Na de eerste twee ronden niet gespeeld te hebben is onze eigen Bert Henderikse terug! Met de
zwarte stukken wist hij Collin Boelhouwer te verslaan. Met quoten als: ?De computer deed raar en
ik had geen goede internetverbinding?, leek het er op dat Bert verstek moest laten gaan voor deze
editie van de online één uurs competitie. De wedstrijdleider had hem een week geleden nog erg
teleurgesteld aan de telefoon gehad. Niet veel later het bericht dat alles het weer deed en dat hij
weer lekker kon schaken op chess.com. Lang leve de techniek.
De eerste twee ronden moet Bert nog wel inhalen. Het punt tegen Collin is in de pocket. Wellicht
heeft Bert twee weken voorbereiding gehad op de partij met Collin omdat chess.com het niet zou
doen. We zullen het nooit weten. Als het de voorbereiding betrof dan heeft dat in ieder geval zijn
vruchten afgeworpen.
Wit: Collin Boelhouwer (2156)
Zwart: Bert Henderikse (1857)
Één uurscompetitie deel 3, Poule A, derde ronde

Stelling na 22. ? Pc3

Vanuit een Fransoos is de volgende stelling bereikt. De witspeler is in de opening niet helemaal
uit de verf gekomen. Zwart heeft net zijn paard op c3 geposteerd en die staat daar erg mooi. Wit
heeft een zwakke pion op b5 en de pion op d4 heeft een geïsoleerde status.
23. Lxb7?
23. Lh5 schijnt het minst slecht te zijn. Lijkt niet het meest logische vervolg. Een variant is 23. ?
g6 (23. ? Pxd1 is niet goed want dan volgt 24. Lxf7+ Kh8 25. Dd3 Dc2 26. Pg6+ Kh7 27. Dxc2
Txc2 28. Pf8+ met eeuwig schaak) 24. Te1 Kg7 (24. ? gxh5 is niet goed vanwege 25. Dxh6 en wit
krijgt wellicht nog onverhoopt kansen op meer dan een nederlaag). Na 25. Lxg6 fxg6 26. Dd3 Pe4
27. Txe4 Lxe4 28. Dxe4 heeft zwart wel een kwaliteit meer, maar is het nog niet zomaar
gewonnen.
23. ? Dxb7 24. Te1 Pxb5
Zwart snoept een pionnetje en heeft ook een prima stelling. Het enige waar hij wellicht voor moet
uitkijken is een kamikaze actie van witspeler. Bert wilt nog wel eens onder de grappen en grollen
van de tegenstander te bezwijken ook al staat hij totaal gewonnen.
25. Df4 Td8 26. Td1 Pc3 27. Td2 Pd5 28. Df3 Dc7 29. Td1 Tc8 30. Pd3 De7 31. g3 Da3 (zie
diagram)

Er gebeurt nog niet veel wat direct de doorslag geeft ondanks dat zwart +5 staat!
32. Td2 Tc3 33. De2
Zwart blijft het geweldig doen. Misschien toch een nieuwe update van chess.com die Collin nog
niet gehad heeft? Wit staat als een krant en heeft nog een boertje minder ook. Het enige wat de
witspeler kan doen is tegenhouden. Zal Bert kunnen toeslaan?
33. ? Da4 34. Pe5 Tc1+ 35. Kg2 De8 36. Tc2 Pc3 37. Dd2 Da8+ 38. Pf3 Txc2 39. Dxc2 Pb5 40.
Db2 Dd5 41. a4 Pd6 42. g4 Pe4 43. Kg1 Pf6 44. Pe5 Pd7 45. Pxd7 Dxd7 (zie diagram)

Er blijft een dame-eindspel over. Zwart blijft gewonnen staan, maar denk wel dat de witspeler dit
toch minder erg vindt dan dat er meer stukken op het bord zouden staan. Nu mag Bert het nog
even laten zien.
46. Db4 Dc6 47. Kh2 Dd5 48. Kg3 g6 49. Dc3 Kh7? (zie diagram)

