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OKU 2022 Ronde 3, zaterdagochtend 28 mei            Colijn Wakkee 
 
Op de zaterdagochtend ging de volgende neven-
activiteit van start: het journalistenkampioenschap. 
Onder leiding van Peter van den Belt wordt in een 
zaal boven aan de trap gestreden om de titel. De 
schrijvers van beroep hoefden de zaal maar uit te 
lopen en kwamen met de neus in de boeken 
terecht: Erika Sziva van De Beste Zet heeft weer 
veel schaakliteratuur uitgestald. 
Loop je de trap af en keer je rechtsom naar de bar, 
dan vind je de rondebulletin-publicaties. Door de 
kopieer-issues dit jaar is het helaas geen stapel 
losse blaadjes om mee te nemen. Ook achter het 
liveborden-scherm beneden, en boven ‘aan de bar’ 
tegenover de speelzaal is het bulletin fysiek te lezen 
voor de liefhebber. 
 

Mooie en snelle partijen 
kunnen prima samen-
gaan. Thera Woldhuis 
had alles op de aanval 
gezet en boekte daar-
mee de snelste winst in 
groep C. Er staan maar 
liefst 8 stukken op f2 
gericht, toch wordt daar 
niet geslagen… 
 

 
Stelling na 25. c4 

Egbert Hulsman – Thera Woldhuis (C) 
...maar wordt gebruik gemaakt van het feit dat 
deze pion gepend staat! 25…Pe3! De listige vork 
maakte ook gelijk de witte aanval onschadelijk. 
 

Een leuke heksenketel 
troffen we aan bij Eddy 
Faverey, waar elke 
diagonaal ongeveer 
gevaarlijk was. Vooral 
de ‘superpenning’ van 
g2 naar a8 springt in het 
oog. Het is zonde om je 
loper in zo’n stelling te 
ruilen dus Tom Koolen… 

 
Stelling na 17. Ph4 

Bij de snelste winst in 
de C-groep was het 
thema het weigeren van 
offers. Zwart liet het 
Blackmar-Diemer-
pionnetje op f3 al voor 
wat het was, en werd 
snel daarna geconfron-
teerd met een verwoes-
tende aanval. 
 

 
Stelling na 9…Pd5 

Eddy Faverey – Tom Koolen (B) 
…koos voor 17…Ld7, maar dat was niet voldoende 
na 18. Lxe4 b4 19. Thd1 Le8 20. Lxg7 Kxg7 
21. Pf5+ Kf8 22. Td6 Td8 23. Tf6+ 1-0 want 
23…Kg8 24. Lxc6 Lxc6 25. Pe7+. 
 

Chris Kerkhoff – Jord Hendriks (B) 
10. Lxh7+! Kh8. Of dit offer geweigerd wordt of 
niet, maakt al weinig meer uit. 11. Pg5 g6 12. 
Dg4 Dxg5 13. Lxg5 Kxh7 14. Dh4+ Kg8 15. 

Lf6 Pxf6 16. exf6 1-0 vanwege ondekbaar mat. 
 

 
Stelling na 25. dxc5 

 
Stelling na 35…Te6 

 
Stelling na 19. Taf1 

 
Stelling na 28. Tg3 

 
Een opmerkelijk diagram linksboven… 5 pionnen op 
de c-lijn en een paard met weinig toekomst. Maar 
het wordt nog interessanter als Santoso Wijono 10 
zetten later besluit om een matnet te gaan weven! 
We pakken de partij op vanaf daar (rechtsboven). 
 

Santoso Wijono – Fleur Westerhof (B) 
36. Ta1 g5. Na 36…Ka6 37. Kxc4 stort het ook in. 
37. a6 f4 47. b3 cxb3 48. Kxb3! g6 en het zeer 
fraaie matje 49. c4# 1-0 

 
Wie is de aanvallende partij? Bij wit staat alles 
klaar, bij zwart staat alles nog op de onderste rij. 
Maar ‘t is net judo: één overname en het is ippon! 
 

Micha Ronner – Wiebe de Witte (B) 
19…Pf6 20. Th4 Ld7 21. Dh3 Lc6 22. Le4 Te8 

23. Lxc6 bxc6 24. Dg3 Tb8 25. b3 Tb4 26. Th3 
Td4 27. Df3 Dd6 28. Tg3 en nu toeslaan: 
28…Tf4 29. Dd1 Txf1+ 30. Dxf1 Dd2 31. Td3 

Te1 32. Td8+ Pe8 33. Txe8 Txe8 0-1 
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Zwart heeft zojuist een 
penning uitgevoerd. Wit 
is echter niet onder de 
indruk! Er had een heel 
interessante slagen-
wisseling kunnen 
volgen, maar een eind-
spel met kwaliteit meer 
voor wit, echter met 
paard op a8, is er niet 
gekomen. 

