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OKU 2022 Ronde 2, vrijdagmiddag 27 mei            Colijn Wakkee 
 
Een nevenactiviteit waar weinig OKU-spelers wat 
van gemerkt zullen hebben, behalve als ze in de 
eerste ronde een bye hadden en tussen de kleine 
kinderen stonden bij de inschrijftafel, is het jeugd-
event. De kinderen waren vooral op de zevende 
verdieping te vinden, waar ze zich vermaakten met 
een simultaan tegen Cato de Zoeten, weggeef-
schaak en kleine toernooitjes. Om niet alleen de 
hersens aan het werk te zetten maar ook de 
spieren, vond buiten het gebouw nog een kickbox-
clinic plaats. 
Een mooi evenement dus, speciaal voor 
basisschoolleerlingen uit de regio, en mede 
georganiseerd namens afgevaardigden van Moira-
Domtoren, Oud Zuylen Utrecht, Magnus en Kasteel 
Lekstroom. Wie weet vinden we enkele van de ruim 
50 jonge spelers binnenkort nog terug in het 
reguliere OKU! 
Dat zal wel even wennen worden qua speeltempo… 
 

In het vorige bulletin 
stond hier een diagram 
na 3 zetten. Nu één na 
17 zetten, maar wel met 
bijna alle witte stukken 
nog in de beginstelling! 
Eigenlijk een slecht 
voorbeeld voor de 
‘gouden regels’, want 
wit wint ook nog… 
 

 
Stelling na 16…b3 

Marcel Flohr – Peter Elisen (B) 
Nu gaan er langzamerhand wel wat stukken uit de 
startblokken. 17. Ld2 Pe3 18. Lxe3 dxe3 19. 

Pbc3 Lc6 20. Tb1 Da5 21. Dxb3 Lxe4 22. dxe4 
Tab8 23. Le2 Thd8 24. 0-0 f5 25. Tfd1 Pg4 26. 
Lxg4 fxg4 27. Te1. Zet de beslissende valkuil 
klaar: 27…Td3? 28. Pd5+ Txd5 29. cxd5 Dd2 

30. d6+ Kf7 31. Dxe3 1-0 Snelste winst groep B. 
 

Rokeren is ook één van 
de gouden regels. Maar 
het kan niet onder alle 
omstandigheden. Zoals 
wanneer een verdediger 
onder vuur ligt; in dit 
geval de loper op d6. 
Uitschakelen verdediger 
en paardvork: ook dat 
komt uit de stappen-
methode! 

 
Stelling na 11…O-O 

Twee stukken ruilen 
tegen toren en 
pion(nen) is meestal 
niet gunstig, maar 
Efecan Atar zag de 
zwarte stukken zo 
opgekropt staan, dat het 
toch kansrijk was. En er 
kwam een mooi rijtje 
vrijpionnen voor terug. 
 

 
Stelling na 20…Tc7 

 

Thijs Oostveen – Jippe van der Maaden (C) 
12. Lxd6 cxd6 13. Pe7+ 1-0 en de snelste winst 
van groep C was een feit. 
 

Efecan Atar – Wijomo Santoso (groep B) 
21. Pxb7 Txb7 22. Lxc6 Tbb8 23. Lxa8 Txa8 
24. Td6 Pc5 25. Tad1 h5 26. Td8+ Txd8 27. 
Txd8+ Kh7 28. Ta8 Lb6 29. Lxc5 1-0 
 

Het moet gezegd 
worden: als je in deze 
stelling besluit om lang 
te rokeren, dan heb je 
stalen zenuwen. Toch 
heb je meer aan wat de 
witspeler had: veel 
pluspionnen. Vooral 
toen die vooruitge-
schoven post op b7 in 
leven bleef. 

 
Stelling na 16. dxc6 

Nog een nagekomen 
eerste-ronde-partij uit 
de C-groep: de onderste 
rij kan vaak worden 
ingezet bij combinaties, 
en de spelers in kwestie 
maken daar graag 
gebruik van! En ze zijn 
erop bedacht, want het 
wordt geen mat. 

 
Stelling na 24. Df4 

 

Polle van Arendonk – Chris Kerkhoff (B) 
16…0-0-0 17. cxb7+ Kb8 en deze pion 
verdween niet meer van het bord in het 
toreneindspel: 1-0. 
 

Els Goudriaan – Bjarne Steffens (C-1) 
24…Dxa2 25. De5+ f6. Hier kan wit met 26. 
Dxe7+ de toren naar de ongevaarlijke e-lijn bren-
gen en daarna op a2 slaan. Het ging zo verder: 26. 

