maar opnieuw ingesteld… Inmiddels was ik weer een beetje opgewarmd en tijdens het 

eerdere wachten het eerste glas bier van de dag besteld. De goden waren ons niet 

vergeten en ook deze twee partijen gingen naar Jeffrey en mij. Verdiend gewonnen, al zeg 

ik het zelf! 

Daarna togen Jeffrey en ik naar het Snookercentrum dat ook weer een eind lopen was. 

Daar werden wij opgewacht door opnieuw twee jeugdige spelers. Dit keer uit Hilversum. 

Wat een grappenmakers waren dat. De guitigerd tegen wie ik speelde, testte of ik de 

theorie bij een aanval op f7 voldoende beheerste. Normaal heb ik daar wel moeite mee, 
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maar gelukkig deed ik het deze keer goed en kon ik snel het initiatief naar mij toe trekken. 

Na een gemene vork met paard (die ik wel netjes voorbereid had) stond ik een dame en 

nog wat stukken voor. Opgeven was de beste keuze. Deze grappenmaakster zat daar 

helemaal niet mee en nodigde mij uit tot een potje weggeefschaak. Hoe vaak ik het ook 

probeerde, dit kon ik onmogelijk winnen van deze pretverkoopster. Haar partner liet zich 

niet onbetuigd in het maken van allerlei bijdehante opmerkingen tijdens zijn partij tegen 

Jeffrey, die hij en passant ook nog wist te winnen. Ik verdenk mijn tegenstandster ervan dat 

ze expres haar echte partij zo snel verloor, zodat ze mij kon uitdagen voor snelschaak. 

De dag vloog voorbij. De laatste ronde brak al weer aan. Met enige vertraging doordat 

deze ronde, in tegenstelling tot de eerdere ronden, nu volgens de actuele scores werd 

ingedeeld. Dat betekende dat Jeffrey en ik het weer zwaar voor de kiezen kregen. Heel 

langzaam werden we resoluut ingepakt. Mijn tegenstander had een enorm pionnenfront 

waar ik niet doorheen kon komen. Dat leidde tot het vaststaan van mijn stukken en ik kon 

de verdediging niet meer overeind houden. Helaas… 

Bij elkaar hebben we dus vijf bordpunten behaald. De geflatteerde score op de website van 

LSG (zeven punten) komt, achteraf bezien, doordat wij de uitslag van de laatste partij niet 

juist hebben doorgegeven. Excuses aan onze tegenstanders daarvoor! 

Om dit verhaal met een cliché af te sluiten: 

Na afloop zijn we met een grote groep gaan eten. Het was een gezellig einde van een 

geslaagde dag! 

Redactie: Het toernooi werd gewonnen door de internationale meesters Casper Schoppen 

en Arthur Pijpers met de maximale score van 14 matchpunten in zeven ronden. Paul Koks 

en Luuk? Hoogeveen behaalden zes matchpunten, evenals het duo Dominique 

Nierop/Wouter Remmerswaal. Het duo Hans Coenders/Jeffrey Hofland behaalde vijf 

matchpunten. 

23e Druiventrosschaaktoernooi – Open Rapidschaakkampioenschap van 

Noord-Brabant (NBSB) door Paul Koks 

 

Zaterdag 4 september werd dit toernooi georganiseerd met een wereldkampioen in het 

deelnemersveld: Eline Roebers van VAS werd onlangs Wereldkampioen online schaken t/m 

14 jaar. 

  

Het toernooi is op 4 september 2021 terecht gekomen na driemaal te zijn uitgesteld. 

  

Voor deze zaterdag staat het toernooi alweer enkele maanden op het programma en dat 

kwam tot uiting in het aantal inschrijvingen. Met plaats voor maximaal 100 deelnemers 

kwamen er 120 aanmeldingen binnen. 
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Met 18 inschrijvers die niet kwamen zonder afmelding waren er uiteindelijk 82 schakers in 

de zaal om er een grandioze dag van te maken. 

