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OKU 2022 Ronde 4, zaterdagmiddag 28 mei            Colijn Wakkee 
 
De journalisten zijn uitgeschaakt: Peter Boel was 
opnieuw de sterkste. Een verslag van dit toernooi – 
normaal gesproken gelijk met Tata Steel gehouden 
– zal later volgen. 
 

Onder het motto “dan 
hebben we dat maar 
alvast gehad” starten 
we met de eerste 
winst in de B-groep. 
 

Bart Landolt – 
Henk v Lingen (B)  
10…f6?? 11. Pxe6 
en afgelopen na nog 3 
zetten. 
 

In dezelfde groep werd 
een belangrijke over-
winning behaald door 
Jelmer van Aken. Hij 
profiteerde van onacht-
zaamheid van Jimmy 
Geboers middels een 
pionnendoorbraak! Hier-
door leidt hij de groep 
nu als enige met 4 uit 4. 

 
Stelling na 36…g6 

Het andere duel tussen medekoplopers Jan van der 
Knaap en Jelle Smid eindigde namelijk in remise. 
 

Jelmer van Aken – Jimmy Geboers (B) 
37. h5 Kc6? 38. g5! hxg5 39. h6 1-0 

 
Een klassiek offer in de 
koningsaanval werd uit-
gevoerd door Tom van ’t 
Hoff. Een loper f6 kan 
niet meer de diagonaal 
van de witte velden 
blokkeren, en daarom 
zou het offer aannemen 
gelijk mat op h7 
betekenen. 

 
Stelling na 17…Dd8 

In het vorige bulletin 
lieten we een door 
pionnen omringende 
mat gezette koning zien. 
Of het Leon Elferink op 
een idee bracht is niet 
bekend, maar hij liet 
zien dat het ook werkt 
met e-pionnen, en bluf! 
 

 
Stelling na 27…Tb2 

 

Tom van ‘t Hoff – Lucas Klein (B) 
18. Dg4+ Kh8 19. Pxf6+! Tg8 De enige zet die 
niet gelijk verliest, maar wit komt niet meer in de 
problemen: 20. Dxg8 en later 1-0. 
 

Han Gulyás – Leon Elferink (C) 
28. Pd4 Een creatieve manoeuvre van wit om zijn 
stukken te activeren! 28…Ta2 29. Pc6 Le1 30. 
Txb6 h5 0-1. Dreigt …Tf2 met daarna aftrek-
schaak, maar 31. Tb1 had de boel nog gered! 

 
Stelling na 11. h3 

 
Stelling na 24. Dd2 

 
Stelling na 29…a6 

 
Stelling na 35. Txe5 

 
Wederom in groep C een mooie eerste winstpartij; 
Krijn van Est ging met succes op ‘king hunt’! 
 

Mylo Georgopoulos – Krijn van Est (C) 
11…h4! Want na 12. hxg4 hxg3+ moet wit het stuk 
gelijk teruggeven. Er volgde 12. De1 hxg3 13. 
Pxg3 Lxh3. Maken we een sprongetje; de afmaker 
is ook fijn: 24…Lxg3 25. Pxg3 Pe5 26. Txe5 
Txg3+ 27. Kf4 fxe5+ 28. Kxe5 T8g5+ 29. Kd6 
c5+ 30. Ke7 De6 0-1 
 

 
Lode Broekman stond in de verdrukking, maar 
legde een gevaarlijke bananenschil neer. 
 

Lode Broekman – Tim van Oorschot (C) 
30. Le8 De bananenschil! Zwart moet nu f7 dekken 
met 30…Dd5, maar het is een diepe combinatie en 
een vorkje is verleidelijk. Lode speelt het beheerst 
uit: 30…Pd3 31. Lxf7+ Txf7 32. Te8+ Txe8 33. 
Txe8+ Kg7 34. Dd4+ Pe5 35. Txe5 1-0 en een 
dodelijk aftrekschaak is niet te voorkomen! 
 

