De laatste ronde moet de beslissing brengen, als er al een beslissing valt. Collin Boelhouwer moet
in de onderlinge strijd tegen René Tiggelman winnen om nog aanspraak te maken op de titel. Als
René wint of remise speelt dan is René de kampioen. Bij winst van Collin heeft Bert Henderikse
zelfs nog een kans op de toernooiwinst. Dan moet onze nestor wel winnen van Carl Schoor. Als
Collin en Bert winnen dan komen de heren naast René te staan op de ranglijst met allen 5,5 punt.
Aangezien het onderlinge resultaat een soort van driehoekje is moeten de SB-punten duidelijkheid
geven. Als dat ook gelijk is volgt er komende donderdag een barrage van twee partijen. Als ook
daar de stand in evenwicht blijft moet er worden gevluchterd.
We beginnen uiteraard met de kampioenspartij tussen René en Collin. Collin weet dat René
moeilijk te verslaan is met wit, maar Collin is natuurlijk geen slechte schaker. Het wordt een
zware taak, maar ja Collin moet. Anders heeft ie niets.
Wit: René Tiggelman (2209)
Zwart: Collin Boelhouwer (2156)
Één uurscompetitie deel 3, Poule A, zevende ronde

Stelling na 23. ? exd5

24. e3
De witspeler had een lichte plus in het middenspel. Na deze zet gaat zwart de regie overnemen.
Na 24. Pb7 Dxe2 25. Pxd6 Txd6 26. Te1 Dg4 27. Dxc7 geeft een gelijke stand, waarna René de
wel begeerde beker wel omhoog kan gaan houden.
24. ? Dg6
Het witte paard doet nu weinig, terwijl de zwarte loper mooi richting g3 gericht is. Wit gaat toch
echt wel in de problemen komen.
25. Kg2 Txh4
Het is een pion, maar daar gaat het de zwartspeler natuurlijk niet om. De witte koning moet mat!
26. Dc2 Tg4
De pion g3 wordt onder vuur genomen. Zou zwart gaan offeren?
27. Tg1 Te8 28. Te1? (zie diagram)

De witte stelling was al een puinhoop, maar het gespeelde Te1 helpt niet echt in het voordeel. 28.
Kf1 was nog het minst slecht.
28. ? h5?
De stelling blijft prima. 28. ? Lxg3! Was het beste. Na bijvoorbeeld 29. fxg3 Txg3 30. Kf2 Texe3
31. Txe3 Txg1 32. Te8+ Kf7 en zwart pak de winst.
29. Pb7 Lxg3! 30. fxg3 Txg3?
Dit is niet de beste zet. Na 30. ? h4 31. Kf1 hxg3 32. Pc5 Dh5 33. Dg2 f4 en zwart blaast de witte
stelling op.
31. Kf2 h4 32. Dxc7 f4! (zie diagram)

De witspeler wordt van het bord gezet.
33. Pd6?
De beslissende fout, al is elke zet genoeg voor zwart om te winnen.
33. ? fxe3+ 34. Ke2 Tg2
En opgave. Wit gaat mat in twee. Na 25. Kd1 Db1+ 26. Dc1 Td2 is het mat.
Na de flinke pletpartij van Collin komen we uit bij de partij van Bert. Ook Bert weet wat hij moet
doen om aanspraak te maken om de titel. Winnen!
Wit: Bert Henderikse (1857)
Zwart: Carl Schoor (1793)
Één uurscompetitie deel 3, Poule A, zevende ronde

