
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Toernooiverslag aan de hand van het 

weblog van Tommy Grooten 
 
 
 
 
 
 

Samenstelling  

Petra Schuurman  

en 

 Herman Grooten 

 



Weblog vanTommy bij het WK Kadetten -2- 

 

© Schaakcentrum Sterk Spel (www.sterkspel.nl) - 2018  

Inhoud 

 
 Voorwoord…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. .. 4 

1 Talentboek  .................................................................................................................................................................................................. 6 

2 Trainen op Papendal ................................................................................................................................................................................ 8 

3 Toernooisite  .................................................................................................................................................................................................. 8 

4 Zaterdag  3 nov - De reis naar Spanje....................................................................................................................................... 9 

5 Zondag  4 nov - Voorbereidingen voor ronde 1 .............................................................................................................. 9 

6 Zondag  4 nov - De kop is eraf! ............................................................................................................................................... 10 

7 Maandag  5 nov - Vandaag tegen een Roemeen ............................................................................................................. 13 

8 Maandag  5 nov - Cheaten? Siciliaanse opening .............................................................................................................. 13 

9 Maandag  5 nov - Tommy wint weer! ...................................................................................................................................... 14 

10 Dinsdag  6 nov - Dagritme ........................................................................................................................................................... 17 

11 Dinsdag  6 nov - Vandaag geen partij?! Code oranje! ................................................................................................. 18 

12 Woensdag 7 nov - Een toren cadeau! ....................................................................................................................................... 19 

13 Donderdag 8 nov - Interview op Omroep Brabant Radio .............................................................................................. 22 

14 Donderdag 8 nov - Eindelijk nieuws over de inhaalronde ............................................................................................. 23 

15 Donderdag 8 nov - Helaas.... de eerste nul is een feit...................................................................................................... 23 

16 Vrijdag  9 nov - Nog een keertje onderuit ....................................................................................................................... 27 

17 Zaterdag  10 nov - Impressie uit de toernooizaal .............................................................................................................. 29 

18 Zaterdag  10 nov - Tegenstander door de vlag in betere stelling... ......................................................................... 30 

19 Zondag  11 nov - Morgen op tv! ................................................................................................................................................ 33 

20 Zonsag  11 nov - Dit keer zat het tegen... ........................................................................................................................... 34 

21 Maandag  12 nov - Op tv bij "Goedemorgen Nederland" ............................................................................................. 38 

22 Maandag  12 nov - Vandaag Nederland-Duitsland! .......................................................................................................... 38 

23 Dinsdag  13 nov - Eindelijk weer een overwinning! ......................................................................................................... 42 

24 Woensdag 14 nov - Schaaksite ..................................................................................................................................................... 46 

25 Woensdag 14 nov - De Amerikaan was te sterk... ............................................................................................................. 47 

26 Donderdag 15 nov – Tommy vergeet een stuk te winnen... ........................................................................................ 51 

27 Vrijdag  16 nov - Partijanalyse ................................................................................................................................................... 52 

28 Vrijdag 16 nov - Toernooiverslag ........................................................................................................................................... 55 

29 Vrijdag 16 nov - Weer thuis ....................................................................................................................................................... 55 

30 Zaterdag  17 nov - Einduitslag ....................................................................................................................................................... 55 

31 Woensdag 21 nov - Schaaktafeltje! ............................................................................................................................................ 57 

32 Vrijdag  23 nov - Spreekbeurt op school ............................................................................................................................. 57 

 Naschrift  ............................................................................................................................................................................................... 59 



Weblog vanTommy bij het WK Kadetten -3- 

 

© Schaakcentrum Sterk Spel (www.sterkspel.nl) - 2018  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2018 Schaakcentrum Sterk Spel 

Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt, door middel van druk, fotokopie, microfilm, 

geluidsband, elektronisch of op welke andere wijze ook en evenmin in een retrieval systeem worden opgeslagen zonder 

voorafgaande toestemming van de uitgever. 

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced. Stored in a retrieval system, or transmitted, in any 

form by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording of otherwise, without the written permission from 

the publisher. 

 



Weblog vanTommy bij het WK Kadetten -4- 

 

© Schaakcentrum Sterk Spel (www.sterkspel.nl) - 2018  

Voorwoord 
 
Het spelen van een Wereldkampioenschap is een bijzondere gebeurtenis. Als dan je eigen zoon wordt benaderd 
of hij mee mag doen aan zo’n jeugd-WK krijg je als ouder natuurlijk extra adrelaline. We wisten wel dat Tommy 
aardig kan schaken. Hij is ook vrij succesvol, maar uiteraard moet je natuurlijk ook reëel blijven: hoe goed is hij 
nu werkelijk? Laten we bij het begin beginnen… 
 
Nederland is een klein kikkerlandje, de regionale bond is nog veel kleiner en binnen je eigen stad, of zelfs binnen 
je eigen schaakvereniging kun je helemaal spreken van een minisubcultuur. Want zo is hij begonnen. Als 4-jarige 
pakt hij het schaakspel op via een app op onze tablet. Hij speelt eindeloos potjes tegen de ‘Monkey’. En een 
plezier dat hij heeft, want die ‘Monkey’ pakt geen stukken, slaat niets terug en laat zich even vrolijk matzetten. 
Als hij dan lid wordt van schaakvereniging WLC (Woensel Lichttoren Combinatie) in Woensel, een wijk in Noord-
Eindhoven, komen ze er na 1 les achter dat hij bij de Stap 1 kinderen niets te zoeken heeft en dat hij met de 
lessen van Stap 2 mag meedraaien. De jeugdleiders van WLC, Hub van de Laar en Helma Berkers, zijn ook de 
organisatoren van de zogenoemde ‘Eindhoven Cup’. Een aantal zondagochtenden in het jaar in samenwerking 
met een paar regionale schaakverenigingen en een paar scholen regelen zij toernooien waarin meestal zo’n 50-
80 kinderen aan deelnemen. Dat doen deze jeugdleiders al heel 
lang! Elk kind gaat met een prijsje naar huis! En de eerste drie uit 
een achtkamp, waarin je op niveau (Stap) wordt ingedeeld, ont-
vangt een leuk standaardje. Tommy doet het, de eerste keer bij een 
Stap 2-groepje meespeelt, niet onverdienstelijk.  
Maar als een kind hem vertelt dat als hij geen diploma heeft voor 
Stap 1, hij daar ook mag meedoen, wil hij graag tegen deze kinderen 
spelen in een volgende toernooi. En daar begint de zegetocht. Er 
worden heel wat standaardjes gewonnen als zijn ouders op een ge-
geven moment maar eens ingrijpen. Inmiddels is hij wel redelijk er-
varen geworden en ook daar verovert hij de nodige prijzen. Als hij 
als 6-jarige in het Brabants jeugdkampioenschap t/m 7 jaar (H-categorie) meedoet, verliest hij van twee 7-
jarigen (Gachatur Kazarjan en Le Phong Nguygen). Maar de andere zeven partijen beslist hij in zijn voordeel. Hij 
wordt derde achter dit duo dat elk 8 uit 9 punten heeft vergaard. In Roosendaal bij het NK voor Pupillen t/m 7 
jaar, eindigen die twee weer op de gedeeld eerste plaats met 6 uit 7 punten. Le Phong heeft de onderlinge partij 
gewonnen en gaat met de titel aan de haal. Tommy wordt zevende met 4½ punt. Een jaar later gaat hij naar 
Meppel waar hij als 7-jarige alle registers opentrekt. Hij wint zijn eerste zes partijen en als hij dan een remise-
mechanisme ziet tegen Aurelia Heukelom uit Amsterdam (een meisje waar hij een jaar eerder nog van verloren 
heeft) pakt hij de titel. Puppillenkampioen van Nederland t/m 7 jaar! 
Datzelfde jaar heeft hij ook al zijn debuut gemaakt bij de Jeugd t/m 10 jaar en na een slechte eerste dag met 1 
uit 5, komt uit uitstekend terug met 3½ uit 4. Het jaar erna, het is dan maart 2018. heeft hij zijn zinnen gezet 
op dit toernooi. Yichen Han en Machteld van Foreest die dit kampioenschap bij de jeugd domineren, zijn te oud. 
Maar er is nog een hele generatie met sterkere spelers, waarvan bijvoorbeeld zijn clubgenote Wendy Huang deel 
uitmaakt. Maar ook de pupillenkampioen t/m 9 jaar, Mees de Heij, is erbij. 
De eerste dag is een heel andere als het jaar ervoor. Hij start nu met 4 uit 4 en komt remise overeen in de vijfde 
ronde. De tweede dag blijft hij maar winnen. De een na de andere concurrent gaat er bij hem onderdoor. Als hij 
dan in de achtste ronde ook een prachtige partij wint van Wendy is hij al een ronde voor het eind kampioen! We 
wisten dat hij goed was, maar dit hadden we toch niet zien aankomen. In de laatste ronde doet hij zijn sportieve 
plicht door ook nog de sterke Mees de Heij te kloppen. Met 8½ uit 9 dit toernooi winnen als 8-jarige, dat was 
kennelijk heel bijzonder. Want de KNSB besloot hem uit te zenden naar het WK Kadetten om in zijn eigen 
leeftijdscategorie mee te mogen doen. Nooit eerder had de bond een 8-jarige uitgezonden, maar nu zou het dan 
toch gebeuren. Er waren echter een paar obstakels. Al snel is bekend dat het gehouden gaat worden in Santiago 
de Compostella, maar lange tijd wordt er geen verdere informatie gegeven. Hoe hoog zullen de kosten worden? 
De KNSB vroeg een eigen bijdrage voor de speler die wordt uitgezonden. Dat is weliswaar een flink bedrag maar 
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daar zit dan de kosten voor de coach, de reis, het verblijf en de logies bij in begrepen. Er zal echter een ouder 
meemoeten en die moet alle kosten zelf dragen. Daarnaast is het natuurlijk van belang om een trainings- en 
wedstrijdprogramma voor hem in elkaar te sleutelen. En last but not least, de school moet ook nog meewerken. 
Een gesprek met de directeur levert op dat hij wel 10 dagen vrijaf kan geven voor zoiets, maar aangezien dit 
twee weken gaat duren, moet hij toch de leerplichtambtenaar raadplegen. Een brief van de bond, geschreven 
door Technisch Directeur Jeroen Bosch, helpt daarin mee. Als Tommy’s moeder, die wiskundeleraar is op een 
middelbare school, ook vrij krijgt van haar directeur, gaat het licht op groen. In september wordt bekend dat 
Tommy een status van NOC*NSF krijgt, door de Technische Commissie bepaald. En omdat hij vanaf dat mo-
ment de zogenaamde ‘Talentstatus’ heeft, mag hij via de Stichting van Yvonne van Gennep, een ‘Talentboekpa-
gina’ aanmaken. Daar zit een donatieknop op zodat mensen, die Tommy in zijn traject willen ondersteunen, geld 
kunnen overmaken. Dit leidt tot een fantastische stroom van enthousiaste mensen, bekend of anoniem, die niet 
alleen mooie bedragen overmaken, maar ook mooie gelukwensen en erg leuke reacties leveren in het commen-
taar. We werden werkelijk overdonderd door zoveel spontane en welgemeende commentaren. En al een maand 
voordat het WK begint is het streefbedrag behaald zodat de kosten heel erg binnen de perken zijn gebleven. 
 
Het is nu aan Tommy om ook te laten zien wat hij kan tijdens die WK. En gezegd moet worden dat hij erg goed 
zijn best heeft gedaan. Niet alleen in de zomermaanden waar hij meespeelt bij volwassenen in officiële toernooi-
en (het Science Park toernooi in Amsterdam en het Hogeschool Zeeland toernooi in Vlissingen), maar ook in 
een paar Weekendtoernooien, probeert hij overeind te blijven tegen zeer geoefende en ervaren clubschakers. 
Dat gaat met horten en stoten. Uit onverwachte hoek komt er ook hulp en soort van subsponsoring. Han Schut, 
de vader van Donna en Lisa Schut, die nog ooit training hebben gehad van Petra en van mij, laat vanuit de 
Verenigde Staten weten dat het misschien een idee is om te gaan trainen met de kersverse trainingssite 
www.chessable.com. We wisten wel van het bestaan af maar dankzij Han ging er toch een wereld voor ons open. 
Han liet weten dat hij twee digitale boeken had samengesteld over het Evans gambiet. Die wilde hij wel beschik-
baar stellen voor onze zoon. Die kon nu met behulp van de computer de varianten van deze opening gaan leren. 
Iedereen mag gratis een account maken en kan ook zelfstandig een pgn-bestand uploaden. De informatie in dat 
bestand wordt aangeboden als een informatiebron. Nadat via Han zelfs een Premium Account werd geregeld 
bij Chessable kon onze zoon zelfstandig flink aan de slag en ook zeer doelgericht. Het blijft voor een 8-jarige 
natuurlijk nog lastig om bepaalde dingen uit elkaar te halen. Wat is het verschil bijvoorbeeld tussen de Draken-
variant van het Siciliaans en de Versnelde Draak? Heel erg lastig om de nuanceverschillen daarvan te ontdekken. 
En driemaal werd hij geconfronteerd met een tegenstander die hem op dit gebied ging opzoeken tijdens het 
toernooi. Daarover later… 
 
Tijdens het toernooi schoot hij als een komeet uit de startblokken met 3 uit 3. Daar zat ook een beetje mazzel 
bij. Maar de Turkse tegenstander in de vierde ronde hield hem staande met een zeer gepointeerd variantje. En 
daarna werd het een beetje een ‘jojo-toernooi’. Na negen ronden stond tommy op +2, zeer verdienstelijk, ook 
gezien het spel van de tegenstanders. Hij eindigde helaas met twee verliespartijen. Dat zat hem niet lekker, zeker 
de laatste partij had hij kunnen winnen, maar het lukte hem niet om dat te bewijzen. Uiteindelijk overheerste 
het gevoel dat hij een leuk en interessant toernooi heeft mogen spelen. En ook het besef dat er 8-jarigen op de 
wereld rondlopen die heel goed zijn, beter dan hij, is een goede ervaring. Vanuit Nederland toonden de media 
ook belangstelling. Hij werd gebeld voor een interview op Omroep Brabant Radio. En mede hierdoor kreeg ook 
de tv door dat er iets bijzonders aan de hand was. Het programma ‘Goedemorgen Nederland’ vroeg of wij een 
‘vlog’ wilden maken. Petra heeft dat overlegd met de coach en toen die toestemming verleende, heeft zij een 
paar korte filmpjes gemaakt met Tommy die we naar de Omroep hebben opgestuurd. Op maandag 12 november 
werd er ’s morgens een leuk item van 45 seconden getoond op tv. Media-aandacht is voor een kleine sport als 
het schaken altijd goed. We hopen dat er nu zo 1000 kinderen extra gaan schaken. Hierbij willen we alle mensen 
die mee hebben geleefd met deze onvergetelijke ervaring van harte bedanken voor hun positieve bijdragen! 
 
Herman Grooten, eind november 2018. 
 