Txa2 fxe5 en in het gelijke eindspel won zwart. 
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Stelling na 45…Pxb4 

 
Stelling na 40…Lf1+ 

 
Stelling na 32…Db8 

 
Stelling na 37…Pxd4 

 
Opnieuw een dubbel diagram van Anton… hij 
vloerde wederom een clubgenoot met elegant slot! 
 

Anton Rosmuller – Raymond de Rooij (A) 
46. Ta8+ Kf7 47. Tcc8 d3 48. Td8 Ke7 49. 

Txd7+ Kxd7 50. Ke3 Kc6 51. Tc8+ Kd5 52. 
g4 Ke6 53. f5+ Kd7 54. Tc5 Pc6 55. Txb5 Kd6 
56. g5 fxg5 57. hxg5 Pe5 58. g6 hxg6 

59. fxg6 Pg4+ 60. Kxd3 Ke7 61. Ke4 Kf6 62. 
Tb6+ Kg7 63. Kf4 Pf6 64. Kf5 Pe8 65. 
Kg5 1-0. In stijl, met zetdwang! 
 

 
In plaats van technisch een eindspel uittikken, kun 
je ook met de stormram dwars door de voordeur. 
Aldus deed Vadim van Kuijk. 
 

Hans Galje – Vadim van Kuijk (A) 
33. f4. Doet de deur dicht. 33…Pfxd4. Slaat de 
deur net zo hard weer open. 34. exd4. Nu blijft ‘ie 
open… 34…Le4+ 35. Lf3 Dxf4 36. T5c3 bxc3 

37. Txc3 Pxd4 0-1. Het is een kort fragment, 
maar het is zichtbaar hoe snel het kan gaan tussen 
het eerste en het tweede diagram… 
 

Evert Rademakers 
herstelde zich met de 
eerste winst in groep A 
voor zijn nederlaag in de 
ochtend. Hij profiteerde 
van de paniekreactie 
van wit, die gemist had 
dat 16. h4 gewoon had 
gekund, omdat Lf2 de 
pion ook dekt. 
 

 
Stelling na 15…Lh6 

We keren nog even 
terug naar de C-groep 
voor een schoonheids-
prijs nominatie! Wit had 
al eerder een konings-
aanval ingezet. Die 
sloeg niet door, maar 
daarmee was het gevaar 
voor de zwarte koning 
nog niet geweken! 

 
Stelling na 29…h4 

Bart Jan Andriessen – Evert Rademakers (A) 
16. Pf3? Lxd2+ 17. Kxd2 a6 18. Pc3 Td8+ 19. 

Kc1 Pd4 en het materiële overwicht wordt ook 
vergezeld met actieve stukken. 
 

Bas van Arendonk – Jungbin Lee (C) 
30. Td7+ Ke6. 30…Ke8 was de enige zet die 
zwart nog overeind hield. Bas maakt het met een 
stille zet af: 31. f4! 1-0; 32. T1d6 mat volgt. 
 

Utrechtse Meesters Bert Both 
Het UM duurt 9 rondes 
en halverwege ronde 5 
komt dan Zaagmans 
langs. In dit bijzondere 
geval met 2 jaar ervoor 
en 2 dagen erna. Nog 
voor de komst van 
Zaagmans had Lars al 
groot voordeel bereikt. 
Met zijn 5 uit 5 gaat hij 

 
Stelling na 8…g5 

De enige wissel tov 2 
jaar geleden bij de 
Utrechtse Meesters is de 
Portugees Miguel 
Margarido, die Nargiz 
Umudova vervangt. Kan 
hij het niveau aan met 
zijn wat lagere rating? 
Zie hier het antwoord!  

Stelling na 30. Pd2 
gewoon door waar hij gebleven was! 
 

Reynir Helgason – Lars Ootes (UM) 
9. Pd2 cxd4 10. Pc4 Dc6 11. exd4 Pf4 12. d5 
Pxg2! 13. Kd2 Is inderdaad nog het beste! 
13...Dc5 met een gezonde pluspion voor zwart. 

Mykhailo Dorokhin – Miguel Margarido (UM) 
Miguel staat een pion voor maar Mykhailo is een 
taaie. Miguel geeft hem echter geen kans… 
30…Pd4+ 31. cxd4 cxd4 32. Pf5+ exf5 33. 
Kd3 Td5 34. Tc1 Pd7 35. Pb3 Pe5+ 36. Kd2 

d3 en 0-1 

 


