Nog één overwinning en Jeroen Hekhuis is de winnaar van de tweede één uurscompetitie van
dit jaar. In een spannend gevecht wist hij Eric van Driel van zich af te schudden. De naaste
concurrenten René Tiggelman en Collin Boelhouwer wisten beiden te winnen waarmee de laatste
ronde de beslissing moet brengen.
Wit: Eric van Driel (1743)
Zwart: Jeroen Hekhuis (2114)
Één uurscompetitie deel 2 poule A, achtste ronde

Stelling na 16. h5
Wit heeft wellicht wat meer ruimte, maar zwart heeft zijn verdediging goed op orde. Wel moet
zwart natuurlijk geen domme dingen doen zoals 16. ? fxe5. Het is verleidelijk, maar niet goed.
Stel zwart is materialistisch en het paard pakt wat dan? Nu dan gebeurt er dit. 17. fxe5 Pf5 18.
Lxf5 gxf5. De zwarte loper op d6 staat opeens vast. 19. exd6 Tg7 20. Dxe6+ en de zwarte stelling
is brandhout. Jeroen trapte er uiteraard niet in en speelde:
16. ? Pf5 17. Lxf5 gxf5

Wit wilt volle bak voor de zwarte koning gaan, maar komt nu eigenlijk bedrogen uit. De h-pion
staat na de gespeelde zet ook nog eens in de weg en de zwart toren op c7 doet goed verdedigend
werk.
18. Lh4 Tg7
18. ? Dc8 was ook een optie. 19. Th3 Tg7 en zwart houdt het dicht. 19. ? fxe5 is een blunder. Na
20. Tg3+ Kh8 21. fxe5 en weer staat die stomme loper op d6 vast. 21. ? Le7 gaat helemaal fout.
22. Lf6+! geeft wit de winst. Na 21. ? Dd7 staat wit ook prima en de zwarte loper op d6 gaat er
weer af.
19. 0-0-0 cxd4 20. Pxd4
20. exd4 gaf een lichte voorkeur.
20. ? Dc8 21. Pef3
Zwart gaat de boel counteren. Na 21. Pg6 staat zwart ook beter, maar moet wit nog uitkijken.
Verplicht zo?n beetje is 21. ? Tff7. Slaan op g6 is geen optie. 21. ? hxg6 22. hxg6 Dd7 23. Lxf6
en het is gedaan met de zwarte stelling.
21. ? Tg4 22. Th3? (zie diagram)

De zwarte dame krijgt al steeds minder lebensraum de gespeelde zet geeft zwart definitief groot
voordeel. Na 22. Pg5?! fxg5 23. fxg5 staat zwart ook gewonnen, maar daarmee heeft wit nog
rommelkansen.
22. ? Tf7 23. Pg5
Nu wel. Wit moet ook wel wat want de slechte loper op d6 dreigt opeens een held te worden als
deze de dame op h6 opsluit.
23. ? fxg5 24. Lxg5 Lf8?
Jeroen dacht wellicht al dat de dame klem stond. Na 24. ? e5 25. fxe5 Lxe5 26. De6 Lxd4 moet
wit verplicht ruilen en met een stuk minder is dat geen pretje.
25. Dxe6 Dxe6
Dit blijft overigens ook goed voor de zwartspeler om een overwinning uit het vuur te slepen.

26. Pxe6 Txg2 27. Pd8 Td7 28. Pxb7 Txb7 29. Txd5 Pd6 30. Th1 Pc4 31. Td8 Kf7 32. Thd1
Lc5
32. ? h6 is wat nauwkeuriger. Overigens heeft Eric hier nog maar weinig tijd. De plannen voor
een aanval kostte hem te veel tijd.
33. T1d7+ Txd7 34. Txd7+ Ke6 35. Txh7 (zie diagram)

Kan wit nog wat met de h-pion of is zwart genadeloos bij de witte koning?
35. ? Lxe3+ 36. Kb1 Txb2+ 37. Ka1 Lc1 38. Te7+ Kd6
De tijd was hiermee op. De stelling overigens ook. Er kan nog 39. Te1 Ld2 40. Tb1 Tc2 41. Lf6
Lxf4 42. a4 op het bord komen, maar dan de zwart speler toch ook wel winnen.
Na dit enerverende potje is het de beurt aan twee rivalen. René en Hans mochten het in de
voorlaatste ronde tegen elkaar opnemen. Deze ontmoetingen zijn altijd spannend. Zou dat nu ook
het geval zijn?

