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De voorbeschouwing 

Voor het derde jaar op rij is de organisatie van het Nederlands Kampioenschap Jeugdschaken in handen 
van Stichting Pathena. De komende acht dagen zullen de beste jeugdspelers van Nederland gaan strijden 
om de felbegeerde kampioenstitels. Alle wedstrijden zullen worden gespeeld in het vertrouwde 
Topsportcentrum, gelegen naast het indrukwekkende voetbalstadion De Kuip. Wie o wie zullen er dit jaar 
met de eer gaan strijken? “Standing in the hall of fame and the world’s gonna know your name”, aldus Danny 
O'Donoghue van de Ierse softrockband The Script. 

 
Er doen dit jaar weer een flink aantal topschakers mee. Zo zal FM Hing Ting Lai vastberaden zijn om zijn 
jeugdtitel te prolongeren. Hij zal echter hevige concurrentie ondervinden van de vier andere FIDE-meesters 
in deze categorie, namelijk Robby Kevlishvili, Max Warmerdam, Thomas Beerdsen en Anna-Maja Kazarian. 
Indirect is dit ook een mooie prestigestrijd tussen de schaakverenigingen Pathena Rotterdam (Hing Ting, 
Robby en Anna-Maja) en eFXO Apeldoorn (Max en Thomas). Ook zo-goed-als-FM Casper Schoppen vormt 
een serieuze bedreiging voor Hing Tings ambities. Hing Ting moet echter niet al zijn energie in dit toernooi 
steken, want op zondag 8 mei gaat hij maar liefst 50 snelschaakpartijtjes spelen tegen grootmeester Dimitri 
Reinderman. Met een prijzenpot van vierhonderd euro, waarvan de winnaar twee-derde krijgt, moet de 
snelschaakexpert ook dat evenement uiterst serieus nemen. Hing Ting kan maar beter voorzichtig zijn met 
zijn openingsnieuwtjes, want waarschijnlijk houdt Dimitri zijn aanstaande tegenstander scherp in de gaten. 
Maar wat voor leuks valt er eigenlijk te winnen in de A-categorie? Vanzelfsprekend krijgt de winnaar eeuwige 
roem, recht op uitzending en een mooi bedrag aan prijzengeld, maar dat is niet het enige dat er voor de 
winnaar in het verschiet ligt. De winnaar …. en hier komt het …. mag meedoen in de topgroep van het Tata 
Steel Chess Tournament 2017! Voor de niet-Tata-kenners onder ons: dat betekent dat je één groep onder 
de grootmeestergroepen mag spelen. En als je de topgroep wint, dan mag je in 2018 op drie meter afstand 
van Magnus Carlsen en Anish Giri schaken! Afijn, er staat dit jaar dus veel op het spel in de A-categorie. 
Misschien is dat ook wel de reden waarom er vijf titelhouders meedoen. 
 
In de andere categorieën valt er helaas geen extra beloning te winnen, maar dat neemt niet weg dat de strijd 
er zoals vanouds hevig zal zijn. De uitzendingen zijn dit jaar naar Tsjechië (EK jeugd -14, -16 en -18), 
Rusland (WK jeugd -14, -16 en -18) en India (WK jeugd -20). Wellicht kunnen onze kampioenen wel op de 
foto met (super)grootmeesters David Navarra, Sergey Karjakin of Viswanathan Anand? Zoek ook gelijk een 
prachtige achtergrondlocatie op en de foto kan voor altijd aan de muur hangen. 
 