 
Stelling na 10. 0-0-0 
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Eindspelen met loper 
tegen paard zie je 
vaker, maar als alle 
pionnen van een kleur 
daarbij op hun eigen 
vleugel staan, is dat niet 
alledaags. Zwart heeft 
de overhand, maar het 
is lastig, en het oordeel 
schiet heen en weer: 

 
Stelling na 47. Lc8 

Manuel Smit moest alle 
zeilen bijzetten om de 
aanval af te stoppen van 
Vadim van Kuijk. Bijna 
slaagde hij erin, maar 
hij liet zich overbluffen. 
Weliswaar kan met een 
open b-lijn op a2 
worden geslagen, maar 
het is niet winnend: 
 

 
Stelling na 25. Ld2 

Sten Goes – Arthur de Winter (A) 
47…Pc5? (…Pf8!) 48. Lxg4? 48. Lf5! en 49. Lg6 
verzwakt het zwarte pionnenbastion voldoende 
voor remise. Nu won Arthur via 48…hxg4 49. 
Kxg4 Pe6 0-1. 
 

Manuel Smit – Vadim van Kuijk (A) 
25…Pc4 26. Tc1 Dxb2 en met een kwaliteit meer 
was de partij beslist. 26. bxc4 Dxa2+ Kc1 27. Da1+ 
Tb1 (Db1? 28. Txb2!) 28. Da3+ was echter remise! 
Genomineerd voor de beduvelprijs. 
 

Kobe Smeets zag dat de 
zwarte aanval niet kan 
doorslaan omdat c3 
indirect gedekt staat. 
Dus ging hij zelf ten 
aanval, dwars door het 
midden. Daarna 
ontstond nog een 
grappig matje midden 
op het bord. 
 

 
Stelling na 18…Lb4 

De snelste winst in 
groep A was wellicht 
wat sneller dan nodig, 
want zo rampzalig is het 
voor wit allemaal nog 
niet. 16…Txe5 was hier 
nauwkeuriger, maar 
Peter Doggers wilde ook 
niet aankijken tegen het 
gespeelde…  

 
Stelling na 16. dxe5 

Kobe Smeets – Guido Wagenvoorde (A) 
19. Txd7 Lxc3 20. bxc3 Dxc3 21. Td8+ Txd8 

22. Txd8+ Ke7 23. Txh8 Pxe3 24. Dxh4+ f6 
25. exf6+ gxf6 26. Dh7+ Kd6 27. Td8# 1-0 
 

Peter Doggers – Chenwu Zhu (A) 
16…Pxe4 0-1. Dreigt wat op f2 en c5. Maar na 
17. Taxe4 dxe4 18. Dg3 was het nog zeker 
speelbaar geweest. 
 

Utrechtse Meesters Bert Both 
Lars loopt na misser van Miguel in het eindspel 
weer uit. 
Mykhailo had voor ronde 7 een vooruitgespeelde 
remise tegen Xander, en bij Peter tegen Demre 
werd snel de vrede getekend. Afwachten wat Lars 
deed. Dat werd een afwachtende partij met een 
zeer goed gedekt d6 op zet 30: zie eerste diagram. 
De pion werd opgespeeld en behalve een paard 
werd alles afgeruild. Beide spelers leefden op 
increment van 30 secondes bij het tweede diagram. 
 

Miguel Margarido – Lars Ootes (UM) 

Het paard staat raar op a3, maar eigenlijk heel 
goed. Als Miguel de koning naar d4 speelt dreigt 
deze op c5 en b6 binnen te dringen. Een mogelijk 
vervolg is 59. Kd4 Pd5 60. Kc5 f5 61. Pc4 Met 
goede winstkansen. Het gespeelde 59. c4? verloor 
na …c5 en Pc6 echter de a-pion en partij. 
 

Peter Lombaers – 
Demre Kerigan (UM) 

 
Stelling na 16. Kxh2 
16…Pxg3 (…f4!) 17. 
Kxg3 f4+ 18. Kf2 

Dh4+ en remise. 

Tim Lammens – 
Rosa Ratsma (UM) 

Stelling na 47…Kh6 
48. Td7 g5 49. f5 c2 
50. Txf7 Tb4 51. g4 

Tb3+ 52. Kg2 1-0 
 

Stelling na 30…Lf8 
 

Stelling na 58…Pb4 

 