Wit: René Tiggelman (2209)
Zwart: Hans Groffen (2140)
Één uurscompetitie deel 2 poule A, achtste ronde

Stelling na 19. Lf2
De zwartspeler heeft de opening prima gespeeld en heeft een erg fijne stelling verworven. Wit
speelde het naar eigen zeggen wat frivool.
19. ? Tfd8
Lijkt allemaal erg logisch. Toren naar de open lijn en verder je stukken goed zetten. Echter was er
een betere optie voor zwart namelijk: 19. ? Pd3. Deze zet geeft duidelijk voordeel waar het
gespeelde Tfd8 wit bijzonder genoeg uit de problemen helpt. Na 19. ? Pd3 volgt 20. Ta1 Pc6 21.
Pa4 b5 22. Pb6 Tc7 23. Lf3 Pcb4 24. a3 Pc2 25. Td1 Pxb2 met een pion. Je moet het allemaal
maar zien.
20. Lxd4 Txd4 21. Pa4 b6

21. ? Ld3 was ook een optie.
22. Pxb6
Nu heeft wit een pionnetje gesnoept in plaats van zwart. Zo kan het dus gaan.
22. ? Tcd8 23. Txc5 Txd1 24. Tc8 Txc8 25. Txd1 Tb8 (zie diagram)

Nu moet zwart het met een pion minder zien te keepen. De witspeler is overigens erg handig met
dit soort stellingen dus het zal een flinke klus worden.
26. Td6 h6 27. b4 Tb7 28. a3 Tc7 29. Td8+ Kh7 30. Tc8
Reneetje wilt wel ruilen met een pluspion.
30. ? Tb7 31. Pc4
Vaak werkt een toren beter met een loper dan met een paard in zo?n eindspel, maar door de
stabiele stelling van de witspeler met velden als d6 die in zijn bezit zijn is de loper eigenlijk maar

een figurant.
31. ? Lb1 32. Kf2 La2 33. Pd6
Daar moest het knol toch heen.
33. ? Ta7 34. Tc5
Beter was 34. Ke3. 34. ? a5 om de boel proberen open te gooien heeft geen zin vanwege 35. b5.
34. ? Ld5 35. g3 Kg6 36. Pc8 Tb7 37. Pd6 Ta7 38. Tc8 h5 39. h4 Td7 40. Ke3
Het heeft even geduurd, maar daar komt de witte koning aan.
40. ? f6 41. Kd4 fxe4 42. Kxe5
Hier was Hans het beu en gooide hij de handdoek in de ring. Zwart staat zo?n beetje pat. Na
bijvoorbeeld 42. ? Kh7 43. f5! Te7 44. Tf8 Lb3 45. Pc8 Td7 46. fxe6 kunnen de stukken ook in
het doosje.
Wit: Albert Vermue (1722)
Zwart: Collin Boelhouwer (2156)
Één uurscompetitie deel 2 poule A, achtste ronde