De kanshebbers bij de A-categorie zijn inmiddels besproken, maar hoe zit het met de andere categorieën? 
Bij de A-meisjes ontbreken dit jaar Anna-Maja (winnaar 2015), Maaike Keetman, Rosa Ratsma (winnaar 
2014) en Cathelijne Sanders (tweede plaats 2015). De eerste twee dames spelen liever tegen de mannen, 
terwijl Rosa en Cathelijne helaas te maken hebben met een vreemd fenomeen dat beter bekend staat onder 
de naam ‘studie’. Als we even de ondergrens trekken bij de 1800-rating, dan zijn Lola den Dunnen, Lisanne 
Waardenburg en Timardi Verhoeff de grootste kanshebbers in deze categorie. Er zijn echter maar acht 
deelnemers, dus één misstap kan al gelijk cruciaal zijn voor het kampioenschap. 
De B-categorie is helaas vier topschakers kwijtgeraakt aan de A-categorie. Op basis van leeftijd hadden 
Robby, Max, Anna-Maja en Casper nog makkelijk één of twee jaar met hun leeftijdsgenoten kunnen 
schaken, maar de hoofdprijs in de A-categorie was wel erg aanlokkelijk. De Rotterdamse Schaakbond zal 
haar hoop vestigen op local heroes Marijn den Hartog (4e), Bart Dubbeldam (5e), Kevin Nguyen (6e), 
Wiggert Pols (8e), Arne Pols (9e) en William Gijsen (16e). Vooral van Marijn wordt dit toernooi veel 
verwacht, want vorig jaar eindigde hij op de gedeeld eerste plaats met zeven punten. Gaat hij dit jaar nóg 
meer punten scoren? 
 
Bij de B-meisjes zien we opmerkelijke ratingverschillen. Alleen Feline Waardenburg komt in de buurt van 
topfavoriet Iris Schelleman, de rest van de speelsters heeft een aanzienlijke ratingachterstand. Betekent dit 
dat Iris de bloemen al in ontvangst kan nemen? Nee! Vorig jaar had Iris ook veruit de hoogste rating bij de C-
meisjes, maar toen ging een sterk spelende Ting Lu er met de titel vandoor. Kan Ting Ting opnieuw een 
huzarenstukje leveren? Iris, Feline en de overige dames zullen ongetwijfeld hun uiterste best doen om dit te 
voorkomen. 
 
Ook de C-categorie heeft dit jaar een duidelijke ratingfavoriet: Liam Vrolijk. Met een rating van 2162 is hij de 
enige 2000+-speler van de deelnemers. Tja, wat kan de concurrentie hiertegen inbrengen? Eelke de Boer 
(4e) kan in ieder geval opscheppen dat hij vorig jaar nog jeugdkampioen werd bij het NK D in Rijswijk. 
Verder ziet de Koninklijke Nederlandse Schaakbond ook hoop in Jonas Hilwerda (2e), Sjoerd van Roon (5e), 
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Wolf Mestrom (8e) en Rembrandt Bruil (10e), want je krijgt niet zomaar de status van ‘nationaal talent’ 
toegewezen! Waarschijnlijk is er maar één speler die Liam kan stoppen, en dat is Liam zelf. 
De eindstand bij de C-meisjes is lastig te voorspellen. Op basis van rating zijn Anna Martinez, Robin Duson, 
Marlinde Waardenburg en Pascalle Monteny de favorieten. Het is echter een leuk weetje dat de dames vorig 
jaar in de omgekeerde volgorde in de eindstand eindigden (dus van rechts naar links). Pascalle werd 
namelijk tweede met zeven punten, Marlinde en Robin eindigden op de gedeelde derde plaats met zes 
punten, en Anna op de zesde plaats met vijf punten. Het belooft in ieder geval een spannende groep te 
worden! Gaat Pascalle dit jaar voor 7½ punt? 
 
De Rotterdamse Schaakbond kan dit jaar hopen op een uitstekend resultaat, want in vier van de zes 
categorieën heeft de organiserende bond de nummer 1-positie in handen. Is de Rotterdamse Schaakbond 
nou zo goed of zijn de andere bonden nou ‘iets minder goed’? Is hier sprake van een ‘thuisvoordeel’? We 
zullen spoedig zien of de Rotterdamse Schaakbond ook nog kan lachen na afloop van de laatste ronde. 
Alle deelnemers van het Nederlands Kampioenschap Jeugdschaken wordt in ieder geval een spannende, 
leerzame en gezellige schaakweek toegewenst! 

 

 
 

 

 
 

 
Wij zijn blij dat we nog een extra sponsor voor het Pathena NK Jeugdschaken hebben kunnen toevoegen. 
New In Chess is op de openingsdag en op de slotdag aanwezig met een stand, en heeft voor de deelnemers 
een mooie aanbieding. 
 
