Waar Hans Groffen wederom averij heeft opgelopen gaan de koplopers gewoon door met waar ze
mee bezig waren. Punten pakken. René Tiggelman, Collin Boelhouwer en Jeroen Hekhuis
hebben alle drie nog de volle buit. Hans moet flink in de achtervolging na een remise tegen
Henrik Westerweele.
Laten we beginnen met de eerste geplaatste René. Hij moest het de vierde ronde opnemen tegen
de nog puntloze Bert Henderikse. De ontmoeting tussen de beide heren is altijd interessant zeker
omdat Bert goed theoretisch onderlegd is.
Wit: René Tiggelman (2209)
Zwart: Bert Henderikse (1857)
Één uurscompetitie deel 2, vierde ronde

Stelling na 26. ? hxg4
Dit is een onnauwkeurigheid. De stelling was de hele tijd iets prettiger voor wit, maar er was voor
de zwartspeler duidelijk nog geen man over boord.

Bert vertelde dat hij 26. ? De5 van plan was en daarom had hij in een eerdere fase Dc7 gespeeld.
Laat De5 nu ook net de beste zet zijn. Bert taxeerde de stelling verkeerd en dacht dat het allemaal
niet goed was voor zwart. Na 27. gxh5 Dxh5 28. Dxh5 gxh5 29. Lf3 lijkt wit een pion te winnen
en dat was de reden dat Bert niet met zijn dame naar e5 ging. De schade valt echter reuze mee na
29. Lf3. Na bijvoorbeeld 29. ? Kg7 kan wit de pion wel pakken, maar is dat eigenlijk helemaal
niet zo goed. Bijvoorbeeld 30. Lxh5 Pe4 31. Lf3 e5 32. Lxe4 exd4 en zwart staat zelf iets beter.
32. T4d3 Pc3 geeft zwart ook een mooie stelling.
27. Txg4
Is niet nauwkeurig. Met 27. h5 krijg je een directere aanval op de zwarte koning. Na bijvoorbeeld
27. ? f5 volgt 28. hxg5 Tb6 29. Lxd5! Dg7 (Na 29. exd5 krijg je 30. Txd5 Tb7 31. Tc1 g3 32.
Tdxc5 gxf2+ 33. Kxf2 Db6 34. De3 met een plezantere stelling voor de witspeler) 30. De3 exd5
31. Txd5 Df8 32. g7 Kxg7 33. Dg5+ Kh7 34. Txf5 met ruimschootse compensatie voor het
geofferde stuk.
27. ? Pd7 28. h5 Pf8 29. hxg6 Pxg6 30. Txg6
René wilt snel winnen en wellicht naar de voetbal kijken of iets anders. Het gespeelde Txg6 is
niet slecht, maar met iets meer geduld zou het zwarte paard flink onder druk komen te staan. Na
30. e4 Tb6 31. exd5 Dc2 32. Lf3 exd5 33. Kg2 Dc3 34. Lxd5 en wit staat duidelijk beter.
30. ? fxg6 31. Dxg6+ Dg7 32. Dxe6+ Kf8?
Dit is niet goed. Na 32. ? Kh8 valt de schade misschien nog mee, ondanks dat wit behoorlijk wat
extra pionnen heeft meegesnoept. 33. Txd5 Tc1+ 34. Kh2 ziet er wel eng uit op de kale koning
van Bert, maar volgens de engine zou dat nog mee moeten vallen.
33. Txd5 Tc1+ 34. Kh2 Df7?? (zie diagram)

?Ik wilde 34. ? Dc7+ spelen, ?pakte? Dg7 op, maar zette dat stuk (om nog na te denken) even
?terug? op f7?, zuchtte Bert. Bert vervolgde: ?Stel 34. ? Dc7+ 35. Kh3 ? (René:? Ik dacht dat
mijn koning op g4 wel veilig stond.?) 35. ? Dh7+ 36. Kg4 Dg8+ 37. Dxg8+ Kxg8 met een
duidelijk slechter eindspel voor zwart. Maar okay, er kan nog gespeeld worden.? Overigens is niet
35. Kh3 het beste, maar verrassend 35. Te5. Na 35. ? Tc5 volgt 36. Ld5! Dh7+ 37. Kg3 en wit
wint gemakkelijk.
Bert vertelde dat er na de partij nog wat grappigs gebeurde. ?René en ik chatten wat over de partij
en wisselden varianten uit. Hij zag iets dat ik had overzien en ik chatte ?Shit??. Ik kreeg een
waarschuwing en werd geblokt voor 60 minuten! Vanaf nu zal ik steeds mijn taal kuisen als
meneer Chess.com in de buurt is.?
Een beetje overdreven van meneer chess.com, maar misschien is dit niet het eerste voorval met de
heer Henderikse. Overigens zijn er meer rare dingen geweest tussen spelers en meneer chess.com,
waarbij meneer chess.com er niet sterk op staat. Daarmee geven we Bert natuurlijk het voordeel
van de twijfel.
René blijft zoals eerder gezegd een volle honderd procent score houden. Eens kijken naar Collin.