Stelling na 14. ? Pce5
Albert speelt tegen Siciliaans graag Morra en ook nu kwam dat tegen Collin in deze partij op het
bord. Zwart speelde zijn paar van c6 naar e5, maar had beter 14. ? d6 kunnen spelen. Met zetten
als Pf4 en Db6 in de stelling heb ik liever zwart. Bovendien heb je al een bonus pion.
15. Pxe5 Pxe5 16. Tad1?
Wit had zijn pion achterstand ongedaan kunnen maken met 16. Pxb5 Dit vanwege het feit dat het
paard op e5 ook opeens in staat. Na 16. ? Pg6 17. Pd6 Lxd6 18. Txd6 geeft de computer een
gelijke stelling aan. Zou kunnen al lijkt het me dat wit hier een iets handigere stelling heeft.
16. ? Lc6
16. ? Lg5 is beter. Na 17. Td6 is 17. ? Le7 18. T6d2 Lg5 een optie wellicht met zetherhaling.
17. Pa4?
Da?s niet goed. Na 17. Pd5 is het nagenoeg gelijk.

17. ? Pg6 18. Pc5
Daar deed de witspeler het voor, maar dit schijnt beter voor zwart te zijn aangezien wit een
geïsoleerde pion krijgt.
18. ? Lxc5 19. bxc5 Dg5 20. Ld4 f5 (zie diagram)

Zwart gaat de regie stevig in handen nemen en voert de druk op in het centrum. Albert mag
natuurlijk niet op f5 slaan vanwege Dxg2 met mat.
21. Td3
Dit is niet handig en verliest meteen een kwaliteit. 21. Lb1 was nog een optie geweest al staat
zwart al erg comfortabel.
21. ? Pf4 22. Df1 Pxd3 23. Txd3 f4 24. De2
24. f3 houdt de boel nog een beetje tegen, al sta je natuurlijk met wit wel een kwaliteit achter.

24. ? f3
Nu speelt zwart hem?
25. Df1
25. Txf3 is niet goed vanwege 25. ? Txf3 en 26. Dc1+
25. ? Lxe4 26. Te3 fxg2 27. De1 Lg6 28. Tg3 Df5 29. Da1 Tf7 30. Lb1? (zie diagram)

Dit versnelt het einde van de partij.
30. ? Dxb1 31. Dxb1 Lxb1
Het einde van de partij met 20. ? f5 was goed, maar daarvoor had Collin toch wel wat betere
zetten kunnen spelen. Albert had terug in de partij kunnen komen, maar zag het helaas voor
hemzelf niet.
Dan de partij tussen Carl Schoor en Henrik Westerweele. Henrik speelt vrij anoniem mee en zijn

resultaten zijn gemiddeld naar zijn speelsterkte. Met drie puntendelingen is hij wel de
remisekoning. Tegenstander Carl doet het dit toernooi erg goed. Her en der zat het wellicht wat
mee, maar ondanks dat zijn de prestaties van Carl erg goed.
Wit: Carl Schoor (1793)
Zwart: Henrik Westerweele (2012)
Één uurscompetitie deel 2 poule A, achtste ronde

Stelling na 14. Tad1
Wit heeft ondanks het feit dat ie de witte loper kwijt is een prettige stelling, waar zwart met een
geïsoleerde pion zit op d5.
14. ? Dd7?
Wit wordt wat geholpen om zijn stelling aantrekkelijker te maken. Zwart had 14. ? h6 moeten
spelen. Na 15. Lh4 Tc8 16. Tfe1 is nog van alles mogelijk.
15. Pfd4?

Carl mist hier een uitgelezen mogelijkheid om de partij naar zijn hand te zetten. Na 15. Lxf6 gxf6
16. Pg3 Lxg3 17. fxg3 Dd6 18. Pd4 staat wit erg goed. De zwarte pionnenstructuur is een ruïne.
15. ? Pe4 16. Lf4 Pc5 17. Df3 Pa4?
17. ? Tad8 is het beste om zo de pion op d5 te ondersteunen. Het gespeelde Pa4 lijkt wellicht wel
mooi om vervelend te doen bij de pionnen op de damevleugel, maar daar heeft hij eigenlijk geen
tijd voor.
18. Lxd6 Dxd6 19. b3 Pb6 20. Pb5 Dd7 21. Pd4 Tac8 22. Pf4 Lf5 23. Pxf5 Dxf5 24. Pxd5? (zie
diagram)

Met 24. Td3 had wit het voordeeltje behouden. Na het gespeelde Pxd5 is de stelling in evenwicht.
24. ? Dxf3 25. gxf3
In plaats van dat de zwarte pionnen structuur een duw kreeg is het nu de witte pionnenstructuur
die minder fris is. Gezien de stelling is er overigens weinig aan de hand en is de stelling wel in
evenwicht.

