Geen René Tiggelman, geen Collin Boelhouwer, geen Hans Groffen, maar het is Jeroen Hekhuis
die de tweede één uurscompetitie op zijn naam geschreven heeft. Met 8 punten uit 9 duels was
hij René een half puntje de baas. Derde werd Collin met 6 punten.
Gemakkelijk ging het voor Jeroen allemaal niet. In de eerste ronde ontsnapte hij aan een nederlaag
tegen Bert Henderikse. In de tweede ronde was er een complot tegen Corné Boogaard met iets
met te snel verdwenen tijd van Corné.
In de derde ronde ging het in de opening niet soepel tegen Henrik Westerweele. Henrik deed het
in diezelfde opening nog beroerder en daarmee bleef de honderd procent score van Jeroen
gehandhaafd.
In de vierde ronde ging het tegen Albert Vermue wel vrij soepel, waar Hans Groffen in de vijfde
ronde op een duidelijke nederlaag getrakteerd werd.
Collin was in de zesde ronde een gevaarlijke tegenstander. Met de nodige kunst en vliegwerk
werd Collin op remise gehouden.
In de zevende ronde was er vrij weinig te beleven in de partij tussen Jeroen en René en daarmee
kon Jeroen vrij makkelijk remise houden en daarmee een aanval op zijn koppositie afwenden.
Jeroen kende in de achtste ronde tegen Eric van Driel ook niet veel problemen. Eric probeerde het
op de koning van Jeroen, maar kwam met zijn dame in de problemen in plaats van dat de koning
van Jeroen in de problemen kwam.
De negende ronde moest uiteindelijk de beslissing brengen. Carl Schoor, die een prima toernooi
speelde, moest Jeroen van het scoren afhouden. Uiteindelijk wist Jeroen vrij eenvoudig van Carl
te winnen en schreef hij het toernooitje op zijn naam.
Omdat dit de kampioenswedstrijd was zullen we de partij in z?n geheel tonen aan jullie.
Wit: Jeroen Hekhuis (2114)
Zwart: Carl Schoor(1793)
Één uurscompetitie deel 2 poule A, negende ronde
1. d4 Pf6 2. Pf3 e6 3. Lg5 d5 4. e3 Le7 5. c4 b6 6. Pc3 Lb7 7. Tc1 Pbd7 8. a3 0-0 9. cxd5 (zie
diagram)

Er is nog niets aan de hand voor de zwartspeler en alles is nog keurig in evenwicht. De volgende
zet is eigenlijk de inleiding dat wit aanknopingspunten gaat krijgen. Overigens krijgt wit er ook
een pion mee cadeau.
9. ? Pxd5
9. ? exd5 is het beste. Na bijvoorbeeld 10. Ld3 c5 11. Lf5 h6 12. Lf4 Pe4 13. 0-0 Pxc3 14. Txc3
heeft zwart toch wel de opening overleeft.
10. Pxd5 Lxd5
10. ? Lxg5 kan ook, maar zal wit ook een pion geven. Na 11. Pxc7 Tc8 12. Pb5 Txc1 13. Dxc1
heeft wit het betere van het spel.
11. Lxe7 Dxe7 12. Txc7 Dd6 13. Tc1 f5 (zie diagram)

De witte stelling wordt langzaam beter en beter. 13. ? f5 is niet goed. 13. ? Lxf3 is het beste. Na
14. Dxf3 Tac8 15. Tb1 e5 heeft zwart wel iets spel, maar wit houdt een pion extra. 13. ? f5 is
gezien de pion minder ook wel een zet om iets te proberen.
14. Le2 Pf6 15. 0-0 Pg4
Dreigt heel stiekem Lxf3 en Dxh2.
16. h3 Pf6
16. ? Lxf3 is een alternatief. 17. hxg4 is verplicht vanwege de mat op h2.
17. Pe5 Tac8
Wit heeft een pion meer, maar volgens chess.com staat wit op +3.33.
18. Da4 a5 19. Tc3 Pe4 20. Tc2 Txc2 21. Dxc2 f4 22. Ld3 Pf6 23. exf4 (zie diagram)

