
Messemaker 2 heeft een offday
Slechts twee schamele halve punten konden er aan het eind van de zaterdagmiddag voor 
Messemaker 2 op het wedstrijdformulier worden genoteerd. En dat tegen Schaakhuis (uit Den 
Haag), een team met een ratinggemiddelde dat zo'n 50 punten minder bedraagt dan dat van ons 
Tweede. Zo'n anderhalf uur na het begin van de wedstrijd was aan twee borden (Remco en Kees) 
een vroege vrede getekend. Met deze twee halfjes bleek achteraf gezien onze eindscore bereikt. 
Soms zit het gewoon tegen in zo'n teamwedstrijd. Voor ons team was dit zo'n dag. We gaan er maar 
vanuit dat we hiermee alle tegenslag van dit seizoen in een keer hebben verwerkt. 

Een overzicht van de belangrijke momenten uit de partijen:

Remco Hylkema – Norbert Harmanus ½ – ½

Kees Brinkers – Marco van Straaten ½ – ½ (tussenstand 1 – 1)

Stelling na 11....Lf8-e7

Wit heeft in de diagramstelling een flinke voorsprong in 
ontwikkeling, maar kan hij er ook iets mee bereiken? Na de 
partijvoortzetting 12.Td1xd3 kwam er al snel een eindspel op het 
bord waarin weinig meer viel te beleven: 12....e6xd5 13.Lg5xf6 
Le7xf6 14.Th1-e1+ Lc8-e6 15.Dd4-a4+ Dd8-d7 16.Da4xd7+ 
Ke8xd7 17.Pc3xd5 Le6xd5 18.Td3xd5+ Kd7-c6 en enkele zetten
later werd tot remise besloten.
Met 12.The1! had wit het zijn tegenstander veel lastiger kunnen 
maken. Een voorbeeld: 12....0-0 13.Txd3 h6 14.Lh4  Da5 15.d6 

Ld8 16.Pe5 en de witte stelling ziet er heel goed uit.

Jean Michel Beeloo – Wouter Schönwetter 1 – 0 (1 – 2)

Nadat ik een beetje aan het knoeien was in de opening kwam ik in 
een ongeveer gelijkwaardige stelling terecht. Ik besloot om een 
pion te pakken op de damevleugel, echter ik had de aanval van 
mijn tegenstander op de koningsvleugel enigszins onderschat. Ik 
kwam in de diagramstelling terecht met zwart aan zet.
Met Dc7 had ik misschien de aanval van wit kunnen doorstaan, 
maar ik speelde Dc5, waardoor het na Txe6 meteen uit was.



Gerard Milort – Jan Cheung 1 – 0 (1 – 3)

Stelling na 19.Lf4-e3

Een cruciale stelling. Zwart kan zijn stukken activeren met
19...Pd4! Na 20.Lxd4 exd4 21.Txd4 Lg4!
Na het missen van deze mogelijkheid won wit door controle over 
de damevleugel en het centrum.

Leen de Jong – Mike Hoogland 0 – 1 (1 – 4)

Stelling na de 33e zet van wit

Ik speelde met wit (net als in de 4e ronde) de Najdorf met 6.h3 e5 
7.Pde2 h5. Voor beide spelers nu het einde van de boekkennis. 
Zwart bleek vervolgens beter de weg te vinden. Mijn keuze om 
wel a3 als b3 (tegen b4 c.q. Pc4) te spelen pakten niet goed uit. De
eerste echt slechte zet was 17.Tf2  waar direct 17.Ta2 geboden 
was. Na bezetting van veld d5 omdat zwart ander zelf d5 doet, 
bleek na afruil de witte pion op d5 zwak te worden. Leerzaam, een
eventuele zwart opmars e5-e4 zou de dekkende loper op g2 
kunnen afsnijden. De opmars c4 om d5 te ondersteunen had, 

ondanks dat dan c4 de zwakte zou worden, achteraf de voorkeur. Na het aanvankelijk keepen 
concludeerde ik, dat afwachten tegen een goede speler geen zin heeft. Uiteindelijk besloot ik ten 
koste van de zwarte octopus op d3, de pion op h5 op te halen. Ondanks dat wit een pion voor staat 
is de stand verloren,  zie diagram na de 33e zet van wit.
Zwart maakte het indrukwekkend uit (of schijnbaar) er volgde 33....Lf6xh4 34.g3xh4 Df6xh4 
35.Pe2-f4 Pd4xf4 36.Le3xf4 Dh4xh5 37.Td2-g2 e4-e3 38.Lf4xe3 Tc4-h4 39.Tf1-f4 Th4xh1+ 
40.Kg1-f2 Th1-d1 41.Kf2-g3 Lb7xd5 42.Tg2-d2 Dh5-g5+  en wit gaf het op.  
Weggespeeld, edoch na een zet als 41.Ld2 is het nog niet zo duidelijk.   41….Tc2? 42.Dd8+. Je 
krijgt dus bijna altijd een kans, je moet hen dan ook wel pakken.

Erich Karstan – Tjomme Klop 0 – 1 (1 – 5)

Stelling na de 20e zet van zwart

Mijn tegenstander heeft actief stukkenspel en de penning over de 
c-lijn is bijzonder lastig voor wit. Niet zo goed is hier: 21.Dc2 Tc8
22.Ld3 Dxc2 23.Txc2 Td8 24.Tc3 Le4! en wit zit in de problemen.
Daarom speelde ik in deze stelling: 21.Tc1-c3 Dc5-f5  22.Lc4-d3 
Df5-d5  Hier had ik natuurlijk 23.e4 moeten spelen, omdat zwart 
dan niet op a2 kan slaan op straffe van dameverlies na Ta3. Ik 
speelde echter: 23.f2-f3? Dd5xa2  en was een pion kwijt. Er 
kwam heel snel een toreneindspel op het bord, waarin ik mij 
aanzienlijk hardnekkiger had kunnen (en moeten) verdedigen.



CM Rachid Strik – Arjan van der Leij 1 – 0 (1 – 6)

Scot Leite – Frans Bottenberg 1 – 0 (1 – 7)

Stelling na 39.e5-e6

Op zet 21 sloeg ik een remiseaanbod af omdat ik een pion 
voorkwam. Daarna heb ik diverse kansen op groter voordeel 
onbenut gelaten en dat bleef niet onbestraft. In de diagramstelling 
is het zwarte voordeel verdwenen en had ik met 39….Df4+ in 
eeuwig schaak en remise moeten berusten. Ik had evenwel slechts 
oog voor de witte e-pion en speelde 39….De3xc3?? met het idee 
40.e7 Dc7, maar wit heeft een betere ….. (1-0).

Messemaker 1847 2 Schaakhuis
1. Arjan van der Leij CM Rachid Schrik 0 – 1
2. Leen de Jong Mike Hoogland 0 – 1
3. Jan Cheung Gerard Milort 0 – 1
4. Erich Karstan Tjomme Klop 0 – 1
5. Wouter Schönwetter Jean Michel Beeloo 0 – 1
6. Kees Brinkers Marco van Straaten ½ – ½
7. Frans Bottenberg Scot Leite 0 – 1
8. Remco Hylkema Norbert Harmanus ½ – ½

1 – 7