 

http://www.chessable.com/


1    Talentboek 

Via de Talentboekpagina die Tommy via NOC*NSF heeft mogen aanmaken,  hebben veel mensen kleine en 
grote bedragen gedoneerd. Ook hebben velen de moeite genomen om Tommy succes te wensen of andere 
prachtige berichten achter te laten. Wij waren aangenaam verrast door de ongelooflijke respons. Het streefbe-
drag is een maand voor het toernooi al bereikt! We danken iedereen heel hartelijk die ons zo geweldig heeft 
ondersteund! 
 

 
 
De lijst met donateurs, zoals die een tijdlang online heeft gestaan: 
 

 Naam Status Bedrag Opmerking  

1 Allard Hoogland Anoniem € 200,00   

2 Familie Haast Anoniem € 25,00 Veel succes op het WK vanuit Dongen   

3 Timo Timo € 15,00 Veel succes Tommy!   

4 Tom Fürstenberg Tom € 100,00 Succes op het WK, Tom Fürstenberg   

5 Jan Otten Jan Otten € 10,00   

6 bbbbbbbbbbb   Anoniem € 10,00   

7 Frans Konings Frans € 50,00 Veel succes en plezier toegewenst, voor jullie allebei.   

8 Paul Coenen Paul Coenen € 10,00 Veel succes! En ik ga je, zoals ik al langer doe, volgen!   

9 Pierre Remmel Remmel € 50,00 veel plezier en succes Tommy   

10 Arno Eliëns Anoniem € 25,00 Succes en ook veel plezier! Arno   

11 Rolf Westmijse Rolf Westmijse € 50,00   

12 bbbbbUit Texel? Anoniem € 25,00 Succes vanuit Texel   

13 bbbbbbbbb? Anoniem € 25,00 Heel veel plezier in Spanje !   

14 bbbb Anoniem € 100,00   

15 Johan Hut Anoniem € 19,95 Dit is het bedrag dat het boek over Caruana kost dat ik net wilde kopen, toen ik het opeens cadeau kreeg.  

https://sport.talentboek.nl/talenten-teams/schaken/help-tommy-naar-het-wk-jeugd-in-spanje.html
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16 Loek van Wely Loek van Wely € 100,00 Als kleine tegenprestatie voor de trainingen destijds in Uden   

17 bbbbbbbbbbbb Anoniem € 25,00 Tommy heel veel succes! Als dank voor de enorme bijdragen aan de schaakwereld van je ouders Herman 
en Petra.  

18 bbb
bbbb 

  E-mailadres Bedrag Opmerking  

 

Anoniem € 25,00 Succes, Tommy!   

19 Ron de Veen Ron de Veen € 50,00   

20 Eric de Moor Eric de Moor € 10,00 Succes! Op naar SJ2 zou ik zeggen!   

21 Peter Jongen Peter Jongen € 25,00 veel succes   

22 Marcel van Niftrik Marcel van Niftrik € 10,00 Sukses,Tommy   

23 Ruud Feelders Ruud Feelders € 25,00 Succes en veel plezier!   

24 bbbbbbbbbbbb Anoniem € 100,00 Ter herinnering aan goede oude tijden, met de oranje Opel naar Lugano, veilig aangekomen (!), meer ge-
rikt dan geschaakt. P.  

25 Tian Gang Kevin € 50,00 Hoi Tommy, veel succes. Kevin en familie.   

26 bbbbbbbbb Anoniem € 20,00 Succes op het WK, Tommy! We have high hopes :)   

27 bbbbbbbb Anoniem € 20,00 Ga genieten van alle ervaringen die je op het WK op doet hoor! Groetjes, draaiende wielen en co! ;-) 

28 Floor Jilesen Pim van HMC € 10,00 5 euro van Pim van HMC. Moeder verdubbeld het bedrag ;) Heel veel succes Tommy!!!!   

29 Liujin Tang Tang € 100,00 Veel succes Tommy!   

30 Wilbert Schreurs  € 15,00 Hou je taai, Tommy!   

31 Piet Roos Piet Roos € 25,00 Succes !!!   

32 Johan Raap Johan Raap € 25,00 Veel succes, Tommy  

33 Pieter Priems Pieter Priems € 25,00   

34 Anton Dalhuijsen Anton Dalhuijsen € 20,00 Geniet ervan! Ik geniet elke dag van je vader's mooie site. Het zou leuk zijn wanneer je na afloop vijf 
Spaanse woorden kent. Met schaakgroet, Anton 

35 Jos Swinkels Jos Swinkels € 50,00 Succes gewenst door de Swinkels-family   

36 Peter Paridaans Peter € 75,00 Hoi Tommy, 10 jaar geleden mocht ik het laatste zetje geven aan het schaaktoernooi voor je vader en nu 
voor jou. Veel plezier en succes!  

37 Steve Koot  € 50,00   

38 Leo Roos  € 20,00  
 
 
 

Hartelijk dank allemaal! 
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2    Trainen op Papendal 

Op zaterdag 13 oktober heeft Tommy twee trainingssessies gehad met zijn coach tijdens het WK, grootmeester 
Zhaoqin Peng. Zij hebben op het nationaal sportcentrum Papendal samen een heel nuttige training gehad. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

3    Toernooisite 

Inmiddels is de toernooisite in de lucht en is het natuurlijk leuk om alvast een kijkje te nemen wie de deelnemers 
zijn, die zich aangemeld hebben. Aangezien de KNSB Tommy bijzonder snel heeft aangemeld, staat hij bovenaan 
de lijst! Dankjewel KNSB!  
 
Op het moment van schrijven (22-10) staat Tommy als 10de geplaatst. Voor wat het waard is natuurlijk... 
 
  

https://info64.org/world-cadets-chess-championships-2018-u08-open
https://www.wccc2018.com/
https://info64.org/world-cadets-chess-championships-2018-u08-open
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Tommy met zijn gloednieuwe koffer met 

 Donald Duck, zijn favoriete eend, erop. 

En - als beloning voor zijn ijver bij de voorbereiding  - mag 

 hij een 'pack' Pokémon kaartje open maken! 

4     Zat 3 nov - De reis naar Spanje 

Terwijl half schakend Nederland zich opmaakt voor de KNSB-competitie maken een paar mensen zich op voor 
de reis naar Spanje. Er wordt rond 10 uur verzameld op Schiphol omdat het vliegtuig om 12:15 uur naar Madrid 
vertrekt. Dus Tommy is met zijn moeder en Machteld met haar vader aanwezig, vergezeld van coach Zhaoqin 
Peng, bij de incheckbalie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

5    Zon 4 nov - Voorbereidingen voor ronde 1 

Vandaag de eerste Skypesessie. Twee kinderen van de Nederlandse delegatie zijn veilig in het hotel aangekomen. 
Helaas ging er iets mis met Yichen Han die vanuit Engeland vertrekt. Bij de douane vroeg men of er misschien 
batterijen in de baggage zaten. Op een ontkennend antwoord, werd echter toch gesommeerd om de koffer van 
Yichen open te maken. En ja hoor, er kwam een schaakklok tevoorschijn mét batterijen. Maar weten zij veel bij 
de douane... Dus werden Yichen en zijn moeder gefouilleerd. En door deze onverwachte vertraging misten zij het 
vliegtuig, wat een pech. Het is nu zeer de vraag of zij op tijd zijn voor de eerste ronde, dat betekent waarschijnlijk 
een nul. Geen leuk begin van een toernooi... 
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Tijdens deze Skype sessie laat  

Tommy zijn spelerskaart zien, die 

hij zojuist heeft laten maken. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tommy heeft de eerste voorbereiding met Peng achter de rug. De tegenstander is zojuist bekend geworden: hij 
mag met zwart tegen de Spaanse Sergio Diniz Lopez. 
 

6    Zon 4 nov - De kop is eraf! 

De eerste partij zit erop en die heeft Tommy met zwart weten te winnen. Hoewel hij niet helemaal lekker uit de 
opening kwam, ging de tegenstander de fout in door zijn aangevallen dame op de 18de zet op een verkeerd veld 
te zetten. Daardoor kwam zijn loper op c4 in een penning en daar profiteerde zwart onmiddellijk van met ...b7-
b5. Zo won hij een stuk en dat bleek ruim voldoende om later ook de winst binnen te halen. 
 
I Diniz Lopez, Sergio (1093) 
J Grooten, Tommy (1649) 
 Santiago de Compostello `18   

 
1. d4 d5 2. c4 e6 3. Nc3 c5 4. e3 
 
(zie diagram volgende kolom) 
 
Een beetje slap van de witspeler. 
 
4... Nc6 
 
Ik zag in de database alle sterke 
spelers hier toch eerst het andere 
paard ontwikkelen. Dat komt om-
dat  pion d5 snel onder  druk  kan 
 

 
Stelling na: 4. e3 

 
komen en nu wit e2-e3 heeft ge-
daan hij dat paard niet kan pennen 
met Bc1-g5. Beter is 4... Nf6. 
 
5. Nf3 Nf6 6. Be2 Be7 7. 0-0  
0-0 8. b3 

 
Stelling na: 8. b3 

 
8... Qc7?! 

 

Hier staat de dame niet zo handig, 
maar jij wilde Rd8 gaan spelen. 
Het probleem is echter dat jouw lo-
per op c8 er zo snel mogelijk uit 
moet. 
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A) De sterke schakers spelen hier 
8... b6. 
 
B) Of 8... cxd4 9. exd4 en dan 9... 
b6 Dat zou ik doen want wit wil zijn 
loper op b2 ontwikkelen en die 
staat tegen de pion op d4 aan te 
kijken. Het kan zo verder gaan: 10. 
Bb2 Bb7 11. Rc1 Rc8 12. Re1 
dxc4 13. bxc4 Na5 14. Ne5 Nd7 
en wit had problemen met zijn 
'hangende pionnen'. 
 
9. dxc5 Rd8?! 

 

Het idee is aardig, maar je had 
eerst even iets moeten voorkomen. 
 
Na 9... dxc4 had je geen problemen 
gehad. Bijvoorbeeld: 10. Bxc4 
Bxc5 11. Bb2 b6 12. Qe2 Bb7 
13. Rac1 Rac8 en er is niet veel 
aan de hand. 
 
10. Nb5 Qb8 11. Qc2 a6 12. 
Nc3 
 

 
Stelling na: 12. Nc3 

 

Wit krijgt het loperpaar met 12. 
Nd6 Bxd6 13. cxd6 Qxd6 14. 
Bb2 en je zit een beetje met de lo-
per op c8 te kijken. [Ook 14. Rd1 
is iets beter voor wit.] 
 
12... dxc4! 

Dat is goed gespeeld. 
 
13. Bxc4 Bxc5 14. Na4 Be7?! 

 

Nu was 14... Ba7! eigenlijk de 
enige goede zet. Je mag Pb6 niet 
toelaten. Dan kan 15. Ba3 Ne5 
[Na 15... b5 16. Be2 Bb7 17. 
Nc5 verovert wit weer het loper-
paar hoewel het hier minder erg is.] 
16. Nxe5 Qxe5 17. Be2 Bd7 en 
nu ben je helemaal ontwikkeld. 
 
15. Nb6 Ra7 16. Be2?! 

 

Hij doet het gelukkig ook niet zo 
goed. Wit moet eigenlijk 16. Bb2 
spelen en staat dan beter. 
 
16... Qc7 17. Nc4?! 

 

 
Stelling na: 17. Nc4?! 

 

Geen handige. 
 
17. Nxc8 Rxc8 18. Bb2 Nd4!? 
gaat wel voor zwart. Zo word je ac-
tief. 19. Nxd4 Qxc2 20. Nxc2 
Rxc2 21. Bd4 Ra8 22. Bd3 
Rc7 23. Rac1 Rac8 24. Rxc7 
Rxc7 25. Rd1 g6 is ongeveer ge-
lijk. 
 
17... Nb4! 

 

Goed zo, actief worden. 
 
18. Qc3? 

 

 
Stelling na: 18. Qc3? 

 

Dat is fijn, hij gaat in een penning 
staan. 18. Qb1 b5 19. Nce5 Bb7 
en al jouw stukken zijn in het spel 
gekomen. 
 
18... b5! 

 

En meteen geprofiteerd! Pennin-
gen zag je altijd al goed! 
 
19. Ba3 Nbd5 
 
19... a5 had ook gemogen. 
 
20. Qe5 
 
Gelukkig staat jouw dame gedekt, 
anders had zwart zich hiermee 
kunnen redden... 
 
20... bxc4 21. Bxe7 Nxe7 
 
Met 21... Qxe5 22. Nxe5 Nxe7 
had je de dames kunnen ruilen (en 
net op tijd veld c6 gedekt!). 
 
22. Bxc4 Ng6 
 
Volgens Stockfish de sterkste zet! 
Maar het wordt wel ingewikkeld. 
 
22... Qxe5 23. Nxe5 Rc7 was ook 
een idee. Zonder dames heeft de 
tegenstander minder trucjes. 
 
23. Qc3 
 
Hier staat de dame niet handig  
(voor de tweede keer in de partij). 
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23... Bb7 24. Qb2 
 

 
Stelling na: 24. Qb2 

 

Hij blijft maar steeds met zijn dame 
zetten doen. 
 
24... Ng4! 

 

Mooie zet, goed op trucjes ge-
speeld! 
 
25. Rad1 
 
Hij ziet de dreiging niet. 
 
25... Rxd1 26. Rxd1 Bxf3 27. 
Rd8+ 
 
Dit helpt niet. 
 
Wat had je gezien na 27. gxf3 Ik 
zag een hele leuke: 27... Qxh2+ 28. 
Kf1 Nxe3+!! 29. fxe3 Qxb2 want 
je hebt geen problemen met de on-
derste rij: 30. Rd8+ Nf8 en zwart 
wint. 
 
27... Qxd8 28. gxf3 N4e5! 

 

Weer de sterkste zet. 
 
28... Qd1+ 29. Bf1 N4e5 leek mij 
het beste maar Stockfish vindt van 
niet... 
 
29. Be2 
 
Nu zit er een directe mataanval in. 
Kijk maar eens naar de volgende 
mooie varianten: 

29... Rd7 
 
Uitstekende zet. Je brengt een 
nieuw stuk in het spel en er dreigt 
van alles. 
 
29... Qg5+ Gebruik maken van de 
open koning. 30. Kf1 Nh4 31. 
Bc4 [31. Ke1 Rd7 Zo kan de ko-
ning niet vluchten. 32. f4 Nhf3+ 
loper weglokken. 33. Bxf3  

 

 
Stelling na: 33. Bxf3 

 

en nu is het mat in twee! 33... 
Qg1+ 34. Ke2 Qd1#] 31... Rd7 
32. Ke2 Qf5 33. f4 Qg4+ 34. 
Ke1 Rd1# 
 
30. Qc2 Qc7?! 

 

Hé, dat is een beetje gek. 
 
Ik dacht dat je 30... Rd2 van plan 
was. De tweede rij! En de loper kan 
niet gedekt worden door de dame. 
 
31. Qe4 f5 
 
Dat is wel weer een heel goede zet! 
Valt de dame aan en maakt een 
luchtgat voor de koning. Kan han-
dig zijn. 
 