  

De 82 schakers werden verdeeld over een A-groep met 22 schakers, een B-groep met 20 

schakers en een C-groep met 40 schakers. 

  

Om het corona-verantwoord te houden werd de lunchpauze in shifts gehouden: groep A 

en B gingen lunchen na de 2e ronde en groep C na de 3e ronde. 

  

Voor de lunch heeft De Oude Toren ook gezorgd: een kom soep en twee belegde broodjes 

werd geserveerd in een aparte ruime zaal. 

  

In de C-groep was ik als derde geplaatst, maar doordat enkele tegenstanders een 

uitstekend toernooi draaiden kon ik die plaatsing niet waarmaken. Maar daar staat 

tegenover dat er steeds leuke, interessante partijen op het bord kwamen en daar speel je 

zulke toernooien vooral voor. 

  

In de eerste ronde had ik het beheer over de witte formatie in de strijd tegen Quinten van 

Asseldonk die in dit toernooi op 4 punten gaat uitkomen. Mijn aanpak leek goed te lopen, 

waarbij het lukte de zwarte formatie ruimtebeperking op te leggen. Bij een nieuwe pionzet 

zag ik na uitvoering dat ik een andere pion ongedekt liet. Quinten zag dat ook en dat was 

het begin van het einde van mijn stelling. 

  

Na een vlotte overwinning in de tweede ronde met de zwarte formatie mocht ik opnieuw 

met de witte formatie tegen een tegenstander die het hele toernooi prima partijen 

voorschotelde en op 4½ punten zou gaan uitkomen:  Danny Oppers. 

  

Er kwam een Boedapester Gambiet op het bord, waarbij er op gegeven moment de d- en 

f-lijn open kwamen te liggen. Er was felle strijd, waarbij ik op gegeven moment een mat-

ingang over het hoofd zag. 

  

Wanneer je tegenstander dat wel ziet is het over en uit. 

  

De soep en de broodjes liet zich goed smaken tijdens een lunch waarbij ik gezelschap had 

van Tim Brouwer. Die tijdens Olympisch Festival in dezelfde groep zat en een mindere 

zondag draaide. Waardoor ik gedeeld eerste kon worden en hijzelf buiten de  prijzen viel. 

  

Dit toernooi revancheerde hij zich en werd uiteindelijk derde met 5½ punten. 

  

In de vierde ronde volgt een partij tegen een oude bekende uit de Eindhovense periode 

tijdens toernooien. Lang worden er goede zetten gevonden, totdat een 

concentratieprobleem zich aandient. Waar ik van weet te profiteren. 
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In de vijfde ronde kan ik een aanpak vinden, waarbij ik een loper ‘offer’ voor drie pionnen 

op de koningsvleugel, waarbij ik een gepasseerde e-pion creëer die niet meer af te 

stoppen is. Valt toch wel onder de categorie: ‘mooie overwinningen’ 

  

In de zesde ronde komt er het Engelse systeem op het bord tegen Jan Groos en speelt hij 

zijn e-pion in 2 zetten naar e4. Een tempovoordeel waar ik uiteindelijk geen optimaal 

gebruik van weet te maken. In een grandioos middenspel creëert wit een gepasseerde 

vrijpion waarvan ik denk dat ik die wel keep. Maar het gaat uiteindelijk ten koste van een 

loper en dus een vol stuk. Daarmee ga je het niet redden in het eindspel. 

  

In de slotronde presenteert mijn tegenstander het Hollands. Op Chessable.com volg ik al 

een poosje de training Destroy the Dutch en die training komt in deze partij opnieuw tot 

uiting. 

  

Waarmee ik op 4 uit 7 kom na een toernooi met stuk voor stuk interessante partijen. 

  

Na de prijsuitreiking volgt nog een gezamenlijk eten in het restaurant van Hotel De 

Druiventros, wat zeer gezellig was. 

  

 

 

 

 

 


