Bert Henderikse is zijn toernooi goed begonnen. Met een verrassende zege op Collin Boelhouwer
begon hij erg sterk. Het inhaalpotje tegen Henrik Westerweele viel ook de goede kant op zodat
Bert opeens 2 punten uit 2 duels had. Nu was René Tiggelman aan de beurt. Eens kijken of Bert
wederom kan verrassen.
Wit: Bert Henderikse (1857)
Zwart: René Tiggelman (2209)
Één uurscompetitie deel 3, Poule A, vierde ronde

Stelling na 7. 0-0
Bert was wat beter uit de opening gekomen, maar laat hierbij wel een kansje liggen om wellicht
een voordeeltje te halen. Bert rokeerde en geeft daarbij wel een pion weg. Wellicht wel voor
compensatie, maar of dat voldoende is tegen een speler als René. Als Bert 7. Pb5 zou spelen dan
volgt bijvoorbeeld 7. ? Dd8. 7. ? Dxc5 is niet goed vanwege 8. P1a3. Er volgt dat 8. ? Dc5 9. Le3
Db4+ 10. Ld2 Dc5 11. Tc1 met een verloren stelling. Na 7. ? Dd8 krijg je 8. P1c3 0-0 9. b3 Pc6
10. Lb2 met een solide stelling voor wit.

7. ? Dxc4 8. Pc3
8. Pa3 is beter en de computer geeft daar een gelijke stelling aan. Na 8. ? Dc5 9. Pdb5 Pa6 10. e4
heeft wit best compensatie voor de pion.
8. ? a6 9. e3
De regels staan het toe. Nadeel is wel dat de zwart veldige loper van wit voorlopig niet echt actief
meedoet.
9. ? Pc6 10. Pxc6
Met een pion minder een actief stuk ruilen is vaak niet handig. Zwart gaat onder de druk van de
witspeler uitkomen. Na 10. Pa4 Tb8 11. b3 Db4 12. Lb2 heeft wit ondanks een pion minder geen
slechte stelling. De zwarte dame staat een beetje in niemandsland.
10. ? dxc6 11. Dd2 Le6 12. b3 Db4 13. a3 Da5
13. ? Dxb3 is niet handig, want dan maak je wit met 14. Tb1 actiever dan je wilt.
14. b4 Dh5 15. Lb2 Td8 (zie diagram)

15. ? Pg4 was beter geweest. Na 16. h3 Pe5 17. Dd1 Dxd1 blijft zwart simpel een pion voor.
16. Dc2 0-0 17. Tfd1 Pg4 18. h3 Pe5 19. g4 Dh4 20. Pe2 h5
Zwart heeft z?n stukken goed staan en de loper op g2 welke normaal best een beest kan zijn moet
h3 dekken. De zwarte pionnen op de damevleugel staan steady waarmee zwart gewoon een
gezonde pion meer heeft.
21. Pf4 Lc8 22. f3
Beide spelers zitten niet in de beste fase van de partij. Zwarts Lc8 was minder waar het minder
natuurlijke Ld7 aangegeven wordt als beste zet. 22. f3 is echt niet goed. 22. Txd8 Txd8 23. Td1
Te8 Zou wit wellicht nog wat hebben kunnen opleveren al blijft het die vervelende pion achter
staan.
22. ? hxg4
22. ? Pxf3+! Is het beste. Na 23. Lxf3 Dg3+ 24. Lg2 Dxe3+ 25. Kh1 Lxb2 26. Dxb2 Dxf4 is het
zwart die zijn voordeel met het tijdelijke stukoffer heeft uitgebreid.

23. hxg4 Dg3?
Wederom had 23. ? Pxf3+ weg goed geweest.
24. Tf1 Td6
24. ? Lxg4 was hier het beste geweest. De engine van chess.com staat wel op de offermodus. Na
25. fxg4 Pxg4 26. Tf3 Dh2+ 27. Kf1 e5 28. Te1 Dh4 29. Th3 Ph2+ 30. Txh2 Dxh2 geeft zwart
ook een prima stelling. De witte stelling is als een ruïne.
25. Ld4? (zie diagram)

Wellicht de beslissende fout. René laat zijn prooi niet meer los.
25. ? Txd4 26. exd4 Dxf4
Zwart heeft een kwaliteit geofferd voor een prachtige stelling. De zwarte velden in bezig van de
zwartspeler en de witte loper op g2 doet niet zo veel.

