De zesde ronde was wederom een boeiende ronde. Er gebeurt veel dit toernooitje en dat is leuk
voor de neutrale toeschouwer.
Voorlopig is Jeroen Hekhuis de te kloppen schaker. Na vijf ronden had hij nog de volle honderd
procent score. Nu wacht een nieuwe test voor de oud-clubkampioen. Collin Boelhouwer is toch
wel een behoorlijk serieuze tegenstander. In de vorige ronde had Jeroen overigens ook niet van de
minste gewonnen, namelijk Hans Groffen. Eens kijken hoe het Jeroen tegen Collin verging.
Wit: Collin Boelhouwer (2156)
Zwart: Jeroen Hekhuis (2114)
Één uurscompetitie deel 2 poule A, zesde ronde

Stelling na 25. Tc6
Collin heeft het initiatief en eigenlijk ook een prima stelling, waar Jeroen alle zeilen bij moet
zetten om niet onder de voet gelopen te worden. Bij verliest zou Collin de leiding over nemen en
er staat dus nogal wat op het spel.

25. ? Da5
Kost weliswaar een pion, maar is wel het beste. Met de grote stukken er op is het nog niet zomaar
gewonnen voor de witspeler. Bovendien is de zwartspeler erg gehaaid met dit soort stellingen. 25.
? Db7 had overigens ook gekund. Na 26. Txc8 Dxc8 blijft de pion behouden. Wel blijft de e-pion
van zwart een achilleshiel. Overigens kan na 25. ? Db7 ook 26. Tdc1. Wit blijft daarmee wel
prettiger staan en zwart kan enkel maar een beetje heen en weer schuiven terwijl wit kan kijken
naar zetten die ook daadwerkelijk zijn stelling verbeteren.
26. Txc8 Txc8 27. Dxe7
Het lijkt er op dat zwart toch wel een probleem heeft. Er is een pion gesnoept en nu is d6 ook een
kwetsbare pion.
27. ? Da4 28. Te1 Df4 29. De2 Tc5
Zwart moet het allemaal actief spelen anders kan wit profiteren.
30. Td1 Df5 31. Dd3 Tc1
Zwart probeert het wit met actief spel moeilijk te maken en wilt eigenlijk niet de dame ruilen.
Volgens de chess.com was 31. ? Dxd3 wel de beste zet. Er kan volgen: 32. Txd3 Tb2 33. Tb3
Tc1+ 34. Kh2 Tc5 35. Kg3 Txd5 met een eindspel dat iets beter is voor wit. Na bijvoorbeeld 35.
Td3 volgt 35. ? Tc2 36. Tb3 Tc5 met zetherhaling.
32. Dd2 Tc2 33. Dd4 Tc4 34. De3 Tc5
Zwart blijft kloten en op de witte pion spelen.
35. g4 Dc2 36. Dd2 Db3 37. Kg2 Tc2 (zie diagram)

Het plusje van wit is verdwenen en de stelling is weer in evenwicht. Toch gaat wit het nog wel
een keer proberen, zeker omdat hij toch het gevoel had dat er eerder wat meer in gezeten had.
38. Df4 Txf2+!
Dwingt eigenlijk nu wel remise af. De torens verdwijnen van het bord en de witte koning staat op
de tocht waardoor zetherhaling onvermijdelijk lijkt.
39. Kxf2 Dxd1 40. Dxd6
Da?s leuk die pion, maar de witte koning kan niet vluchten van eeuwig schaak.
40. ? Dd2+ 41. Kf3 Dd3+ 42. Kg2
En remise. Wellicht niet zo zeer een spektakelstuk. Wel een erg interessant eindspel. Zwart had
het zomaar ook niet goed kunnen doen.
Dan de partij tussen René Tiggelman en Henrik Westerweele. René had met zijn slip averij
opgelopen tegen Corné Boogaard. Nu wacht Henrik Westerweele. Een onberekenbare

tegenstander die nog wel eens verrassend uit de hoek kan komen.
Wit: René Tiggelman (2209)
Zwart: Henrik Westerweele (2012)
Één uurscompetitie deel 2 poule A, zesde ronde

Stelling na 9. Da4
Wit heeft in de opening nogal frivool gespeeld en staat doordat de zwartspeler het goed voor
elkaar had duidelijk minder. Zwart zijn stukken zijn goed ontwikkeld en bovendien heeft hij een
pion meer, voor wat het waard is in deze stelling.
9. ? h6 10. Lxf6 Dxf6 11. Tc1 0-0-0 12. a3 La5
Na 12. ? Lxc3 13. Txc3 Dg6 staat zwart prettiger. 14. Lxc4 kan niet vanwege 14. ? Lxc4 15. Dxc4
Dxg2. In plaats van 14. Lxc4 kan 14. Le2 gevolgd door bijvoorbeeld 14. ? Ld5. Daarmee kan wit
niet zomaar de pion op c4 terugwinnen.
13. Lxc4 Lxc4 14. Dxc4

