
Ronde 1 – verrassingen in de top 
 
Dikwijls is een eerste ronde, met een 
indeling op rating, een kwestie van 
routinematig het punt drukken voor de 
hoger gerate speler. De eerste ronde van 
de PK 2009 liet echter een ander beeld 
zien: op veel borden moest er gelijk hard 
gewerkt worden door de favorieten, en 
dan met name op de 1e 15 borden. 
Daaronder volgden de heren (geen 
enkele dame aanwezig dit jaar, een 
treurige waarneming) keurig de 
voorspellingen van meneer ELO.  
 
De eerste sensatie was in de maak bij de 
partij van Ivo Wantola tegen Huib 
Nieuwland. Ivo bereikte een klein 
eindspelvoordeeltje met nog groter 
voordeel op de klok. Huib gaf echter 
geen krimp en bleef keurig overeind, 
met een remise in het verschiet. Toen 
Ivo’s laatste grapjes werden ontweken 
door Huib plaatste Ivo daarom een  
remise-aanbod in iets wat geleken moet 
hebben op onderstaande stelling.  
 
Wantola – Nieuwland, eindfase�
�

� � � � � � � 	 
 ��
����� ���
�������
�� ������
��� ���� ��
�������
��� ����  !�
"����#�
$����%�
&' ( ) * + , - . /�

�
Huib hoorde het remise aanbod niet, 
perste ...,Kxa6?? uit z’n vingers en kon 

na Ta8+ zijn haren wel uit zijn hoofd 
trekken. Het zou niet de enige blunder 
zijn deze avond... 
 
Ook Raoul van Ketel wist niet tot een 
vol punt te komen, clubgenoot Michael 
Kubbenga bood in iets betere stelling 
remise aan hetgeen niet geweigerd kon 
worden. Igor Coene leek aanvankelijk op 
snelle winst af te stevenen tegen good 
old Joop Bakker, maar Joop vocht zich 
knap terug en dacht met de volgende zet 
zijn ontwikkelingsproblemen defenitief 
beeindigd te hebben: 
 
Coene – Bakker, stelling na 28 Txd6�
�
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28…Thc8  Een ruime 8 voor het idee, 
echter een dikke onvoldoende voor de 
uitvoering… na 29 Txe6 is het geen mat 
namelijk vanwege Te1 terug, en dus gaf 
zwart walgend op.  
 
Veteranenkampioen Ad v.d. Berg had 
een zware avond tegen Wim Zwinkels, 
die echter problemen had met de klok en 
mede door de tijdsdruk een remise-
achtig eindspel niet binnen de 
remisegrenzen kon houden. Aan het 
belendende bord had Robert Straver zo 
mogelijk een nog zwaardere avond. Na 



een fout in de opening kwam hij 
langzaam maar zeker terug in de partij, 
wilde van remise niks weten en knoopte 
zichzelf in het eindspel kundig op. Een 
keurige overwinning voor 
Oegstgeestenaar Kees Scherpenisse.  
 
Weer een bord verder ging Wim 
Heemskerk langs het randje van de 
afgrond (of was hij er reeds over?), maar 
Peter Aalders wist een puike partij niet 
te bekronen, blunderde en verloor 
uiteindelijk zelfs nog. Ik zet hierbij mijn 
geld op Wim, met zo’n eerste ronde kun 
je het ver schoppen! Deze favorietenrol 
deelt hij dan echter wel met Frenkie (Ik) 
Oei. Net terug van de States, en met de 
jetlag nog in zijn lijf, volgde de ene 
onnauwkeurigheid al rap de andere op en 
resteerde een uiterst prettige stelling 
voor opponent Wessel Volders:  
 
Oei – Volders, stelling na 27 Te1:  
�
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Hier kon zwart op een effectieve manier 
afwikkelen dmv 27…Txh2! 28 Dc3 (op 
Dxh2 volgt ...Dxe1 mat)  28...Dxe1!  29 
Dxe1,Th1 met eenvoudige winst. Wat 
echter volgde was 27...,Dxf7  28 
Dd8+,Le8  29 Dg5,Txh2  30 Dxg4,Df2  

31 Db4+,Kg7  32 a3,Lf7  33 Dc3+,Df6 
34 Db4,Df2 en naar de zetten die tot de 
uiteindelijke 1-0 (!) hebben geleid is de 
organisatie zeer benieuwd... 
 
Een vluchtige blik door de 
notatieformulieren leerde dat Bart van 
den Bosse opnieuw van zich deed 
spreken. Ditmaal door voor een groot 
deel verantwoordelijk te zijn voor de 
kortste partij van de avond, zonder 
daarbij tegenstander Norbert Jansen 
tekort te willen doen: 
 
Van den Bosse – Jansen, bord 11 
 
1. d4,f5  2. c4,Pf6  3. Pc3,e6  4. f3,d5  5. 
Ph3,c5  6. Le3,Pc6  7. Dd2,cxd4  8. 
Lxd4,e5  9. Lg1,d4  0-1 
 
Een creatief potje, zullen we maar 
zeggen... dat kan je beter, Bart.  
 
Tot slot opmerkelijk waren de relatief 
gemakkelijke overwinningen van 
Michiel Zeevaarder en Jan van 
Amsterdam op resp. Ben – met pet – de 
Leur en Ornett Stork.  
 
In de strijd om de schoonheidsprijs gaan 
momenteel gedeeld aan de leiding de 
heren Van Haastert, Erwich, Postma, 
Geertsma, en Zuijdendorp. Mensen die 
zich nu afvragen: “waar gaat dit over?”, 
in dit geval de leesbaarheid van het 
notatieformulier! Moge velen hier een 
voorbeeld aan nemen, waardoor de 
komende weken nog meer fraaie 
momenten eenvoudig te reconstrueren 
zullen zijn! 
 
Kortom, volop strijd, volop kansen nog 
voor iedereen. De organisatie kijkt al uit 
naar de tweede ronde, met hopelijk weer 
het nodige “bloed-zweet-en-tranen-
schaak”! 