Stelling na 16. Tc1
In de opening is het vrij evenwichtig verlopen. Wit lijkt wat beter te staan omdat al zijn stukken
ontwikkeld zijn en de c-lijn ook voor hem is. Verder heeft zwart ook een geïsoleerde d-pion. Toch
geeft de engine een gelijke stelling.
16. ? Pd7?
Een flinke blunder van Carl. Logisch dat hij wilt ontwikkelen, maar op deze manier gaat het
materiaal kosten. 16. ? Lxd5 was het beste. Na 17. Lxe5 Pd7 heeft zwart weliswaar nog wel die
isolanie pion, maar hoe wit deze pion moet winnen is niet duidelijk. Het buitenkansje wat Bert nu
krijgt wordt overigens graag aangegrepen.
17. Pc6!
Dit is erg vervelend voor de zwart speler. De dame moet weg, maar de loper op d6 staat ook
opeens in. 17. ? Dc7 is niet goed want dan volgt 18. Pe7+. Ik type dit en nu blijkt dat de zet 17. ?
Dc7 ook daadwerkelijk gespeeld is. Conclusie is dat zwart een stuk verliest. De dame moet weg

en kan de loper niet meer dekken.
17. ? Dc7 18. Pe7+ Kh8 19. Dxc7 Lxc7 20. Txc7 Pc5 21. Ke2 Tfd8 22. b4 Pa4 23. Thc1 a6 24.
Pc6 Te8 25. Pd4 Lg4+ 26. f3 Lc8 (zie diagram)

Zwart heeft niets meer om voor te spelen. De laatste zet is ook illustratief voor de stelling.
27. Txf7
Carl ziet in dat verder spelen ook geen zin meer heeft. Bert kreeg een kans en pakte deze direct.
Nu staan er dus drie schakers op 5,5 punt. René, Collin en Bert hebben dit allemaal weten te
bereiken.
Na de redelijk eenvoudige zege van Bert, komen we nu uit bij de partij tussen Hans Groffen en
Henrik Westerweele. Nu zou je denken. Deze heren spelen voor de kat z?n viool, maar dat is niet
zo. Er hangen miljoenen vanaf. Niet voor deze heren, maar wel voor het drietal Boelhouwer,
Tiggelman en Henderikse. Bij winst van Henrik zouden René en Bert 15,25 SB-punt hebben en
moet er een barrage volgen. Bij winst van Hans zou Collin er met de hoofdprijs vandoor gaan. Hij

heeft dan 15,5 SB-punt tegenover 14,75 SB-punt voor de andere twee gegadigden. Maar wat als
de onderlinge strijd tussen Hans en Henrik remise wordt? Dan hebben René en Bert 15 SBpunten, terwijl Collin met zijn 15,25 SB-punten er dan ook met de winst vandoor zou gaan.
Kortom een spannender potje schaak voor Bert, René en Collin dan voor Henrik en Hans die
eigenlijk nog strijden om de ondankbare vierde plaats.
Wit: Hans Groffen (2140)
Zwart: Henrik Westerweele (2012)
Één uurscompetitie deel 3, Poule A, zevende ronde
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Pd2 Pf6 4. e5 Pfd7 5. Ld3 c5 6. c3 Pc6 7. Pe2 cxd4 8. cxd4 f6 9. exf6 Pxf6
10. 0-0 Ld6 11. Pf3 Dc7 12. Lg5 0-0 13. Tc1 h6 14. Ld2 (zie diagram)

Dit is allemaal nog gesneden koek voor de beide heren (overigens voor uw reporter bijzonder
genoeg ook nog). De beide heren hebben de stelling die ze eigenlijk ook wel willen hebben, al
reist het vermoeden dat ze ook wel wisten dat de kans groot was dat dit op het bord zou komen.
14. ? g5?!

Zwart heeft er zin in zo te zien. Zou ie betaald zijn door Collin? 14. ? Ld7 is normaal. Met het
gespeelde g5 maakt zwart zijn eigen koningsstelling zwak. Als wit het nauwkeurig speelt dan
heeft zwart wel een zware avond. Maar ja, dan moet wit het wel goed spelen. Zwart wilt met deze
zet een aanval creëren. Als wit niet oplet heeft zijn g5 misschien wel succes.
15. Lc3 Pe4 16. Lxe4 dxe4 17. Pe5 Dg7
Na deze zet heeft wit duidelijk voordeel. De teller staat inmiddels op bijna +3. Zetten als 17. ?
Ld7 zouden de schade beperkt houden.
18. Pxc6
Dit is een blunder wordt door Lichess gezegd. 18. Pg3 was het beste. Er kan dan volgen 18. ?
Pxe5 19. dxe5 Le7 20. Pxe4 met een prima stelling voor wit.
18. ? bxc6 19. d5 Dc7 20. dxc6 Lxh2+ 21. Kh1 La6 (zie diagram)

22. g3?

