Helaas was de tweede ronde minder spectaculair als de eerste ronde. Toch waren er een aantal
partijen die het aanzien waard waren zoals de ontmoeting tussen de heren Hans Groffen en Bert
Henderikse. Naar die confrontatie gaan wel zo kijken.
Er was een partij waar wat twijfels over waren. Niet dat er niet oneerlijk gespeeld zou zijn, maar
meer over de snelheid van het tijdsverbruik van één van de spelers. Een zeer merkwaardige
gebeurtenis. Het gebeurde in de partij tussen Jeroen Hekhuis en Corné Boogaard.
Wit: Jeroen Hekhuis (2114)
Zwart: Corné Boogaard (1864)
Één uurscompetitie deel 2, tweede ronde

Stelling na 31. Pe4.
Het valt op dat de zwartspeler nu al enorm weinig tijd over heeft, terwijl er gezien de saaiheid van
de partij toch niet echt nagedacht zou moeten zijn. Dat is erg verdacht. Vorige week had onze
Dordtenaar al verbindingsproblemen en toen had hij een lange Franse partij. Wellicht dat daarom
de verbinding verbroken werd.

Nu was er dus een probleem met de tijd. De minuten vlogen voorbij en dat was met de verbinding
van vorige week allerminst het geval. Corné had gezien het feit dat hij vorige week problemen
had met zijn verbinding nu een supersnelle 5G verbinding aangeschaft en blijkbaar was deze zo
snel dat zijn tijd ook sneller verstreek in de partij tegen Jeroen. Toeval of niet?
Overigens is de stelling na de gespeelde zet van Jeroen nog aardig in evenwicht. Maar ja, die
verrekte 5G. Corné kwam met de volgende zet op de proppen.
31. ? c4?
Dit is niet goed en verliest een pion. Gezien de weinige minuten die er nog op de klok stonden zou
het al een lastig verhaal gaan worden. 31. ? De5 is veel beter. Er kan dan 32. Ta7 volgen. 32. ?
Dxd5 kan dan net. Na 33. Pf6+ staat de dame ongedekt en staat zwart schaak. 34. ? Pxf6 repareert
alles. Na 35. Df5 blijft wit op de f-pion van zwart dreigen en waarschijnlijk is dat voldoende voor
een resultaat. De computer geeft 0.00 aan in ieder geval.
32. bxc4 bxc4 33. Tc1 Tb4
33. ? Tc8 lijkt logischer. Basisregel is een toren achter een vrijpion.
34. Pd2 Dc7
Het wordt dame achter vrijpion?
35. De4
Zwart mag dan wel een vrijpion hebben, maar voor hoelang. Bovendien verdwijnt zijn tijd ook als
sneeuw voor de zon.
35. ? Pf6 36. Dd4 Pd7 37. Txc4 Txc4 38. Pxc4 Pc5 39. Df4 Pd3 40. Dd4 Pc5 41. Pd2 Da5 42.
Pf3 Pb3 43. Dc4 Pc5 44. Df4
En Corné hielt het voor gezien in deze saaie stelling. De stelling met een pion minder is niet
super, maar het is ook nog niet zomaar gewonnen. Waarschijnlijk is het volgende week gewoon
weer een trage verbinding. Dan gaat de tijd tenminste niet zo snel.
Een stuk vermakelijkere partij was zoals gezegd die tussen Hans en Bert. In de eerste editie had

Bert Hans helemaal van het bord gezet, maar weigerde vervolgens de definitieve klap te geven.
Hans zwijnde toen nog naar remise. Eens kijken wat deze interessante ontmoeting deze keer
oplevert.
Wit: Hans Groffen (2140)
Zwart: Bert Henderikse (1857)
Één uurscompetitie deel 2, tweede ronde

Stelling na 16. Lxf3
Wit staat al wat fijner en heeft wat meer ruimte. Toch moet de witspeler nog maar even zien te
winnen. Zwart helpt hier wel een handje mee.
16. ? c6?
Zwart gaat het hier erg moeilijk krijgen. Na bijvoorbeeld 16. ? dxc4 17. Td1 c6 18. Dc1 Pf6 19.
Pe5 staat wit wel wat beter, maar lijk alles nog wel speelbaar voor zwart.
17. Dg5!