 
Stelling na 12…Td8 

Zwart heeft hiernaast de 
stukken mooi op een 
kluitje staan, maar vindt 
wel het juiste moment 
om ze te laten uit-
breken. Met een correct 
stukoffer! Helaas wordt 
het niet aangenomen, 
wat wel het beste was 
geweest. 

 
Stelling na 13. dxe5 

 

Pawel Lapka – Onno Wolters (B) 
13. Pb5 en toen niet de enige zet 13…Txd2 maar 
het onbegrijpelijke 13…De5 14. Td8+ 1-0 
 

Wim de Groot – Branco Titus (B) 
13…Pxe5!. Hier is 14. fxe5 Lxe5 15. Tc1 b6 ook 
niet alles voor wit, maar dan moet zwart het nog 
bewijzen. 14. Dc2 axb4 en even later 0-1. 

Hugo ten Hertog liet 
zien dat hij nog steeds 
de te kloppen man is op 
dit OKU. In dit gelijke 
lopereindspel heeft hij 
drie aanknopings-
punten: a7, e5 en de 
meerderheid op de 
koningsvleugel. Dat 
wordt feilloos verzilverd. 
 

 
Stelling na 15…Lh6 

Geïsoleerde centrum-
pionnen in het midden-
spel kunnen sterk of 
zwak zijn; Jasper 
Reichardt kreeg het voor 
elkaar om zijn d-pion als 
een diepe wond in de 
zwarte stelling te 
planten. Ook de finish is 
erg fraai. 

 
Stelling na 18…Txe4 

Hugo ten Hertog – Tom de Jong (A) 
50…f4. Versnelt het einde, maar na een wachtzet 
had wit alle tijd om met h6 en g6 de derde troef 
kunnen uitspelen. 51. Ke4 Ld4 52. Lb8 1-0 
 

Jasper Reichardt – Gabriel Miulescu (A) 
19. d6 Dd8 20. Pg5 Tb4. De pion verhindert nu 
ook …Te7.  21. Dxf7+ Kh8 22. Dxg7 Kxg7 23. 

Pe6+ 1-0. De snelste winst in groep A! 
 

Utrechtse Meesters Bert Both 
Lars ging souverein aan 
de leiding met 5 uit 5 en 
het leek een Lars et les 
Autres te worden. Ook 
tegen Mykhailo zag het 
er voortvarend uit tot de 
motor begon te stokken. 
Een kwaliteitswinst 
leverde zwart veel 
tegenspel, te veel. 

 
Stelling na 29…Ke8 

 
Stelling na 31…Pc6 

 
Stelling na 45…Kg8 

 
Nog steeds heeft Lars een riante 5 uit 6, maar 
Demre en Mykhailo liggen met 4 uit 5 op de loer. 
 

Lars Ootes – Mykhailo Dorokhin (UM) 
30. Pe4 Lxe4 31. d7+ Txd7 32. Txd7 Ld5 33. 
Td6 Tc4 34. Te2 Lc6 35. c3 Ke7 36.Td4 Txc3 

37.Kf2 Kf6 38. g3 
Het is misschien nog te houden voor wit, maar in 
de praktijk is het al lastig. Mykhailo wist de 
koningsvleugel te verzwakken waarna Lars’ stelling 
onhoudbaar werd. 

 

Demre won met een mooi gevoerde aanval. Een 
overmacht aan stukken op de koningsvleugel werd 
Tim te veel. 

Demre Kerigan – Tim Lammens (UM) 
32. e5! dxe5 33. f5 Een thematisch pionoffer. 
33…Pd8 34. Ld5 Td6 35. fxg6 Maakt er een 
stukoffer van 35…Txd5 36. Pf5 Kf8 (…Td3 37. 
Dh2 Kf8 38. Dh7) 37. Pxg7 Kxg7 38. Dh2 
Demre vond dat het na het vorige diagram sneller 
had gemoeten, maar er was niet veel tijd. Het slot 
was in ieder geval weer een fraai plaatje! 46. Pe8 
Dxc3 Tim gunt Demre het mooie mat. 47. Txf8 
Pxf8 48. Dg7# 1-0 

 