Iedere deelnemer aan het Pathena NK Jeugdschaken krijgt een gratis digitaal halfjaarsabonnement op het 
New In Chess Magazine.  Je kunt een formulier ophalen bij de informatiebalie, of op de slotdag bij de stand 
van New in Chess. 
 
Voor de winnaars van de zes groepen ligt er een jaarabonnement op New In Chess te wachten. 
 
Let ook op de speciale aanbiedingen die New in Chess heeft, speciaal voor het Pathena NK Jeugdschaken 
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Opening 3e Pathena NK Jeugdschaken 
 
Voor de 3e keer is het Topsportcentrum in Rotterdam het decor voor het Pathena NK Jeugdschaken. En voor 
de 3e keer vond dus ook de opening plaats voordat de partijen begonnen. 
 
Naast Stichting Pathena spelen ook de gemeente Rotterdam, het Topsportcentrum, Stichting Topsport 
Rotterdam, de KNSB en de Rotterdamse Schaakbond (RSB) een belangrijke rol om dit toernooi weer in 
Rotterdam te organiseren.  Ook zijn onze sponsors uiteraard belangrijk, en met elkaar is het weer gelukt om 
een mooi toernooi neer te zetten. 
 

 
 
Dit jaar was Anne Haast onze speciale gast. Anne werd het afgelopen jaar voor de tweede keer Nederlands 
Kampioen bij de dames en maakt deel uit van de Chessqueens! Maar voordat Anne de 
openingshandelingen kon verrichten, werd eerst de loting verricht door de ratingsterksten in de 
jeugdgroepen A, B en C, en bij de meisjes in de C-categorie.  De meisjes A en B beginnen hun toernooi pas 
op zondag en spelen zeven ronden.  Robby, Sourav, Liam en Anna trokken hun beginkleuren en tijdens de 
openingsspeech kon het scheidsrechterskorps alle indelingen definitief maken, terwijl  alle liveborden goed 
werden gezet.  Een hele logistieke operatie, die er uiteindelijk toe leidde dat precies om 13:00 de partijen 
konden beginnen. 
 
De partijen begonnen natuurlijk niet voordat de officiële opening werd verricht.  De toernooizaal werd officieel 
geopend doordat Anne Haast het lint doorknipte, terwijl zij door middel van een gongslag om precies 13.00 
uur alle partijen in gang zette. 
 
Interessante start in A-jeugd 
 
Een doorgeknipt lint en een gongslag waren voldoende om het NK Jeugd 2016 in Rotterdam van start te 
laten gaan. Ze konden niet wachten om te beginnen, en de eerste tactische momenten zijn al weer achter de 
rug! Eens kijken of de lezer ook zo scherp is… 
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Hoe won Daniel Zevenhuizen in de linker stelling een kwaliteit en later ook zijn partij tegen Tijmen 
Hofstra? Hoe ging Casper Schoppen in de rechter stelling sterk verder tegen Wang Yang? 
Aan de topborden wist Thomas Beerdsen het hoofd koel te houden. Tegenstander Laurens Schilstra zat al 
snel met een dubbelpion en een aantal zwakke pionnen opgescheept. Toen er wat stukken werden geruild 
ging Thomas als een soort pacman door de witte stelling heen. 
 
 
Max Warmerdam ging wat minder rustig om met zijn tegenstander Esper van Baar. In onderstaande stelling 
wist hij met 21. g6 de zwarte koningsstelling te ontregelen. Na 21… Pf6 22. gxh7+ Kxh7 gingen alle stukken 
snel richting de koningsvleugel, te beginnen met 23. Dg2. Na 23… d5 24. Thg1 Lf8 is de middelste stelling 
ontstaan. Max koos voor de veilige voortzetting 25. Ld3, maar er is nog sterker! Wit kan ervoor kiezen om 
verder te gaan met 25. Tdf1. Na 25… dxc4 komt 26. Txf6 en dreigt wit meteen de verdediger op f8 uit te 
schakelen. Na 26… Te7 komt het mooie 27. Th6+! en kan zwart na 27… Kg8 28. Dg6 met de dreiging Dh5 
niet meer ontsnappen. Na 25… dxe4 26. Lxe4+ Pxe4 ontstaat de rechter stelling. Hoe kan wit in die stelling 
de aanval het beste voortzetten? Max wist zijn voordeel vast te houden met 27. Dxe4+ en rondde zijn partij 
prima af met 27… Kg8 28. Dg6 Pd5 29. Tdf1 Te7 30. Lg5 Tc7 31. Dxe6+ Kh8 32. Tg3 g6 33. Dxe5+ Kg8 
34. De6+ Kh8 35. Tf7. 

