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OKU 2022 Ronde 1, vrijdagochtend 27 mei            Colijn Wakkee 
 

Na 2 jaar noodgedwongen pauze is het OKU terug! 

Op een nieuwe locatie, het kantoorgebouw waar 
hoofdsponsor Berenschot gevestigd is. Wederom is 
de belangstelling groot, met meer dan 200 
deelnemers, waarbij de nevenactiviteiten nog niet 

eens zijn meegenomen. Zo maken ook de Utrechtse 
Meesters hun toernooi af, dat begon in de tijd dat 
corona alleen nog een tropisch biertje was. 

 
Hoewel we de komende drie dagen graag een hoop 
strijd en agressie op de borden willen zien, kwam 

de eerste aanval uit onverwachte hoek: zo werd 
deelnemer Roman Attinger onderweg naar de 
speelzaal belaagd door een groep kraaien die 
rondvliegen bij het kanaal. Pas dus op bij het 

rondlopen buiten! 
 

Iemand anders voor wie 

het in de buitenlucht 
allemaal niet vanzelf 
ging, vooral met 
betrekking tot het 

vinden van de weg, is 
Kasim Wandy. Hij vond 
wel als snelste de weg 

naar winst in groep B.  
Stelling na 4. Le2 

Kasim Wandy – Robin Schutter (B) 
De zwarte kraaien stortten zich op de witte pion, 
maar in een bekend openingsvalletje wordt een 

dergelijke aanval gepareerd: 
4...Pxe4?? 5. Da4+ en een stuk kwijt... 10 zetten 
later kon Kasim al de plattegrond bestuderen. 
 

Soms is een partij 
plotseling voorbij. Dat 
ondervond Semih Akit 

Atar, die in de stelling 
hiernaast veel ruimte 
creëerde op de 

damevleugel met zijn 
mobiele pionnen. De 
witte toren staat ook 
niet optimaal. 

 

 
Stelling na 16…b5 

In groep C kwam Mylo 
Georgopoulos een stuk 
achter na een pionvork, 

maar hij rechtte de rug 
en ging op jacht naar de 
witte koning. En met 

succes! Want er was 
geen andere optie meer 
voor Tim Brouwer om 
de dame te geven. 

 

 
Stelling na 20. Dh2 

Krijn van Est – Semih Akit Atar (C) 
Maar wit loert ook op z’n kansen: 17. Dc2. Na het 

verrassende 17…La6? (…b4 sluit in elk geval nog 
de toren in) volgde 18. Dh7#. Snelste winst! 

Tim Brouwer – Mylo Georgopoulos (C) 
20…Tg6+ 21. Dg3 want de koning moet de dame 

blijven dekken en 21. Kh1 wordt zelfs mat na 
21…Dxf3! Het eindspel werd keurig uitgespeeld. 
 

Ook dit jaar kunnen 
partijen worden 
genomineerd voor 

allerlei extra prijzen. De 
criteria zijn ruim te 
interpreteren. Zo is deze 
stelling niet bepaald vrij 

van dreigingen hier en 
daar, maar spektakel 
gaat misschien wat ver. 

 
Stelling na 12. Lg5 

Met bluffen kun je ver 
komen: dat liet Henk de 
Heer zien. Hij bedacht 

een creatieve manier 
om van de penning af te 
komen. Maar een paard 
vs een loper is nog altijd 

een gelijke ruil. Wit 
durfde het schijnoffer 
niet aan. 

 
Stelling na 20. La5 

 

Elysia Feng – Marcel Flohr (B) 
Echter, soms trakteren we ons lezerspubliek op een 
lekker zooitje. 12…g6?! 12…Dd7 lijkt alles te 

houden. Door deze afruil gaat er een kwaliteit af: 
13. Lxe7 gxh5 14. Lf6 Tg8 15. Pc7+ en wit 
won. 

 

 

Jan Jansen – Henk de Heer (B) 
20…Pg4+. Na 21. hxg4 Th6+ 22. Kg2 Dxa5 is er 
niet veel aan de hand. Maar na 21. Kg1 Pxe3 22. 