En daar is de tweede pion?
23. ? Lb7 24. Db3
Nu heeft Jeroen het naar zijn zin. Met Db3 gaat hij de zwakke e-pion aanvallen en bovendien
houdt het grappen van de diagonaal a8-h1 weg.
24. ? Te8 25. Td1 g6
25. ? Dxd4 kan natuurlijk niet vanwege 26. Lxh7+.
26. g3
26. Lc4 is beter en houdt bovendien druk op de matige e-pion.
26. ? Kg7 27. Tc1 Te7
27. ? Dxd4 is natuurlijk niet goed. Na 28. Tc7+ gaat de witveldige loper op b7 verloren.

28. Dc4 Ld5 29. Dc2 Lb7 (zie diagram)

Zwart staat al niet zo goed meer en Jeroen snoept nog een pionnetje mee met de volgende zet.
30. Lxg6
Na 30. ? hxg6 is het klaar. Er volgt 31. Dxg6+ Kf8 32. Dxf6+ Kg8 33. Pg4 met winst voor wit.
30. ? Dd5 31. f3 Dxd4+ 32. Kh2 h5 33. Lf7
33. Lxh5 was iets beter, maar wit blijft natuurlijk superieur.
33. ? Kf8 34. Td1
En zwart vond het mooi geweest zo. Door eigenlijk een kleine onnauwkeurigheid ging het in de
opening mis. De witspeler heeft daarna geen kansen meer weggegeven en een mooie regelmatige
overwinning afgedwongen. Het levert hem de toernooiwinst op.
Wit: Collin Boelhouwer (2156)

Zwart: René Tiggelman (2209)
Één uurscompetitie deel 2 poule A, negende ronde

Stelling na 23. ? Kf8
In een Siciliaan heeft Collin een wat prettigere stelling gecreëerd. Gewonnen is het uiteraard nog
niet, maar René moet wel een beetje uitkijken.
24. Te4
Is een goede zet. De computer geeft de volgende voortzetting aan: 24. Kd2 e5 25. dxe6ep fxe6 26.
Te4 d5 27. Td5. Maar in deze stelling zie ik ook niet zo snel of wit nou echt veel beter staat.
24. ? Lb5 25. Kd2
Een optie is 25. Txb4 Lxd3 26. Txc8 Txc8 27. cxd3 Tb5 28. Kc2 Txd5 29. b4 met een iets betere
stelling voor wit.
25. ? Lxd3 26. Kxd3 Tb5 27. Td4 Tc8 28. Ta1 Tbc5 29. Ta7

29. Txb4 is volgens de computer het beste, maar na een paar zetten ingevoerd te hebben valt het
allemaal wel mee voor zwart.
29. ? f5 30. gxf5 gxf5 31. Tb7 (zie diagram)

Nu is het zwart die de regie in handen krijgt. 31. Ke3 was gelijk geweest. Na 31. ? Txc2 32. Txb4
Th2 33. Tbb7 Tc1 34. Kf4 Te1 35. Kg5 Tg2+ met gelijke stelling.
31. ? Kf7 32. Tbxb4 Txc2 33. Ke3 Th2
Wit heeft weliswaar een vrije b-pion, maar die doet nog niets.
34. Th4 Tcc2 35. Txh2 Txh2 36. Tb8 Txh6 `
Zwart heeft een pion meer, maar ja. Zoals wel vaker is het dan nog geen gesneden koek.
Toreneindspelen zijn vaak erg lastig.
37. b4 Th4 38. b5 Tb4 39. b6

39. Kd3 is wat handiger en geeft ondanks de pion minder een gelijke stelling. Na bijvoorbeeld 39.
? h5 40. Kc3 Tb1 41. Kc2 Ta1 42. b6 Ta5 43. Kb3 Txd5 44. Kb4 Td1 45. b7 Tb1+ 46. Ka5 h4 47.
Ka6 geeft ondanks de twee pionnen achterstand remise.
39. ? f4+ 40. Kd3 h5 41. b7 Kg7 42. Ke2 Tb2+ 43. Kd3? (zie diagram)