Dit is niet goed. Na 22. Dd4 houdt wit duidelijk voordeel. Na bijvoorbeeld 22. ? Dh7 om het
vervelende Dg7 en Dh8 er uit te houden, volgt 23. Kxh2 Lxe2 24. Tfe1 Ld3 25. De5 heeft wit nog
niet gewonnen, maar staat hij wel erg mooi. De pion op c6 kan een erg lastig geval worden voor
de zwartspeler. Ook 22. ? Le5 zou kunnen. Na 23. Dxe4 (23. Dxe5 geeft 23. ? Dxe5 24. Lxe5
Lxe2 25. Tfe1 Ld3 met betere stelling voor wit) 23. ? Lxc3 24. Txc3 Tad8 25. Te1 geeft wit ook
een plus. Denk wel dat de variant met Dxe5 makkelijker te berekenen is. Na het gespeelde 22. g3
gaat de teller van +3 naar -1.
22. ? Tad8 23. De1?
Hans heeft de blundermodus aangezet. Na 23. Dc2 blijft de schade beperkt. Vreemd genoeg na 23.
? Ld3 24. Dd1 Dxc6 25. Lg7 Da6 26. Lxf8 Txf8 geeft een nagenoeg gelijke stelling.
23. ? Df7 24. Pd4?
Een hattrick voor Hans qua blunders betreft. Zwart kan nu de winst binnen harken. Terecht of niet
het is wel de realiteit. 24. c7 of 24. Kxh2 gaven minder schade.
24. ? Dh5! 25. Kg2 (zie diagram)

Nu is schaakmat onvermijdelijk. 25. Dd1 is de beste zet, maar ook dan gaat zwart winnen.
25. ? Lxf1+?
Geen mat meer voor Henrik. Na 25. ? g4 26. f3 Dh3+ 27. Kf2 Txf3 28. Pxf3 Dxg3+ 29. Ke3 Df4+
30. Kf2 Df3#
26. Dxf1 Lxg3
Hier was 26. ? e3 het beste. Zwart houdt de druk op de witte stelling en wit heeft daar eigenlijk
niets meer tegenover.
27. Dh1?
Weer niet goed. Na 27. Kxg3 staat de witte koning heel eng, maar staat hij niet zo snel mat.
27. ? Lh4 28. Dh3 Txf2+ 29. Kg1 g4 30. De3 Tdf8 31. Dxe4 Lf6?
Nu is het de beurt aan Henrik om te blunderen. Na deze zet is het op bijzondere wijze nagenoeg

weer gelijk. Na 31. ? T2f7 zou zwart de winnende stelling vasthouden. Na bijvoorbeeld 32. Dxe6
volgt 32. ? Lf2+ 33. Kf1 (33. Kg2 Dh3 is mat) Lxd4 34. Ke2 Lxc3 met een volle toren meer. Daar
tegenover ook nog een kale koning.
32. Dxe6+
32. Kxf2! Schijnt het beste te zijn. Na 32. ? Lxd4+ 33. Ke1 Lf2+ 34. Kd2 Df5 35. Dxf5 exf5 36.
Le5 Kc7 geeft een zeer spannend slot van deze partij.
32. ? Kh8 33. Dd6
Hans durfde 33. Kxf2 nog steeds niet aan.
33. ? Le5? (zie diagram)

Nu is het de zwartspeler die de winst uit handen geeft. Na mat gemist te hebben gaat de meter
licht in het voordeel voor de witspeler.
34. Dxe5!

