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In de eerste nieuwsbrief is geen melding
gemaakt van de diverse jeugdteams die in
de meesterklasse spelen. In dit nummer een
update van wat zich tot op heden afspeelde
In de eerste ronde moest aangetreden
worden tegen het zwakker geachte SV
Spijkenisse. Er werd weliswaar met 2 1/2 1 1/2 gewonnen, maar er was meer
verwacht.
In de tweede ronde wachtte Zukertort 1,
één van de titelkandidaten. Nadat Morris
Merza had verloren en Paul ten Vergert
had gewonnen, bleef het lang spannend.
Koen Lambrechts had een licht voordeel,
en Evert Rademakers stond zwaar onder
druk. Nadat Evert na veel zwoegen een
remisestelling had bereikt had hij echter
nog maar 3 seconden over. Te weinig om
verlies te vermijden. Koen wist zijn
minieme voordeel niet in winst om te
zetten, en moest berusten in remise 1½ -2½
verlies dus.
Iets actueler, namelijk vorig weekend,
werden de derde en vierde ronde gespeeld.
Opnieuw werd er een krappe overwinning
geboekt en werd er nipt verloren:

Uitslagen ronde 3
Zukertort 2

- Pallas 1

Christopher
Brookes

Koen
- Lambrechts

0–1

Florian Jacobs

Paul ten
- Vergert

½-½

Tjerk Sminia

Gijs IJzermans

-

1½ - 2½

Morris Merza

Guido van
- Mierlo

0–1

1-0

Uitslagen ronde 4
Pallas 1

-

Op Eigen
Wieken 1

1½ – 2½

Koen
Lambrechts

-

Harry van
Vliet

½ -½

-

Leonore
Braggaar

½ -½

-

Guido
Bakker

½ -½

Paul ten
Vergert
Morris Merza
Guido van
Mierlo

- Thijs Roorda

0-1

Stand na ronde 4
Mp

Bp

1

Zukertort 1

8

11½

2

Chesscool 1

6

12½

3

Schaakmaat 1

6

10½

4

Op Eigen Wieken
1

6

10

5

SV de Combinatie

5

8

6

Messemaker 1

4

8½

SG Amersfoort 1

4

8½

8

Pallas 1

4

8

9

Almelo

4

7½
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Opmerkingen nieuwsbrief
De redactie heeft een aantal zeer
bemoedigende reacties ontvangen, zowel
op het emailadres als op het forum. Dank!
Een vraag die rees was de deadline. Copij
kunnen ingezonden worden tot de
dinsdagavond voor verschijning. De
nieuwsbrief verschijnt iedere twee
weken.Inzendingen ten behoeve van het
volgende nummer kunnen tot 27 oktober
worden ingezonden. Te late inzendingen
schuiven door naar het volgende nummer,
tenzij ze de woensdag na de deadline
binnenkomen voordat de nieuwsbrief is
vervaardigd. Maar daar is geen enkele
garantie op te geven.

Stelling na 41. Dc6

Partijfragment Rene, opgave
door René Renders

Zoals ook al te lezen in het verslag van de
wedstrijd Staunton 1-Pallas 1 won ik mijn
partij met het nodige geluk door een
ernstige fout van mijn tegenstander.
Niettemin moest er wel enig denkwerk aan
te pas komen om deze vast te stellen en te
weerleggen. Het is dan ook aardig om zelf
te proberen dit uit te spelen. In het
onderstaande diagram heeft wit zojuist met
zijn 41e zet zijn dame van c4 naar c6
gespeeld, waarschijnlijk met de bedoeling
om de druk op pion d6 te vergroten en door
te kunnen lopen met zijn
damevleugelpionnen. Als je bedenkt dat
pion d6 zijn werk gedaan heeft door alle
witte stukken aan te trekken, hoe zou je
dan verder gaan met zwart. De oplossing
en verloop van de partij staan verderop.

Gehavend Pallas A2 pakt punten
Met de invallers Johnny Paans en Hans
Knottnerus heeft Pallas A2 toch twee
matchpunten binnen gehaald.
Kopman Guido van Mierlo moest invallen
in Pallas A1, zodat Jan Willem Gerth van
Wijk en Stan Lambrechts beide een bord
opschoven. Vanwege het ontbreken van
Ben Bloemsma werd naast vaste invaller
Johnny Paans ook Hans Knottnerus
toegevoegd.
Een overwinning tegen De Giessen en een
nederlaag tegen De Toren 2 was het
resultaat
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Grote overwinning Pallas 3
door Herko Ubbink

Afgelopen maandag toog het derde naar
Almen, alwaar promovendus Ons
Genoegen ons verwachtte. Het werd geen
moeilijke avond. Al na 40 minuten deelde
ik zelf mijn tegenstander de dodelijke klap
toe, hij speelde nog door en dat gaf mij de
reden te zoeken naar een geforceerd einde.
Toen ik daar 20 minuten naar gekeken had
en niet direct een mat had gevonden, zette
ik met simpele zetten de partij voort, op
jacht naar groot materiaal. Vier zetten later
gaf mijn tegenstander op. Tien over negen,
klaar, nog een lange avond te gaan. Mijn
tabak lag helaas nog thuis op het aanrecht.
Zo tegen half tien een taxatie van de
andere borden. Ik schatte in dat de we met
minimaa 4½-1½ naar huis zouden gaan.
Winst calculeerde ik voor Stef en Gerard,
remises voor Marco, Eric en Willem. Stef
had inmiddels een stuk en een pion meer,
Gerard deed het met een pion en veel
betere stelling. Marco was lekker aan het
drukken, echter zonder dat er van de
stelling te zeggen was dat iemand beter
stond. Erik had een soepel verlopen
opening maar zijn tegenstander verraste
met het openen van de g-lijn. Dat zag er
niet makkelijk uit. Willem tenslotte had
een kwaliteit gegeven voor ruimte en twee
ver opgerukte pionnen, waarmee hij zijn
tegenstander tegen de achterste rij drukte.