De stelling is weer een zowat in evenwicht. Dat wilt niet zeggen dat er niets meer gaat gebeuren.
14. ? g5 15. 0-0 g4 16. Pd4 (zie diagram)

Zwart zet een koningsaanval op en heeft duidelijk een plan. Wit begaat hier een
onnauwkeurigheid. Na 16. Pe1 (eigenlijk een Bosterszet) is de stelling 0.00 volgens die Harry?s
van chess.com.
16. ? Pxd4 17. exd4 Txd4
En zwart heeft zijn pion voorsprong weer te pakken.
18. Db5 Lxc3 19. Txc3 a6 20. Dc5
Wat een stouterd is die René ook. Gewoon stiekem mat dreigen.
20. ? c6 21. b4 Thd8 22. Tcc1 f4
Zwart heeft een prima stelling met actief spel en een pion meer.

23. a4
De witspeler probeert met a4 en b5 de boel open te spelen.
23. ? T8d5 24. Db6
24. Da7 gevolgd door 25. Da8+ haalt niet veel uit.
24. ? Dd8 25. Da7
Nu wel Da7, maar zwart komt alleen maar beter te staan.
25. ? Txb4
En weer een pion van het bord.
26. g3 fxg3 27. hxg3
Na 27. Fxg3 volgt 27. ? Db6 met dameruil waarna wit echt niets meer heeft.
27. ? Db6 28. Da8+ Kc7 29. Tce1? (zie diagram)

Wit staat al niet zo goed meer, maar nu kan Henrik in één keer toeslaan.
29. ? Td7?
Wat een gemiste kans. De toren had een stapje meer terug gemoeten. Na 29. Td8! Kunnen de
stukken in het doosje. Na 30. Td7+ volgt 30. ? Kd6 en ik zie niet meer hoe wit hier uit moet
komen. Ook balen voor mij als reporter aangezien ik nu nog verder moet met deze partij terwijl ik
anders vrolijk naar de partij van Hans tegen Albert had gekund.
30. Te8 Dd4 31. a5 Td8
Nu heeft zwart wel twee pionnen meer, maar kan hij remise forceren. Overigens moet gezegd
worden dat Henrik al wel erg veel tijd gebruikt had. René wil dan ook geen zetherhaling forceren
omdat hij gezien het feit dat Henrik bijna geen tijd meer heeft hoopt op een mindere voortzetting
van hem. Na 32. Te7+ Td7 33. Td8 is het remise.
32. Te7+ Td7 33. Tfe1?
Normaal had wit ook wel 33. Te8 gespeeld, maar zoals gezegd ging de tijd ook een rol meespelen.

33. ? Tb3 34. Txd7 Dxd7 35. Df8
Weer zo?n kinderachtige zet. Nu dreigt geen mat, maar damewinst. Overigens slim als de
tegenstander in heftige tijdnood zit.
35. ? Tf3 36. Dxh6 Tf7 37. Dg5 Df5 38. Dd2 Dd5 39. Db4 Db5 40. Dxg4 Df5 41. Te7+ Kb8 42.
Te8+ Kc7 43. Dd4 Dd5 44. Db6+ Kd6 45. Td8+ Td7 46. Txd7+ Kxd7 (zie diagram)

Zwart heeft zijn prachtstelling zien verdwijnen als sneeuw voor de zon. Nu gaat wit er alsnog aan
de haal met de zege. Erg spijtig voor de zwartspeler.
47. Dxb7+ Kd6 48. Dxa6 Dd1+ 49. Df1 Da4 50. Dd3+ Kc7 51. a6 c5
Het is eigenlijk al niet meer te verdedigen, maar nu is het helemaal gepiept. Na 51. ? Kb6 gaat wit
ook wel winnen waarschijnlijk.
52. Dh7+ Kb6 53. Db7+ Ka5 54. a7 Dd1+ 55. Kg2
En de stelling en tijd waren op. Zonde van de gemiste kans op zet 29. Dat was de kroon op een

goede partij geweest. Nu zwijnt René en is er nog hoop op titelprolongatie.
Na deze lange zit zijn we dan toch aangekomen bij de partij tussen Albert Vermue en Hans
Groffen. We komen er in bij het eindspel waar het er toch wel op gaat lijken dat Hans wederom
niet zal gaan winnen. Gedurende de partij heeft onze Zeeuws-Vlaamse HWP-speler iets beter
gestaan.
Wit: Albert Vermue (1722)
Zwart: Hans Groffen (2140)
Één uurscompetitie deel 2 poule A, zesde ronde

