Nadat de rookwolken van de vijfde ronde zijn opgetrokken kunnen we de balans opmaken. Er is
heel wat gebeurd met als gevolg dat we nog maar één koploper hebben. Jeroen Hekhuis heeft
nog steeds de volle honderd procent score. Zijn mede-koplopers na de vierde ronde liepen averij
op. Collin Boelhouwer moest tevreden zijn met een halfje en René Tiggelman moest genoegen
nemen met een nederlaag.
Laten we eerst deze partij eens onder de loep nemen. De partij werd een flink spektakel en was
behoorlijk ingewikkeld.
Wit: Corné Boogaard (1864)
Zwart: René Tiggelman (2209)
Één uurscompetitie deel 2 poule A, vijfde ronde

Stelling na 21. c4
Op zich is er nog weinig aan de hand in de partij. De computer heeft een lichte voorkeur voor wit,

maar ik denk dat zwart op zich best okay is. De d-lijn wordt getripleerd en de d-pion van wit is het
doelwit. Daar tegenover heeft wit natuurlijk wel een pionnetje meer.
21. ? Lxc4!?
René is aan het rekenen geslagen en denkt een mooi plan te hebben de witte stelling te slechten.
De computer van onze vrienden van chess.com geeft aan dat dit de beste zet is ook.
22. dxc4 Dxd1!
René heeft er zin in en gaat zijn dame offeren voor de stel torens van Corné. Benieuwd hoe dat
verder gaat.
23. Txd1 Txd1+ 24. Pe1 Tb1 25. De2
Uitstekende zet van Corné. Ik kan niets anders zeggen. Als je de koning en dame op
respectievelijk g1 en f2 laat staan kan zwart toeslaan met z?n zwarte loper. Door de dame naar e2
te zetten heeft zwart niet een directe winst. Overigens geeft de computer maar +0.70 aan, terwijl
wit een stuk meer heeft. Daarmee heeft zwart behoorlijke compensatie.
25. ? Tdd1? (zie diagram)

Dit ziet er op zich allemaal logisch uit. De druk op het gepende paard wordt opgevoerd. Toch is
het niet goed. Beter was: 25. ? Txb2 26. Df3 Txa2 en zwart heeft eigenlijk niet gek veel te
duchten van de witspeler.
26. Ld2
Prima zet. Dekt het paard en schenkt zichzelf de mogelijkheid om los te komen. Bovendien staan
de zwarte torens nu niet zo lekker meer ondanks dat ze op de baseline van Corné staan.
26. ? Lxb2 27. Kf2 Ld4+ 28. Kg3
Het is misschien wat vreemd met de koning aan de wandel te gaan, maar op g3 staat hij duidelijk
veiliger dan op g1.
28. ? h5 29. Pf3 Lf6 30. h4
Wit komt steeds beter te staan en speelt zich knap onder de druk van de aanvalsdriftige
zwartspeler uit.

30. ? Th1 31. De4
31. Dd3 heeft een lichte voorkeur.
31. ? Tb2 32. Da8+ Kg7 33. Dxa7 Ta1 34. a3 Tb3 35. a4 Ta2
Toch even proberen of Corné het niet ziet dat zijn loper in staat en niet gedekt door het gepende
paard.
36. Dd7 Taa3 37. Kh2
En weer heeft de witte koning een veilig onderkomen. Tevens goed gezien op wat zal komen
gaan. Td3 dreigt en dan verliest wit alsnog een stuk.
37. ? Td3
Nu dus niet?
38. Db5 Tab3 39. Lb4
Ziet er raar uit om bewust in een penning te gaan staan. Toch is dit een uitstekende zet. Sterker
nog. Het is de beste zet.
39. ? Tb2
39. ? Le7 40. De8 Lxb4 41. Pg5! Is totaal gewonnen voor wit.
40. Lf8+?? (zie diagram)

Wat zonde om het zo cadeau te doen. Corné dacht hier met een mooie aftrekaanval de toren op b2
te pakken. Maar ja, die staat nu net gedekt door de loper op f6.
40. ? Kg8??
Wat is dit nu? Achteraf bleek het een mouse slip te zijn. René wilde de loper maar wat graag
pakken, maar zijn muis deed raar. Een soort van losgelaten is zetten.
41. Lb4
Snel terug!
41. ? Tdb3?
Het is natuurlijk al niet fris meer, maar deze zet versnelt het proces naar het einde wel.
42. De8+ Kh7 43. Dxf7+ Lg7 44. Lf8
En René gaf teleurgesteld op. Een bizarre en erg interessante partij waar René nog wel eens van

