
Duel tussen Messemaker 2 en

Sliedrecht  eindigt onbeslist
Met Marcel van Oort als invaller voor Wouter Schönwetter trad Messemaker 2 in de vijfde ronde 

van de KNSB-competitie aan tegen het – op papier iets sterkere – Sliedrecht. Na de eerste vier 

uitslagen (remises voor Erich en Frans en overwinningen voor Arjan en Kees) leek er, bij een 

tussenstand van 3-1, even een verrassing in de maak. Daarna werd een eventueel optimisme al snel 

gedempt. Leen, die deze ronde de honneurs aan het eerste bord waarnam, moest voor het eerst dit 

seizoen een nul noteren. De situatie aan de resterende borden was niet hopeloos, maar wel zorgelijk.

Jan, Remco en Marcel moesten alle drie vechten voor remise. Jan wist na de tijdcontrole een 

toreneindspel te bereiken met een pion minder, wat wellicht wel remise te houden was volgens de 

deskundige omstanders. Groot was dan ook de verrassing dat Jan dit eindspel wist te winnen! Hoe 

de overwinning tot stand kwam is zeer leerzaam. Zie hiervoor zijn bijdrage aan het verslag 

hieronder. Met deze overwinning was de koek echter op deze middag voor Messemaker 2. Zowel 

Remco als Marcel konden hun stelling niet meer redden waardoor de einduitslag op 4-4 werd 

bepaald.

Een overzicht van de belangrijke momenten uit de partijen:

Wim Pool – Erich Karstan ½ – ½

Stelling na de 12e zet van wit

Wit staat iets beter omdat de zwarte loper op b7 erg passief is. 

Echter na: 12.…Pd7xe5 13.d4xe5?! (beter is: 13.Lxe5 f6 14.Lf4 

met nog steeds licht voordeel) 13.…Le7-g5 14.Lf4-h2 d5-d4! 

15.f3-f4 d4xe3 16.Dd2xe3 Dd8-d5 17.De3-e2 Lg5-e7 heeft zwart

alle problemen opgelost en werd er vrij snel tot remise besloten.

Niels Mijnster – Kees Brinkers 0 – 1 (tussenstand 1½ – ½)

Stelling na 18....Lh5-g6

Wit heeft een extra pion en zwart heeft daarvoor enige 

compensatie in de vorm van de beheersing van de open b-lijn. Na 

bijvoorbeeld 19.a3 Da5 20.Dxa5 Lxa5 21.a4 Ld3 22.Tfd1 Lc4 is 

de stelling ongeveer in evenwicht. Wit had echter erg veel 

bedenktijd verbruikt voor de eerste fase van de partij. Er restten 

nog maar enkele minuten tot de tijdcontrole bij de 40ste zet en 

mede daardoor gaat het nu vreselijk mis voor wit: 19.Tf1-d1? (dit 

is een ernstige fout) 19....Lg6-c2 20.Pc3xd5 (iets beter was 20.Le5

Lxd1 21.a3 Db3 22.Pxd1 en wit beperkt de schade tot verlies van 

een kwaliteit) 20....e6xd5 21.Lg2xd5? Pf6xd5 22.Td1xd5 Tb2-b1 23.Td5-d1 Lc2xd1. Wit verliest

have en goed. Enkele zetten later gaf hij zich gewonnen.



Jorik Klein – Frans Bottenberg ½ – ½ (2 – 1)

Stelling na 25.Kf1-e2

Een weinig spectaculaire partij waarbij veel werd afgeruild. Ik sta 

in de diagramstelling iets beter op grond van het loperpaar, maar 

speelde nu 25....b7-b6? en zag daarna pas dat wit dan pion a7 kan 

winnen. Een mogelijk vervolg is: 26.Pc6 Ld6 27.Pxa7 Ld7 28.a4 

Lxa4 29.Pc8 Lb5 30.Ke1 Lc7 31.Pe7 Kf7 32.Pxd5 Lxh2 33.Pxb6 

h5. Wit heeft dan een pluspion maar de actieve lopers geven mij 

toch voldoende tegenspel.

