In de derde ronde van de landelijke schaakcompetitie speelde het eerste team thuis tegen CSV.
Dat het een close wedstrijd zou worden viel wel in de lijn der verwachtingen, maar dat het slot zo
spannend zou worden dat had niemand aan zien komen.
Nadat we de QR-testen hadden gedaan van onze eigen spelers en die van de tegenstander konden
we beginnen aan deze spannende ontmoeting. Het blijft raar dat je mensen moet controleren als
verenging. Ikzelf hou er helemaal niet van om zo te moeten functioneren, maar we hebben er
helaas mee te dealen.
We begonnen met ik dacht een achterstand. René speelde aan het eerste bord tegen de kopman
van CSV Leon Koster. In een Siliciaan wist René dat hij ergens een offer kon plegen en dat dat
zou winnen. Na lang nadenken gooide hij een paard in de aanbieding. Zijn tegenstander was ook
op de hoogte van dergelijke offers en wist dit incorrecte stukoffer te pareren. Hij moest wel op
zijn tellen passen, maar deed dit naar behoren waarmee René een nederlaag aangesmeerd kreeg.
0-1.
Al snel was de stand weer in evenwicht. Paul speelde aan het laatste bord een prima partij. Zijn
tegenstander ging lelijk de fout in en daarmee kon Paul een stuk van zijn tegenstander afpakken.
Als hij die blunder niet gemaakt had had Paul overigens ook een prima stelling overgehouden.
Stand weer gelijk. 1-1.
Bert kon helaas niet meer halen dan een remise. Jammer was wel dat zijn tegenstander totaal niet
wilde winnen en vol voor het halfje ging. Eigenlijk bood hij iets te vaak remise aan tot ergernis
van onze Bert. Helaas waren er geen zwaktes in de stelling te ontdekken en Bert koos er dan ook
maar voor om het remiseaanbod te accepteren. 1,5-1,5.
Onze Robin maakte er 2,5-1,5 van door een prachtige partij uit een stuk af te leveren. Echte
klasse, want zo zie je dat eigenlijk zelden. Nee, het was zijn tegenstander die leek op een prima
overwinning af te stevenen. Robin had vanuit de opening eigenlijk niets bereikt en zwart kon
rustig een koningsaanval opzetten. Robin moest alle zeilen bijzetten. De stelling stortte niet in en
warempel kreeg Robin nog een goede counterstelling ook. Hij leek een pion te gaan winnen, maar
zijn tegenstander koos voor een stuk. Daarna was het ook meteen afgelopen en kwam Robin
aardig goed weg.
Toch zag het er allemaal niet zo slecht uit om een overwinning uit het vuur te slepen of minimaal
een gelijk spel. Henrik en Jeroen stonden wel duidelijk slechter, maar daar tegenover stonden

prima stellingen van Rogier en Roeland. Henrik verloor inderdaad ook. Hij wilde in het
middenspel eigenlijk te veel. Met hetzelfde systeem kwam hij de competitie niet verder dan een
remise tegen Albert Vermue. Nu behoorde remise ook tot deze mogelijkheden, maar zoals gezegd
wilde hij te veel. Henrik zijn tegenstander wikkelde af naar een gewonnen toreneindspel en
daarmee was de stand weer in evenwicht. 2,5-2,5.
Rogier stond fantastisch tegen de sterke teamleider van CSV. De engine gaf aan dat hij
gemakkelijk kon winnen. Helaas kon Rogier deze winst niet vinden en koos hij uiteindelijk ook
eieren voor z?n geld door met een dame meer zetherhaling te spelen. Jammer, want dit was weer
een mooie partij van Rogier die toch wel lekker op dreef is. 3-3.
Wit: Mark Vermeer (CSV 1, 2140)
Zwart: Rogier van Gemert (Souburg 1, 1843)
KNSB-competitie 2021/2022, klasse 3F, derde ronde

Stelling na 39. Kxg3
Hier kan Rogier winnen. Na 39. ? g5 staat Rogier gewonnen. Er kan dan volgen: 40. Kg4 Kg6 41.

b3 b4 42. Kf3 Kh5 43. Kg3 g4 44. Kg2 Kh4 45. Kh2 g3+ 46. Kg1 Kh3 47. Kh1 g2+ 48. Kg1 Kg3.
Geen pat want wit kan nog met de c-pion spelen. Na 49. c3 volgt 49. ? bxc3 50. b4 c2 51. b5 c1T#.
Nu volgde : 39. ? Kf6 40. Kg5 b4 41. b3 Kf7 42. Kh4 Kg8 43. Kg4 Kh7 44. Kg5 Kg7 45. Kh4
Kh6 46. Kg4 g5 47. Kf5 Kh5 48. Ke6 g4 49. Kxd6 g3 50. Kc7 g2 51. d6 g1D 52. d7 (zie
diagram)

