Deze titel heb ik niet zelf bedacht, maar de winnaar van de partij René Tiggelman-Henrik
Westerweele kwam hiermee op de proppen. Daarmee komen we ook meteen in huis vallen met
deze partij tussen de beide heren. Zou René zijn honderd procent score vasthouden of kan Henrik
dichterbij komen?
Wit: René Tiggelman (2209)
Zwart: Henrik Westerweele (2012)
Één uurscompetitie deel 3, Poule A, vijfde ronde

Stelling na 45. Pd3
Helaas verraadt de stelling eigenlijk al de uitslag van deze partij. Toch zijn zulke eindspelen erg
interessant. Wat is beter? Een paard of een loper? Dat is een lastige vraag bij zulke eindspelen. In
een open spel met pionnen aan weerszijde zou je denken dat een loper vaak wat handiger is dan
een paard. Dat komt dat een paard wat minder snel is. In een gesloten stelling dan is een paard
vaak wat beter omdat de loper dan minder mobiel is. Toch blijft het lastig.
René had gedurende de partij wel een iets prettigere stelling, maar Henrik heeft zich nu toch wel

goed in de partij geknokt. Na 45. Pd3 geeft de computer een gelijke stelling aan. Uiteraard moeten
de beide spelers erg op hun hoeden zijn. Een klein foutje kan de partij zo beslissen.
45. ? g6
45. ? g5 is beter wordt hier gezegd. Na g6 heeft wit weer een iets betere stelling. Na 45. ? g5 heeft
wit niet direct een vervolg met h4. De witte koning kan niet weg want dan valt d5 en dan zou
zwart de favoriet zijn voor de winst. Nu zou het waarschijnlijk remise worden. Zolang wit niet
met het paard naar f5 kan denk ik dat zwart geen problemen heeft. Na bijvoorbeeld 46. Pc1 Le1
47. Pe2 Lf2 48. Pc3 Kc5! Kan wit niet op e5 nemen vanwege Ld4+! Na 49. Pe2 volgt 49. ? Kd6
met zetherhaling.
46. h4
Wit pakt meteen de kans om toch te kijken of er nog wat te halen valt.
46. ? g5 47. h5 La1?
Dit is niet handig. 47. ? b4 houdt de schade nog enigszins beperkt.
48. Pb4 Lc3 49. Pc6
Hier is er duidelijk spraken van een actief paard tegen een passieve loper. René noemde zijn
paard dik, maar gezien de sprongkracht van het beest denk ik dat dat wel meevalt.
49. ? b4 50. Pd8
Het paard springt overal tussendoor en dat is voor de zwartspeler heel irritant.
50. ? Ke7 51. Pb7 (zie diagram)

Hier lijkt me 51. Pe6 ook een prima alternatief.
51. ? Kf6 52. Pa5 Le1 53. Pc4 Lc3 54. Pe3 Kg7 55. Kf5 Kf7 56. Pc4 Ke7 57. Kg6 Kd4 58.
Kxh6 Kf6 59. d6 cxd6 60. Pxd6 Le3 61. Pe4 Ke6
Henrik speelde deze zet nog wel, maar vond het ook meteen wel mooi geweest. De zwarte loper
kon alleen maar eigen pionnetjes dekken terwijl het dikke paard van René door de linies heen
sloop. Deze keer heeft het paard gewonnen van de loper.
Een interessante ontmoeting was die tussen Collin Boelhouwer en Hans Groffen. Hans moet
winnen om nog wat van zijn toernooitje te maken. Overigens gold dat ook voor Collin. De
verliezer zou dus verder achterop raken op koploper Tiggelmans.
Wit: Collin Boelhouwer (2156)
Zwart: Hans Groffen (2140)
Één uurscompetitie deel 3, Poule A, vijfde ronde

Stelling na 15. Te1
Zoals je aan de contouren nog wel kunt zien hebben we hier te maken met een Franse partij. Niet
de meest gebruikelijke variant werd hier gekozen, maar dat maakt deze partij dan ook wel weer
erg interessant. Zwart probeert wit op de koningsvleugel te betasten. Daar tegenover staat dat wit
best wel wat druk in het centrum heeft. Eens kijken hoe het verder gaat.
15. ? 0-0-0
Een onnauwkeurigheid. Na 15. ? Pg6 schijnt wit iets beter te staan. Na bijvoorbeeld 16. P2b3 Lg7
17. Pf5 Kf8 18. Pxg7 Kxg7 is zwart wel zijn zwarte loper kwijt, maar is het nog wel speelbaar.
Uiteraard is het wel een lastige stelling voor de zwartspeler aangezien de zwarte velden toch wat
aangetast zijn.
16. P2b3 Pg6?
Nu wel deze zet, maar nu is deze niet goed. 16. ? Pxd4 17. Lxd7+ Txd7 18. cxd4 Pc4 19. a4 geeft
wit overigens wel een mooie stelling. Wit heeft hier ook betere aanknopingspunten om de

vijandelijke koning aan te vallen.
17. Lxc6 Lxc6 18. Pxe6! (zie diagram)

Hier was het de witspeler om te doen. De witte loper van zwart was een aardige verdediger, maar
heeft door het slaan op c6 toch e6 moeten loslaten.
18. ? Lb5?
De stelling is eigenlijk al niet zo goed meer voor zwart, maar de gespeelde zet maakt er niet beter
op. Beste was nog 18. ? fxe6 19. Dxe6 Dd7 19. Dxg6 en wit heeft twee pionnen meer. Nu kost het
meer.
19. Dxb5 fxe6 20. Txe6 Pe5 21. Lg5 Pf3+
Het is logisch dat zwart nu alles of niets speelt. Als hij de ?normale? zetten zou doen dan is het
sowieso gedaan met de pret.
22. gxf3 gxf3 23. c6 Tg8