Die moest tegen Corné Boogaard. Collin is gewaarschuwd, want Corné had in de vorige ronde
nog Hans opgerold.
Wit: Collin Boelhouwer (2156)
Zwart: Corné Boogaard (1864)
Één uurscompetitie deel 2, vierde ronde

Stelling na 25. De4
We komen er in na De4 van Collin. Collin heeft al een kansje op een betere stelling gehad en
hiermee is de stelling weer gelijk. Corné had gekozen om zijn torens op de g-lijn te posteren om
de witte koning te betasten, maar de d-lijn was een betere optie geweest. De wit speler kan het op
deze manier makkelijk bij elkaar houden en daarmee staat zijn koning veilig. Overigens kwam de
dame van f3 en was een betere zet 25. Lc4 geweest. Een leuke variant is dan 25. ? T8g7 26. Lxf7
Txf7 27. Db3 met prachtspel voor de witspeler.
25. ? Dc5?

Dit is niet de beste zet. Na 25. ? Dd5 is het nagenoeg gelijk.
26. De2 Ld8 27. Le4 Lb6
27. ? f6 was wat beter. Dan blijft e5 ook gedekt zonder dat de dame daar aan moet blijven plakken.
28. Tgf1 Td8 29. c3 La5 30. Db2
30. Da2 is wat beter.
30. ? b6?
Er komen wat foutjes in het spel van Corné.
31. De2 Kb7 32. Tbd1 Tgg8 33. Dh5? (zie diagram)

Nu doet Collin het niet helemaal goed. 33. Da2 geeft voor wit goede aanknopingspunten.
33. ? Lxc3??

Een pion slaan is lekker, maar op dit moment kan de stelling dit niet aan. Na bijvoorbeeld 33. ?
Dc4 is een optie 34. Lf3 Lxc3 (nu wel) 35. Tc1 e4 36. Le2 Db3 37. Ld1 Dc4 38. Le2 met
zetherhaling.
34. Dxf7+ Kb8 35. Td7
35. Tc1 is sterker. Na 35. ? Db4 of 35. ? Da5 volgt 36. Lxc6 en zwart kan inpakken. Overigens zit
er nog een grapje in de stelling. Na 36. ? Da6 kan wit niet op c3 slaan, vanwege Dxf1.
35. ? Txd7 36. Dxd7 Tc8 37. f6 Dd4 38. Df5 Dd6
Misschien lijkt het allemaal nog wel te houden voor zwart, maar denk dat het grote probleem de fpion is. Of toch de koning op de damevleugel. Dit is overigens typisch een voorbeeld dat
ongelijke lopers niet remise is. Vaak is ongelijke lopers in het voordeel van de speler die actiever
staat.
39. Tc1 Ld4 40. f7
Nog één stapje?
40. ? c5 41. Lf3 Tf8 42. De4 Txf7? (zie diagram)

Nu is het definitief klaar. Toch weer te gretig om een pionnetje mee te snoepen al had het voor het
resultaat niet uitgemaakt.
43. Da8+ Kc7 44. Db7+ Kd8 45. Dxf7
En Corné gaf op. Naast de ongelijke lopers op het bord waren er nu ook ?ongelijke torens? op het
bord. Een rommelig potje waar Corné zoals hij zelf verwoordde de klust kwijt raakte.

Dan de derde koploper. Dat is Jeroen. Hij speelde tegen Albert Vermue. Voor degene die een
verslag op de site schrijft ook wel eens lekker als er zo?n partij bij zit. Die lange ingewikkelde
potten van René en Collin is zware kost. Jeroen, bedankt voor de snelle service. Of moet ik
Albert bedanken?
Wit: Albert Vermue (1722)
Zwart: Jeroen Hekhuis (2114)
Één uurscompetitie deel 2, vierde ronde

1. e4 c5 2. d4 cxd4 3. c3
Een van Albert zijn favoriete openingen. Het Morra gambiet.
3. ? dxc3 4. Pxc3 Pc6 5. Lc4 e6 6. Pf3
Allemaal nog volgens de theoretische paden.
6. ? Dc7 7. De2 Pf6 8. 0-0 Pg4
Een smerig zetje. Wit kan geen 9. h3 spelen vanwege 9. ? Pd4!
9. Td1 Lc5 10. Pb5 Db8 11. Pfd4?? (zie diagram)

Dit is een pijnlijke blunder. Wit had 11. b4 kunnen spelen. Na bijvoorbeeld 11. Pxb4 12. Pbd4
Pc6 13. Lb2 heeft zwart weliswaar twee pionnen verorberd, maar wit heeft daarvoor wel enige
compensatie gekregen. Er zijn in de Morra ook varianten bekend met bxc3 en cxb2 waarna wit
pas de pion terug pakt met Lxb2. Dit om actief voor de dag te komen. Vaak pakt de zwartspeler
dan ook niet op b2.