32. Qb1 Nh4 
 
Prima! Tijd om op de koning af te 
gaan. 
Binnenkomen op de tweede rij was 
ook heel sterk. 32... Rd2 
 
33. f4 Neg6 
 

Dat kan geen kwaad. 
 
Maar nu kon je geforceerd mat ge-
ven met 33... Qc6! 34. e4 Nef3+ 
35. Bxf3 Nxf3+ 36. Kg2 fxe4 en 
dan heeft wit ook niets meer. 
 
34. Bc4 Qc6! 

 

Nu doe je het toch, de dame kijkt 
mooi naar binnen in de verzwakte 
koningsstelling. 
 
35. Qf1 
 

 
Stelling na: 35. Qf1 

 

35... Nf3+ 
 
Met het mooie 35... Rd1! had je 
het fraai kunnen afmaken. Die 
moet je dan later in het toernooi 
maar zo gaan doen. 
 
36. Kg2 Nd2+ 
 
Damewinst is natuurlijk ook prima. 
 
37. Kg3 Qf3# 
 
Helemaal fijn als ze zich mat laten 
zetten! Een goed begin is het halve 
werk! 
 
0-1 
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7    Maa 5 nov - Vandaag tegen een Roemeen 

De hoogst genoteerde spelers hebben geen van al-
len puntverlies geleden in de eerste ronde. Dat be-
tekent dat ze weer allemaal aan de eerste tien bor-
den in dezelfde volgorde zitten.  
 
De indeling voor de tweede ronde leverde op dat 
Tommy vandaag met wit tegen de Roemeen met de 
mooie naam Bogdan-Andrei Ivancescu (rating 
1233) gaat spelen. Hij heeft zich goed voorbereid 
met coach Zhaoqin Peng.  
 
Vanmiddag is hij weer op een livebord te zien. Het is 
ons gelukt om deze livetransmissie van Chess24 
ook op onze site te projecteren. 
 
Via Schaaksite kunnen ook de partijen van de an-
dere groepen live gevolgd worden. Het wordt al snel 
duidelijk dat Tommy de opening voortreffelijk heeft 
gespeeld en dat hij al op zet 13 vrijwel op winst 
staat. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8 Maa 5 nov - Cheaten? Siciliaanse opening 

De partij is vandaag om 16:30 uur begonnen maar het duurde nog een half uur voordat de zetten tevoorschijn 
kwamen. Je zou kunnen denken aan een technisch mankement maar waarschijnlijker is dat de organisatie een 
vertraging van 30 minuten heeft ingebouwd in de transmissie om 'cheaten' te voorkomen. Zelfs bij deze kin-
deren kan er vals gespeeld worden. Coaches/trainers die zetten voorzeggen, het komt allemaal voor helaas... 
 
Bij elke partij geeft Tommy de tegenstander een klein souvenier met Eindhoven erop. Vandaag is de zogenaamde 
Siciliaanse opening op het bord verschenen. En dat terwijl hij voornamelijk heeft zitten voorbereiden op 1.e4 
e5. Dat kan natuurlijk nooit kwaad, wordt vast later in het toernooi nog een keertje gespeeld. Na 10 zetten 
neemt wit het initiatief met het scherpe 10.g4!? 
 

https://chess24.com/
https://www.schaaksite.nl/2018/11/04/wk-jeugd-8-t-m-12/
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Tommy bij aanvang van de 

tweede ronde tegen de Roe-

meen  

 

(foto Petra Schuurman) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

9    Maa 5 nov - Tommy wint weer! 

Het werd een hele zit vandaag. De Roemeense tegenstander werd in de opening al heel snel overrompeld, maar 
hij dacht lang na en probeerde zich zo goed mogelijk te verdedigen. De eerste de beste gelegenheid dat Tommy 
materiaal kon winnen, pakte hij.  
 
Hij won een kwaliteit en behield nog altijd een heel goede stelling. Maar op dat moment bleek er een nog veel 
sterkere voortzetting te zijn, die hem een paar uurtjes werk hadden gescheeld, als hij die gevonden had. Niette-
min bleef hij netjes al zijn stukken ontwikkelen en hoewel hij het hier en daar ietsje beter had kunnen doen, gaf 
hij nergens zijn voordeel weg. En toen hij kon afwikkelen naar een gewonnen pionneneindspel sloeg hij direct 
toe. Weer een mooie overwinning. Hieronder de partij. 
 
I Grooten, Tommy  (1649) 
J Ivancescu, Bogdan-Andrei 

 (1233) 
 Santiago de Compostella `18   

 
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. 
Nxd4 a6 5. Nc3 Nc6 6. f4 Qc7 
7. Be3 d6 8. Qf3 
 
Dit heet de zogenaamde 'Boeyvari-
ant', genoemd naar de Belgische 
meester Boey. 
 
8... Nf6 9. 0-0-0 Bd7 10. g4 
 

 
Stelling na: 10. g4 

 

Belangrijk is dat als zwart eerst op 
d4 ruilt, je op dit moment het beste 
met de toren kunt terugnemen: 
10... Nxd4 11. Rxd4 want na 

[Ook mogelijk is 11. Bxd4 e5 12. 
fxe5 dxe5 13. Qg3 maar dit levert 
minder op dan de andere variant.] 
11... e5 heeft wit het sterke 12. 
Rc4! bij de hand. 
 
10... e5 11. Nf5 g6 
 
(zie diagram) 
 
Zwart wil het sterke paard op f5 
verdrijven maar Tommy antwoordt 
heel krachtig: 
 
12. g5! 
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Stelling na: 11... g6 

 

Sterk spel van Tommy! Het paard 
is een belangrijke verdediger van 
veld d5. 
 
12... Nh5 
 
Hierna heeft wit al vrijwel beslis-
send voordeel. Maar ook 12... exf4 
13. Qxf4! gxf5 14. gxf6 Ne5 15. 
Rg1! is ook erg goed voor wit. 
 
13. Nd5 
 
Dat paard staat hier geweldig. 
 
13... Qc8 
 

 
Stelling na: 13... Qc8 

 

Een heel mooie variant is 13... Qa5 
14. Bb6 Qxa2 en nu is het fraaie 
15. Bc4!! het allersterkst. Het idee 
is namelijk: 15... Qxc4 16. Nc7+ 
Kd8 17. Nb5+ Ke8 18. Nbxd6+ 
en wit wint de dame. 
 
14. Nb6 
 

Pakken wat je pakken kan, heeft 
Tommy van zijn moeder geleerd :)  
Het eenvoudigst om de winst bin-
nen te halen was nu echter met 14. 
Bb6! en dan bijvoorbeeld: 14... 
Bxf5 en heeft wit een zoge-
naamde 'Zwickmühle', zoals ze dat 
in het Duits zo mooi zeggen. 15. 
Nc7+ Ke7 16. exf5 Nxf4 17. f6+ 
Kd8 18. Nxa8+ Ke8 19. Nc7+ 
Kd8 20. Nxa6+ Ke8 21. Nc7+ 
Kd8 22. Nb5+ Ke8 23. Rxd6 
met winst. 
 
14... Qb8 15. Nxa8 Qxa8 16. 
Nxd6+ Bxd6 17. Rxd6 Ke7 
 

 
Stelling na: 17... Ke7 

 

18. Rd1?! 

 

Nog altijd ruim voldoende voor be-
slissend voordeel. Hij had zichzelf 
veel moeite kunnen besparen als 
hij nu 18. Bc5! had gespeeld. Er 
dreigt een aftrekschaak. 18... Ke8 
en dan de zet die hij later in de par-
tij ook speelt, is nu heel sterk! 19. 
Bh3! Bxh3 20. Qxh3 en zwart 
kan niets doen tegen Dd7+ ge-
volgd door een vernietigend af-
trekschaak. 
 
18... Rc8 19. Kb1 b5 20. Bh3! 

 

Dat is goed gezien. De loper deed 
nog niets en wordt geruild tegen 
een actief stuk van de tegenstan-
der. 
20... Rc7 21. Bxd7 Rxd7 

 
Stelling na: 21... Rxd7 

 
22. Rxd7+?! 

 

Iets te haastig. Even een schaakje 
inlassen met 22. Bc5+ was nog 
beter: 22... Ke8 23. Rxd7 Kxd7 
24. Qd3+ Ke8 25. Qd6 Qc8 26. 
Rd1 en tegen Df8# valt niets te 
doen. 
 
22... Kxd7 23. Rd1+ Ke8 24. 
Qg4 Qb7 
 
Zwart verdedigt nog steeds voor 
wat hij waard is. 
 
25. f5 Qc8 26. Rd2 Ng7 27. 
Qh4 Nh5 28. Rd1 
 
Een beetje onzekerheid sluipt er nu 
in. 
 
28... Nb4 29. Rc1 
 
Dat is een beetje passief maar het 
moest wel want na Td2 zou de on-
derste rij verzwakt worden. 29. 
Qf2 was ook een idee. 
 
29... Qc4 30. b3 Qc3 
 
(zie diagram) 
 
31. Qe1! 

 

Wit wil wel ruilen. Peng zei na af-
loop dat Tommy deze zet à tempo 
speelde. Dat vond ze heel knap 
voor 'een kindje van 8 jaar'… 
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Stelling na: 31. Qe1! 

 

31... Qxe1 32. Rxe1 Kd7 33. 
Rf1 Ke8 34. a3 Nc6 35. f6 Kd7 
36. Rd1+ 
 

 
Stelling na: 36. Rd1+ 

 

36... Kc8 
 
Op 36... Ke6 volgt 37. Bc5 
 
37. Rd5 Nf4 38. Bxf4 exf4 
 

 
Stelling na: 38... exf4 

 

39. Rd1?! 

 

Een beetje jammer, de toren komt 
passief te staan. Het was nu tijd 
om de koning erbij te halen. De to-
ren staat prachtig op d5. 39. Kc1 
 
39... f3 40. Rf1 Ne5 41. Kb2! 

 

Daar komt de koning. Nu alsnog. 
 
41... Kc7 42. h3 
 
Haalt grapjes met Ng4 uit de stel-
ling. 
 
42... a5 43. Kc3 Kc6 44. Kd4 
Kd6 45. Ke3 Kc6 
 
(zie diagram) 
 
46. Rxf3! 

 

De makkelijkste manier om af te 
wikkelen. Het pionneneindspel 

 
Stelling na: 45... Kc6 

 

met twee pionnen meer is eenvou-
dig gewonnen. 
 
46... Nxf3 47. Kxf3 b4 48. a4 
Kb6 49. e5 Kc6 
 

 
Stelling na: 49... Kc6 

 

50. e6! 

 

Goed gezien, de doorbraak is be-
slissend. 
 
1-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Weblog vanTommy bij het WK Kadetten -17- 

 

© Schaakcentrum Sterk Spel (www.sterkspel.nl) - 2018  

10    Din 6 nov - Dagritme 

Nu we al twee ronden onderweg zijn in dit WK is het leuk om te kijken hoe Tommy zijn dag doorkomt. Hij laat 
het volgende weten: 
 
"Vandaag speel ik tegen een Fin. Ik heb dit toer-
nooi al tegen een Spanjaard en een Roemeen 
gespeeld. Elke ronde heb ik een cadeautje voor 
mijn tegenstander: het is een magneetje met 
'Eindhoven' erop. Mijn tegenstander van de eer-
ste ronde dacht dat dat mijn nationaliteit was, 
en schreef bij nationaliteit 'Eindhoven' op. Toen 
gaf hij het magneetje terug, maar mijn mama zei 
tegen hem dat het een cadeautje was, dat vond 
hij erg leuk. De dag erop kreeg ik van hem ook 
een magneetje met 'Santiago' erop. Dat vind ik 
super aardig :). 
 
 
Gisteren zijn we een voetbal gaan kopen (van La Liga) en ik kreeg ook nog een paar packs Spaanse Pokemon-
kaarten en een pakje Spaanse voetbalkaarten. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Een dag van het WK ziet er als volgt uit: 
 
07:00 Dan ben ik meestal wakker, maar moet ik nog blijven liggen omdat we hier wat later naar 

bed gaan. 
08:00  Dan mag ik zachtjes lezen 
08:30  Dan mag ik opstaan 
09:00  Dan gaan we ontbijten 
10:00  Dan ga ik meestal voorbereiden met Peng 
10:45 Dan ga ik naar buiten om te voetballen of even lopen. Vandaag regent het, dus schrijven we 

dit verhaaltje 
12:00  Dan ga ik spelletjes doen 
13:30  Het is tijd voor de lunch 
14:30  Dan ga ik iets rustigs doen. Vandaag ga ik misschien skypen met de klas...? 
15:00  Tas inpakken, badge niet vergeten 
15:15  Met de bus naar de speelzaal (of wachten op de bus) 
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15:45 Eerst nog even spelen bij de speelzaal: je kunt daar lekker klimmen en tikkertje spelen. 
Daarna moeten we in de rij staan om de speelzaal naar binnen te gaan. Het is meestal het 
heel druk en het duurt best lang voordat de deuren opgaan. 

16:30  Dan begint de partij 
19:00  Dan ben ik meestal wel klaar (tot nu toe eerder) 
20:00 Dan zijn we weer terug in het hotel; we moeten meestal wel even wachten tot de bus ver-

trekt (ong. 30 min). We wachten op de anderen en daarna gaan we eten. 
21:00  Dan ga ik me klaar maken voor de nacht." 
 
 

11    Din 6 nov - Vandaag geen partij?! Code oranje! 

Er worden vandaag geen partijen gespeeld. Dat maak je ook niet vaak mee. Maar door het slechte weer hebben 
de autoriteiten code oranje afgegeven en dus kan de bus niet rijden om de spelers te vervoeren naar de speelzaal. 
De organisatie gaf op zijn homepage slechts dit berichtje prijs: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Hier moet iedereen het mee doen. Dus een extra rustdag, maar het is niet duidelijk wat er nu gaat gebeuren. 
Worden er morgen dan twee partijen op één dag afgewerkt? En hoe zit dat dan met het eten? Kunnen de 
deelnemers op en neer tussen de ronde door om in het hotel te gaan eten? Allemaal vragen waar we nog geen 
antwoord op krijgen... Zodra er nieuws is, zullen we een update geven. 
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12    Woe 7 nov - Een toren cadeau!  

