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OKU 2022 Ronde 5, zondagochtend 29 mei            Colijn Wakkee 
 
De laatste dag van het OKU is begonnen. In dit 
bulletin dus al wat ‘Vorentscheidungen’, voordat in 
ronde 6 de prijzen definitief worden verdeeld. Het 
zal ook het laatste bulletin zijn van deze editie, 
aangezien er een krap schema om de ruimte weer 
achter te laten zoals we deze aantroffen. Alle hulp 
daarbij is welkom! Uiteraard is er wel weer een vol 
prijsuitreikings-programma, dus blijf sowieso nog 
even hangen na de laatste partij. 
 

 
Stelling na 38. Kc3 

 
Stelling na 57…Kh3 

De snelste winst in 
groep B werd tevens 
genomineerd voor de 
beduvelprijs; toch is het 
wel een beetje ‘erom 
vragen’ om de dame zo 
kwetsbaar neer te 
zetten, zonder steun van 
bijvoorbeeld Lg7…  

Stelling na 14…Tfb8 

 

Kasper Uithof – Titus Branco (B-1) 
Nog even terug naar ronde 1, waar een heel 
amusante partij alsnog genomineerd werd. Veel 
spektakel, en net als je denkt alles gehad te 
hebben, komt er nog een duveltje uit een doosje… 

Het zwarte plan is 38…Lb1, maar dat faalt op witte 
promotie met schaak, dus 38…Kg7. Nu geen 39. 
Kxb3 Lb1 40. d7 a1D 41. d8D La2+ maar 39. d7 
en een gewonnen eindspel. Echter, alles werd 

Bram van Harten – Per Fischer (B) 
15. Pb5 Dxb2 16. Lc3 1-0 
 

keurig uitgespeeld tot de laatste zet: 58. Tf2 g3 59. 
hxg3? ½-½ pat, waar 59. Txf3 winnend was. 

Bij de snelste winst in 
groep C is het even de 
vraag wat er nou eigen-
lijk aan de hand was. Er 
bestond een vermoeden 
dat er misschien 12. 
Dd2 Lb4 is gevolgd, 
maar navraag bij de 
spelers leerde dat de 
partij hier toch echt al 
gestopt was. 

 
Stelling na 11…Lc2 

Op andere borden werd 
meer rekenwerk ver-
richt. Zo had Tamara 
van Boxel een kleine 
kwaliteit gewonnen via 
een slagenwisseling in 
het middenspel. In het 
eindspel werd het mate-
riaal weer teruggegeven 
om met de vrijpion de 
partij te beslissen. 

 
Stelling na 16. Ld3 

Tim Brouwer – Nikki van Es (C) 
Wit vond het blijkbaar geen leuke partij en gaf op. 

Tim van Oorschot – Tamara van Boxel (B) 
16…Pxg5 17. Pxg5 Lxd3 18. Pe6 Df5 
 

 
Stelling na 20. Lxb5 

 
Stelling na 30. Ted1 

 
Stelling na 55…Dxe2 

 
Stelling na 63…Kg3 

 

Xander van Lingen – Cian O’Mahony (C) 
Een leuke aanvalspot uit de C: 20…Pxe5 mag niet 
wegens mat op a8! 20…Pb8 21. c4 c6 22. Tc1. 
Stukken offeren geen bezwaar! Zwart komt er toch 
redelijk uit, totdat hij zich verslikt in een zelfpenning: 
30…Pxc5 31. Dxd7+ 1-0 

 

Sten Goes – Anton Rosmuller (A) 
Sten probeerde te ontsnappen met een dolle dame: 
56. Tg8+ Ke7 (anders 56…Kxg8 57. Dg3+ Kf8 58. 
Dg8+) en miste op het einde een èchte dolle toren: 
64. Tg5+ Tg4 0-1. Via enkel schaakjes vanaf de f-
lijn was het remise geweest! 
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In de partij tussen 
Michiel Lowie en Elysia 
Feng leek lange tijd 
weinig aan de hand, 
maar het venijn zat ‘m 
in de vrijpionnen in het 
toreneindspel. De zwar-
te koning is ver weg, 
dus 46. Txb2 volstaat 
voor remise. 