11. ? Dh2+! 12. Kf1 Dh1#
Na Dh2 zag Albert dat ie mat ging en was hij nog zo sportief om Jeroen ook daadwerkelijk de mat
zet te laten doen.
Wit: Hans Groffen (2140)
Zwart: Henrik Westerweele (2012)
Één uurscompetitie deel 2, vierde ronde

Stelling na 14. ? Da5?
Hans had vanuit de opening al een klein plusje. Door deze zet wordt het een grote plus. 14. ? Lb4
15. Txe8+ Dex8 16. dxc6 bxc6 17. Lb3 geeft wit een wat makkelijke speelbare stelling.
15. Lf4?
Hans profiteert niet van de blunder van Henrik. Na 15. dxc6 Pe5 16. Dg3 Pxc6 17. Txe7! Pxe7 18.
Lxf6 is het wit die de teugels stevig in handen heeft.

15. ? Pb6 16. dxc6
Mooie zet. 16. ? Pxc4 is niet goed vanwege 17. cxb7 Tad8 18. Txd8 Txd8 19. Txe7 en zwart kan
wel inpakken.
16. ? bxc6 17. Lc7 Db4 18. Lb3 Tac8 19. Lxb6
Waarom zou je de loper ruilen? Na 19. Le5 staat wit nog steeds prima en heeft zwart een gare
pionnenstructuur op de damevleugel.
19. ? axb6 20. Pe4 h6 21. a3 Da5 22. Te2 c5 23. Tde1 Kf8? (zie diagram)

Een blunder van de zwartspeler. 23. Tf8 is nog speelbaar al is het erg passief.
24. Pxf6?
Hans grijpt zijn kans niet en maakt met deze zet geen goede keuze. 24. Lxf7! is winnend.
Prachtig, maar achter het scherm best lastig te vinden. 24. ? Kxf7 25. Pxf6 Dxe1 26. Txe1 Lxf6
27. Txe8 Txe8 28. Db7+ is erg goed voor wit. Na 25. ? gxf6 in plaats van 25. ? Dxe1 volgt 26.

Kh5+ Kf8 27. Dxh6+ Kg8 28. b4 Dxa3 29. Txe7 met de volle winst. Na 25. ? Lxf6 volgt 26.
Dh5+ g6 27. Dd5+ Kf8 28. Dd6+ Le7 29. Txe7 met een totaal gewonnen stelling voor wit.
Overigens allemaal niet heel eenvoudig. Dat moet gezegd worden.
24. ? Lxf6 25. Txe8 Txe8 26. Txe8 Kxe8 27. Dc6
Wit staat hier natuurlijk wel prettiger, maar ja het is niet zomaar gewonnen.
27. ? Kd8 28. Dd6+ Ke8 29. Db8+ Kd7 30. Db7+ Kd8 31. Dd5+ Kc8 32. Df5+ Kd8 33. g3
Na deze zet is het weer totaal in evenwicht en is het kleine plusje van Hans als sneeuw voor de
zon verdwenen.
33. ? De1+34. Kg2 De5
Zwart wilt de dames wel ruilen want dan blijft er een remise-eindspel over. Dat is eigenlijk meer
dat hij eerst had verwacht.
35. Df3
Hans wilt niet ruilen.
35. ? Dc7 36. La4 Ke7 37. De5 Kd6 38. b3 Ld4 39. Lb5 Le5 40. f4 Ld4 (zie diagram)

De tijd gaat voor de beide heren ook een rol spelen. Met 3 minuten voor Henrik tegen 5 minuten
voor Hans wordt het nog heel spannend.
41. a4 g6 42. Kf3 f5 43. Da8 g5 44. Df8+ De7 45. Db8+ Dc7 46. Dxc7+ Kxc7
Dit zou wel remise moeten zijn. Echter zitten de beide heren in uiterste tijdnood. Beiden rond de
anderhalve minuut, al dacht Hans dat ie nog 4 minuten had. Hans vertelde dat 46. Df8+ nog
winnend was geweest voor wit. Na het ruilen van de dames was dat bijna niet meer mogelijk.
47. Ld3 gxf4 48. gxf4 Kd6 49. Lxf5
Wel een plus pion voor Hans, maar daarmee moet het toch nog wel remise eindigen.
49. ? Ke7 50. Ke4 Kf6 51. Ld7 Lf2 52. Lb5 Le1 53. Lc4 Ld2 54. Kd5
De tijd is zo?n beetje bij de beide heren helemaal op. Henrik heeft ook al enkele keren remise
aangeboden, maar ja Hans denk dat hij nog 4 minuten heeft tegenover een 40-tal seconden voor
Henrik.