Zwart staat al wat prettiger, maar na de gespeelde zet kan zwart duidelijk voordeel pakken. Wit
had eigenlijk het wat onnatuurlijke 43. Ke1 moeten spelen. Na 43. ? h4 volgt 44. Kf1 en daarmee
hou je in ieder geval de h-pion tegen.
43. ? h4 44. Ke4 h3 45. Ta8 Txb7 46. Kxf4 h2 47. Ta1 Kf6 48. Te1 Tb4+ 49. Kg3 Tb2 50. Kf4
Td2 51. Te6+ Kf7 52. Th6 Td4+ 53. Ke3 Txd5 54. Txh2 Kg6 55. f4 Ta5 56. Ke4 e6 57. Th1
Ta4+ 58. Ke3 Ta3+ 59. Ke4 d5+ 60. Kd4 Kf5 61. Te1 Ta4+
En Collin geeft zich gewonnen. Wat een eindspeltechniek van René. Daar kun je nog wat van
leren!
Het heeft even geduurd, maar hierbij de rest van de partijen van de laatste ronde van poule A.

Hans Groffen kende een wat grillig toernooi. Hij verloor van de winnaar Jeroen Hekhuis en ook
de partij tegen Corné Boogaard ging verloren. Eric van Driel had juist wel van Corné gewonnen,
maar dat was slechts zijn enige resultaat. In diverse partijen had hij een goede stelling, maar moest
Eric wel aan het kortste eind trekken. Eens kijken hoe de confrontatie tussen Hans en Eric verliep.
Wit: Hans Groffen (2140)
Zwart: Eric van Driel (1743)
Één uurscompetitie deel 2 poule A, negende ronde

Stelling na 24. ? Pe5
Wit heeft een licht plusje misschien, want zijn pionnen staan wat handiger.
25. Tc5?
Hans speelt een grillig toernooi zoals gezegd en daar horen ook grillige zetten bij. Dit is er ook zo
een. Na 25. h3 Td5 26. Ted1 d3 27. e3 is een mogelijk vervolg van de partij met een iets betere
stelling voor de wit speler. Het gespeelde Tc5 vraagt natuurlijk om problemen. Kijk maar naar het

vervolg.
25. ? Pd3!
Leek me niet zo heel moeilijk dat deze zet in de stelling zat, maar Hans zat al met z?n gedachte bij
de kerst.
26. exd3 Txe1 27. Kf3 Ta1 28. Txb5 Txa3 29. Ke2
Inmiddels staat de teller op -5,25 en dat betekent meestal niet zoveel goeds voor wit.
29. ? Te8+
Dit kan natuurlijk al wordt 29. ? Ta2 als beste zet gegeven. Om het paard naar het fijne e4 te
krijgen moet de koning naar de onderste rij. Na bijvoorbeeld 30. Ke1 Td6 31. Pe5 Tb6 is het
zwart die deze partij wel zou gaan winnen. Met het ruilen van de torens moet het een koud kunstje
zijn en als de witte toren weggaat valt de pion op b4 waarna de zwarte a-pion wel eens erg
gevaarlijk kan worden.
30. Pe4 Ta2+ 31. Kf3 Ta3
Wilt zwart nu voor zetherhaling gaan?!
32. Ke2 Tb3
Oh nee, toch niet?.
33. Kd2 Tb2 (zie diagram)

Als je de voorgaande zettenreeks bekijkt kan zwart niet echt de goede voortzetting vinden. Het
gespeelde Tb2 is onnauwkeurig, al heeft zwart natuurlijk wel nog steeds het voordeel. Na 33. ?
Te6! Staat zwart fantastisch. 34. Pc5 is niet goed vanwege 34. ? Tb2+ 35. Kc1 Tee2 met een
passieve koning tegen twee ijzersterke torens.
34. Kc1 Txe4?
Waarom een kwaliteit teruggeven? Na 34. ? Ta2 blijft het voordeel bij zwart.
35. Kxb2 Te2+ 36. Kb3 Txf2 37. Kc4
37. Th5 is een alternatief. Je dekt je eigen h-pion en valt daarbij ook nog eens de h-pion van de
opponent aan.
37. ? Txh2 38. Tf5 Tg3 39. Txf7 Txg3 40. Th7 Tg6 41. Kxd4 (zie diagram)