Er is nog niets bekend van wat er gaat gebeuren met 
de ronde die dinsdag is uitgevallen. De organisatoren 
laten wat dat betreft een paar steekjes vallen. Ook bij 
aanvang wordt er maar één deur open gedaan om zo'n 
600-700 kinderen én coaches naar binnen te laten 
gaan. Ongelooflijk eigenlijk maar de zaal zelf is heel 
mooi (zie foto hiernaast): 
 
Vandaag speelde Tommy met zwart tegen een Fin met 
de mooie naam Jaakkola. Die gaf hem bij het begin van 
een partij ook een leuk cadeautje. Net als het 'Eindho-
venmagneetje' kreeg hij er een Fins equivalent voor te-
rug. Toch een leuk souveniertje! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Vandaag kreeg Tommy het voor het eerst echt lastig in de partij. Zijn Finse tegenstander opende met 1.Pf3, een 
zet die wij niet in de voorbereiding van hem eerder gezien hadden. Er ontstond een Konings-Indische opening 
met verwisselde kleuren die voor beide spelers erg lastig bleek te zijn. Lange tijd ging de partij gelijk op, waarbij 
de Fin erg veel tijd verbruikte. Tommy daarentegen speelde heel vlot, maar dat had hem ook de kop kunnen 
kosten. Want hij ruilde een voor hem cruciale pion op c5 tegen de onbelangrijke witte op c2. Op dat moment 
zag het er zeer bedenkelijk voor hem uit, maar toen blunderde de tegenstander een toren weg. Hij was kennelijk 
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het verstopte paard op a8 vergeten, want toen hij Tc7 schaak gaf, sprong het paard uit de  hoek tevoorschijn 
en verorberde de witte toren. De tegenstander gaf het maar meteen op. 
 
I Jaakkola, Niklas (1469) 
J Grooten, Tommy (1649) 
 Santiago de Compostello `18 

 
1. Nf3 d5 2. g3 c5 3. Bg2 Nc6 4. 
0-0 Nf6 5. d3 e5 6. Nbd2 Bd6 
 
6... Be7 
 
7. e4 
 

 
Stelling na: 7. e4 

 

Konings-Indisch in de voorhand. 
7... d4 8. Nc4 Bc7 9. a4 Be6 10. 
b3 0-0 
 
Nauwkeuriger misschien 10... Nd7 
 
11. Ne1 Nd7 12. f4 Qe7?! 

 

Dit kost zwart zijn beste stuk. Nu 
was 12... f6 de juiste voortzetting. 
13. f5 Bf7 14. g4 is dan de be-
kende Konings-Indische aanval. 
Maar zwart is niet zonder tegen-
spel. Hij kan verder gaan met 14... 
a6 15. Bd2 b5 en het gaat alle-
maal wel voor zwart. 
 
13. f5 Bxc4 14. bxc4 
 
14. dxc4 kon ook om het paard op 
d3 te zetten. 
 
14... Kh8 15. Qf3 
 

 
Stelling na: 15. Qf3 

 

15... Ba5! 

 

Uitstekende zet. De slechte loper 
wordt aan de voorkant van de ke-
ten gebracht. Hier gebeurde iets 
heel raars. Ik zat de partij op twee 
apparaten te volgen. Op mijn mo-
biel zag ik ineens de zet Rf2 in 
beeld verschijnen. Met een blauw 
pijltje dat die zet ook echt gespeeld 
was. Ondertussen liep de klok van 
zwart en kwam er geen zet. Mijn 
vermoeden was dat Tommy naar 
het toilet was en dat de tegenstan-
der zojuist zijn paard had weggege-
ven. Toen ik op mijn computer-
scherm keek, zag ik dat er een tijd 
lang geen zet gedaan werd. En daar 
liep wits klok. Zelfs zo lang dat hij 
op een gegeven moment minder 
dan 25 minuten had. Maar ineens 
was er Qf2 uitgevoerd en de tijd 
sprong weer terug naar iets van 50 
minuten voor wit en voor Tommy 
nog heel veel tijd. Zou het Finse 
jongetje Rf2 hebben gedaan, en 
toen teruggezet hebben? Tommy 
heeft het niet geweten, want die 
was er even niet... 
 
16. Qf2 Bc3 17. Ra3 Bb4 18. 
Ra2 f6 
 

 
Stelling na: 18... f6 

 

19. Bd2?! 

 

Dat is een strategische fout. Zwart 
wil heel graag deze lopers ruilen 
terwijl wit die loper hard nodig 
heeft voor aanvalskansen op de 
koningsvleugel. 
 
19... Nb6 20. Nf3 Bxd2! 

 

Snel ruilen voordat het dadelijk 
niet meer kan. 
 
21. Qxd2 
 
Het is nu zaak om een plan te ver-
zinnen. Dat zou moeten gebeuren 
door pionnen op de damevleugel 
naar voren te spelen. Dus er zal een 
keer ...b7-b5 voorbereid moeten 
worden, een hele klus. 
 
21... Qd7?! 

 

Hij wil pion a4 belagen. 
 
Ook een idee is 21... a5 om pion a4 
vast te leggen en dan met ...Pb4 en 
...Dd7 te gaan bestoken. 
 
22. Rfa1?! 

 

Een beetje vreemd gespeeld. Wat 
moeten die twee witte torens op 
de a-lijn? Het is duidelijk dat de 
twee spelers moeite hebben met 
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deze inderdaad moeilijk te behan-
delen stelling. Logischer is 22. a5 
Nc8 
 
22... Nb4 23. Ra3 
 

 
Stelling na: 23. Ra3 

 

23... Rac8 
 
De toren dekt weliswaar c5, maar 
het paard kan nu niet meer naar dit 
veld. Het paard omspelen naar d6 
en dan ooit met ...b7-b6, ...a7-a6 en 
misschien ... b6-b5 gaan werken 
kwam ook in aanmerking. 23... Nc8 
 
24. g4 Nc6 25. h4 
 
Wit heeft wat constructiefs ge-
daan, hij begint aan de standaard-
actie. 
 
25... g6?! 

 

Hij verzwakt zijn koningsstelling, 
maar hij wil de tegenstander niet 
ongestraft verder laten komen 
daar. Toch is het erg link wat zwart 
hier doet. 
 
26. a5 Na8 
 
(zie diagram) 
 
27. Qh6?! 

 
Dit heeft niets te betekenen. Wit 
had ook met 27. Kf2 ruimte kun-
nen maken voor een toren en dan 

 
Stelling na: 26... Na8 

 

kunnen proberen iets voor elkaar 
te krijgen op de koningsvleugel. 27. 
Bh3 kan ook. 
 
27... Qg7! 

 

Weer goed gespeeld. Als de dames 
eraf zijn, heeft zwart weinig te vre-
zen van een koningsaanval. 
 
28. Qxg7+ Kxg7 29. Rb3 Rb8 
 

 
Stelling na: 29... Rb8 

 
Ook goed, zwart moet een keer . 
..b7-b6 kunnen spelen. 
 
30. Rb5 Nb4?! 

 
Dit is spelen met vuur. Pion c5 
vormt een belangrijk fundament in 
zwarts pionnenstructuur. Zwart 
ruilt eigenlijk de mooie pion op c5 
tegen de onbelangrijke op c2. Het 
was de hoogste tijd voor 30... b6 
Na 31. axb6 axb6  dwingt zwart af 
dat de toren van b5 weg moet om-
dat hij anders in gesloten dreigt te 
worden met ...Pb4. 

 
Stelling na: 31... axb6 

 

32. Rb2 Na 32... Nc7 heeft zwart 
niets te vrezen en wit eigenlijk ook 
niet, ondanks de wel erg slechte 
witte loper. Remise lijkt de meest 
waarschijnlijke uitslag. 
 
31. Rxc5 Nxc2 32. Rb1 
 
De stelling begint te kraken bij 
zwart. Er dreigt o.a. g4-g5. 
 
32... Ne3? 

 

 
Stelling na: 32... Ne3? 

 

De enige zet is 32... b6 33. Rc6 
Ne3 maar het ziet er al niet meer 
goed uit voor zwart. 
 
33. Rc7+?? 

 

Een vreselijke blunder van de Fin. 
Hij is ongetwijfeld het passieve 
paard op a8 vergeten... 
 
33... Nxc7 
 
Zonder geluk vaart niemand wel, 
zullen we maar zeggen...    0-1 
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13 Don 8 nov - Interview op Omroep Brabant Radio  

Gisterochtend werd er gebeld namens Omroep Brabant Radio of ze een 
interview met Tommy mochten houden. Dus werd er gebeld met Spanje en 
werd er leuk gesprekje gehouden.  
 

   

Omroep Brabant besteedt op haar website aandacht aan dit evenement. Onder de titel Tommy (8) neemt deel 
aan WK Spanje: 'Eerste keer ervaring opdoen, tweede keer winnen valt er een leuk stukje te lezen. Ook kan 
het radio-interview hier afgeluisterd worden. Tommy deed het leuk, volgens ons, maar wij zijn bevooroordeeld! 
 
Ondertussen is Neerlands sterkste schaker, Anish Giri, neergestreken in het Chinese Shen Zhen. We krijgen een 
krantenartikel, ook met een interview van hem, toegestuurd van Zhaoqin Peng, Tommy's coach. Nu nog even 
Chinees leren... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2879940/Tommy-8-neemt-deel-aan-WK-schaken-Spanje-Eerste-keer-ervaring-opdoen-tweede-keer-winnen
https://www.omroepbrabant.nl/nieuws/2879940/Tommy-8-neemt-deel-aan-WK-schaken-Spanje-Eerste-keer-ervaring-opdoen-tweede-keer-winnen
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Tegenover Tommy zit Mert-Can 
Sevig uit Turkije  
(foto Petra Schuurman) 

 

14    Don 8 nov - Eindelijk nieuws over de inhaalronde 

Deze ochtend heeft de organisatie twee dingen bekend gemaakt: 
 

• Allereerst is nu besloten om de ronde die uitgevallen was, vanwege het slechte weer, in te halen op de 
rustdag (komende zaterdag dus).  
 

• De tweede mededeling is dat elke ronde vanaf nu met een half uur vervroegd wordt. Kinderen van 8 
jaar die 's avonds rond 22 uur nog aan het schaken zijn, is niet helemaal pedagogisch verantwoord. 
 

Hadden ze dat niet eerder kunnen bedenken, kun je je afvragen? 
 
Gisteren was het trouwens een mooi zonnetje en heeft de Nederlandse delegatie besloten om naar de zaal te 
gaan lopen. Zo'n 4 kilometer bleek wel te doen. Maar vandaag toch weer met de bus! 
 
 

15     Don 8 nov - Helaas.... de eerste nul is een feit 

De ronde begon vandaag een half uur eerder en Tommy mocht op tafel 5 plaatsnemen. Hoe hoger je zit, hoe 
dichter je bij de podiumplaatsen komt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De Turkse tegenstander van Tommy verscheen tot de tanden gewapend aan de strijd. Er kwam de Drakenvariant 
van het Siciliaans op het bord en de zwartspeler smeet in notime zijn zetten op het bord. Het was duidelijk dat 
hij het systeem erg goed had bekeken, ook het gemene zetje ...Qb6! 
  
De problemen, die hij hiermee veroorzaakte, groeiden Tommy al snel boven het hoofd. Maar in de analyse hebben 
we ontdekt dat zwart het ergens niet helemaal goed speelde en dat wit zelfs nog een stuk beter had kunnen 
komen te staan. Dat was erg lastig te vinden en dus  gebeurde dat niet en met een onverwachte dubbele aanval 
van de dame won zwart het geofferde stuk terug, waarna hij zelfs twee pionnen meer had. Dat bleek teveel van 
het goede en hoewel Tommy nog lang tegenstribbelde, kon hij de nederlaag niet meer ontlopen. Een interessant 
gevecht. 
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I Grooten, Tommy  (1649) 
J Sevig, Mert Can  (1442) 
 Santiago de Compostello `18 

 
1. e4 c5 2. Nf3 g6 3. d4 cxd4 4. 
Nxd4 Bg7 
 
Dit heet de Versnelde Drakenvari-
ant van het Siciliaans. 
 
5. Nc3 Nc6 6. Be3 Nf6 
 

 
Stelling na: 6... Nf6 

 

Zwart stelt het standaardzetje ... 
d7-d6 uit. Hij hoopt onder gun-
stige omstandigheden ...d7-d5 te 
kunnen spelen. 
 
7. Bc4 
 
De meest gespeelde zet maar het 
is de vraag of wit hiermee in het 
voordeel kan komen. Bruikbare al-
ternatieven zijn 
 
A) 7. Be2 0-0 8. f4 d6 Maar dat is 
de zogenaamde 'Oude Draak' en 
belooft ook vrij weinig voor wit. 
 
B) Meteen 7. f3 wordt ook ge-
speeld door redelijke spelers. 7... 0-
0 En nu kan wit het beste verder 
gaan met [Nu is 7... Qb6? fout 
vanwege 8. Nf5! Qxb2 9. Nxg7+ 
Kf8 10. Na4 Qa3 11. c3 is dan 
een heel obscure variant die echter 
wel winnend is voor wit. 11... Kxg7 
12. Bc5 wint de dame!] 8. g4!? Dat 

verhindert min of meer dat zwart 
tot een snel ...d7-d5 kan komen. De 
vraag is natuurlijk wel weer wat er 
dan volgt op [Met 8. Qd2 heeft 
Lc4 uitgespaard, maar daarmee 
laat hij wel ...d7-d5 toe. Het vervolg 
kan dan zijn: 8... d5 9. Nxc6 bxc6 
maar dit blijkt toch geen probleem 
voor zwart te zijn.] 8... Qb6! en op-
nieuw kan wit materiaalverlies niet 
vermijden. 
 
C) Een idee is hier ook 7. Nb3 om-
dat deze stelling met verwisselde 
kleuren volledig in orde is. Met een 
tempo meer, mag wit hopen op een 
plusje. 7... 0-0 8. Be2 
 
7... 0-0 8. f3?! 

 

Dit is heel gevaarlijk. De hoofdvari-
ant is nu 8. Bb3 en als zwart nu 
niet wil overgaan tot de normale 
variant met ...d7-d6, moet hij een 
ander plan verzinnen. Dat luidt als 
volgt: 8... a5 9. 0-0 a4 10. Nxa4 
Nxe4 Zwart heeft de centrumpion 
op e4 weer te pakken, maar hij 
heeft daarmee wel onherstelbare 
schade op de damevleugel opgelo-
pen. De hoofdvariant gaat verder 
met 11. Nb5 Dreigt Lb6. 11... 
Ra6 12. c4 d6 13. Qe2 Nf6 14. 
h3 met een spannende stelling die 
op het oog iets beter voor wit is. 
 
8... Qb6! 

 

En nu komt de zwartspeler met dit 
gemene zetje. Omdat de loper op 
e3 ongedekt staat zit er gevaarlijke 
truc in de stelling die Tommy he-
laas niet ziet aankomen. Strikt ge-
nomen kan het allemaal nog wel, 
maar als je niet weet wat er ineens 
mogelijk is, kun je aardig op je neus 
kijken. 
 
(zie diagram) 
 

 
Stelling na: 8... Qb6! 

 

9. Bb3 
 

 
Stelling na: 9. Bb3 

 

Op zich goed gevonden, want vele 
sterke spelers gingen Tommy voor. 
 
A) Ook op 9. Qd2 volgt 9... Nxe4? 

 

B) Hier mag 9. Nf5?? niet van-
wege 9... Qxb2 en er hangt teveel 
bij wit. 
 
9... Nxe4! 

 

Dit is het gemene schijnoffer waar-
mee wit verrast wordt en dat al 
veel slachtoffers kent. De tegen-
stander gooide zijn zetten razend-
snel op het bord, hij had alles al 
voorbereid met zijn coach. 
 
10. fxe4?! 