Stelling na 32. Te8+
Zwart heeft een meerderheid op de koningsvleugel en dat kan wel eens de doorslag geven. De
stelling is echter zo dat na het gespeelde 32. Te8+ de stelling in evenwicht is.
32. ? Kd7 33. Tg8?
Een onnauwkeurige zet van Albert die met 33. Tf8 de boel in evenwicht had kunnen houden. Na

bijvoorbeeld 33. ? h4 34. Kxd5 hxg3 35. Tg8 Th5 36. e6+ Ke7 37. Tg7+ Kf8 38. Tf7+ Ke8 39.
Kd6 met remise als resultaat. Nu gaat Hans de kansen krijgen.
33. ? h4 34. gxh4 gxh4 35. Kxd5 h3 36. Tg1 h2 37. Th1
Dit ziet er niet goed uit voor wit, maar ja de zetten na zet 33 waren allemaal zo?n beetje verplicht
om er nog iets van te maken.
37. ? Th3 38. b4 Th4 39. Kc5 (zie diagram)

Het is al allemaal niet goed meer, maar door het dekken van de pion op b4 gaat de pion op e5 ook
verloren.
39. ? Ke6 40. a5 Kxe5 41. b5 Th6 42. Te1+ Kf4
Daar moest de koning toch heen.
43.Th1 Kg3

En opgave. Albert hield lang gelijke tred, maar moest door een onnauwkeurige zet toch de
overwinning laten aan Hans.
Dan gaan we eens kijken naar Corné Boogaard. Kan hij de verrassende winst op Tiggelmans
vervolg geven? Voor Eric zijn de punten meer dan welkom na vijf ronden is hij namelijk nog
puntloos.
Wit: Eric van Driel (1743)
Zwart: Corné Boogaard (1864)
Één uurscompetitie deel 2 poule A, zesde ronde

Stelling na 14. Td1
Beide spelers houden wel van een beetje rommelen en dat is ook wel een beetje te zien vanuit de
opening. Eric speelde net 14. Td1 om de druk op te voeren over de d-lijn. Hiermee offert hij wel
zijn loper op b5.
14. ? Pe6 15. Db4 Ld7?

Zwart staat al wat kreupel en dan kun je beter kreupel staan met een stuk meer. 15. ? a5 16. Db3
cxb5 17. Pd5 Df7 18. Le3 Ld7 19. c4 is een mogelijke voortzetting. Bijzonder genoeg heeft wit
een stuk minder, maar geeft chess.com een gelijke stelling aan. Reken het allemaal maar uit.
16. Le2
Een verstandige keuze om de loper nu wel terug te trekken. Corné heeft z?n kans gehad om deze
bisschop te pakken.
16. ? Kc7 17. Le3 Df7 18. Da5+ Kb8
Fijn is anders voor de zwart speler. Hij had zich de partij totaal anders voorgesteld na zijn triomf
tegen René.
19. b4 Le7 20. b5 Ld8 21. Da3 Lc7 22. bxc6 Lxc6 23. Pd5
23. Lc4 De7 24. Tab1 Pc5 25. Ld5 geeft ook een fijne stelling voor de witspeler.
23. ? Td8 24. Tab1 f5 25. Lc4 Dd7 26. La6 f4? (zie diagram)

De stelling was al lastig voor de zwartspeler, maar met f4 wordt deze niet beter. Sterker nog, de
partij is bijna klaar. Na 26. ? Pc5 is het ook billen knijpen, maar dan lijkt het nog ergens op. Eric
gaat de partij nu netjes uitspelen naar de winst.
27. Lxb7! Lxb7 28. Txb7
De witspeler offert zich naar de winst.
28. ? Kxb7 29. Tb1+ Lb6 30. Lxb6 axb6
30. ? a6 was de beste geeft chess.com aan. Beetje vreemd als je daarmee ook gewoon keihard
verliest.
31. Txb6+ Kc8 32. Dxa8#
Mooi uitgespeeld van Eric die daarmee van de hatelijke nul af is.
Dan hebben we tot slot nog een partij uit de kelder van de competitie. Deze gaat tussen Carl
Schoor en Bert Henderikse. Ondanks dat Bert zo?n beetje alle sterke spelers al op het bord heeft
gehad, loopt de vorm ook nog niet helemaal over. Carl heeft al wel twee punten vergaard en kan
bij winst toch afscheid nemen van de onderste regionen.
Wit: Carl Schoor (1793)
Zwart: Bert Henderikse (1857)
Één uurscompetitie deel 2 poule A, zesde ronde

Stelling na 32. ... d4
De zwartspeler heeft de touwtjes in handen en met druk op de a-lijn en een vrije d-pion.
33. Dd3 Dd5 34. Tdd2 Dc4 35. Kg2 Kg7
35. ? Dd5+ gaf een klein plusje voor zwart en een verdedigende stelling voor wit. Nu krijgt wit de
mogelijkheid om los te komen.
36. De4 Lf6? (zie diagram)