 
Stelling na 45…b2 

Jeugdtalent Kobe 
Smeets begon het 
toernooi met ½ uit 2, 
maar is inmiddels op 
stoom. Zijn derde 
slachtoffer op rij was 
Raymond de Rooij, die 
een aanvalspoging 
deed, maar hard werd 
gecounterd. 
 

 
Stelling na 30. Tf1 

Michiel Lowie – Elysia Feng (B) 
46. Kf6 Nu heeft zwart een truc: 46…Txf5+ 47. 

Kg7 Td5 48. Txb2. Te laat, want er is nog een 
tussenzet: 48…Td7+ 0-1. 
 

Raymond de Rooij – Kobe Smeets (A) 
30…Ld6 26. h3 Te2 27. Tf3 Th2+ 28. Kg1 

Dg5+ 0-1 en opgegeven vanwege 29. Kf1 Dg2+ 
30. Ke1 Lb4+ en mat volgt. 
 

 
Stelling na 21…Dd7 

 
Stelling na 29. Df5 

De winnaar in groep C 
lijkt bekend; Mika 
Kleibeuker had het lef 
om zijn dame te offeren, 
en hoewel het niet 
helemaal correct was, 
had hij er succes mee. 
Daarna blunderde zwart 
een stuk weg. Mika 
staat een punt voor op 
de rest van het veld. 

 
Stelling na 28…Tf8 

Remy Sennema – Manuel Smit (A) 
Manuel Smit won als eerste in groep A (voor de 
spelers in andere groepen: na een uur of 2). 
Cruciaal was de aanval op pion g2: 22. b4 Dg4. 
De slotzet was ook de moeite waard: 29…e4 0-1. 
 

 

Mika Kleibeuker – Rodrigo Moncorvo (C) 
29. Pc6 Txf7 30. exf7 g6 31. Txd5 Kg7 32. 

Td8 Kxf7 33. Txc8 Lxc8 34. Kd2 Lb7? 35. 
Pd8+ 1-0 

Utrechtse Meesters Bert Both 
Lars Ootes wint UM! 
Hij stond 1½ punt los en door een snelle zege met 
zwart op Rosa is hij niet meer in te halen. 
In een scherpe variant heeft wit een tempo ver-
speeld met h3, en Le3 was ook niet to the point. 
13…Da5 Bereidt Td8 voor. 14. Ld5 in arren 
moede. 14…cxd4 15. Lxc6 dxe3 16. Lxb7 e2 
en opgegeven vanwege Db6. 

     
Rosa-Lars na 13. Txf3       Demre-Reynir na 24.Pd3 
 
Er gebeurde veel leuks op de zondagochtend. 
Demre verleidde Reynir tot Lxa2 en had de kracht 
van Le7 goed ingeschat. 

24…Lxa2 25. Lc5+ Ke6 26. Le7! (dreigt mat) f5 
27. Pc5 Kf7 28. Lf8+ Kg6 29. Txg7 Kh5 30. 

Pd7 en Reynir zag zich genoopt met 30…Txf8 de 
kwal te offeren wat te veel was. Fraai! 
 
Xander verschalkte in een Sämisch Nimzo Miguel. 

 
Xander-Miguel na 
16…dxe4 
 
17. f5! Voortvarend 
gespeeld. Wit moet het 
hebben van de 
koningsaanval. Er dreigt 
f6. 17…f6 Stel 17…Pb3 
18. f6 Pxa1 dan 19. Dg4 

g6 20. Dg5 Kh8 21. Tf4 18. fxe6 fxe5 19. Txf8 Dxf8 
20. Da2 (Lg5) Te8 …h6 haalt Lg5 eruit. 21. Lg5 
en met de pion op e7 was het over. 
 
Ook de twee remises waren niet zonder avontuur. 
Het UM levert veel boeiende partijen op! 

 