Wit ging hier echter niet op in en speelde 26.Pb4-d3 en na 

26....a7-a5 27.a2-a3 Kg8-f7 zag ik, een beetje aangeslagen door 

mijn zwakke 25e zet, af van pogingen om mijn voordeeltje uit te bouwen: 1/2-1/2.

Arjan van der Leij – Bert van de Donk 1 – 0 (3 – 1)

Stelling na 25.Tc1xc3

Kort na de opening koos mijn tegenstander voor een opstoot in het 

centrum. De meest voor de hand liggende reactie zou hebben 

geleid tot een gelijke stelling, maar waarin ik zwart toch wat 

makkelijker vond staan. In plaats daarvan koos ik voor een dubbel 

pionoffer waar ik wel enige compensatie voor had, maar 

waarschijnlijk niet genoeg. Makkelijk was het echter niet en in de 

diagramstelling is de compensatie inmiddels meer dan voldoende.

Ik was degene die in tijdnood zat, maar mijn tegenstander raakte 

hier het spoor bijster. Er volgde 25....e6-e5 26.Tc3-c5 e5-e4 

27.Dd3-c2 Dit speelde ik a tempo, maar verrassend genoeg vindt de computer het eenvoudige 

27.Txa5 exd3 28.Td5 en wint pion d3 terug bij overwegende stelling beter. Het ging verder met 

27….Pc6-b4 28.Dc2-c3 Ta8-c8?? 29.a3xb4 Tc8xc5 30.Le3xc5 Da5-b5 31.Lf3-d1 b7-b6 32.Lc5-

d4 Td8-c8 en direct opgegeven. In plaats van 28....Tac8 was 28....Db6 de enige zet, waarna ik wel 

duidelijk beter had gestaan, maar een allesbeslissende klap zat er nog niet in.

Peter van den Bergh – Leen de Jong 1 – 0 (3 – 2)

Jan Cheung – Tobias Dekker 1 – 0 (4 – 2)

Stelling na 18.Tf8-c8

Wit heeft structureel voordeel in de vorm van een betere 

pionnenstelling en kon het beste verder gaan met 19.Dc4+ Kg7 (in

mijn berekening dacht ik dat zwart verder kon gaan met 19...Df7, 

maar na 20.Dxf7+ Kxf7 21.bxc5 Txc5 22.Lxg5! staat wit een pion

voor) 20.Lc3 cxb4 21.Lxf6+ Kxf6 22.Dd4+ Kg6 23.axb4 en wit 

heeft zijn voordeel behouden. In plaats van 19.Dc4+ ging de partij

verder met riskante 19.Lg2-h3 Tc8-c7 20.Dc2-c4+ Kg8-g7 

21.Ld2-c3 Ta8-f8! en zwart kreeg volwaardig tegenspel. Vanaf dit

moment had zwart de beste papieren.



Stelling na 42.b5xc6

Na een tijdnoodfase waarin beide partijen hun kansen misten, is 

de tweede diagramstelling ontstaan. De stelling is remise omdat de

zwarte koning geen vluchtveld heeft. De partij ging verder met 

42....Te3-c3 43.c6-c7+ Kg6-f5 44.Tb6-b5+ Kf5-f4 45.Tb5-b4+ 

Kf4-f3? 46.Tb4-b3! Tc3xb3 47.c7-c8D Tb3-b2+ Hier bood zwart

remise aan. Op dat moment dacht ik dat wit gewoon gewonnen 

stond, en besloot ik door te spelen. In de praktijk is het niet 

duidelijk of het wel gewonnen was, aangezien zwart een vesting 

kan bouwen. De partij ging verder met 48.Kh2-h3 g5-g4+ 

49.Kh3-h4 Tb2-h2+ 50.Kh4-g5 Th2-h3. Even later is de derde diagramstelling ontstaan.