Een sterke zet van onze man die ook wel eens aan de overkant speelt in betere tijden.
17. ? Df8?
Niet de beste zet, maar de zet die de computer aangeeft is ook niet iets om over naar huis te
schrijven. 17. ? e5 18. dxe5 Dc5+ 19. Kg2 Pf8 20. Ph6+ Kh8 21. cxd5 gxh6 22. Df6+ Kg8 23.
Td1 De3 24. dxc6 bxc6 25. Dxc6 en de zwarte stukken kunnen alleen maar toekijken hoe wit de
arme zwarte koning aanpakt.
18. cxd5 exd5 19. Lxd5! (zie diagram)

19. Tf1 Kh8 20. Lxd5 geeft ook wel een aardige stelling.
19. ? cxd5 20. Tf1
Ook de witte toren gaat meedoen met de aanval, terwijl de zwarte toren nog lang niet meedoet in
de partij.
20. ? De8

Wat is er nog aan te redden. De gare engine van chessbase.com geeft aan dat dit een fout is en dat
Bert 20. Dxf1 + had moeten spelen. Ook dan is het gesneden koek voor Hans/
21. Ph6+ Kh8 22. Pf7+
Is goed en geeft mat in #7. 22. Tf7 zou mat in #5 gegeven hebben.
22. ? Kh8 23. Pd6 h6 24. Dxd5+
Bert had genoeg gezien van Hans zijn aanvalsdriften. Een prima partij van Hans die eigenlijk
slechts een klein foutje van Bert genadeloos afstrafte.
Hans blijft net als Jeroen zonder puntenverlies. Eens kijken hoe René en Collin het er vanaf
brachten.
Wit: René Tiggelman (2209)
Zwart: Eric van Driel (1743)
Één uurscompetitie deel 2, tweede ronde

Stelling na 39. ? Kf7
Eric houdt tot nu toe goed stand en tot aan het eindspel was hij zeker niet de mindere. Zoals het
wel vaker gaat wint uiteindelijk de betere speler toch omdat deze het eindspel beter beheerst. Of
dat nu ook het geval is zult u zien. In ieder geval heeft de witspeler nu een betere stelling. De
zwarte loper heeft het moeilijk en kan eigenlijk niet fatsoenlijk mee doen. Daar en tegen heeft
Reneetje twee fraaie paarden. Okay, ze doen nu ook nog weinig, maar in zo?n stelling kun je beter
twee knollen hebben dan een knol en een loper die niet zo veel schade kan aanrichten.
40. Kg3 Kg7 41. Kh4
Het plan van wit is duidelijk. Hij probeert de zwarte stelling op de koningsvleugel open te breken.
Zwart probeert alleen maar tegen te houden. Overigens is er op de damevleugel ook niet veel te
beginnen voor hem.
41. ? Kh7 42. Kh5 Kg7 43. h4 Kh7
Dit is niet de beste zet. 43. ? Pc7 is beter want dan kun je daarna met Pe8 het veld f6 nog onder
controle houden. De witspeler blijft zich dan overigens ook erg comfortabel voelen.
44. g5 hxg5 45. hxg5 fxg5 (zie diagram)

Wit heeft zijn zin gekregen en de aanval op de koningsvleugel lijkt te slagen. De arme zwartspeler
kan enkel toekijken hoe wit de klus gaat klaren.
46. f6 Lf8 47. Pxg5+ Kg8 48. Pxe5
De witte paarden zijn helemaal los en daar kan zwart niets meer tegen beginnen.
48. ? Pc5 49. Pxc6
Eric vond het wel mooi geweest na het wederom wegsnoepen van een pionnetje. Keurig gespeeld
van René. Vanuit een gelijk opgaande partij toeslaan in het eindspel met prima spel.
René deed wat ie moest doen, althans om voor de titel te strijden. Eens kijken of de nummer twee
van de plaatsingslijst geen averij op loopt. Tegenstander Carl Schoor kan best taai zijn, maar is
wel duidelijk een betere speler met de witte stukken. Misschien toch een verrassing met de zwarte
stukken?
Wit: Collin Boelhouwer (2156)
Zwart: Carl Schoor (1793)

Één uurscompetitie deel 2, tweede ronde

Stelling na 7. ?Dd7
Dit schijnt nog allemaal theorie te zijn. Hier is ook nog helemaal niets aan de hand en wat een
theoriebeesten zijn het toch!
8. 0-0 exd4
Het kan allemaal wel maar waarom zou je de pionnen niet laten staan? Direct 8. ?Lb6 is wel zo
prettig. De druk op d4 wordt opgevoerd en Pa5 dreigt ook. Na bijvoorbeeld 9. Lb5 a6 10. La4 La7
11. d5 b5 12. dxc6 Dxc6 staat zwart duidelijk beter.
9. cxd4 Lb6
Nu is het minder goed en was Pf6 beter geweest. Er volgt een deel van de bovenstaande variant,
maar dan met al een eerdere ruil in het centrum.
10. Lb5 a6 11. La4 Kd8?