 

Eigenlijk is dit niet zo goed. De 
enige zet om te proberen er nog 
iets van te maken is 10. Nd5!? 
Veel partijen gaan dan verder met 
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10... Qa5+ 11. c3 Nc5 12. Nxc6 
dxc6 13. Nxe7+ Kh8 14. Nxc8 
Raxc8 15. 0-0  

 

 
Stelling na: 15. 0-0 

 

maar zwart heeft hier absoluut 
geen problemen. 
 
10... Nxd4?! 

 

Maar dat is eigenlijk ook niet de 
beste voortzetting, want nu blijft 
zwart in de penning zitten met zjn 
paard. 
 
Zwart had nu het beste verder 
kunnen gaan met 10... Bxd4 11. 
Bxd4 Qxd4 12. Qxd4 Nxd4 en 
dan staat hij domweg een gezonde 
pion voor, zonder dat wit daar 
compensatie voor heeft. 
 
11. Nd5 
 
Ook logisch. 
 
Wit had de schade beperkt kunnen 
houden met 11. 0-0! waarna het 
niet helemaal duidelijk is. 
 
11... Qe6?! 

 

De tegenstander is heel getruct, 
maar misschien gaat hij hier te ver. 
Hij heeft zijn zinnen gezet op iets 
met ... Dxe4 maar als wit nu het 
goede idee had gevonden, was alles 
nog op zijn pootjes terecht geko-
men. 
Bekend was nog 11... Qa5+ maar 
dat lijkt nog wel te gaan voor wit na 
12. c3 Nc6 13. Bg5 en omdat 

zwart onderontwikkeld is, heeft wit 
compensatie voor de pion. 
 
12. Bxd4! 

 

Goed gespeeld. 
 
12... Qxe4+ 13. Be3 
 
Uitstekend gedaan, wit heeft (tij-
delijk) een stuk meer en dus moet 
zwart zich in allerlei bochten wrin-
gen om het materiaal te heroveren. 
 
13... e6 
 

 
Stelling na: 13... e6 

 

Dit was zijn bedoeling. 
 
14. Ne7+? 

 

Dat is jammer, want gek genoeg 
wint zwart nu zijn materiaal terug 
zonder dat wit er veel tegenover 
kan zetten. Als Tommy nu het erg 
lastig te vinden 14. 0-0! had ge-
vonden, had hij nog zomaar groot 
voordeel kunnen behalen. Want na 
14... exd5 15. Bc5  
 

 
Stelling na: 15. Bc5 

grijpen de witte lopers in en ver-
liest zwart tenminste een kwaliteit. 
Een mogelijke variant is dan: 15... 
d6 16. Bxd5 Qh4 17. Bxd6 Bf5 
[17... Rd8? faalt op 18. Rf4! Qg5 
19. Rxf7! en wit staat er erg goed 
voor. Bijvoorbeeld: 19... Kh8  

 

 
Stelling na: 19... Kh8 

 

20. Rxg7! Qe3+ 21. Kh1 Kxg7 
22. Qf1! Rxd6 23. Qf7+ Kh6 
24. Qf8+ Kg5 25. Qxd6 en het is 
duidelijk dat wit er riant voor 
staat.] 18. Bxf8 Bd4+ 19. Kh1 
met onduidelijke stelling. Lastig om 
dat allemaal van te voren te zien. 
 
14... Kh8 15. Qf3 
 

 
Stelling na: 15. Qf3 

Tommy heeft van te voren gedacht 
dat hij met tempo Le3 kon dekken 
en dat hij daarna met Pxc8 zijn 
paard op e7 zou redden, waarna hij 
een stuk tegen twee pionnen meer 
zou hebben. Maar hij heeft de dub-
bele aanval met de zwarte dame 
gemist... 
 
15... Qb4+ 
 
15... Qh4+ was zelfs nog beter! 



Weblog vanTommy bij het WK Kadetten -26- 

 

© Schaakcentrum Sterk Spel (www.sterkspel.nl) - 2018  

16. c3 Qxe7 
 
Nu heeft zwart twee pionnen meer 
maar vooral een heel sterk pion-
nencentrum dat straks onweer-
staanbaar naar voren zal komen. 
 
17. 0-0-0 d5 18. Qf2 
 
Met de moed der wanhoop ge-
speeld. 
 
18... b6 
 

 
Stelling na: 18... b6 

 

19. Rhe1 
 
Misschien had hij een wanhoops-
aanval kunnen beginnen met 19. 
h4 Bb7 20. h5 g5 21. h6 en wie 
weet of de tegenstander dan nog 
nerveus zou kunnen worden. 
 
19... Bb7 20. Bd4 Rfd8 
 
Zwart kan het eigenlijk niet fout 
doen, zijn pionnencentrum is ver-
schrikkelijk sterk. 

Met 20... e5! had zwart eigenlijk 
min of meer al de partij definitief 
naar zich toe kunnen trekken. 
 
21. Rf1 Rd7 22. Ba4 Rc7 23. 
Bxg7+ Kxg7 24. Qd4+ Kg8 25. 
Rde1 Rc4 
 

 
Stelling na: 25... Rc4 

 

26. Qe5? 

 

Nu verliest hij ook nog een stuk. 
 
Hij kon de loper nog dekken. 26. 
Qd1 
 
26... Rxa4 27. Re3 Re4 
 
Professioneel gespeeld. Hij ruilt 
weer een aanvalsstuk af. 
 
28. Rxe4 dxe4 29. h4 Ba6 30. 
Rh1 f5 31. h5 Bd3 32. b3 Rd8 
33. hxg6 Qa3+! 

 
Stelling na: 33... Qa3+! 

 

De dame valt via de damevleugel 
binnen. Verrassend maar heel sterk 
gespeeld van de zwartspeler. Er 
volgt een ware koningsjacht. 
 
34. Kd2 Qb2+ 35. Ke3 Qe2+ 
36. Kf4 Qf2+ 37. Kg5 Qxg2+ 
38. Kf6 Rf8+ 39. Ke7 Qg5+ 40. 
Kd7 Qd8+ 41. Kc6 Qc8+ 42. 
Kd6 Rd8+ 43. Ke7 Rd7+ 44. 
Kxe6 Rf7+ 45. Kd5 Rd7+ 46. 
Ke6 Qc6+ 47. Kxf5 Qxg6+ 48. 
Kf4 Rf7+ 49. Ke3 
 
Zwart heeft een paar keer een ge-
forceerd mat gemist, maar het 
blijft gewonnen. 
 
49... Rf3+ 50. Kd4 Qg7 
 
Hij besluit om de dames te ruilen, 
dat is inderdaad een heel verstan-
dig besluit. 
 
51. c4 Qxe5+ 52. Kxe5 e3 53. 
Re1 e2 54. b4 Rf1 55. Rxe2 
Bxe2              0-1 
 
 

Morgen is hij 'verbannen' naar tafel 12 en dan kunnen we hem helaas niet live volgen...  
En morgen wacht hem (nu met zwart) een Slowaakse tegenstander. 
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16    Vrij 9 nov - Nog een keertje onderuit 

Het was vandaag een erg miezerig dagje in Santiago de Compostella. Eigenlijk 
is dat niet het goede woord. Het kwam op een gegeven moment met bakken 
uit de lucht vallen. De Nederlandse delegatie had natte voeten toen ze bij de 
speelzaal kwamen. Gelukkig had Petra extra sokken meegenomen...   
 
Maar dat bleek toch niet te helpen, want Tommy is het even kwijt. Vandaag 
ging het eigenlijk ook al weer in de opening mis, terwijl hij met Peng nog wel 
goed had gekeken hoe het systeem van de tegenstander aangepakt 
moest  worden. Maar als je dan achter het bord zit, valt het allemaal niet mee.  

 

Tommy verwaarloosde zijn ontwikkeling een beetje, kreeg te maken met een lastige penning en had het toen 
moeilijk. Zoals het ging had hij zich nog op fraaie wijze kunnen redden, maar dat is natuurlijk achter het bord 

niet makkelijk te vinden. In plaats daarvan hielp hij 
zijn tegenstander in het zadel door de a-lijn te ope-
nen voor een toren op a1 die daar niets stond te 
doen. 
 
 
Nu kwam die op a7 met grote kracht binnen en dat 
kostte Tommy de kwaliteit en een pion. Gezegd moet 
worden dat de witspeler hier wel raad mee wist, er 
bleek geen redden meer aan. 
 
 
 
 

Na zijn vliegende start is er een beetje de klad in gekomen. Maar gelukkig is de rustdag vervangen door een 
ronde, dus moet er morgen weer geschaakt worden. Laten we hopen dat hij de draad van het begin weer kan 
oppakken! 
 
I Durovka, Marek   
J Grooten, Tommy   
 Santiago de Compostella `18   

 
1. d4 d5 2. Bf4 c5 3. e3 Nc6 4. 
Nf3 
 

 
Stelling na: 4. Nf3 

4... Bg4 
 
Dat kan, maar ze hadden eigenlijk 
iets anders bekeken 's morgens. 
 
A) In de voorbereiding was 4... cxd4 
5. exd4 Bg4 op het bord gekomen. 
6. c3 e6 
 
B) 4... Nf6 wordt o.a. door Naka-
mura en Aronian gespeeld. 
 
5. c3 e6 6. Nbd2 
 
(zie diagram) 
 
6... Be7?! 

 

 
Stelling na: 6. Nbd2 

 

Ontwikkelen is altijd goed. Maar dit 
past niet helemaal. Een van de 
vuistregels in de opening is om 
eerst de paarden te ontwikkelen en 
dan pas de lopers. Onze enige we-
reldkampioen, Max Euwe, heeft dat 
ooit geschreven. 6... Nf6 
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7. Qb3 Qb6 
 
7... Qc8 was misschien iets veiliger. 
 
8. Bb5 
 
Nu moet zwart oppassen. Meteen 
8. Ne5 kwam ook in aanmerking. 
 
8... c4 9. Qa4 
 

 
Stelling na: 9. Qa4 

 

9... Rc8?! 

 

Hierna raakt zwart in de proble-
men. Zwart had misschien eerst 
zijn loper voor een paard moeten 
ruilen en dan zo snel mogelijk het 
andere paard eruit: 9... Bxf3 10. 
Nxf3 Nf6 11. Ne5  

 

 
Stelling na: 11. Ne5 

 

lijkt heel gevaarlijk maar zwart mag 
de pion op c6 gewoon geven: 11... 
0-0! Omdat de loper op g4 nu niet 

hangt, staat zwart oké. 12. Bxc6 
Qxb2 13. 0-0 bxc6 14. Nxc6 
Ba3 gaat allemaal net voor zwart. 
 
10. Ne5! 

 

De zwarte loper op g4 hangt nu, 
dus moet zwart weer tijd verliezen. 
 
10... Bf5? 

 

Dat is te traag. Weer was ontwik-
kelen het beste. 10... Nf6 en er zou 
niets aan de hand zijn geweest. 
 
11. Nxc6?! 

 

Dat blijkt niet de meest kansrijke 
voortzetting voor wit te zijn. Het 
beste voor wit was nu 11. e4! Bg6 
Gedwongen. [11... dxe4?? verliest 
onmiddellijk vanwege 12. Ndxc4 
Qd8 13. Na5] 12. b3! De lijnen op 
de dameveugel worden geopend 
voor de witte torens. 
 
11... bxc6 12. Qa6 
 
12. Ba6. 
 
12... Qxa6 
 
Peng merkt terecht op dat zwart 
nu het gekke 12... Kd7! kan spelen. 
De dames gaan dadelijk toch ge-
ruild worden en dan is er niet zo-
veel aan de hand. 
 
13. Bxa6 Rd8 14. Bb7 Kd7 
 

 
Stelling na: 14... Kd7 

 

Maar nu kan het nog steeds. 
 
15. b3! 

 

Goed gezien van de witspeler. Als 
de a-lijn opengaat komt zijn toren  
heel sterk in het spel. Nu moet 
zwart goed reageren. 
 
15... cxb3? 

 

Dit mag niet. Hiermee geeft hij wit 
alle mogelijke activiteit. De witte 
toren die niets deed, grijpt nu in... 
Als hij nu 15... Bd6! had gespeeld, 
was de schade binnen de perken 
gebleven. Bijvoorbeeld 16. Bxd6 
Kxd6 17. e4 [Belangrijk is dat wit 
niet een pion mag winnen want 
dan wordt zijn loper ingesloten! 17. 
bxc4 Kc7 18. Ba6 Kb6!  

 

 
Stelling na: 18... Kb6! 

 

en zwart wint zomaar de witte lo-
per!] 17... Bg6 18. h4 h5 19. Ba6 
en opnieuw kan wit zijn loper niet 
redden! 19... Kc7 20. bxc4 Kb6 
Omdat wit er wel een paar pionnen 
voor terugkrijgt: 21. cxd5 Kxa6 
22. dxe6 fxe6 23. Rh3 én omdat 
de zwarte stukken niet samenwer-
ken heeft wit genoeg compensatie. 
 
16. axb3 g5 17. Bg3 h5 18. Rxa7 
 

 
Stelling na: 18. Rxa7 
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Er is geen houden meer aan. 
 
18... h4 
 
18... Bd6 19. Ba8+ Ke8 20. 
Bxc6+ Kf8 21. Ra8! was ook al 
verloren voor zwart. 
 
19. Ba8+ Kc8 20. Bb7+ 
 
Wit kon het mooi uitmaken met 
20. Bc7 Rd7 21. Bxc6! Rxc7 
22. Ra8# maar dat is allemaal niet 
zo makkelijk te zien. 
 
20... Kd7 
 
Tommy wil wel remise nu... 
 
21. Ba6+ Ke8 22. Bc7 Nf6 
 
22... Rd7 23. Bc8 is ook kansloos. 
 
 
 
 
 
 
 
 

23. Bxd8 Bxd8 24. Ke2 g4 25. 
Bd3 Bxd3+ 26. Kxd3 g3?! 

 

Dit heeft geen zin, maar zwart 
staat sowieso verloren. 
 
27. hxg3 Ng4 
 

 
Stelling na: 27... Ng4 

 
Dreigt een vorkje op f2. Maar dit is 
het wereldkampioenschap, daar 
trappen ze niet in.

28. Ke2 Kf8 29. Ra8 Kg7 30. 
Rxh4 Rxh4 
 
30... Bxh4 31. Rxh8 Kxh8 32. 
gxh4 is natuurlijk ook kansloos, 
maar in een paardeindspel kun je 
meestal nog even doormodderen... 
 
31. gxh4 Bxh4 32. g3 Be7 33. 
Rc8 Nf6 34. Rxc6 Kf8 35. 
Rc8+ 
 
De toren is veel te sterk. Terecht 
opgegeven.  
 
1-0 
 
 

17 Zat 10 nov - Impressie uit de toernooizaal 

Het is vandaag gelukt om het filmpje 
dat Peng in de derde ronde heeft ge-
maakt van Spanje naar Nederland te 
sturen, daarna te uploaden en te be-
werken naar YouTube.  

 

Het duurt 1.08 minuut. Veel plezier 
bij het bekijken van dit videootje! 