We zijn in een toereneindspel beland met wat pionnen. Zwart heeft een pion meer, maar gezien de
stelling zou dit zo maar eens remise kunnen worden.
41. ? Kb7 42. Kc4 Kb6 43. Th8 Tc6+ 44. Kb3 Kb4 45. Td8 Td6 46. Tb8+ Kc6 47. Kc4 a6 48.
Th8 Tg6 49. Ta8 Kb7 50. Th8 Tc6 51. Kd4 Td6 52. Kc4 Tc6 53. Kd4 Td6+ 54. Kc4 Tc6+
En drie keer dezelfde stelling.
Dan de interessante ontmoeting tussen Henrik Westerweele en Bert Henderikse. Bert heeft een
beetje een anoniem toernooi gespeeld. Misschien kan hij in de laatste ronde nog een keer
vlammen tegen Henrik. Henrik heeft overigens wel erg veel remises achter zijn naam staan. Het
zal toch niet?.
Commentaar bij de partij is van Bert zelf.
Wit: Henrik Westerweele (2012)
Zwart: Bert Henderikse (1857)
Één uurscompetitie deel 2 poule A, negende ronde

Stelling na 13. Kh2
Bert: ?Ik was wat verrast dat Henrik deze tamelijk positionele variant koos (In deze variant is er
een oude, bekende partij Karpov -Timman, die Karpov in zijn bekende stijl wint). Toen hij de
tekstzet speelde, die mij wat slap lijkt, besloot ik voor 13. ? a5. Het beukje erin! Anders had ik a6
gespeeld, wat Stockfish ook als beste aangeeft.?
13. ? a5 14. e5 exd5 15. Pdxb5 cxb5 16. Lxb7 Tb8 17. Lc6 b4 18. axb4 axb4 19. Pb5 Te6 20.
fxe5? (zie diagram)

20. ? Txc6
Bert: ?Zowel Henrik?s als mijn zet is fout. Ik gooi zelfs een duidelijk betere stelling weg.
Bijvoorbeeld: 20. ? Pxe5 21. Dxd8 Txd8 22. Lg2 Peg4 (of Pec4)
21. exf6 Pxf6 22. Pd4 Td6 23. Ta7 Td7? (zie diagram)

Bert: ?Henrik merkte na afloop opdat dit principieel fout is: een aanvalsstuk laten ruilen met
tempoverlies, terwijl dit voor de verdediging niet echt noodzakelijk is. Misschien is de Souburgse
Tarrasch opgestaan, want de computer geeft hem gelijk (alhoewel ik niet weet of dat ding
principes huldigt). Beter is: 23. ? Db6. Vanaf de 23e zet blijft zwart steeds een fractie beter staan
tot de 40e zet...
24. Txd7 Dxd7 25. Pf3 Dxd1 26. Txd1 Tc8 27. Pe1 Pe4 28. Ld4 Td8 29. Pf3 Pg5 30. Pxg5
Txd4 31. Txd4 Lxd4 32. b3 h6 33. Pf3 Lc3 34. Kg2 f5 35. Kf2 Kf7 36. Ke3 Ke6 37. Pg1 g5 38.
Pe2 Le5 39. Kd3 Kd5 40. Ke3 (zie diagram)