           

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 
 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Zevenhuizen-Hofstra.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Schoppen-Yang.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Warmerdam-Van-Baar.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Warmerdam-Van-Baar-3.jpg
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Even later eindigde de partij tussen Jorn Brouwer en Maaike Keetman in remise. In onderstaande stelling 
probeerde Maaike tactisch toe te slaan met 17… dxe3 18. Lxg7 exd2. Haar tegenstander reageerde echter 
zeer goed met 19. Td1! Toen waren de rollen omgedraaid en kwamen beide spelers misschien wel met een 
blauw oog weg… 

 

 

 

 

 

 

 

Een andere remise kwam op het scorebord bij de partij Rolf Corstjens tegen Robby Kevlishvili. In het 
middenspel kwamen veel interessante momenten voorbij waar zowel wit als zwart moest kiezen hoe hij het 
beste om kon gaan met de spanning tussen de pionnen. Nadat de stelling steeds verder werd 
dichtgeschoven, was het voor beiden moeilijk om nog verder te komen en werd tot remise besloten. 
 
Tussen Sebastian Halfhide en Bas de Boer was een erg interessant pionneneindspel ontstaan. De witspeler 
probeerde er nog iets van te maken met 35. e6+. Na 35… fxe6 36. f6 e5 werd even later tot remise 
besloten. De poging had wit echter duur kunnen komen te staan, want zwart had ook 35… Ke7 kunnen 
spelen. Door deze zet kan wit geen vrijpion meer maken met f6 en na 36. exf7 doet zwart eerst even 36… 
gxf5+ tussendoor! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Brouwer-Keetman.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Halfhide-De-Boer.jpg
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De partij tussen Tjark Vos en Joel van der Werf was heel spannend! In onderstaande stelling is wit vol in de 
aanval, maar Joel verdedigt zich heel goed met 20… fxg6 21. hxg7 Tf7 22. Txh7 Txg7. Even later had 
zwart de overhand en kwam de rechter stelling op het bord. Met weinig tijd op de klok is het echter lastig om 
te zien hoe zwart verder gaat komen. Een optie was om verder te gaan met 34… Th8 om na 35. Lxa4 torens 
te ruilen met 35… Th1 en dan heel hard te gaan rennen met de g-pion. Na 34… d3 konden de witte stukken 
weer actief worden en dat kwam zwart duur te staan na 35. Te1 Dd4 36. Lxa4 Dxc4 37. Lb3 Dc7 38. Dg5 
Tb7 39. Te8 d5 want naast de verstreken tijd op de klok zou wit gewonnen staan na 40. Lxd5. 

      

 

 

 

 

Op naar nog meer spannende en interessante momenten morgen! 
 
Anne Haast 
 
PS. Daniel won met 25… Lh6 een kwaliteit en wist het punt verder overtuigend binnen te halen. Casper ging 
sterk verder met 18. Pxd4 en kon met zijn actieve stukken de zwarte stelling binnendringen en het punt 
bijschrijven. 
PS2. Max had met 27. Td7 vol op mat kunnen spelen! 

 

B-Jeugd dag 1 
 
De eerste speeldag van het NK in de B-jeugd ging meteen keihard van start, en de spelers hebben tot het 
uiterste gespeeld. Vooral de partij op bord 2 tussen Sang en Simon is tot het einde van de dag doorgegaan, 
maar in tijdnood, en met een lastig eindspel, besloten de spelers om vrede te sluiten. 
Op bord 1 moest ratingfavoriet Sourav de eerste ronde een pittige strijd voeren. Na 30 zetten besloten de 
spelers om een bloedeloze remise te nemen.  
 