 

 
 
 
De link is: 
https://www.youtube.com/edit?ar=1&o=U&video_id=SyWGiHuluYw 
 

https://www.youtube.com/edit?ar=1&o=U&video_id=SyWGiHuluYw
https://www.youtube.com/edit?ar=1&o=U&video_id=SyWGiHuluYw
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Tommy laat zijn ca-
deautje zien dat hij 
aan elke tegenstander 
geeft (foto Petra 
Schuurman) 
 

18 Zat 10 nov - Tegenstander door de vlag in betere stelling... 

Vandaag heeft Tommy niets te klagen. Hij was zwaar in de problemen geraakt, maar zijn tegenstander had 
weinig tijd en wit bleeft snel spelen. Ondertussen vlocht hij een gemene truc met een dame-offer in de stelling 
en daar raakte de opponent zo door van streek, dat hij pardoes door zijn vlag ging! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
De partij begon met de Franse opening, waarin zwart snel ...d5xe4 speelt. Dat heet de Rubinsteinvariant van het 
Frans en wit moet daarin oppassen dat zijn centrumpion op d4 niet snel onder druk komt. 
Omdat Tommy een beetje 'ruzie' had met de Gouden regels van de opening had coach Peng bedacht om die 
nog eens een keertje te herhalen. Dat bleek een goede keuze, want Tommy paste die nu goed toe. Pion in het 
centrum, paarden eruit, dan pas de lopers en snel rokeren, dan kan je weinig gebeuren. 
 
Maar in dit stellingstype kan hij beter met c2-c3 een opstelling innemen en niet met Bf1-b5 en dan c2-c4, 
want dat ziet er een beetje onnatuurlijk uit. De tegenstander doet het goed, maar er is nog niet zoveel aan de 
hand na 14… Bb5. Daar moet Tommy goed opletten, want zijn dame staat op e2 en zwart dreigt soms ...c4-c3. 
Met de dame uit de aftrekaanval met 15.Qc2 is de aangewezen zet. Maar ook met de bedoeling om met a2-a4 
de loper op b5 te verjagen en de pion terug te winnen is weinig mis. Maar dan geeft hij een  tweede pion met 
15.a4 en komt er dan waarschijnlijk achter dat hij geen goede zet heeft. Hij staat in hogere zin verloren, maar 
blijft goed vechten. De tegenstander is inmiddels in hoge tijdnood gekomen en door supersnel te spelen, zet 
Tommy hem zwaar onder druk.  
 
Tegelijkertijd vlecht hij een smerige truc in de stelling. En ja hoor, de Georgiër trapt erin! Tommy komt met een 
schijndameoffer en dat levert hem kwaliteitswinst op.  Zwart staat volgens de computer nog steeds duidelijk 
beter, maar dat was zeker niet makkelijk voor zwart om te winnen. De tegenstander is echter zo ontdaan van 
deze truc dat hij spontaan door zijn vlag ging op zet 39. Dat mag je dan een gelukje noemen, maar we mogen 
ook stellen dat hij tot het eind uitstekend is blijven knokken! 
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I Grooten, Tommy   
J Tsverava, Beka   
 Santiago de Compostella `18  

 
1. e4 e6 2. d4 d5 3. Nc3 dxe4 
 
Dat heet de Rubinsteinvariant van 
het Frans. 
 
4. Nxe4 Nc6 5. Nf3 Be7 
 

 
Stelling na: 5... Be7 

 

6. Bb5 
 
Dat is misschien niet de meest 
handige, want wit wil liever niet 
deze loper voor dat paard geven. 6. 
c3 wordt het meeste gespeeld. 
 
6... Bd7 7. 0-0 Nf6 8. Nxf6+ 
Bxf6 
 

 
Stelling na: 8... Bxf6 

 

9. c4?! 

 

Daarmee kan het witte centrum 
(pion d4) onder druk komen. 9. c3 
is redelijk goed voor wit. 
 
9... a6 10. Bxc6 Bxc6 
 
De tegenstander heeft nu het lo-
perpaar gekregen zonder dat er 
veel tegenover staat. 
 
11. Be3 
 
Ontwikkelen is bijna altijd goed. 
Maar met 11. Ne5 lijk je nog wel 
iets terug te kunnen doen. Als 
zwart nu slim speelt, krijgt hij een 
klein plusje: 11... Bxe5 12. dxe5 
Qh4!? 13. Qe2 0-0-0 En de loper 
op c6 is veel sterker dan de witte 
op c1. 
 
11... 0-0 12. Qe2 
 

 
Stelling na: 12. Qe2 

 

Nu had 12. Ne5 het ook weer ge-
kund. 
 
12... b5! 

 

Zwart breekt de witte velden open 
en dat heeft hij goed gezien. 
 
13. Rac1! 

 

De beste zet, hoewel het een pion-
netje kost. Nu zou 13. b3 niet goed 
zijn vanwege 13... Bxf3! 14. Qxf3 
c5 en wit verliest materiaal. 
 

13... bxc4 14. Rfd1 
A) 14. Rxc4? kan nu niet wegens 
14... Bb5 
 
B) Evenals 14. Qxc4? ook van-
wege 14... Bb5 
14... Bb5 
 

 
Stelling na: 14... Bb5 

 

15. a4? 

 

Dat kost nog een pion... 
Het was nu het beste om uit de di-
agonaal van de zwarte loper te 
gaan, ook om a2-a4 mogelijk te 
maken en tegelijkertijd Pf3-e5 
sterk te kunnen gebruiken. Zwart 
staat een tikje beter maar niet veel. 
15. Qc2 
 
15... Bxa4 16. Rd2 Bb5 
 
Nu staat zwart er ineens twee voor 
en Bb5 kan niet verdreven wor-
den. 
 
17. Rc3 
 
17. Qd1 
 
17... Be7 
 
Nu dreigt er ...Bb4. 
 
18. Rd1 Rb8 
 
18... f6? om het paard af te houden 
van e5 was heel goed voor zwart. 
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19. Ne5 Bb4 20. Rcc1 c3 21. 
Qc2 cxb2 22. Qxb2 
 
Wit staat verloren. Hij heeft twee 
pionnen minder, het loperpaar te-
gen, maar ook geen enkel spoortje 
van tegenspel... 
 

 
Stelling na: 22. Qxb2 

 

22... Bd6 
 
Vanaf nu gaat de tegenstander 
aarzelend verder. 22... a5! was win-
nend. 
 
23. Qc2 Qe7 24. h3 
 
Op zich slim: wit maakt een lucht-
gaatje. 24. Nc6! was misschien be-
ter. 
 
24... f6 
 

 
Stelling na: 24... f6 

 

24... Ra8 
 
25. Nc6! 

 

Heel juist, het loperpaar wordt her-
overd en de a-pion wordt zwak. Wit 
doet weer mee. 
 
25... Bxc6 26. Qxc6 Ra8 27. 
Ra1 a5 28. Bd2 
 
Het goede idee in de verkeerde uit-
voering. 
Blokkeren op een wit veld was ei-
genlijk nodig. 28. Ra4 
 
28... Ba3 
 
Zwart had goede kansen kunnen 
krijgen na 28... Qe8!? 29. Qa4! 
Qh5! 

 

29. Bf4 
 

 
Stelling na: 29. Bf4 

 

29... a4?! 

 

Gelukkig doet hij weer niet de 
beste. 29... Bb4 was beter. 
 
30. d5 
 
Gek genoeg mocht wit zichzelf in 
de penning zetten met 30. Bxc7? 
Rfc8 31. d5! en het gaat allemaal 
net voor wit... hoewel zwart nog al-
tijd kansen houdt na 31... exd5 32. 
Qxd5+ Kh8 
 
30... e5 31. Be3 Qd6 32. Qb5?! 

 

Dit helpt zwart, want nu komt de 
toren er met tempo bij. Beter naar 

een ander veld gaan met de dame. 
32. Qc2 
 
32... Rfb8 33. Qc4 
 
(zie diagram) 
 
33... Rb4 
 
Na 33... Bb4! kan de a-pion nau-
welijks nog afgestopt worden. 
 

 
Stelling na: 33. Qc4 

 
34. Qc2 Rb2 
 
Het is duidelijk dat zwart in tijd-
nood is, hij doet zetten die erg voor 
de hand liggen. 
 
35. Qc3 Rb3 36. Qc4 Kh8 37. 
Kh2 
 
Misschien kon wit met 37. Rd2 de 
a-pion onder druk zetten. 
 
37... Qd7?! 

 

Hij ziet het niet meer en nu heeft 
Tommy een smerige truc in de 
stelling gevlochten! Ook zwart had 
een luchtgaatje moeten maken. 
37... h6 
 
38. Bc5!? Bxc5 
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Stelling na: 38... Bxc5 

 
39. Qxb3! 

Zo wint wit pardoes de kwaliteit. En 
daar schrok de tegenstander zo 
van dat hij door de vlag ging! Een 
gelukje in een stelling die nog 
steeds verloren is voor wit. Ten-
minste bij goed spel. En dat zou 
niet makkelijk geweest zijn voor de 
zwartspeler. 
 

Na 39. Qxb3 Bd6 40. Ra2 Qe8 
41. Qb7 a3 zijn de loper samen 
met de pion op a3 net zo sterk als 
een toren. En omdat wit weinig 
constructiefs kan doen, blijft het 
een lastige stelling. Het is overi-
gens niet makkelijk voor zwart om 
verder te komen. 
 
1-0 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

19    Zon 11 nov - Morgen op tv! 

De afgelopen week kregen we een bericht van het tv-programma 'Goedemorgen Nederland'. Ze vroegen of wij 
misschien een vlog (=video blog) konden maken van het toernooi van Tommy. Hoewel wij enig voorbehoud 
hebben gemaakt, is Petra - na overleg met de coach - toch maar aan de slag gegaan om korte filmpjes te maken 
van Tommy hoe hij zijn dag doorkomt. Die zijn doorgegeven aan de programmamakers, dus als het goed is, valt 
er maandag 12 november in het programma, dat tussen 7 en 9 's morgen wordt uitgezonden, iets hiervan te 
zien. We zijn benieuwd. Herman heeft ondertussen ook niet stil gezeten en heeft van al deze filmpjes en foto's 
die er zijn een compilatie in elkaar gedraaid. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De link naar dit fimpje is: 
https://www.youtube.com/timedtext_video?v=gOFiOYP8-Kk&ppub_lang=nl&msg=9 
 

https://www.youtube.com/timedtext_video?v=gOFiOYP8-Kk&ppub_lang=nl&msg=9
https://www.youtube.com/timedtext_video?v=gOFiOYP8-Kk&ppub_lang=nl&msg=9


Weblog vanTommy bij het WK Kadetten -34- 

 

© Schaakcentrum Sterk Spel (www.sterkspel.nl) - 2018  

(foto's Zhaoqin Peng) 

20    Zon 11 nov - Dit keer zat het tegen... 

De partij van vandaag was vermoedelijk Tommy's beste partij tot dusver. De Pool, waarvan we wisten dat hij 
zowel met 1.e4, 1.d4, 1.c4 als met 1.Pf3 zou kunnen openen, was op voorhand een geduchte tegenstander.  
Polen staat ook bekend als een sterk schaakland. Maar Tommy speelde volgens zijn coach een fantastische 
strategische partij. Peng maakte af en toe een fotootje van de stelling en op een gegeven moment kreeg ik via 
What's app dit te zien: 
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Hij won een pion, kreeg de belangrijke velden in handen en wikkelde af naar een straal gewonnen eindspel. Daarin 
had hij een toren en een pion, tegenover wit een paard en een pion. Maar zijn pion zou gewoon naar de overkant 
lopen en daar was weinig tegen te beginnen. Op de foto's is een beetje te zien dat Tommy vol zelfvertrouwen 
achter het bord ziet en dat zijn stelling zienderogen beter wordt. 
 
Helaas speelde Tommy, ook op het beslissende moment te snel en na een paardschaakje zette hij zijn koning op 
een verkeerd veld. Het kostte hem via een gemene paardvork een volle toren en toen kon hij zelfs ook geen 
remise meer maken... Wat een zuur einde van een uitstekend opgebouwde partij. Soms zit het mee (gisteren), 
soms zit het tegen (vandaag)... 
 
I Sowinski, Pawel   
J Grooten, Tommy   
 Santiago de Compostello `18  

 
1. e4 c5 2. Nc3 
 
Gesloten Siciliaans. 
 
2... d6 3. f4 Nc6 4. Nf3 g6 5. d3 
Bg7 6. Be3 e6 
 

 
Stelling na: 6... e6 

 

De Botwinnikopstelling met 6... e5 
lukt hier niet zo goed vanwege 7. 
fxe5 en omdat zwart graag met de 
pion wil terugnemen, gaat dat niet 
aangezien dan pion c5 gaat han-
gen. 
 
7. Qe2?! 

 

Een gekke zet. 
 
7. g3 is hier de normale zet. 
 
7... Nge7 8. Nd1 0-0 9. c3 
 
Het plan dat wit speelt, zal de wit-
speler ongetwijfeld van zijn trainer 

geleerd hebben, maar het ziet er 
nogal gekunsteld uit. Hij vergeet 
zijn koning eerst in veiligheid te 
brengen en zijn ontwikkeling te 
voltooien. 
 

 
Stelling na: 9. c3 

 

9... Rb8! 

 

Zwart start meteen met de 'stan-
daardactie' b7-b5-b4 om spel op 
de damevleugel te genereren. 
 
10. Nf2?! 

 

Gezien het vervolg is dit bepaald 
geen handige. 
 
10... b5 11. Qc2 b4 12. Rc1?! 

 

Het loopt niet goed bij wit. 
 
12. Bd2 verdiende de voorkeur. 
 
12... Qa5 13. g4 
 
(zie diagram) 

 
Stelling na: 13. g4 

 

Dat was wits bedoeling. Hij wil aan-
vallen op de koningsvleugel. 
 
13... Qxa2 
 
Pakken wat je pakken kan. 
 
14. Nd1 
 
Hij ziet zich genoodzaakt tot dit 
omdat zwart anders ...bxc3 gevolgd 
door ...Tb2 met twee zware stukken 
op de tweede rij binnenkomt. 
 
14... bxc3 15. bxc3 Qxc2 16. Rxc2 
 
Na dameruil is er natuurlijk van een 
aanval geen sprake meer. 
 
16... Bd7 
 
Torens verbinden en nu zo snel 
mogelijk met de torens over de b-
lijn binnenkomen, zou je denken. 
 
17. h4 
 
(zie diagram) 
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Stelling na: 17. h4 

 

17... f5! 

 

Ook heel goed, waarom zou je wit 
zoveel spel op de koningsvleugel 
gunnen. Dit houdt alles voorgoed 
tegen. 
 
18. g5 Be8?! 

 
Een beetje timide en ook niet niet 
nodig. Hij wilde profylactisch h4-
h5 verhinderen. Als hij nu even had 
doorgebeten in het centrum met 
18... e5! , was het waarschijnlijk snel 
afgelopen geweest met de witten. 
19. Bh3 exf4 20. Bxf4 fxe4! is ge-
wonnen voor zwart! 
 