zou wakker schrikken.
Dan hebben we de tweede speler die zijn honderd procent score moest verlaten. Collin speelde
tegen Henrik en beide spelers haalden een hoog niveau. Chess.com gaf zelfs aan dat er niet eens
een onnauwkeurige zet gespeeld was. Ik twijfel een beetje aan het oordeel van aangezien Collin
toch een tijdje een pionnetje armer was. We komen er in bij het hoogtepunt van deze partij.
Namelijk dat Henrik een pionnetje won. Ik wil helemaal niet zeggen dat het een saaie partij was,
maar er werd zo sterk gespeeld dat er niet veel vreemde voorvallen te melden zijn. Is wel even een
verschil met de partij tussen Corné en René.
Wit: Henrik Westerweele (2012)
Zwart: Collin Boelhouwer (2156)
Één uurscompetitie deel 2 poule A, vijfde ronde

Stelling na 23. Lc4

23. ? Kg7
Is goed zegt chess.com, maar toch geeft hij wel aan dat 23. ? Kf7 beter is. Er volgt dan 24. Lxe6+
Kxe6 25. d5+ Kd7 26. dxc6+ Lxc6 27. Lf4 Ke7 en de stelling is gelijk.
24. Lxe6 Pe7 25. Pd2 Pd5 26. Pc4 Pxe3 27. Pxe3
27. fxe3 is duidelijk beter. Er kan dan bijvoorbeeld volgen: 27. ? Lf8 28. Kf2 Te8 29. Lg4 Tad8
30. Lf3 en wit houdt zijn pion voorsprong.
27. ? b5 28. d5 a5 29. Pc2 Le5 30. bxa5
Bijvoorbeeld 30. Pd4 axb4 31. axb4 Lxd4 geeft wit ook een plusje. 31. ? Lxd5 lijkt een pion terug
te winnen, maar dat is dus niet en een flinke bok. Er volgt dan: 32. Lxd5 Txd5 33. Pe6+ Kf7 34.
Pg5+ fxg5 35. Txd5.
30. ? Txa5 31. Pb4
Zwart krijg zijn pion achterstand terug. Na 31. g3 Lb2 staat wit beter. Na 32. Tb1 Lxa3 33. Pxa3
Txa3 34. Txb5 is zwart niet alleen het loperpaar kwijt, maar ook nog steeds de pion.
31. ? Txa3 32. Pc6 Lxc6 33. dxc6 Tc3 (zie diagram)

De stelling is weer in evenwicht. Toch kan het slot nog wel eens spannend worden. Ongelijke
lopers met torens zegt niet altijd dat het remise wordt. Bovendien gaat de tijdnood bij de beide
heren ook een rol spelen.
34. Ld7 b4 35. Txc3 bxc3 36. g3 Ta8 37. Tc1 Ta7 38. Tc2 Kf8 39. Kf1 Ke7 40. Ke2 Kd6 41.
Kd3 f5 42. f4 Lf6 43. Te2 Kc5 44. Te6 Ld4 45. Te2 Lf6 46. Tc2 Kb6 47. Te2 Ta1
Ondanks de flinke tijdnood spelen de beide heren nog steeds volwassen zetten.
48. Tc2 Td1 49. Kc4 Td2 50. Kb3 Kc7 51. Txd2 cxd2 52. Kc2 Ld4 53. h3 Lf2 54. g4 Le3
Met beiden nog luttele seconden op de klok werd remise overeengekomen. Gezien het spelbeeld
denk ik wel een resultaat waar de beide heren mee kunnen leven.
Dan de partij tussen Jeroen en Hans. Een interessante ontmoeting aangezien de beide heren flink
aan elkaar gewaagd zijn. Hans moet eigenlijk winnen aangezien hij onderweg al wat averij had
opgelopen.
Wit: Jeroen Hekhuis (2114)

Zwart: Hans Groffen (2140)
Één uurscompetitie deel 2 poule A, vijfde ronde

Stelling na 16. Lh4
16. Db6?
Hier had Hans 16? g5 moeten spelen, maar Hans zou ongetwijfeld teruggedacht hebben aan de
partij tegen Corné waar g5 een slechte zet was en waar hij er vervolgens kansloos van af ging. Na
het gespeelde Db6 wordt de zwarte koningsstelling ernstig verzwakt.
17. Lxf6 gxf6 18. Dd2 Kg7 19. Ph4 Tg8 20. h3 Ld7 21. Lf5 Db7 22. Tac1 Kf8? (zie diagram)

De stelling wordt er voor Hans niet frisser op. Wellicht voor zijn koning wel, want die staat erg op
de tocht.
23. Dxh6+ Ke7
Wellicht iets minder tochtig, maar de voorkeur voor stelling is toch wel voor die van de witspeler.
24. Lxd7
Maakt ruimte om eventueel het paard naar f5 te kunnen spelen.
24. ? Dxd7 25. Tc6?
Is een onnauwkeurige zet van Jeroen. Na 25. Dh7 Tae8 26. Pf5+ Kd8 27. Ph6 Tgf8 28. Tc6 is het
een kwestie van tijd dat zwart het voor gezien houdt.
25. ? Tac8 26. Txd6? (zie diagram)