In de partij tussen Jan Bosma en Kevin Nguyen kwam Kevin iets beter uit de opening en greep zijn kansen 
om de partij onder controle te krijgen: 

 

Na 15. Tfc1  Pf3! (Diagram) heeft wit een moeilijke keuze. Na 16. Pxe4 Dxd2 17. Pfxd2 Lxb2 wint zwart de 
kwaliteit. 16. Dc2 Txb2! Mooie aanval, waarbij zwart probeert de kwaliteit te winnen. 17.Dxb2 Lxc3 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Vos-Van-der-Werf.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Vos-Van-der-Werf-2.jpg
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18.Db7 Dit is de enige poging voor wit om nog materiaal te behouden. 18. ... Lxa1 19. Txa1 Dc3 20.Tf1 
Lg4 (Diagram) 

  

Kevin is de witte stelling volledig binnengedrongen en wint na 21.Dxa7 met  Lxf3 22. Lxf3 Pd2 23. Le2 Pxf1 
24. Lxf1 de kwaliteit terug. Hierna is het vrij makkelijk voor hem om de partij te consolideren: 24. ... Df6 25. 
Dxa6 Tb6 26. Da5 Tb1 27. Kg2 Tb2 28.De1 Txa2 29. Le2 Db2 30. Ld1 Dc1 31. Kf1 Ta1 32. Ke2 Dxc4+  33. 
Kf3 Dd3 1-0 Zwart wint de loper en Jan geeft op. 
 
Martijn speelde met wit tegen Wiggert en won al vroeg in de partij een pion door een penning op de 
verdediger. Maar Wiggert hield moed en bouwde een koningsaanval op. Helaas verdedigde 
Martijn onvoldoende en kwam zijn dame in de penning te staan, en won Wiggert zijn eerste partij. 
Tussen Bart en William bleef het lange tijd gelijk en kon William goed standhouden met zijn Siciliaanse 
draak. 56. ... g5 (Diagram) 

 

Wit gaat gebruik maken van de inactieve positie van de zwarte stukken 57. Pd5+ Kd7 58. Tc4 Kd8 
59.Pc7 Zwart moet zich verdedigen tegen de dubbele aanval 60.Pe6, maar dit is helaas al niet meer 
voldoende 59. ... Th8 60.Pe6 1-0 Na 60. ... Kd7 61.Tc7 Ke8 62. Txc8 verliest zwart beslissend materiaal. 
 
C-Jeugd ronde 1 
 
De eerste ronde is altijd een ronde waar op elk bord een duidelijke favoriet voor de overwinning is. 
Sommige favorieten weten hun partijen vrij overtuigend te winnen, bijvoorbeeld aan bord 1: 
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Ratingfavoriet Liam Vrolijk ging vrij snel door de stelling van Job Emans heen. Met de geweldige zet 
20.Pe6+ maakte Liam in onderstaande stelling snel een einde aan de partij. Zwart moet zijn dame geven, 
anders gaat het mat. Het tweede gebeurde in de partij met de zetten 20…fxe6 21. Dg6+ 
Kf8 22.Dg8+ Ke7 23.Dg7+ Ke8 24. Lg6#. 
 

 

 
Maar niet alle favorieten brachten hun partij tot een goed einde. Zo wist Kevin Brands te stunten tegen 
favoriet Dries Wedda. Deze partij schommelde heen en weer. Eerst won Dries een stuk door in deze stelling 
18.g4 te spelen en zo met een vork een paard te winnen. 
 

 

 

 
Later in de partij gaf Dries onnodig het stuk terug door in onderstaande stelling 21.Pcxd6 te spelen. 
Waarschijnlijk had hij 21…exd6 22.Dc4 fxe4 23.Td1 Df7 24.Txd5 Txb5! gemist, waarmee zwart het verloren 
stuk terugwon. 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Liam-Job-20.Pe6_.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Dries-Kevin-18.G4.jpg
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Nadat Kevin het stuk had teruggewonnen, had hij een veel betere stelling. Het einde was weer heel mooi. In 
onderstaande stelling vond hij de stille zet 27…De6. Hier moet wit een volle toren geven anders loopt het 
mat. Dat laatste gebeurde na de zetten 28.Dd3 Tg4+ 29.Kh1 De1+ 0-1 
 

 