19. Bh3 e5 20. fxe5 Bxe5 
 
Handiger was 20... fxe4 
 
21. Nxe5 Nxe5 22. Nf2 
 

 
Stelling na: 22. Nf2 

 

22... a5 
 

Een uitstekend idee! De vrije a-
pion is een wapen. Maar gek ge-
noeg was 22... fxe4 23. Be6+ Kg7 
24. dxe4 Nog beter. Bijvoorbeeld: 
24... Rb1+ 25. Rc1 Rb2 en zwart 
staat fantastisch. 
 
23. Ke2 a4! 

 

Hij zet goed door! 
 
24. h5 f4 25. Be6+ Bf7 26. 
Bxf7+ Rxf7 27. Bc1 N7c6 28. 
hxg6 f3+ 29. Kd1 hxg6 30. Rd2 
 

 
Stelling na: 30. Rd2 

 

30... Rh7?! 

 

Te voorzichtig. Er was niets tegen 
30... Rb3 31. Rc2 Ra7 en dan de 
andere toren achter de vrijpion. De 
witte toren is niet gevaarlijk op de 
h-lijn. 
 
31. Rxh7 Kxh7 32. Ra2 Ra8 
33. Be3 
 

 
Stelling na: 33. Be3 

 
33... Kg7! 

Tommy heeft het juiste plan te 
pakken. De koning moet naar het 
centrum gespeeld worden om daar 
vernietigend toe te slaan. 
 
34. Ke1 Kf7 35. Bc1 Ke6 36. 
Bb2 d5 37. exd5+ Kxd5 38. c4+?! 

 

Dit lijkt logisch maar in werkelijk-
heid verzwakt hij zich teveel. 
 
38... Ke6 39. Kd2 Kf5 
Pion g5 is ten dode opgeschreven. 
 
40. Bxe5 Nxe5 41. Ke3 
 

 
Stelling na: 41. Ke3 

 

41... a3 
 
Niet 41... Kxg5 wegens 42. Ne4+ 
en zwart wint pion c5 terug. Zwart 
staat overigens ook hier op winst 
omdat zijn pionnen veel gevaar-
lijker zijn dan die van wit. Een voor-
beeld: 42... Kg4 43. Nxc5 a3 44. 
Ne4 g5 45. Nd2 en nu is het 
grappig dat zwart een spectaculair 
offer tot zijn beschikking heeft. Dit 
ter illustratie van hoe gevaarlijk de 
zwarte pionnen zijn: 45... Nxd3!! 
46. Kxd3 Kf4 gevolgd door ..g5-
g4-g3 enzovoort. 
 
42. Ne4 Ra5 
 
Tot dusver heeft zwart steeds alles 
onder controle. 
 
43. Nd6+ Kxg5 
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Stelling na: 43... Kxg5 

 

44. Ke4? 

 

Wit wil iets doen, maar het verliest 
onmiddellijk. 
 
44... f2!? 

 

Dit wint een kwaliteit. Opmerkelijk 
genoeg was 44... Nc6? 45. Kxf3 
Nb4 46. Ra1 a2 47. Nb7 Ra3 
48. Nxc5 Nc2 nog eenvoudiger. 
Maar dan moet je dit wel allemaal 
zien! 
 
45. Rxf2 a2 
 
Een duidelijke, maar heel moeilijke 
variant was als hij het paard had 
gered met 45... Nc6 46. Nf7+ 
Kg4 47. Rg2+ Kh3 48. Rg1 
Kh2! [Niet 48... a2?? 49. Ng5+ 
Kh2 50. Nf3+ en wit wint: 50... 
Kh3 51. Kf4 gevolgd door Tg3#.] 
49. Ra1 a2 50. Nd6 Nd4 en de 
zwarte vrijpion beslist. Maar dit 
soort avonturen kun je maar beter 
niet gaan uitrekenen... 
 
46. Rxa2 Rxa2 47. Kxe5 Re2+ 
 
(zie diagram) 
 
48. Kd5 
 

 
Stelling na: 47... Re2+ 

 

48. Ne4+ was beter maar helpt 
ook niet voor wit 48... Kg4 49. 
Kd6 Kf4 50. Kxc5 Ke5! en de 
zwarte g-pion is beslissend. 
 
48... Kf6?! 

Dat is een vreemde zet. De koning 
moet juist de eigen g-pion naar vo-
ren helpen en de witte stukken 
daar afhouden. 
 
Met het toch erg voor de hand lig-
gende 48... Kf4! had zwart zijn goed 

gespeelde partij kunnen bekronen. Af-

houden van de vijandelijke koning én 
het paard is van groot belang! 
 
49. Kxc5 g5 50. Ne4+ 
 

 
Stelling na: 50. Ne4+ 

 

Een belangrijk moment in de partij. 
Tommy heeft nog een zee van tijd 
en speelde al zetten lang erg snel. 

Maar nu laat hij zich vreselijk fop-
pen. 
 
50... Kf5?? 

 

Wat een afschuwelijke zet, die niet 
alleen de winst maar ook de remise 
weggeeft. De juiste zet is hier 50... 
Ke7!  want 51. Nxg5?? faalt op 
51... Re5+ met winst. Of 51. Kd5 
g4 en het ziet er naar uit de zwarte 
g-pion nog steeds beslissend is. 
Maar zwart moet blijven oppassen. 
52. Ng3 Re1 [Vooral niet 52... 
Re3?? 53. Nf5+] 53. c5 Kd7 54. 
Kd4 Kc6 en wit gaat het niet red-
den. 

 
51. Ng3+ Kf4 52. Nxe2+ Kf3 
53. Ng1+ Kg2 
 

 
Stelling na: 53... Kg2 

 

54. d4 
 
Hij heeft uitgerekend dat hij op tijd 
is. 
 
Het is gek dat wit het paard niet op 
het bord houdt. 54. Ne2 
 
54... Kxg1 55. d5 g4 56. d6 g3 57. 
d7 g2 58. d8=Q Kh2 59. Qh8+ 
Kg3 60. Kd6 Kf3 61. Qg7 
 
En opgegeven.         1-0

 
 
Het is echt jammer dat hij deze gewonnen stelling niet in winst heeft weten om te zetten. Misschien had hij dan 
vleugels gekregen, we zullen het nooit weten… 
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21    Maa 12 nov - Op tv bij "Goedemorgen Nederland" 

Om 7.45 uur kwam er een klein item over Tommy op tv, het goed bekeken ontbijtprogramma van de NPO, 

Goedemorgen Nederland. 

 

 
(Foto Daniël Bom, redactie WNL) 

 
Klik op de volgende link: 
https://wnl.tv/gemist/goedemorgen-nederland-201811120640/ 
 
Het item met Tommy kwam om 7:45 uur in de ether (dat is scrollen naar ongeveer 7:10). Gezien het aantal 
reacties dat ons nu al bereikte, is het door veel mensen bekeken! 
 
 
 
 
 

22    Maa 12 nov - Vandaag Nederland-Duitsland! 

Tommy heeft het vandaag in zijn partij van de achtste ronde opgenomen tegen de Duitser met de mooie naam 
Lloyd Shang Burkart. Sentimenten bij dit soort duels, spelen gelukkig op deze leeftijd geen enkele rol. Er wordt 
in elk geval keurig een hand gegeven aan het begin van de partij! 
 
 

https://wnl.tv/gemist/goedemorgen-nederland-201811120640/
https://wnl.tv/gemist/goedemorgen-nederland-201811120640/
https://wnl.tv/gemist/goedemorgen-nederland-201811120640/
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Hij speelde, net als gisteren, weer een uitstekende partij. Maar hij wist zichzelf niet te belonen voor zijn goede 
spel. Er moet gezegd worden dat het een moeilijk middenspel was en dat het heel lastig was om het juiste plan 
te vinden. Een paar trucjes, die Tommy in de stelling vlocht, werden vakkundig gepareerd door de Duitser. Het 
moest dus komen van iets anders. Maar ergens raakte hij de draad kwijt. Hij zette zijn zwartveldige loper op een 
ongelukkig veld neer (f2) en wilde toen de penning op zijn paard op f3 opheffen. Maar het gevolg was dat hij nu 
in een nieuwe penning geraakte. Tommy had gelukkig op tijd door dat hij ineens in de problemen was en hij 
bood maar snel remise aan. De tegenstander had gelukkig nog niet door dat de rollen omgedraaid waren en nam 
het aan! Een geluk bij een ongeluk, maar het is jammer dat hij zijn goede stelling niet in winst wist om te zetten. 
Hier is het belangrijkste gedeelte van de partij: 
 
I Grooten, Tommy   
J Burkart, Lloyd Shang   
 Santiago de Compostella `18  

 
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. 
Nxd4 a6 
 
De Kanvariant. 
 
5. Nc3 Qc7 6. f4 b5 
 

 
Stelling na: 6... b5 

 
7. Qf3 

De dame staat hier misschien niet 
het meest handig, want met de lo-
per op b7 zo dadelijk staat zij wel in 
de diagonaal. 7. Bd3 wordt gezien 
als de hoofdvariant. Bijvoorbeeld: 
7... Bb7 8. Qe2 Nf6 9. Bd2 b4 
10. Na4 en in een partij Iorda-
chescu – Rublevsky, 2004 kwam 
wit tot winst. 
 
7... Bb7 8. Be3 Nf6 9. Bd3 Be7 
10. g4 h6 
 

(foto Petra Schuurman) 
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Dat is een lichte verzwakking waar 
zwart later misschien spijt van gaat 
krijgen. 
 
11. 0-0-0 b4 12. Nce2 d5 13. e5 
Nfd7 
 

 
Stelling na: 13... Nfd7 

 

Nu staat wit structureel beter. Het 
paard op d4 staat op een sterk veld 
en kan daar niet verdreven worden. 
13... Ne4 was echter ook niet aan-
lokkelijk vanwege 14. f5! Nc6 15. 
Nxc6 Bxc6 16. Nd4 Bc5 17. 
Rhf1 en zwart heeft grote proble-
men. 
 
14. Kb1 
 
Een nuttige 'grootmeesterzet'. 
Waarschijnlijk moet hij hier iets 
krachtiger optreden. Zwart is on-
derontwikkeld en daarvan kan wit 
misschien profiteren met 14. 
Qh3!? Dreigt g4-g5. 
 
14... Nc6 15. h4 
 
Ook dit ziet er goed uit voor wit. 
 
15... 0-0-0 
 
(zie diagram) 
 
16. h5 
 
Iets te langzaam. Hij had ook 16. 
g5! kunnen spelen omdat 16... h5? 
direct verliest vanwege 17. g6! 

 

 
Stelling na: 15... 0-0-0 

 

16... Kb8 17. Nxc6+! Qxc6 18. 
Nd4 Qc7 
 

 
Stelling na: 18... Qc7 

 

Tijd om een goed plan te verzinnen. 
Waar draait het om? Wit kan zowel 
op de koningsvleugel ooit met f4-
f5 of met g4-g5 iets proberen te 
bereiken. Maar dat is niet zo mak-
kelijk omdat onder omstandighe-
den pion e5 gaat hangen. Een an-
der idee is om met Tc1 gevolgd 
door c2-c3 de c-lijn te openen te-
gen de zwarte koningsstelling. Ook 
de dame van zwart kan in de knel 
raken. Dit lijkt erg gevaarlijk voor 
zwart. 
 
19. Rhe1 
 
Het is goed om de toren uit de 
lange diagonaal te halen. Maar de 
toren doet eigenlijk op e1 bijna 
niets. 
 
A) 19. Qe2 om a6 onder schot te 
nemen. 19... Nc5 en dan 20. Rc1!? 
om daarna met c2-c3 te gaan 

spelen tegen de open zwarte ko-
ningsstelling is een gevaarlijk plan 
voor zwart. 
 
B) 19. Rhf1 is een ander plan om 
later met f4-f5 te komen. 
C) 19. Rc1 lijkt ook interessant. 
Het moet komen van c2-c3. 
 
19... Ka8 20. Bf2 
 
Als hij geweten had wat er later 
ging gebeuren, had hij ongetwijfeld 
20. Bg1! gespeeld. Wit staat nog 
altijd erg goed in deze stelling. 
 
20... Rb8 21. Qe3 
 

 
Stelling na: 21. Qe3 

 

Er zit een gemene truc in! Wit 
dreigt Pxe6 met aanval op de dame 
en een matdreiging op a7. 
 
Het idee was 21. Nb3 om eventu-
eel De3 voor te bereiden. Een mo-
gelijk vervolg: 21... a5 22. Bb5 [22. 
Qe3 Bc6 23. Rc1 a4 is toch niet 
helemaal duidelijk.] 22... Nc5 23. 
Qe2 Rhc8 24. Rc1 en zwart 
heeft nog altijd moeilijkheden. 
 
21... Bc5 22. Qe2?! 

 
Het is verstandig om uit de pen-
ning te gaan, maar op dit moment 
niet zo handig. 
 
A) De computer komt hier met het 
ongelooflijke 22. Bg6!? maar 
zwart kan zich succesvol verdedi-
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gen met 22... Nf8 waarna de loper 
onverrichterzake weer terug naar 
huis moet. [22... fxg6? faalt dan op 
23. Nxe6 Qb6 24. Nxc5 Nxc5 
25. Qxc5 Qxc5 26. Bxc5 en wit 
staat bijna op winst.] 
 
B) Waarschijnlijk was het verstan-
diger geweest de loper goed gedekt 
neer te zetten met 22. Bg1 
 
22... Qb6 23. Qe3 
 
Nu moet wit weer terug. 
 
23... Rhc8 24. f5 
 
Dat had ook meteen gekund. 
 
24... a5 
 

 
Stelling na: 24... a5 

 

25. Bb5! 

 

Een handigheidje van Tommy 
waardoor hij toch weer beter komt 
te staan nu. 
 
25... Rc7 
De tegenstander verdedigt goed. 
Zwart mag geen stuk gaan winnen 
met 25... Bxd4 26. Qxd4 Qxb5 
want dan staat ie mat: 27. Qa7# 
 
26. fxe6?! 

Dat is eigenlijk het opheffen van de 
spanning en daarmee geeft wit een 
gedeelte van zijn voordeel weg. Hij 
opent ook de f-lijn voor de tegen-
stander en dat blijkt niet handig te 
zijn. 
 
Hier is 26. g5! erg goed voor wit 
want zwarts pionnenstelling wordt 
zo erg zwak. Bijvoorbeeld: 26... 
hxg5 [26... exf5 27. gxh6 gxh6 28. 
Bd3! gevolgd door Lxf5 en zwart 
heeft een heleboel zwakke pion-
nen.] 27. Bxd7 Rxd7 28. Qxg5 
en wit staat al bijna op winst om-
dat g7 eraf gaat en de h-pion dan 
niet meer af te stoppen is. 
 