27. dxe5 Lxe5 28. Tad1 Ld4+
28. ? Dh2+ is een alternatief. Na 29. Kf2 Lg3 30. Ke3 Lc7 legt de witte koning bloot.
29. Tf2 Le6 30. Kf1 Lxf2
Eigenlijk zonde om de kwal terug te pakken in zo?n stelling. Het lijkt er op dat de zwarte loper
beter is dan de passieve toren. De zwarte velden zijn volledig onder controle door René.
Uiteraard komt René zijn goede stelling door het slaan van de toren niet in gevaar.
31. Dxf2 Ld5 32. Dd4 Dxd4 33. Txd4 e5 34. Td2 f5 35. gxf5 gxf5 36. Kf2 Kg7 37. f4 e5 38. Lf1
Kf6 39. b5 axb5 40. Lxb5 Ta8 (zie diagram)

Bert gaf de pijp aan Maarten in deze stelling. Het lijkt me een terechte beslissing. Na bijvoorbeeld
41. a4 Ke6 moet de witte loper de a-pion loslaten en is het 4-1 qua pionnen betreft. Dat is een
beetje te gek.
Collin verloor vorige week nog verrassend van Bert. Eens kijken of hij zich kan herstellen.

Boellie speelt tegen onze preses Albert Vermue.
Wit: Albert Vermue(1722)
Zwart: Collin Boelhouwer (2156)
Één uurscompetitie deel 3, Poule A, vierde ronde

Stelling na 11. 0-0
De stelling is in evenwicht. Na 11. c4 Pb6 12. 0-0 staat wit ietsje beter. De witte loper van zwart
doet voorlopig nog niet meer.
11. ? d6
Collin gaat meteen de fout in met deze zet. 11. ? b5 is het beste, want dan kan de loper naar b7 of
a6 en lijkt het dat zwart wat activiteit krijgt.
12. Td1 Dc7 13. Pg5?
Zonde voor de witspeler. 13. c4 had wit toch wel een fijne stelling gegeven. Na 13. ? Pb6 14. exd6

Lxd6 15. Pc3 heeft wit een fijne stelling. Ik wil niet zeggen dat het direct gewonnen is, maar zijn
stukken staan prima en die van zwart niet. Vooral de witveldige loper van zwart doet nog niet
mee. Na bijvoorbeeld 15. ? Lc5 16. Pb5 Df7 17. Lf4 mag zwart aan de bak.
13. ? dxe5 14. Lxd5?
14. Pxh7 was misschien nog een redding. Na 14. ? Kxh7 volgt 15. Txd5 Pd4 16. Txd4 exd4 met
een kwal minder voor de witspeler, maar wellicht nog met wat opties. Overigens na 15. ? exd5
niet, want dan gaat zwart mat. Na 16. Dh5+ Kg8 17. Lxd5+ Le6 18. Lxe6+ Tf7 19. Dxf7+ Kh7
20. Dh5#
14. ? exd5
Apart dat de stelling helemaal gekanteld is. De witte stukken doen nu niets terwijl zwart een
prima centrum heeft en stukken die mooi gaan samenwerken.
15. Txd5 h6 16. Pf3 Le6 17. Tb5 e4 18. Lf4 Dc8 19. Pe5 Pxe5 20. Txe5 Ld6 (zie diagram)

De witte toren is klemgezet. 21. Tb5 geeft 21. ? Lc4.

21. Txe4 fxe4 22. Lxd6 Td8 23. Lf4 Lc4 24. Dh5 Td5 25. Le5 De6
En opgave. 25. ? Df5 was misschien wel een mooiere slotzet. Na 26. Dxf5 volgt 26. ? Td1+ 27.
Kg2 Lf1+ 28. Kg1 Lh3#.
Wit: Eric van Driel (1743)
Zwart: Hans Groffen (2140)
Één uurscompetitie deel 3, Poule A, vierde ronde

Stelling na 22. Pb7
Het lijkt dat zwart heel erg slecht staat, maar het valt nog wel mee. Wel kan het zich geen fout
permitteren, want dan kan wit wel eens toeslaan.
22. ? Te6?
Dat bedoelde ik dus. Een foutje kan wit zo een goede stelling geven. Zwart had hier 22. ? Lb6!
moeten spelen. Lijkt een rare zet, maar blijkbaar is daarmee de stelling nagenoeg gelijk. 23. Da6
zou een optie zijn.( 23. cxb6 geeft zwart een plusje. Na 23. ? axb6 staat het paard klem). Na 23. ?