Lxb6 Pxb6 23. Dc3 Pxf1 24. Txf1 exf4 25. 
Pxf4 won Henk een belangrijke pion en later de 
partij. 
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Stelling na 32…Dxa3 

 
Stelling na 40…Lf1+ 

 
Stelling na 26. b3 

 
Stelling na 36…Dxa4 

 
In deze nieuwe layout zullen we af en toe ook 

meerdere diagrammen voor dezelfde partij plaatsen 
als dat de moeite waard is. Zo ook bij dit duel 
tussen de Paul Keres-snelschaakkampioen van 
gisteren en de OKU-winnaar van 46 jaar geleden. 

 

Evert Rademakers – Anton Rosmuller (A) 
Met 33. Lxg6 probeerde Evert de zwarte muur te 

slopen. Maar uiteindelijk waren de brokstukken bij 
wit! 33…Tc3 34. Lh5 Txf3 35. Lxf3 De3+ 36. 
Kh1 La6 37. Tf2 Pxd4 38. g6 fxg6 39. Pg4 

De1+ 40. Kg2 Lf1+ 0-1 
 

 
Nog een partij waarin er wordt geofferd in de buurt 

van de vijandelijke koning. Ditmaal met succes, 
want wit wordt hier vakkundig ge-a-lijnd (als dat 
een term is?) 
 

Gabriel Miulescu – Luuk Baselmans (A) 
26…Txa2 27. Kxa2 c3 28. Dc1 b4 29. Pd3 
Da5+ 30. Kb1 Pef5 31. Pc5 Lc8 32. g6 Pb5 33. 

Pa4 Ld7 34. Te1 Pa3+ 35. Ka2 Lxa4 36. bxa4 
Dxa4 0-1 en de overmacht wordt te veel, zeker als 
het andere paard zich er ook mee gaat bemoeien via 

…Pxd4. 

Heeft iemand een advies 

voor zwart in de stelling 
hiernaast? Alles komt 
toch moeilijk uit de 
knoop. De loper op d7 

heeft weinig toekomst. 
Met …b5 wat ruimte 
creëren of toch een 

veilig heenkomen 
zoeken voor de koning?  

 
Stelling na 15. c4 

Een potje waarin zwart 

op zet 6 al …Dxb2 
speelde belooft al veel. 
En inderdaad ontstond 
even later het volgende 

motief. Nieuw PK-lid 
Christiaan Herrewijn 
sloot beheerst het paard 

in van OZU’er Duncan 
Elferink. 

 
Stelling na 18. cxd5 

 

Arthur de Winter – Erik Janse (A) 
De keuze viel op 15…0-0-0. Maar dat moest wel 
ten koste van materiaal: 16. Da7 Dc7 17. Lb6 
Db8 en na afruil won wit de kwaliteit en de partij. 

 

 

Christiaan Herrewijn – Duncan Elferink (C) 
18…Pb4. Het is niet gelijk te zien, maar dankzij 
19. Tc1+! kan het paard niet meer naar c2 en 
wordt het opgehaald door 19…Kd7 20. a3. 

In het Utrechtse 
Meesters-toernooi werd 

nog maar even duidelijk 
gemaakt waarom het 
toernooi die naam heeft 
gekregen. Na eerst een 

dame tegen loper en 
stuk geofferd te hebben, 
een meesterlijke 

afronding van de oude 
meester! 

 
Stelling na 39. Kh3 

Rosa Ratsma, de 
runner-up van de UM 

met 2½ uit 3, 
probeerde zich terug te 
vechten met een pion 
achter. Mykhailo 

Dorokhin – 8 uit 8 in de 
1e Klasse KNSB dit 
seizoen – wikkelde 

correct af, pakte 
stukwinst en de partij. 

 
Stelling na 27…Td5 

 

Xander Wemmers – Tim Lammens (UM) 
39…Txf3. De vraag is of zwart überhaupt nog iets 
kan doen… 40. Le6! 1-0 
 

 

Rosa Ratsma – Mykhailo Dorokhin (UM) 
Het woord is aan de lopers! 
28. Lc4 Lxe5 29. Lxd5 Lxf4 30. Lxe6 Lxc1 0-1 
 

 