Het kwaliteitsoffer is wel goed voor wit, al was het helemaal niet nodig om een kwal te offeren.
Na 26. Tec1 Tc7 27. Dh7 Tg5 28. g4 a5 29. Pf5+ gaat wit er met de winst vandoor.
26. ? Kxd6 27. Dxf6+ Kc7 28. Dxe5 Kb7 29. Pf5 Tcd8 30. Pe7 Tge8 31. Df6 Dd6 32. Dxf7 Ka8
33. h4
Wit gaat het op een andere boeg gooien. De zwarte koning is zo?n beetje van het bord gevlucht en
staat nu zielig in de hoek op a8. Daarmee gaat wit met zijn h-pion lopen.
33. ? Db4 34. Te2 Dc5 35. h5 Tf8 36. Dg7 Dc1+ 37. Kh2 Dc7+ 38. g3 Tfe8 39. h6 Th8 40. Kg2
Dd7 41. h7 Tde8 42. Te6 b4 43. Df7 Td8 44. Df5 Tdf8 45. De4 Td8 46. d6+ Db7 47. Pc6 Txh7
48. Pxd8
Zowel de stelling als de tijd waren op. Een aardig potje schaken van Jeroen die de zwakke
plekken in de defensie van Hans behoorlijk bloot legde.
Dan de partij tussen Bert Henderikse en Eric van Driel. De beide heren hebben nog geen punt
weten te bemachtigen. Eens kijken wie er van de hatelijke nul afkomt.

Wit: Bert Henderikse (1857)
Zwart: Eric van Driel (1743)
Één uurscompetitie deel 2 poule A, vijfde ronde
1. d4 e6 2. Pf3 f5 3. h3 Pf6 4. Lf4 b6 5. e3 Lb7 6. Pbd2 Ld6 (zie diagram)

Bert speelde een ideetje van Johan de Wolf naar eigen zeggen. Het betrof een partij van meer dan
20 jaar geleden die Johan speelde voor Het Witte Paard. Dat Bert die variant nog uit zijn hoofd
wist?.
Eric speelde een verbeterde variant met het gespeelde 6. ? Ld6. Bert dacht zich dus goed
voorbereid te hebben. Na afloop vertelde Eric dat die Ld6 een suggestie is van ene Simon
Williams. Eric was dus goed op de hoogte van deze stelling. Weg goede voorbereiding van Bert.
7. Ld3 0-0 8. c3 Pc6 9. De2 Pe7 10. Lxd6 cxd6 11. g4
De stelling was nog erg rustig en in evenwicht. De rustige opbouw zijn we van Bert ook wel
gewend. Nu komt Bert verrassend met g4. Hij heeft er blijkbaar zin in.

11. ? Pe4
11. ? fxg4 is niet goed. 12. hxg4 Pxg4 13. Lxh7+ is erg pijnlijk, maar ook als je niet op g4 slaat
staat wit erg plezant.
12. Tg1
Het moge duidelijk zijn, als dat het al niet was, dat wit de zwarte koning wilt gaan bestoken.
12. ? fxg4?
Dit is niet het meest handig. Wit krijgt een open g-lijn en de witte loper wordt ook nog eens actief
gemaakt.
13. Txg4 Pxd2 14. Pxd2 Pf5 15. 0-0-0 Tc8 16. Tdg1 (zie diagram)

Wit heeft de teugels stevig in handen. Eens kijken hoe de aanval gaat verlopen.
16. ? g6 17. Kb1 Df6 18. Pe4 Lxe4 19. Lxe4 d5 20. Ld3 Kh8 21. f4 Tg8

Vooralsnog staat wit prettiger, maar kan hij wel door de verdediging komen van zwart?
22. De1 De7 23. e4 dxe4 24. Dxe4
Van een echte aanval lijkt geen sprake meer. Of toch wel?
24. ? Dd6 25. h4 Dd5
Deze zet is niet de beste na 26. Dxd5 exd5 27. h5 Pe3 28. Th4 gxh5 29. Tgh1 h6 30. Txh5 is het
wit die een pracht stelling heeft.
26. De2 a5? (zie diagram)

27. Le4
Bert mist hier een goed kans om te winnen. Na 27. Tg5 h6 28. Lxf5 hxg6 29. Le4 Dd6 30. Txg5
Dxf4 31. Lxg6 En wit heeft een prima vooruitzicht.
27. ? Dd6 28. Dd3 a4 29. a3 Ta8?