Stelling na 57.Dd5-a2+

Zwart aan zet. Een belangrijk moment. De partij ging verder met 

57....Ke2-d1? en nu won wit met 58.Da2-g2! door middel van

zetdwang: 58....Kd1-c1 (Na 58...Ke1 kan wit zetdwang afdwingen

door een driehoekje te draaien met de koning: 59.Kf4 Tf3+ 

60.Kg5 Th3 61.Kg6! Kd1 62.Kh6! Ke1 63.Kg5! Kd1 64.Df2) 

59.Ke4-f4 Kc1-b1 60.Kf4-g5 Kb1-a1 61.Dg2-c2! Th3-h1? 

(Zwart gaat beide pionnen verliezen. Het sterkste was het laten 

aankomen op het K+D vs K+T eindspel waarin wit opnieuw zijn 

eindspelkennis mag bewijzen.) 62.Dc2-a4+ Ka1-b2

63.Da4-b5+ Kb2-a1 64.Db5-a6+ 1-0

Conclusie is dat de zwarte koning dichtbij de pionnen moet blijven. Na het correcte 57....Kf1! kan 

wit geen vorderingen maken: 58.Dd2 g3 59.Dc1+ Kf2 60.Dc5+ Kf1 61.Df5+ Kg2 62.Ke3 Kh2 

63.Dg6 Kh1.

Marcel van Oort – Andrew Mansing 0 – 1 (4 – 3)

Stelling na de 14e zet van zwart

Nu ik deze zaterdag eindelijk voor het tweede zou uitkomen na 

eerdere verzoeken te hebben moeten afwijzen, wilde ik graag mijn

steentje/stukje bijdragen. Vanuit de opening vloog ik erin, waar 

mijn tegenstander na een tweetal zetten al eigenhandig leek te 

moeten verzinnen hoe verder te gaan. Tot zover positief. Na 

veertien zetten stond de eerste diagramstelling op het bord.

Hier durfde ik Pxf7 uiteindelijk niet aan, wat wel tot hele 

chaotische stellingen had kunnen leiden, die door de computer 

overigens niet direct gunstig zijn voor wit, maar nog steeds lijkt 

het me erg actief spelen voor wit. Mijn voortzetting met 15.e4xf5 was ook niet geweldig voor wit, 

er volgde 15....h6xg5 16.f5-f6 Lg7xf6 17.Tf1xf6. Nu had ik na de latere zwarte dame manoeuvre 

Db6-Dd4-De5 gemist dat mijn paard op g3 dan gepend stond. Nu moest ik proberen mezelf naar 

remise toe te zwoegen. 



Stelling na de 43e zet van zwart

Op een gegeven moment heb ik daarvoor de kans gemist (zie 

tweede diagramstelling). Na 44.Lc3+ Kf7 45.h5 gxh5 46.g6+ Kf8 

47.g7+ Kg8 heeft wit ineens twee ijzers/pionnen in het vuur! Mijn 

tegenstander wist all mogelijke penningen verder te vermijden en 

ook tijdnood deerde hem niet, waardoor ik deze dag met een nul 

moest afdruipen.

Remco Hylkema – Robert van Rekom 0 – 1 (4 – 4)

Messemaker 1847 2 Sliedrecht

1. Leen de Jong Peter van den Bergh 0 – 1

2. Arjan van der Leij Bert van de Donk 1 – 0

3. Erich Karstan Wim Pool ½ – ½

4. Jan Cheung Tobias Dekker 1 – 0

5. Kees Brinkers Niels Mijnster 1 – 0

6. Remco Hylkema Robert van Rekom 0 – 1

7. Frans Bottenberg Jorik Klein ½ – ½

8. Marcel van Oort Andrew Mansing 0 – 1

4 – 4