Een mooi tijdelijk offer die de problemen van wit eigenlijk neutraliseren.
34. ? Dxe5 35. Pe6 Dxc3 36. Txc3 Tf1+ 37. Kg2 T8f2+ 38. Kg3 Tf3+ 39. Txf3 gxf3 40. c7 (zie
diagram)

Een interessante stelling. Normaal is de speler met de kwal natuurlijk de bovenliggende partij,
maar ja, hij heeft de pion op c7 nog niet zomaar te pakken.
40. ? Tc1 41. Kxf3 Kg8 42. Ke4
Wit had het hier moeten proberen met 42. b4 en 43. a4 om zo de c-pion te ondersteunen. De
zwarte toren zit vast aan de pion op c7.
42. ? Kf7 43. Kd5 Ke7 44. Pc5 Txc5+ 45. Kxc5 Kd7 46. Kd5 Kxc7 (zie diagram)

De stelling is in evenwicht. Wit moet zijn pionnen op de damevleugel ver weg houden want de
zwarte h-pion moet eerst onschadelijk gemaakt worden. Als de zwarte koning dan de pionnen op
de damevleugel moet gaan halen kost dat meer tijd.
47. b4?
Niet goed. Na 47. Ke5 Kc6 48. Kf5 Kb5 49. Kg6 Kc4 50. Kxh6 Kd3 51. Kg5 Kc2 52. b3 a5 53.
Kf4 Kb2 54. Ke3 Kxa2 55. Kd2 Kxb3 56. Kc1 is het remise, want de koning is net op tijd terug
van vakantie.
47. ? h5
Zwart gaat nu lopen natuurlijk.
48. a4 h4 49. Ke4 Kc6 50. Kf4 Kd5 51. Kg4 Kc4 52. Kxh4 Kxb4 53. Kg4 Kxa4 54. Kf4
Omdat de witte pionnen op de damevleugel sneller zijn opgesnoept dan gewenst is de witte
koning nu net te laat terug om een nederlaag te voorkomen.

54. ? Kb3 55. Ke3 a5 56. Kd2 Kb2
En Hans gaf op.
Een enerverend potje schaak met desastreuze gevolgen voor Collin. Hij mist door dit spektakel de
titel.
Dan nog een wedstrijd om des keizers baard. Alhoewel. Voor de spelers in kwestie is er het
belang nog om niet laatste te worden.
Wit: Eric van Driel (1743)
Zwart: Albert Vermue (1722)
Één uurscompetitie deel 3, Poule A, zevende ronde

Stelling na 31. Pf4
Eric heeft ergens een pionnetje meegesnoept en heeft daarnaast ook wel een wat prettigere
stelling. Bij winst kan Eric de laatste plaats afdoen aan Carl en evenaart hij Albert.

31. ? De8?
Dit is eigenlijk de beslissende fout. 31. ? Tc6 was nog het beste. Als het witte paard op f6 kan
komen dan is het wel gespeeld. Met Tc6 en De6 kun je je op die manier nog verdedigen.
Overigens zijn de kopzorgen van de zwartspeler daarmee nog zeker niet voorbij.
32. Pd5
Prima gespeeld door Eric. De zwarte toren staat in en ook het veld f6 met een mogelijke familie
schaak staat aangevallen.
32. ? Tc6 33. Txc5
Wat kinderachtig. Zwart kan niet terugnemen op c5 omdat dan Pf6+ volgt. Zwart probeert nog
wat, maar wit laat zijn prooi niet meer los.
33. ? Te6 34. Pf6+ Txf6 35. Txc8 Dxc8 36. Dxf6 (zie diagram)

Nu staat wit een volle toren voor en dat is voor Albert het sein om nog wat anders te gaan doen

deze avond.
Indeling zevende (en laatste) ronde
1. René Tiggelman-Collin Boelhouwer 0-1
2. Hans Groffen-Henrik Westerweele 0-1
3. Bert Henderikse-Carl Schoor 1-0
4. Eric van Driel-Albert Vermue 1-0

Eindstand na zeven ronden
1. René Tiggelman/Bert Henderikse 5,5 (15,25 SB)
3. Collin Boelhouwer 5,5 (15 SB)
4. Henrik Westerweele 4,0
5. Hans Groffen 3,5
6. Eric van Driel 1,5 (OR)
7. Albert Vermue 1,5
8. Carl Schoor 1,0