Zwart gaat hiermee lelijk de fout in. Na 29. ? Ph6 30. T4g3 Dxf4 31. Tf3 Dh2 32. Df1 is de
stelling gelijk volgens chess.com. Nu kan wit de toren op a8 pakken en wint hij een kwal.
30. Dh3?
Is geen slechte zet, maar een kwaliteit winst in deze stelling is wel zo prettig. Overigens zitten de
beide spelers al in een behoorlijke tijdnood.
30. ? Taf8 31. h5 gxh5 32. Dxh5 Txg4 33. Txg4 De7 34. Ka2 Df7 25. Dh3 Tg8 26. Ka1 Txg4
27. Dxg4 Dg6 28. Dd1 b5 29. Ld3 Dh6? (zie diagram)

Eric is inmiddels zo in tijdnood dat de kans op een mindere zet wel aanwezig was. Met 29. h5 kan
zwart wellicht nog voor wat gevaar stichten.
30. Lxb5 Dxf4 31. Lxa4
Dat is smullen geblazen. De witte loper fungeert nu een beetje als Pacman.
31. ? Pe3 32. Dd2 Df1+ 33. Ka2 Dc4+ 34. Lb3

De speeltijd van Eric was op en ook de stelling is ook wel op.
Carl Schoor verdubbelde zijn score door in een Scotse opening een paard van Albert te winnen.
Laten we eens kijken naar dat moment.
Wit: Carl Schoor (1793)
Zwart: Albert Vermue (1722)
Één uurscompetitie deel 2 poule A, vijfde ronde

Stelling na 13. ? Le6
Wit staat al erg lekker. Hij heeft meer ruimte en zijn stukken werken ook wat beter samen. De
zetten f5 en e5 zitten in de stelling om de boel open te gooien.
14. Pxe6 Lxe3+ 15. Pxe3 fxe6
Het kost sowieso altijd een stuk. Na 15. ? Dxe6 16. f5 Dxe4 17. Pd5 0-0-0 18. fxg6 hxg6 19.
Dg4+ Dxg4 20. Lxg4+ Staat wit ook prima met een stuk voor twee pionnen. Met de dames er af
heeft zwart ook minder aanvalskansen meer met een alles of niets poging. Het gespeelde fxe6

verergerd de boel nog meer, want je krijgt slechts één pion voor het stuk.
16. f5 Dg5 17. De2 0-0-0 18. fxg6 hxg6 19. Lg4 Tde8 20. h3 Pe5 21. Tf2 Th4 (zie diagram)

22. Taf1
22. Lxe6+ was iets beter al moet je dan wel even rekenen. 22. ? Txe6 kan niet vanwege 23. Tf8+
Kd7 24. Db5+. 24. ? Pc6 kan niet vanwege 25. Dxg5. Na 24. ? c6 volgt 25. Dxb7#.
22. ? Kb8
Deze zet was ook de beste zet na 22. Lxe6.
23. Tf8 Th8 24. Txe8+ Txe8 25. Df2
Ook nu kon 25. Lxe6. Na 25. ? Txe6 volgt immers 26. Tf8+
25. ? Pd3 26. Dd2

Een leuke variant was 26. Df8! Dxe3+ 27. Kh2 Tc8 28. Lxe6.
26. ? Pe5 27. Pc4
Carl probeert de boel af te ruilen aangezien hij dan toch een stuk overhoudt.
27. ? Dd8?
Snap dat Albert de dames op het bord wilt houden om eventueel nog rommelkansen te houden.
Goed is het natuurlijk al lang niet meer.
28. Pxe5 dxe5 29. Dxd8
Zo zijn de rommelkansen ook wel verdwenen. De dames worden alsnog geruild en daarmee wordt
het een koud kunstje om deze partij over de streep te trekken.
29. ? Txd8 30. Lxe6
Albert vond het wel mooi zo en gaf zich gewonnen. Na deze partij hebben de heren nog een potje
voor de lol gespeeld en toen won Albert. Helaas telt die overwinning niet mee voor deze
competitie.
Uitslagen vijfde ronde
1. Corné Boogaard-René Tiggelman 1-0
2. Henrik Westerweele-Collin Boelhouwer remise
3. Jeroen Hekhuis-Hans Groffen 1-0
4. Bert Henderikse-Eric van Driel 1-0
5. Carl Schoor-Albert Vermue 1-0
Stand na vijfde ronde
1. Jeroen Hekhuis 5,0
2. Collin Boelhouwer 4,5
3. René Tiggelman 4,0
4. Hans Groffen, Henrik Westerweele, Corné Boogaard 2,5
7. Carl Schoor 2,0
8. Bert Henderikse, Albert Vermue 1,0
10. Eric van Driel 0,0

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