Ld8 staat zwart wat passief, maar kan wit niet zomaar profiteren.
23. Pxd8 Dxd8 24. Tb7 exd4 25. exd4 Pf8 26. Df5
Hans zit in zwaar weer en Eric ziet voorlopig de zon wel schijnen.
26. ? Tf6 27. Dg4 Tg6 28. Df5 Tf6 29. Dg4 Tg6 30. Df5? Tf6
Eric gaat hier puur voor de remise, maar waarom? Hij heeft een prachtige stelling en Hans heeft
niets. Na in plaats van 27. Dg4 was 27. Dc2 een optie. 27 ? Te6 is dan een mogelijkheid, maar wit
blijft prachtig staan.
Wit: Carl Schoor (1793)
Zwart: Henrik Westerweele (2012)
Één uurscompetitie deel 3, Poule A, vierde ronde

Stelling na 14. ? Lc7
Wit staat hier prima. De loper kwam van e5 nadat wit f4 gespeeld heeft. Prima gedachten want nu

kun je op f6 slaan met de loper waarmee de zwarte verdediging van de koning ondermijnd wordt.
15. Df3?
Een gemiste kans. Het bizarre is wel dat de stelling van +3 naar -3 gaat. Na 15. Lxf6 gxf6 16. Dh5
Tfe8 17. Tf3 mag wit wel gaan denken aan een overwinning.
15. ? Pe4 16. Lxe4 dxe4 17. Dxe4 Lb6+ 18. Kh2 Lf5 19. Df3 Tfe8 20. Td1 Db5 21. Pd2 Te3
22. a4 Dd3
Zwart staat super. Hij heeft het loperpaar en de witte loper van wit doet op g5 even niet mee.
23. Df1 Dxf1 24. Txf1 Txc3 25. Le7 Te8 26. Lb4 Tc2 27. Tec1 Txc1 28. Txc1 Te2 29. Pf3 Le3
30. Tc4 Le6 (zie diagram)

Zwart heeft een pion meer en een mooie stelling met het loperpaar. Zal wit nog terug kunnen
komen?
31. Tc3 Lf4+ 32. Kg1 Tb2 33. Td3 h6

Stel je voor. Je zal nog mat achter de paaltjes gaan.
34. Ld2 Lg3 35. Le1 Tb1 36. Te3 Ta1 37. Te4 Ld5
Het is allemaal niet zo leuk voor wit. De zwarte lopers zijn ijzersterk .
38. Te8+ Kh7 39. Kf1 Lxf3 40. gxf3 Txe1 41. Txe1 Lxe1 42. Ke1
Wat een Bosters is die Henrik toch ook. Alle stukken moeten er vanaf en dan een pionnetje
overhouden. Wel erg zakelijk hoor. Maar eerlijk is eerlijk het is wel effectief.
42. ? Kg6 43. Kf2 Kf5 44. Ke3 b6 45. h4 a6
Je kunt nog wel even doormodderen, maar Carl zag ook wel dat Henrik gaat winnen. De pionnen
op de damevleugel worden geruild met een vrijpion als gevolg en daarna kan Henrik doorstomen
op de koningsvleugel.
Uitslagen vierde ronde
1. Bert Henderikse - René Tiggelman 0-1
2. Albert Vermue - Collin Boelhouwer 0-1
3. Eric van Driel - Hans Groffen remise
4. Carl Schoor - Henrik Westerweele 0-1
Stand na vierde ronde
1. René Tiggelman 4,0
2. Collin Boelhouwer 3,0
3. Hans Groffen 2,5 (uit 3)
4. Henrik Westerweele 2,5
5. Bert Henderikse 2,0 (uit 3)
6. Eric van Driel, Albert Vermue 0,5
8. Carl Schoor 0,0
Indeling vijfde ronde
1. René Tiggelman-Henrik Westerweele
2. Collin Boelhouwer-Hans Groffen
3. Bert Henderikse-Albert Vermue

4. Carl Schoor-Eric van Driel