 
Ook Fardin Hematyar zorgde ook voor een verrassing door met prachtig spel de op papier sterkere Derk 
Kouwenhoven te verslaan. 
In onderstaande stelling speelde Fardin het heerlijke offer 14.Lxh6! De partij ging verder met 14…gxh6 
15.Dh5 Le3 16.Tf3. Hiermee won wit het geofferde stuk terug en bleef er een geweldige stelling over voor 
wit. 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Dries-Kevin-21.Pcxd6_.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Dries-Kevin-27...De6_.jpg
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Even later miste Derk de kans om een stuk te winnen door een blunder van Fardin in onderstaande stelling. 
Fardin speelde hier 20.Pg5, maar Derk miste hier de winnende voortzetting: 20…Pxh6 21.Pe6+ Kh7 22. 
Pxd8 Txd8. 

 
Nadat Derk deze kans had gemist, won Fardin de partij door in onderstaande stelling met de zet 30.Tfxf6 af 
te wikkelen naar een gewonnen pionneneindspel. Even later won hij de partij. 

 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Fardin-Derk-14.Lxh6_.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Fardin-Derk-20.Pg5_.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Fardin-Derk-30.Tfxf6_.jpg
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Andere verrassingen waren de overwinning van Daan Noordenbos (1220) op Rembrandt Bruil (1816), de 
remise van Jeroen van den Berg (1100) tegen Justus van Klaveren (1638), en de remise van Stefan Vleming 
(1099) tegen Oele Dijkhuis (1632). De andere favorieten wisten hun partij wel winnend af te sluiten. 
 
In deze groep is nog een wijziging in het deelnemersveld. Harm-Jan Kootstra is afwezig door ziekte. Zijn 
vervanger zal Quinten Salomons zijn. Beterschap Harm-Jan! 
 
C-meisjes ronde 1 
 
Ook in deze categorie winnen niet alle favorieten hun partijen. Aan bord 1 verliest titelfavoriet Anna Martinez 
van Marrit Adema. 
Marrit maakt de partij af door in onderstaande stelling een mooie matcombinatie te vinden. 
Zij speelt hier 23…Pf3 24. Df2 Dc3# 

 
In de partij tussen Marit de Boer en Pascalle Monteny wist laatstgenoemde met een mooi kwaliteitsoffer de 
partij in haar voordeel te beslissen. 
In de onderstaande stelling speelt Marit 24.Pf4. Pascalle reageert met 24…xf4 25. Txe8 Kf7 26.Kf1 Dxg2+ 
27.Ke1 Dg1# 

 
Voor de rest wonnen alle favorieten hun partijen,op Linet Boghossian(1009) na, zij remiseerde tegen Laura 
Tiggelman(536). 

 
 
 
 

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Anna-Marrit-23...Pf3_.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Marit-Pascalle-24.Pf4_.jpg
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Spektakelpartij: Fardin Hematyar – Derk Kouwenhoven 
De partij tussen Fardin Hematyar en Derk Kouwenhoven was heel spannend! Het begon met een mooi offer 
van Fardin in onderstaande linker stelling. Hij speelde namelijk 14. Lxh6 en ging sterk verder met 14… gxh6 
15. Dh5 Le3 16. Tf3 f5 17. Txe3 Pxe5 18. Tg3+. Na 18… Pg4 ontstond de middelste steling en maakte wit 
goed gebruik van de penning: 19. Dxh6. Zwart ging verder met 19… Tf7 en wit besloot verder te gaan 
met 20. Pg5. Met die zet werd de penning echter weer onderbroken! Dit was het moment voor Derk om toe 
te slaan met 20… Pxh6. Hij speelde echter 20… Te7 en na dit spannende moment liet wit het voordeel niet 
meer glippen. In de rechter stelling won hij een kwaliteit met 24. Pe6+ en daarna wikkelde hij af naar een 
gewonnen pionneneindspel. 

   
 

 

 
 
  

http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Hematyar-Kouwenhoven.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Hematyar-Kouwenhoven-2.jpg
http://nkjeugd.pathena.nl/2016/wp-content/uploads/2016/04/Hematyar-Kouwenhoven-3.jpg
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Het Pathena NK-jeugdschaken Rotterdam 2016 wordt mede mogelijk gemaakt door: 
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