je geen spoedig einde verwachtte. En…,
vroeg ik. Verloren, zei Marco; Blunder, Ja.
Kwart voor tien. Terug in de zaal zag ik
hoe Gerard een pion afstuurde op een
overbelast paard. Er werd daar nog wat
gesparteld maar even over tien kwam daar
toch de overgave. 2-1
Ondertussen had Stef met zwart iets van
zijn voordeel terug moeten geven, maar
kreeg daar hele mooie velden voor zijn
paard voor terug. Eenmaal aangekomen op
het prachtige veld e3 moet zijn
tegenstander hebben gedacht dat het paard
daar nooit meer weg zou gaan, een
plausibele reden om een ongedekte loper
op d5 te laten staan. Met verbijstering keek
hij toe hoe Stef deze lekkernij tot zijn bezit
nam. Tien voor half elf, 3-1
Vijf minuten later stond deze stelling na
1... Td7 bij Willem op het bord:

Ik maakte maar eens nog een ommetje.
Toen ik terugkwam, liep Marco in de foyer
op een manier die erop wees dat zijn partij
beëndigd was, wat enigszins bevreemde,
omdat hij juist een partij speelde waarvan
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2. Te7!! Ik geloof dat er hier werd
opgegeven. 4-1 Kijk voor de schoonheid
van deze zet naar de mogelijkheden:
2…Kh8 [2... Txe7 3. dxe7 Dc8 4. Dd8+
Dxd8 [4... Tf8 5. exf8D+] 5.exd8D+]
3. Dxf7 [3. De6 Tfxe7 [3... Tdxe7 4. Lxe7
Txe7 [4... Dg8 5. d7] 5. Dxe7 Kg8 6. De6+
Df7 7. Dc8+ Df8 8. d7] [3...Ta7 4. Te8] 4.
dxe7 of Lxe7, maar deze stelling leidt niet
zomaar tot winst.]
3… Dxf7 4. Txf7 Txf7 5. Le7 Tf5
6. d7 Td5 7. d8D+ Txd8 8. Lxd8
Nu speelde alleen Erik nog, en ik maakte
weer even een ommetje. Het was een wat
vreemde schaakavond. Ik trof geen enkele
roker en naar mijn weten heb ik nooit
eerder wwn clubavond meegemaakt waar
niemand rookte, met dank aan mijn tabak
op het aanrecht.
Het aardige van de partij van Erik waren
zijn miniscule stapjes naar een betere
stelling. Nadat zijn tegenstander de g-lijn
voor aanvalsdoeleinden had geopend, leek
het erop alsof deze totaal zonder plan zat te
spelen. Erik daarentegen werkte aan een
verbetering van zijn stelling, die je als het
ware niet met het blote oog per zet kon
waarnemen. Maar na een aantal
bewegingen van de stukken, wat vooral
opviel na zo’n ommetje, was zijn stelling
ineens een stuk vriendelijker. En zo zakte
de stelling, de moed en het vertrouwen, en
tikte Erik uiteindelijk de tegenstander van
het bord. 5-1. Een mooie uitslag, maar qua
ratingverschil hadden we ook zeker niet
met minder genoegen mogen nemen.

Eerste matchpunten Palls C1
Op de eerste speeldag in de KNSB
Meesterklasse had Pallas C1 nog geen
potten kunnen breken. Beide partijen
gingen toen verloren. Tegen het sterke
Zukertort 1 werd een ingecalculeerde
nederlaag geleden. En ook tegen MSVVSM werd het een zware nederlaag, maar
toch bood het getoonde spel reden tot enig
optimisme. Dat was niet helemaal voor
niets. In de derde en vierde ronde werden
de eerste matchpunten gepakt.
Uitslagen ronde 3
Pallas

- AdA 04

2-2

Jop Rouwhorst
(1355)

-

Jari Sanou
(1293) (w)

0-1

Anne
Lambrechts
(1285)

Bram
- Schiphorst
(1198)

1-0

Max van de
Pavoordt
(1413)

-

Renzo Bakker
(1147)

1-0

Michiel Janssen
(-)

Casper van der
- Veen
(1108)

0-1

Uitslagen ronde 4
Minerva

- Pallas

Jolien Eilers
(1341)

-

Jop Rouwhorst
(1355) (w)

Anne
Anne Willemsen
- Lambrechts
(1334)
(1285)

½ - 3½
0-1

0.5 - 0.5

Tobias Render
(-)

Max van de
- Pavoordt
(1413)

0-1

Sylvan
Bruggink
(-)

Michiel
- Janssen
(-)

0-1
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Vervolg opgave partijfragment
door: René Renders

De partij ging als volgt verder: 41. ..- Tc7;
42. Da6-Te2+; 43. Kf1 (43. Kh3-Tcc2; 44.
Txf5-Txh2+; 45. Kg4-h5+; 46. Txh5-g6;
Txh2-f5+ enz) –De8! (als verdediger niet
makkelijk te zien, maar wel winnend,
dreigt zowel De2-f2 als Te1 De2/e3); 44.
Te4 (ook andere zetten helpen niet) –fxe4;
45. Kxe2-exf3+; 46. Kxf3-Tc3+; 47. Kg4De2+ (De6+ leidt direct tot mat, maar ik
zag torenwinst en dat was ook afdoende);
48. Kh3-De6+; 49. f5-Dxd5 en enkele
zetten later gaf wit op.
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