Bert: ?Goed is 40. g4 met een blokkade op de witte velden! Met beiden nog enkele minuten op de
klok een blunder van Henrik. en hoewel zwart beter staat is een doorbraak onmogelijk.
Onmiddellijk vergooi ik met 40. ... h5 mijn onverwachte winstkans, die bestond uit: 40. ? Lxg3
41. Pxg3 f4+ 42. Kf3 fxg3 43. Kxg3 h5 en zwart wint.
41. Kf3 Ld6 42. h4 g4+ 43. Ke3 Le5 44. Kd3 Kc4 45. Ke3 Kd5 46. Kd3 Kc4 47. Ke3 Kd5
Bert had zijn toernooi nog enig aanzien kunnen geven door van Henrik te winnen. Daar waren de
kansen ook wel voor, want Henrik heeft nooit zicht op meer gehad dan een remise. Met vijf
remises is Henrik wel de remisekoning geworden. Al is dat misschien een wat twijfelachtige titel.
Tot slot hebben we nog de partij tussen Corné Boogaard en Albert Vermue. Corné heeft een
bijzonder toernooi gespeeld. Hij won van René en Hans, maar verloor van Carl en Eric. Wat een
contrastverschil. Albert moet het voorlopig doen met één zege. Eric werd in de derde ronde
verslagen. Aangezien Eric remiseerde tegen Hans, moet Albert minimaal remise spelen om niet
laatste te worden. Eens kijken of hij daar in geslaagd is.
Wit: Corné Boogaard (1864)

Zwart: Albert Vermue (1722)
Één uurscompetitie deel 2 poule A, negende ronde
1. d4 d5 2. Lc4 c5 3. e4
Meestal is het Albert die met zulke scherpe varianten op de proppen komt. Corné had buiten
medeweten van Albert in de boeken gedoken en had deze variant even bekeken.
3. ? dxe4 4. d5 Db6
4. ? Db6 is niet de beste zet. Normaal is 4. ? Pf6 5. Pc3 a6 6. f3 exf3 7. Pxf3 g6 met een klein
plusje voor zwart.
5. Pc3 Dxb2? (zie diagram)

?Sla nooit op b2 ook niet als het goed is?, is een bekend gezegde. Overigens is deze zet in dit
geval ook helemaal niet goed.
6. Lb5+ Ld7 7. Ld2 Lxb5?

Nog een fout. 7. ? a6 is het beste met een plus voor wit. Nu wordt het een hele dikke plus.
8. Tb1 Da3 9. Pxb5
Zwart heeft het niet goed gedaan en daarmee heeft hij nu zware problemen.
9. ? Dxa2 10. Pc7+ Kd8 11. Pxa8 Pf6 12. Txb7 Pxd5 (zie diagram)

Het is eigenlijk al gespeeld, maar na Pxd5 wordt het proces naar een nederlaag alleen maar
versnelt. 12. ? Pbd7 was de beste zet, maar ja, wat was hier nog best?
13. Txb8+
Gratis!
13. ? Kd7 14. Pe2 g6 15. Pc3 Lg7
Het fantastische aan de engine van chess.com is dat deze bij de zet Lg7 zegt dat dit een
uitstekende zet is. Uitstekend voor wit misschien, maar voor zwart is het allemaal niet meer zo

uitstekend.
16. Pxa2
En Albert had na deze zet nog wat aan zijn avond.
Een enerverend toernooitje met een verrassende winnaar. We proberen begin januari weer terug te
komen met een nieuw één uurstoernooitje. Voor nu fijne feestdagen en een prettige jaarwisseling.
Uitslagen negende (en laatste) ronde
1. Collin Boelhouwer-René Tiggelman 0-1
2. Hans Groffen-Eric van Driel remise
3. Jeroen Hekhuis-Carl Schoor 1-0
4. Henrik Westerweele-Bert Henderikse remise
5. Corné Boogaard-Albert Vermue 1-0
Eindstand na negende ronde
1. Jeroen Hekhuis 8,0
2. René Tiggelman 7,5
3. Collin Boelhouwer 6,0
4. Hans Groffen 5,0
5. Henrik Westerweele, Carl Schoor 4,5
7. Corné Boogaard 4,0
8. Bert Henderikse 3,0
9. Eric van Driel 1,5
10. Albert Vermue 1,0