Twee slechte zetten achter elkaar. Wit kan meteen profiteren.
37. Df3?
Een gemiste kans voor Carl. Na 37. Tac2 staat de zwarte dame klem en gaat wit de partij wel
winnend afsluiten.
37. ? Td8 38. Pe4 Le5 39. Tdc2 De6 40. Pc5 Dd5
Schrik niet. We zijn nu precies op de helft van deze partij!
41. Dxd5 Txd5 42. Pd3 Lf6 43. Kf3 h5 44. Ke4 Tad7 45. a4
45. Tc5 is een betere voortzetting. Na bijvoorbeeld 45. ? Tg5 46. Txg5 Lxg5 47. gxh5 gxh5 48.
Tc2 Le7 49. Tc8 heeft wit de iets betere papieren.
45. ? bxa4 46. Txa4 hxg4 47. hxg4 T5d6 48. Kf3 Tb6 49. Pc5 Td8 50. Pd3 db8 51. Tc7 T8b7
52. Txb7 Txb7 53. Ke2

Waarom terug. 53. Ke4 was een stuk actiever en bovendien is de loper op f6 gebonden aan de
pion op d4. Na bijvoorbeeld 53. ? Te8+ 54. Kd5 help je de witte koning om mee te doen de pion
op b4 te laten promoveren.
53. ? Le7 54. Kf3
Toch maar terug.
54. ? f5 55. gxf5 gxf5 56. Kf4 Tb5 57. Ta5 Tb7 58. b5
58. Txf5 Lxb4 59. Ke4 Lc3 zou voldoende moeten zijn voor een remise.
58. ? Kf6 59. Ta6 Kg7 60. Kxf5 Txb5
Het gaat steeds meer op een puntendeling lijken naarmate er meer pionnen af gaan.
61. Ke6 Lh4 62. Ta7+ Kg6 63. Pe5+ Kg5 64. Pf3+ Kg4 65.Pxh4 (zie diagram)

Alles wordt afgeruild. Nu kan er toch bijna geen winnaar meer komen zou je zeggen. Of verklap

ik nu te veel.
65. ? Kxh4 66. Td7 Tb2 67. f4 Kg4 68. Txd5 Tf2 69. f5+ Kg5 70. Td5 Te2+
Met 70. ? Tc2 is het remise. Na bijvoorbeeld 71. f6+ Kg6 komt wit niet verder. Bijvoorbeeld 72.
Td1 Te2+. Ook 71. Ta5 geeft remise. Na 71. ? Tc6+ 72. Ke7 Tf6 sneuvelt de pion en ook na 72.
Kd5 Tf6 73. Ke4 Tf8 zal de vrede ook getekend worden.
71. Kf7 Tf2? (zie diagram)

Bizar. De stelling was lang in evenwicht en nu gooit de zwartspeler zijn remisestelling toch nog
ten grabbel.
72. f6+ Kh6
72. ? Kf4 73. Tc5 Tf3 74. Kg7 Tg3+ 75. Kf8 Ke5 76. f7 Kd4 77. Tf5 Ke4 78. Tf1 Kd5 79. Ke8
Te3+ 80. Kd7 en promotie kan niet meer voorkomen worden.
73. Td6 Tf1 74. Kf8 Te1 75. Td7 Kg6 76. f7 Tf1 77. Kg8 Txf7 78. Txf7 Kg5

Zwart kan geen afscheid nemen van de partij.
79. Kg7 Kg4 80. Tc7
En de tijd is op. Door deze zege komt Carl dus op drie punten. Dat is zeker niet slecht. Eens
kijken of er volgende week misschien wat te halen valt tegen Corné.
Uitslagen zesde ronde
1. René Tiggelman-Henrik Westerweele 1-0
2. Collin Boelhouwer-Jeroen Hekhuis remise
3. Albert Vermue-Hans Groffen 0-1
4. Eric van Driel-Corné Boogaard 1-0
5. Carl Schoor-Bert Henderikse 1-0
Stand na zesde ronde
1. Jeroen Hekhuis 5,5
2. René Tiggelman, Collin Boelhouwer 5,0
4. Hans Groffen 3,5
5. Carl Schoor 3,0
6. Henrik Westerweele, Corné Boogaard 2,5
8. Bert Henderikse, Eric van Driel, Albert Vermue 1,0
Indeling zevende ronde
1. Jeroen Hekhuis-René Tiggelman
2. Hans Groffen-Collin Boelhouwer
3. Henrik Westerweele-Eric van Driel
4. Corné Boogaard-Carl Schoor
5. Bert Henderikse-Albert Vermue