Nu schijnt zwart nog te kunnen winnen na 52. ? Da1. Er kan volgen 53. Kb6 Dd1 54. Kc7 Dxc2
55. d8D c4 met blijkbaar een gewonnen stelling. Wel erg lastig overigens. Zetherhaling zit er ook
in.
Rogier speelde 52. ? Dg7 en daarmee werd het remise.
53. Kc8 Dg5 54. Kc7 Kg7 55. Kc8 Kg4 56. Kc7
Dan onze captain. Hij speelde tegen de enige dame in het gezelschap. In een ver verleden kon
Roeland niet tegen vrouwen schaken en verloor hij met grote regelmaat. Dat trauma is nu
gelukkig voorbij. Net uit de opening gekomen kreeg Roeland een pion cadeau en daarmee was de

toon gezet. Zwart mistte nog een kansje op een zowat gelijke stelling. Daarna speelde Roeland de
partij redelijk eenvoudig naar de winst, al mistte hij nog even mat in 3. Zodoende een 4-3
voorsprong.
Wit: Roeland Alders (Souburg 1, 2010)
Zwart: Jessica Derksen-Harmsen (CSV 1, 2069)
KNSB-competitie 2021/2022, klasse 3F, derde ronde

Stelling na 49. ? Pf6
Hierbij de stelling waar Roeland mat in 3 kan geven. Hij speelt hier 50. Kf4?! Dit om grappen
met e3 eruit te halen. Maar dat was allemaal niet nodig. Na 50. Pf7+ gaat het gedwongen mat. 50.
? Kd7 51. Tc7+ Ke8 52. Pd6#. Na het gespeelde Kf4 vond Roeland zijn tegenstander het ook wel
mooi geweest en erg het 4-3 voor ons.
Onze Jeroen nog bezig. Hij was flink aan het zwoegen om nog een resultaat te kunnen boeken.
Vanaf het begin had de tegenstander het betere van het spel. Toch kreeg Jeroen met een pion
minder een aardige kans om te winnen.

Wit: Jeroen Hekhuis (Souburg 1, 2134)
Zwart: Roel Trimp (CSV 1, 1994)
KNSB-competitie 2021/2022, klasse 3F, derde ronde

Stelling na 42. ? Txf5
Jeroen speelde hier 43. Pe3 en dat is direct verloren. Jeroen had ook zitten kijken naar 43. Txg4,
maar verwierp die optie omdat na 43. ? Kf7 twee stukken instaan. Het paard op d5 en de toren op
g4. Echter had hij gemist dat hij na 44. Pe3 opeens prima staat. Na bijvoorbeeld 44. .. hxg5 volgt
immers 45. Th7+. Als je met zwart met de toren weggaat bijvoorbeeld 44. ? Tf6 volgt 45. Txh4 en
zwart gaat verliezen. Na 44. ? Th8 volgt 45. Pxf5 Dxf5 46. Tgh4 Kg6 47. g4! En wit wint deze
partij.
Na lang zwoegen kwam Jeroen een toren achter om nog voor eeuwig schaak te gaan. Zijn
tegenstander gaf de toren terug om uit eeuwig schaak te ontsnappen en een gewonnen stelling
over te houden na dameruil. Hieronder nog een ultieme kans om Jeroen alsnog op de knieën te
krijgen.

Stelling na 88. Kc2
Zwart speelde 88. ? Kd5 en daarmee kan Jeroen de stelling al remise houden. Na 88. ? c3 gaat
zwart nog winnen. Er volgt 89. bxc3 Kc4 90. Kd2 Kb3 (90. Kb2 Kd3 wint ook voor zwart). Na
het gespeelde 88. Kd5 is het remise.
89. Kc1 Kc5 90. Kd2?
Is niet goed aangezien dan weer hetzelfde grapje kan met c3. Zwart ziet het niet (en wit ook niet)
en gaat de remise variant in.
90. ? b4 91. axb4 Kxb4 92. Kc2 Kb5 93. Kd2 Kd4 94. Kc2 Kd5 95. Kd2 Kd4 96. Kc2 Kc5 97.
Kd2 Kb5 98. Kc3 Kc5 99. Kd2 Kb4 100. Kc2 en remise.
Daarmee haalden we een mooie zege binnen en staan we nu ongedeeld aan kop.
Souburg 1-CSV 1 4,5-3,5
1. René Tiggelman (2205)-Leon Koster (2263) 0-1

2. Robin Bosters (2083)-Reinoud Segers (2033) 1-0
3. Rogier van Gemert (1843)-Mark Vermeer (2140) remise
4. Jeroen Hekhuis (2134)-Roel Trimp (1994) remise
5. Henrik Westerweele (2023)-Jan-Peter Bogers 0-1
6. Roeland Alders (2010)-Jessica Derksen-Harmsen (2069) 1-0
7. Bert Henderikse (1834)-Hans Koedam (1612) remise
8. Paul van Rooijen (1863)-Thomas Herrewijn (1806) 1-0