Als je nu 11. ? La7 had gespeeld werkte het trucje in de eerdere variant niet. Het centrum is
immers open gegooid. Na 11. La7 12. d5 b5 13. dxc6 Dxc6 volgt 14. Db2 of 14. Pg5 met
duidelijk voordeel voor wit. Overigens was 11. ? Kf8 nog wat handiger geweest dan het gespeelde
kd8.
12. d5 (zie diagram)

Uiteraard zou je bijna zeggen. Nu gaat de fik er in.
12. ? Pa5 13. Dc3 Dxa4
Wat moet de zwartspeler anders. Wit staat nu al heel goed, maar ja, dan moet hij het nog wel even
afmaken.
14. Dxg7
Nu zie je dat Kd8 niet handig was en dat Kf8 beter was uitgekomen.
14. ? Pe7 15. Dxh8+ De8 16. Dxh7

Wat een materialist hé die Collin. Ook nog eventjes een pion meesnoepen. Was overigens ook de
beste zet.
16. ? Lg4 17. Pg5 Ld4
Misschien raakt de witspeler nu van slag, want er staat prompt een toren in op a1. De zwarte
stelling is echter zo aangetast dat wit de regie blijft voeren.
18. Ld2 Pc4?
Hier kon zwart in ieder geval een kwal terugwinnen met 18. ? Lxa1. Nu kan wit consolideren en
zijn toren behouden.
19. Lc3 Lxc3 20. Pxc3 Pe5 21. f4 f6
De zet f6 was beter op de vorige zet, nu is er geen houden meer aan.
22. fxe5 fxg5 23. Dh6 Pg6 24. Dxg5+
Zwart ziet er geen brood in en geeft op. De witspeler heeft een kleine onnauwkeurigheid van de
zwartspeler genadeloos afgestraft. Overigens stond er op chess.com een remise als einduitslag. Zal
ook dit een complottheorie zijn?
Wit: Albert Vermue (1722)
Zwart: Henrik Westerweele (2012)
Één uurscompetitie deel 2, tweede ronde

Stelling na 26. Th1
Er is al heel wat gebeurd in deze partij, maar hier komen we een beetje bij de beslissing in deze
partij. Beide spelers hebben wel wat kansjes gemist, maar met ongelijke lopers zou het bij een
grootscheepse afruil ook zomaar remise kunnen worden. Met de grote stukken er op en de zet van
Albert gaat zwart de regie overnemen.
26. ? Le6 27. Th4 Tf3
De zwartspeler weet goed waar het om draait en komt op de pijnlijke witte velden binnen.
28. Dd2 Taf8 29. Te1 Dd7 30. g5
Wit probeert er vol voor te gaan op de koning van de zwartspeler, maar of daar zijn kansen
liggen? Bovendien stond g5 ook nog eens dubbel in.
30. ? Lg4
30. ? Td3 31. Dc2 Tff3 ziet er ook wel aardig uit voor onze zwartspeler.

31. Te3 Df5 32. Txf3 Dxf3+
32. ? Lxf3 is beter. 33. Kh2 e3! Na 34. Dxe3 volgt 34. ? Db1+ met goede afloop voor zwart. Na
34. fxe3 volgt 34. ? Dxg5 35. Df2 Lg4. Met beter spel voor zwart.
33. Kh2 Dd3 34. De3 Tf3 35. De1 Ld7 36. Tf4 (zie diagram)

36. ? Txf4 37. Lxf4 Dh3+
Ai. Binnen zonder kloppen.
38. Kg1 Dxh5?
Dit geeft wit de kans om nog in de partij te blijven. Na 38. ? Lg4 39. Df1 Df3 40. Lg3 e3! Is het
zwart die er met de volle buit vandoor gaat.
39. De3 Dd1+ 40. Kg2 Lg4 41. Ld6?
Nu gaat het mis. Na 41. Lh2 blijft zwart beter staan, maar is het nog niet direct gewonnen.

41. ? Lf3+ 42. Kg3 Dg1+ 43. Kf4 Dh2+ 44. Kf5 Dxd6
Nu is het nog steeds ongelijke lopers, alleen dan in aantal op het bord. Albert vond het genoeg en
gaf de felicitaties aan Henrik.
Uitslagen tweede ronde:
1. René Tiggelman-Eric van Driel 1-0
2. Collin Boelhouwer-Carl Schoor 1-0
3. Hans Groffen-Bert Henderikse 1-0
4. Jeroen Hekhuis-Corné Boogaard 1-0
5 . Albert Vermue-Henrik Westerweele 0-1
Indeling derde ronde:
1. Carl Schoor-René Tiggelman
2. Bert Henderikse-Collin Boelhouwer
3. Corné Boogaard-Hans Groffen
4. Henrik Westerweele-Jeroen Hekhuis
5. Eric van Driel-Albert Vermue
Stand na tweede ronde:
1. René Tiggelman, Collin Boelhouwer, Hans Groffen, Jeroen Hekhuis 2,0
5. Henrik Westerweele 1,5
6. Corné Boogaard 0,5
7. Bert Henderikse, Carl Schoor, Eric van Driel, Albert Vermue 0,0.