25. ? Pxd5 26. Txd5 Txc3 27. Td7 Tc2 28. a4 b6 29. b4 Tc4 30. Tb1
In zo?n toreneindspel is het altijd manoeuvreren en dit soort eindspelen zijn vaak erg moeilijk.
Deze stelling ziet er wel uit dat deze gelijk zal blijven, maar je weet het nooit natuurlijk.
30. ? Ta8 31. Tb7 h6 32. Tb2 Tc1+ 33. Kg2 Ta1 34. Te2 Txa4
Ondanks dat zwart een pionnetje snoept blijft de stelling in evenwicht. Wit moet natuurlijk wel
actief blijven spelen.
35. Tee7 Tf8
Dit is wel handig anders worden alle pionnen op de koningsstelling opgesnoept.
36. Txa7 Txb5 37. Teb7 b5 38. Ta5 Tf4 39. Taxb5 (zie diagram)

Dit lijkt me wel potremise. Toch gaan we nog even door.
39. ? Ta8 40. Tb8+ Txb8 41. Txb8+ Kh7

Jullie begrijpen dat de verslaggever van dit stukje niet blij is dat er in zo?n stelling nog door wordt
geschaakt, maar ja het mag natuurlijk wel.
42. Tb6 f6 43. Tb5 Kg6
Zwart probeert van de kleine zwakte van de witte pionnenstructuur nog wat te maken, maar
normaal gesproken zal wit dit niet verliezen.
44. Tb3 h5 45. Kg3 Ta4 46. f4 Ta5 47. f3 Kf5 48. Tb4 g6 49. h4 Ke6 50. Tb6+ Ke7 51. Tb7+
Ke6 52. Tb6+ Kf5 53. Tb4 g5 54. fxg5 fxg5 55. hxg5 Kxg5 56. Te4 Tf5 57. Te8 h4+ 58. Kf2
Ta5 59. Te2 Ta4 60. Tb2 Kf4 61. Kg2 Tc4 62. Ta2 Ke3 63. Ta3+ Kf4 64. Ta2 h3+ 65. Kxh3
Kxf3
Met beiden nog een toren en niet zoveel tijd meer wordt hier de vrede getekend. Achteraf mag de
zwartspeler blij zijn met deze remise, want wit had duidelijk de betere kansen.
Wit: Bert Henderikse (1857)
Zwart: Corné Boogaard (1864)
Één uurscompetitie deel 2 poule A, achtste ronde

Stelling na 17. La6
Wit stond vanaf het begin iets prettiger, maar nu zijn de problemen van Corné wel verdwenen.
Het enige vervelende is dat de pion op c6 niet zo fijn is.
17. ? f5
17. ? Pxe3 is beter en geeft een evenwicht in de stelling. Na 18. fxe3 c5 19. dxc5 Pxc5 20. Pxc5
bxc5 21. Dc2 Tfd8 22. Txd8+ Txd8 23. Dxc5 Td1+ 24. Lf1 geeft een gelijke stelling. Hier ging
Bert wel heel erg lang nadenken. Op zich logisch na deze zet, maar naar dat bleek lag het weer
eens aan chess.com dat niet alles goed werkte. Komt te vaak voor, want dit is niet de enige keer
dat het gebeurt. Bij Collin tegen Albert was het ook al niet helemaal in orde en ook eerder in het
toernooi was de site van chess.com niet helemaal stabiel. Het volgende werd afgesproken. Er
worden zetten uitgewisseld via WhatsApp en Bert bedient de klok. Als de beide spelers in
tijdnood komen wordt er naar de stelling gekeken en dan zien de beide spelers dan wel weer.
Duidelijke afspraken al zou ik Bert nooit de klok laten bedienen, maar dat ter zijde. Bert pakte een
antieke klok uit het stof en daar gingen de mannen weer.