Leuk zo?n open lijn, maar zwart is nu gewoon te laat en wit is genadeloos.
24. Dxb7+ Dxb7 25. cxb7+ Kxb7 26. h4
Na de dameruil was de angel wel uit de stelling. Een prima potje van onze Amsterdammer.
Sinds de reparatie van Bert zijn computer gaat het erg goed met de schaakprestaties van hem. Er
werd weliswaar van René verloren, maar dat hebben alle spelers tot nu toe gedaan die tegen hem
gespeeld hebben. Verder had Bert al gewonnen van Collin en speelde hij in de inhaalwedstrijd
tegen Hans een verdienstelijke remise. Nu was de confrontatie tegen Albert aan de beurt. Eens
kijken of Bert zijn voorlopig geslaagde toernooi vervolg kan geven.
Wit: Bert Henderikse (1857)
Zwart: Albert Vermue (1722)
Één uurscompetitie deel 3, Poule A, vijfde ronde

Stelling na 12. Dc2
Een goede zet van Bert. Met deze zet dreigt hij op c7 of h7 te slaan. Dat betekent dat Albert een

probleempje heeft.
12. ? Pf6?
De computer geeft aan dat dit niet goed was. Beter was 12. ? c5 Na bijvoorbeeld 13. Lxh7+ Kh8
14. Ld3 c4 15. Le2 b5 heeft zwart wel een pionnetje minder, maar kan het misschien wel op de
damevleugel vlammen als de witspeler even niet nauwkeurig speelt.
13. Dxc7 Dxc7 14. Lxc7 Le6 15. h3 Tac8 16. Le5 Pd7 17. Lg3 Pb6 18. 0-0 Pc4 19.Pxc4 dxc4
Zwart lijkt nog wat te hebben, maar doordat de pion op d5 weg is kan wit het centrum onder
controle krijgen. Voordat zwart wat kan doen op de damevleugel is de partij al klaar.
20. Le4 c3 (zie diagram)

Zwart probeert het nog actief op te lossen, maar wit staat erg solide met een pluspion en krijgt er
nog een bij.
21. Lxb7 a5 22. a4 Lb4 23. Tfc1 Tb3 24. Tc7 Tb8 25. Lf3 Td3 26. Txf7

Wat kinderachtig van de witspeler, een aftrekaanval. Zwart trapt er wel in?
26. ? Lxf7 27. Lxb8 Lb3 28. Lc6 Kf7 29. Le5 Lc3 30. Tb1 Lb4 31. Txb3!
Nog een leuk grapje op het einde van deze partij.
31. ? Txb3 32. Ld5+
En Albert moest zich gewonnen geven. Drie pionnen was al veel, maar dit is te gek.
Tot slot nog de partij in de kelder van deze competitie. De interessante ontmoeting tussen Carl en
Eric stond daar op het programma. De beide heren zijn erg aan elkaar gewaagd. Vanuit een CaroCann ging de strijd lang gelijk op. Bij de 21e zet was de stelling nagenoeg gelijk. Daarna werd het
verschil gemaakt.
Wit: Carl Schoor (1793)
Zwart: Eric van Driel (1743)
Één uurscompetitie deel 3, Poule A, vijfde ronde

Stelling na 21. Pxe4
21. ? dxe4
Dit is niet de beste zet. Na 21. ? Lxd4 22. cxd4 dxe4 23. Dxc4 Tfc8 24. De2 Dxd4 is de stelling
nagenoeg gelijk.
22. dxe5 Dd3 23. Tac1
Slaan op d3 is ook nog speelbaar, maar dan zou je zwart met exd3 toch wat tegenkansen geven.
De gespeelde zet is degelijk en goed.
23. ? Tad8 24. Txe4
Zwart heeft wel de open lijn, maar eigenlijk gaan het daar niet om. Wit snoept een pion en heeft
op de damevleugel een meerderheid met zijn pionnen.
24. ? Dd5 25. De2 Tc8
25. ? Dc6 is beter. Na 26. a5 volgt 26. ? Td3. Wit staat dan nog wel goed, maar minder goed dan
na het gespeelde Tc8.
26. Td1 Dc6 27. a5 Da4 28. Td4 Da1+ 29. Kh2 (zie diagram)

29.De1 was beter aangezien dan c3 gedekt wordt. Wit blijft wel goed staan natuurlijk na Kh2.
29. ? Dxc3 30. Txc4 Da1 31. Txc8 Txc8 32. Dxa6
Wit houdt twee fraaie vrijpionnen over op de damevleugel en Eric vond het daarmee wel mooi
geweest.
Uitslagen vijfde ronde
1. René Tiggelman-Henrik Westerweele 1-0
2. Collin Boelhouwer-Hans Groffen 1-0
3. Bert Henderikse-Albert Vermue 1-0
4. Carl Schoor-Eric van Driel 1-0
Stand na vijfde ronde`
1. René Tiggelman 5,0
2. Collin Boelhouwer 4,0
3. Bert Henderikse 3,5
4. Hans Groffen 3,0

5. Henrik Westerweele 2,5
6. Carl Schoor 1,0
7. Eric van Driel, Albert Vermue 0,5
Indeling zesde ronde
1. Hans Groffen-René Tiggelman
2. Henrik Westerweele-Collin Boelhouwer
3. Eric van Driel-Bert Henderikse
4. Albert Vermue-Carl Schoor