Dit is geen handige zet. De computer gaat van -4,12 naar -0,92 en in zo?n dame-eindspel is dat
wellicht een mogelijkheid naar een remise vlucht van de witspeler. 49. ? Dd6+ was de beste
voortzetting. Na 50. Kf3 Dd7 51. Dc4 Db7+ 52. Kg3 a6 zou zwart een vrijpion kunnen krijgen op
de damevleugel.
50. h4?
Gemiste kans op misschien een resultaat. Na 50. Dc7 moet zwart kiezen welke pion er af gaat.
Lijkt verstandig de f-pion te dekken omdat anders de zwarte koning te bloot komt te staan met
kansen op zetherhaling. Na 50. ? Kg7 volgt 51. Dxa7 Dxd4 52. Dc7 h5 53. gxh5 gxh5 54. Db8
Dxa4 55. Dxb6 en met een pion meer misschien toch wel remise.
50. ? Kg7 51. f3 a6
Zwart wilt op de damevleugel een vrijpion creëren. Dat geeft hem misschien wel de volle winst.
52. Dd3
Is niet goed. Met zetten als e5 in de stelling wordt de witte d-pion alleen maar ondermijnd.

52. ? b5 53. a5 e5 54. Dc3 exd4 55. Dc8 d3 56. Dc3+ Kh7 57. Dd2 Dd6+ 58. Kg2 b5 59. h5 b3
60. hxg6 fxg6 61. g5 (zie diagram)

Wit probeert de zwarte koning nog bloot te spelen, maar er kan eigenlijk niets meer mis gaan met
de zwartspeler. Of chess.com moet prompt weer uitvallen!
61. ? h5 62. Db2 d2 63. Dxb3 d1D 64. Df7+ Kh8 65. De8+ Kg7 66. De4 D1d2+ 67. Kh3 D2d5?
En opgave. 67. ? D2h2 is gewoon mat. Collin zal wel gedacht hebben: ?Als je me niet mat wilt
zetten, dan geef ik wel op.?
Desalniettemin een erg knappe zege van Bert. Ik ben benieuwd hoe hij met zijn inhaalwedstrijden
aan de slag gaat. Binnenkort weten we meer!
Wit: René Tiggelman (2209)
Zwart: Carl Schoor (1793)
Één uurscompetitie deel 3, Poule A, derde ronde

We komen er in na 18. Kh1
Wit heeft in het middenspel iets niet helemaal goed gedaan. Misschien dat de c-pion nog wat
gevaarlijks kan uitrichten, maar het lijkt me dat zwart erg goed staat.
18. ? b6?
Van -3 naar +3, althans dat zegt mijn versie van chess.com. Carl laat het hier lelijk liggen. Na 18.
? Lxe1 heeft zwart de overhand. Was ie bang voor cxb7 en Dxa7? Ik weet het niet. Na
bijvoorbeeld 19. cxb7 Tb8 20. Dxa7 volgt 20. ? Dxb5 of Ke7. Na 20. ? Dxb5 volgt 21. Dxb8+
Kd7 en zwart wint. De dame staat in en er dreigt mat op f1. Na 20. ? Ke7 is het wel wat meer
werken voor zwart, maar staat hij nog steeds erg goed.
19. Txe4 Dc5?
Nog een fout er achteraan al is het na 19. ? a6 ook erg prettig voor de witspeler.
20. Tf1 Tg8 21. Tf4 Le3 22. Txf6

De witspeler heeft de regio overgenomen en zijn torens zijn nu heel erg actief. Zwart is vergeten
zijn toren op a8 te activeren. Dat komt hem helaas nu duur te staan.
22. ? Ld4 23. Db3 d5 24. Dh3 De7 25. Tf7
En Carl gaf het op. 35. Tf8+ was iets directer. Na 35. ? Txf8 36. Txf8 Dxf8 is 37. Dd7 mat.
De rest van de potjes probeer ik morgen online te zetten.
Uitslagen derde ronde
1. René Tiggelman - Carl Schoor 1-0
2. Collin Boelhouwer - Bert Henderikse 0-1
3. Hans Groffen - Albert Vermue 1-0
4. Henrik Westerweele - Eric van Driel 1-0
Stand na derde ronde
1. René Tiggelman 3,0
2. Hans Groffen 2,0 (2 partijen)
3. Collin Boelhouwer 2,0
4. Henrik Westerweele 1,5 (2 partijen)
5. Bert Henderikse (1 partij)
6. Albert Vermue 0,5
7. Carl Schoor, Eric van Driel 0,0
Indeling vierde ronde
1. Bert Henderikse - René Tiggelman
2. Albert Vermue - Collin Boelhouwer
3. Eric van Driel - Hans Groffen
4. Carl Schoor - Henrik Westerweele