18. Lg5
Duidelijk de beste zet. Heeft dat lang nadenken toch nog wat opgeleverd?
18. ? Db4 19. Pc3
19. Dxb4 was beter en had Bert duidelijk voordeel gegeven. Na 19. ? Pxb4 20. Lc4 Pd5 21. Pd6
heeft wit een prettigere stelling.
19. ? Dxb3 20. axb3 h6
20. ? Pb4 was beter en zwart staat dan wellicht zelfs iets beter.
21. Pxd5 cxd5 22. Le7 Tf7 23. Lb4 Td8 24. Lc8 a5 25. Ld6 Lxd4! (zie diagram)

Leuk zetje van Corné hetgeen hem ook weer mooi in de partij brengt. Ik ben overigens wel
benieuwd naar de tijd van de beide heren.
26. Txd4 Pc5

Mooi gespeeld. Er staan twee stukken in en wit kan nog eens tuk pakken. Zwart profiteert dan van
de gepende stukken van wit.
27. Lxe6
Na 27. Lxc5 volgt 27. ? Txc8 met problemen voor wit.
27. ? Pxe6 28. Txd5
Wit pakt een pion, maar zwart heeft nu toch met het fraaie Lxd4 de boel onder controle. Sterker
nog zwart staat zelfs wat beter.
28. ? Td7 29. Tcd1 Pc5 30. T5d2
Om toch wat aan de gepende loper te doen moet de toren wel terug.
30. ? Pxb3 31. Td3 Pc5 32. T3d2 g5
32. ? Pa4 was de aangewezen zet werd geschreven door Corné. Daar kan ik me wel in vinden.
Zwart staat hiermee erg goed. 33. b3 geeft 33. ? Pc3 34. Tc1 Pb5 met stukwinst. Ook 33. Ta1 is
niet fijn voor wit. Na 33. ? Pxb2 34. Txb2 Txd6 heeft zwart een uitermate mooie stelling.
33. Kf1 Kf7
33. ? Pa4 behoorde nog steeds tot de mogelijkheden.
34. Ke2 Pb3 35. Td3
Na deze zet wilde Bert even overleggen wat te doen. De klok van Corné was bij de 2 minuten
beland en daarmee gingen de alarmbellen af. Corné was verbaasd over het feit dat de tijd in de
Bert?s analoge jeugd (waarvan deze klok een fysiek overblijfsel is) een stuk sneller liep dan in het
huidige tijdperk. De spelers kwamen remise overeen in een stelling met een klein plusje voor de
zwartspeler. Beide spelers konden zich uiteindelijk wel vinden in dit resultaat.
Uitslagen achtste ronde
1. René Tiggelman-Hans Groffen 1-0
2. Albert Vermue-Collin Boelhouwer 0-1
3. Eric van Driel-Jeroen Hekhuis 0-1

4. Carl Schoor-Henrik Westerweele remise
5. Bert Henderikse-Corné Boogaard remise
Stand na achtste ronde
1. Jeroen Hekhuis 7,0
2. René Tiggelman 6,5
3. Collin Boelhouwer 6,0
4. Hans Groffen, Carl Schoor 4,5
6. Henrik Westerweele 4,0
7. Corné Boogaard 3,0
8. Bert Henderikse 2,5
9. Albert Vermue, Eric van Driel 1,0
Indeling negende (en laatste) ronde
1. Collin Boelhouwer-René Tiggelman
2. Hans Groffen-Eric van Driel
3. Jeroen Hekhuis-Carl Schoor
4. Henrik Westerweele-Bert Henderikse
5. Corné Boogaard-Albert Vermue