54. ? Le1 55. Kc6 La5 56. Ld3
En maar doorpielen.
56. ? Kd6 57. f5+ Kf6
Bij Hans op de pc staat nog steeds 4 minuten. Henrik biedt nogmaals een remise aan, maar Hans
wilt de stelling toch nog proberen uit te melken.
58. h4
Met nog 14 seconden voor Hans en 30 seconden voor Henrik.
58. ? Kf7
En vlag. Nu had Hans een hele sportieve tegenstander en na overleg is besloten tot remise. In de
vierde ronde valt de sportiviteitsprijs dus ten deel aan Henrik.
Tot slot nog een partij in de kelder van deze poule en dat is de partij tussen Eric van Driel en Carl
Schoor. Beide spelers stonden nog op nul punten voor aanvang van de vierde ronde al had
voornamelijk Eric al een paar keer kans gehad op een beter resultaat dan een nederlaag.
Wit: Eric van Driel (1743)
Zwart: Carl Schoor (1793)
Één uurscompetitie deel 2, vierde ronde

Stelling na 7. ? e6
De stellig is nog in evenwicht en kan dus alle kanten op.
8. Db3?
Dit is niet goed. Zwart kan direct profiteren. Na 8. e3 is de stelling gelijk .
8. ? Pb4 9. Tc1 dxc4 10. Dd1
10. Dxc4 kan ook, maar dan gaat zwart op zoek naar damevangst. 10. ? e5 11. Lxe5 Le6 12. d5
Pfd5 geeft toch een niet zo fijne stelling voor wit.
10. ? Pbd5
Het andere paard naar d5 sturen was wat beter in dit geval.
11. Lg3 Lb4 12. e4 Pxc3? (zie diagram)

Dit niet goed, want nu is wit uit de problemen. Sterker nog, nu staat wit beter. Carl had hier beter
12. ? Lxe4 kunnen spelen. Niet meteen de meest logische zet, maar het gepende paard op c3 is
toch wel een doorn in het oog voor wit. Na 13. fxe4 Pxe4 14. Lxc4 Pdxc3 15. bxc3 Pxc3 16. Txc3
Lxc3+ 17. Ke2 heeft wit weliswaar twee stukken voor een toren, maar heeft zwart wel erg veel
pionnen voor de kleine kwaliteit.
13. bxc3 La3 14. Tb1 Lg6 15. Lxc4 b5 16. Ld3 0-0 17. Pe2 a5 18. 0-0 Le7 19. h3 b5 20. c4 Pd7
21. Da4 c5 22. d5 exd5 23. cxd5 Pb6 24. Db5 f5
Niet de beste zet, maar na de komende zet van wit was het toch een enorm goede zet.
25. Tfd1? (zie diagram)

Dit is een regelrechte blunder. Carl krijgt een cadeau van Eric en pakt deze met beide handen aan.
25. ? Le8!
Opeens kan de witte dame geen kant meer uit. Eric gaf hiermee ook op, want doorspelen had geen
enkele zin meer.
Uitslagen vierde ronde
1. René Tiggelman-Bert Henderikse 1-0
2. Collin Boelhouwer-Corné Boogaard 1-0
3. Hans Groffen-Henrik Westerweele remise
4. Albert Vermue-Jeroen Hekhuis 0-1
5. Eric van Driel-Carl Schoor 0-1
Stand na vierde ronde
1. René Tiggelman, Collin Boelhouwer, Jeroen Hekhuis 4,0
4. Hans Groffen 2,5
5. Henrik Westerweele 2,0

6. Corné Boogaard 1,5
7. Albert Vermue, Carl Schoor 1,0
9. Bert Henderikse, Eric van Driel 0,0
Indeling vijfde ronde
1. Corné Boogaard-René Tiggelman
2. Henrik Westerweele-Collin Boelhouwer
3. Jeroen Hekhuis-Hans Groffen
4. Bert Henderikse-Eric van Driel
5. Carl Schoor-Albert Vermue