26... fxe6 27. Ba4 Rbc8 28. Qg3 
Ba6 29. Rd2 Bc4 
 

 
Stelling na: 29... Bc4 

 

30. Nf3? 

 

Voor de tweede keer wil hij uit de 
penning maar daar was geen reden 
voor. Bovendien komt zijn toren 
heel ongelukkig op de f-lijn te 
staan en nu is het ineens zwart die 
de leiding in handen neemt deze 
partij. 
Na 30. g5! had wit nog altijd een 
plusje gehad, maar het is wel moei-
lijk om verder te komen. 
 

30... Bxf2 31. Qxf2 
 
Gedwongen maar ineens zijn de 
kansen totaal gekeerd. 
 
31. Rxf2 faalt op 31... Nc5 32. 
Bb3 Ne4 
 
31... Qxf2 32. Rxf2 Rf8! 

 

 
Stelling na: 32... Rf8! 

 

Met een goed getimed remise-
aanbod van Tommy. De zwartspe-
ler wist niet hoe snel hij dat moest 
aannemen, maar hij staat inmid-
dels op winst! Toch kennelijk onder 
de indruk gekomen van Tommy's 
goede spel, maar dit aanbod aan-
nemen is een cadeautje. 
 
Na 32... Rf8! had bijvoorbeeld 
kunnen volgen: 33. b3 Ba6 34. 
Bxd7 Rxd7 35. Rg1 Rdf7 36. 
Rg3 Bb7 en tegen de dreiging ... 
d5-d4 met stukwinst valt niets te 
verzinnen. 
 
½-½ 
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23    Din 13 nov - Eindelijk weer een overwinning! 

Tommy heeft de negende ronde met zwart weten te winnen van de Indonesiër Tan, maar ook wel weer met een 
geweldige voornaam: Darren Emmanuel Aprillo. Hoe verzinnen die ouders dat toch? Tommy schuift dus wat op 
in het klassement en krijgt morgen een geduchte tegenstander. Daarover straks meer! 
 
De Nederlandse delegatie was erg ruim, voordat de ronde begon, aanwezig. Dus konden er nog wat plaatjes 
geschoten worden. 
 

 

Yichen Han, die het fantastisch doet in zijn toernooi, de jeugd t/m 12 jaar,  

moedigt Tommy aan voor de negende ronde.  (foto Petra Schuurman) 

 
 
Daarna worden de ouders zo snel mogelijk de zaal uitgebonjourd maar Petra knipte nog even wat fotootjes, toen 
de tegenstander binnenkwam. 
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Een zoekplaatje links. Ziet u Tommy zitten?  
 
Hij zat vandaag aan bord 20, dus ergens middenin aan deze ta-
fel. We zoomen maar even in, want het is inderdaad nauwelijks 
te zien... 
 
De foto is minder scherp, maar op de rechterfoto zit Tommy 
links. Het jongetje met het oranje jack is zijn tegenstander. 
 
(foto Petra Schuurman) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dan nu de partij. Van te voren wisten we dat het oppassen geblazen is tegen spelers uit dit land. Ze staan 
bekend om hun fantastische tactische inzicht. En dat bleek ook in de partij, want hoewel Tommy het strategisch 
veel beter aanpakte, werd hij in het middenspel bijna overrompeld door een truc. Na afloop bleek hij gezien te 
hebben wat er gebeurde en hij reageerde ook heel koeltjes. Omdat de tegenstander het daarna fout deed, kon 
Tommy twee stukken voor een toren en twee pionnen veroveren. Dat is materieel gezien gelijk, maar het gaat 
het er dan om of de speler die de lichte stukken heeft een aanval kan opzetten. Dat kon Tommy en de partij 
kende een abrupt slot omdat Darren alleen zijn eigen kansen zag, maar niet zag dat zwart mat in één dreigde. 
Dus was het meteen voorbij en mag Tommy weer omhoog kijken. Een zeer ingewikkeld potje waar hij goed 
doorheen is gekomen! 
 
I Tan, Darren Emmanuel   
J Grooten, Tommy   
 Santiago de Compostello `18  

 
1. e4 c5 2. Nf3 e6 3. d4 cxd4 4. 
Nxd4 Nf6 5. Nc3 d6 6. Bc4 
 
Een soort Fischervariant, hoewel 
Fischer deze zet vooral tegen de 
Najdorf speelde. 
 
6... Nc6 

 
Stelling na: 6... Nc6 

 
6... Be7 wordt ook vaak gespeeld. 
 

7. Nxc6?! 

 

Hier hoeft zwart bepaald niet bang 
voor te zijn. Hij krijgt meer pionnen 
in het centrum dan de tegenstan-
der. 7. Be3 is de hoofdvariant. 
 
7... bxc6 8. 0-0 Be7 9. Be3 0-0 
10. Qe2 Qc7 11. Rad1 
 
(zie diagram) 
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Stelling na: 11. Rad1 

 
11... d5 
 
Zwart heeft zijn zin na de ruil op c6, 
hij krijgt een sterk pionnencen-
trum. 
 
12. exd5 exd5! 

 

Dat is knap gezien. In aanmerking 
komt ook 12... cxd5 omdat zwart 
dan twee centrumpionnen heeft 
tegen wit nul. Maar hiermee kan 
zwart eigenlijk nauwelijks iets be-
ginnen. 
 
13. Bb3?! 

 

De loper staat met 13. Bd3 beter 
op d3. 
 
13... Bd6 
 
Nog sterker was 13... Ng4 omdat 
wit niet alleen een verzwakking van 
zijn koningsstelling moet toelaten 
maar vooral verliest hij de belang-
rijke loper op e3 tegen een paard. 
Het zwarte loperpaar is daarna op-
permachtig. Een voorbeeld: 14. g3 
Nxe3 15. Qxe3 Bh3 16. Rfe1 
Rae8 en zwart staat voortreffelijk. 
 
14. h3 
 
(zie diagram) 
 
Deze verzwakking is minder erg. 
 

 
Stelling na: 14. h3 

 

14... a5 
 
Dreigt ...Ba6. Altijd goed om op 
een klein trucje te spelen. 14... Re8 
is de normale zet. 
 
15. Qf3 Ba6 16. Rfe1 Rab8 
 
De toren staat waarschijnlijk beter 
op e8. Zwart kan het beste verdub-
belen op de e-lijn. 16... Rae8. 
 
17. Bd4 
 

 
Stelling na: 17. Bd4 

 

17... Nd7?! 

 

Ineens begint wit activiteit te krij-
gen. 17... Ne8 was misschien 
noodzakelijk, maar dat was niet 
makkelijk te zien. 
 
18. Qg4?! 

 

Gelukkig profiteert wit niet. Hier 
kon wit zomaar een kansrijk offer 
brengen. Dat zou dan als volgt 
gaan: 18. Bxd5 cxd5 19. Nxd5 

19... Qb7? zou meteen verliezen: 
20. Qg4 g6 [20... f6 21. Qe6+ 
Kh8 22. Qxd6] 21. Bc3! en te-
gen de dreigingen Dd4 of Dh4 valt 
weinig te beginnen. Of 19... Qxc2 
20. Qg4 en nu blijkt ineens wat er 
aan de hand is: het paard op d7 
staat nu ongedekt en er dreigt mat 
op g7. 20... Qg6 21. Qxd7  

 

 
Stelling na: 21. Qxd7 

 

en plotseling staat zwart een 
pion achter en is zijn mooie pion-
nencentrum als sneeuw voor de 
zon verdwenen. 
 

18... Ne5! 

 

Goed gezien, dit slaat de aanval af. 
 
19. Qg3 Ng6 
 
Alles is weer onder controle. 
 
20. Qf3?! 

 

20. Qe3 was de minste van alle 
kwaden. 
 
20... Rfe8 21. Ba4 
 

 
Stelling na: 21. Ba4 
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Het is weer oppassen voor zwart. 
De tegenstander doet niet zomaar 
deze zet. 
 
21... Bb7? 

 

Ai, het is hem niet opgevallen dat 
er iets dreigde... Nu zou zwart na 
21... Ne5 22. Qg3 Re6! niets te 
vrezen hebben gehad. Sterker nog: 
hij staat duidelijk beter. 
 
22. Rxe8+! 

 

De nauwkeurige volgorde zelfs. 
 
22... Rxe8 23. Nxd5!? 

 

 
Stelling na: 23. Nxd5!? 

 

Hier staan Indonesiërs om bekend: 
ze zijn tactisch heel gevaarlijk. 
 
23... Qb8! 

 

Maar Tommy blijft heel koelbloe-
dig. 
 
24. Bc3? 

 

A) Het witte paard kan niet weg, 
bijvoorbeeld met 24. Nc3? omdat 
zwart dan een mooie aftrekaanval 
heeft en daarmee materiaal wint: 
24... c5! 25. Qg4  
 
(zie analysediagram) 

 
Stelling na: 25. Qg4 

 

A1) Meteen slaan op d4 levert 
niet veel op na 25... cxd4 26. 
Bxe8 dxc3 [26... Qxe8 27. 
Qxd4 is onduidelijk.] 27. bxc3 en 
hoewel zwart twee stukken voor 
een toren heeft, is het niet dui-
delijk omdat de zwarte stukken 
niet zo goed samenwerken. 
 
A2) 25... h5!! Die moet zwart dan 
ook nog even vinden... 26. Qg5 
[Niet 26. Qxh5? wegens 26... 
Bh2+ 27. Kh1 Bxg2+! 28. 
Kxg2 Nf4+ en zwart wint de 
dame!] 26... cxd4 27. Bxe8 
Qxe8 Dit is het verschil. De 
zwarte stukken gaan nu veel be-
ter samenwerken. Bijvoorbeeld: 
28. Nb5 Bf4 29. Qf5 Qc6 en 
zwart wint. 
 

B) Alleen met 24. Qb3! had wit 
zijn schijnoffer kunnen rechtvaar-
digen. 24... Re6!  

 

 
Stelling na: 24... Re6! 

 

geeft dan een gelijke stelling te 
zien: [Want na 24... cxd5? 25. 
Bxe8 Qxe8 hangt de loper op b7. 
26. Qxb7] 25. Ne3 c5 26. Bc3 en 
zwart uiteindelijk toch niet minder. 

 

24... cxd5! 

 

Heel juist, zwart krijgt twee stuk-
ken voor een toren en een pion. Er 
gaat zelfs nog een pion verloren, 
maar de stukken van zwart kunnen 
mooi samenwerken. 
 
25. Bxe8 Qxe8 26. Bxa5 
 

 
Stelling na: 26. Bxa5 

 

26... Qb5?! 

 

Gek genoeg niet de beste zet. Ver-
moedelijk moet zwart op aanval 
spelen. En dat kan met 26... Qc6 
27. Bc3 h5! en is goed voor zwart. 
 
27. Qc3?! 

 

Wit moet dames proberen te ruilen 
en daarom is 27. Qb3! een goede 
reactie. 27... Qc6 [27... Qd7 28. 
Qb6 en Dd8 volgt.] 28. Qb6 en 
dameruil valt niet te voorkomen. 
 
27... Be5 28. Qb4 Qc6 29. c4 
 

 
Stelling na: 29. c4 
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Voor de partij worden han-
den geschud  

(foto Petra Schuurman) 

Hij blijft op trucjes spelen. 
Opnieuw was 29. Qb6 de beste 
zet. De volgende variant is dan nog 
wel essentieel: 29... Qxc2 30. 
Qd8+ Nf8 31. Re1 Bd4 32. 
Bb4 Qxf2+ 33. Kh2 Bc5 34. 
Bxc5 Qxc5 35. Re8 en het blijft 
een heel gevecht. 
29... d4! 

 

Tommy laat zich de kaas niet meer 
van het brood eten. Hij creëert niet 
alleen een matdreiging maar ook 
meteen een gevaarlijke vrijpion. 
Zwart staat duidelijk beter maar de 
tegenstander is nog steeds met 
zijn eigen kansen bezig... 
A) Je zult toch zomaar 29... dxc4?? 
spelen, dan ben je meteen het 
haasje: 30. Rd8+ Nf8 31. Qxf8# 
 

B) Ook 29... Qxc4?? is vreselijk: 30. 
Qxc4 dxc4 31. Rd8+ Nf8 32. 
Bb4 en wit wint. 
 
30. Qb6?? Qxg2# 
 
En toen konden de stukken snel in 
de doos terug!  
 
0-1 

 

 

24    Woe 14 nov - Schaaksite 

Tommy speelt vandaag tegen Alexander Wang, de kampioen van de Verenigde Staten t/m 7 jaar van het vorige 
jaar. Door te Googlen konden we dit ontdekken, want op chess.com stond een leuk stukje over deze kampioen-
schappen. Dat kunt u hier lezen. 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Deze ochtend heeft Herman een stukje voor Schaaksite, u weet wel, die prachtige Nederlandstalige site - opge-
richt door Kees Schrijvers - geschreven over het toernooi. In het verhaal wordt vooral ingegaan op de opmerke-
lijke prestaties van Yichen Han bij het WK t/m 12 jaar. Nadat hij met een nul had moeten beginnen omdat hij 
zijn vliegtuig miste, is hij helemaal opgeklommen naar de top van de ranglijst. Als hij vandaag wint van de kop-
loper, een sterke Indiase IM, die gisteren wel verloor, kan hij hem voorbij met nog twee ronden te gaan! Het 
stukje is getiteld "Yichen Han in de top bij het WK Kadetten t/m 12 jaar". 
 
 
 
 

https://www.chess.com/
https://www.chess.com/news/view/chesskid-crowns-7-national-champions-in-its-7th-year
https://www.schaaksite.nl/
https://www.schaaksite.nl/2018/11/14/yichen-han-in-de-top-bij-het-wk-kadetten-t-m-12-jaar/
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Machteld met haar vader en Tommy met zijn moeder (foto Zhaoqin Peng) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

25    Woe 14 nov - De Amerikaan was te sterk... 

Helaas het is niet gelukt om de Amerikaan Alexander Wang te verslaan vandaag. Tommy moest na 38 zetten 
zijn koning omleggen. Op het bord kwam de Drakenvariant van het Siciliaans. 
 

Dat het een zeer moeilijke opening is, bleek al snel 
want beide spelers hadden moeite om de optimale 
voortzettingen te vinden. Na een aantal zetten stond 
wit toch wel aardig, maar dan moest hij het juiste 
plan vinden. Dat deed Tommy aanvankelijk heel goed, 
maar even later bleek toch dat de stelling te moeilijk 
was. Hij speelde zijn loper naar f4 en dat bleek later 
geen gelukkig veld te zijn. Alexander profiteerde heel 
knap met een dubbele aanval van de dame, waarmee 
hij een pion won. Maar Tommy vocht uitstekend te-
rug en leek het even later - ondanks pionverlies - 
toch weer een gelijke stelling bereikt te hebben. De 
tegenstander heeft ondertussen nóg een heel ge-
mene truc met de dame op a5 in de stelling gevloch-
ten.  Wit mag niet 22. Rxe7?? spelen wegens Voor de partij (foto Petra Schuurman) 
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…Qxe1! Knap gezien van allebei, Tommy loopt niet in de truc!  Het werd toen een uiterst moeilijke en ingewik-
kelde manoeuvreerpartij die op een gegeven moment beide spelers boven het hoofd groeide.   
 
Wit heeft veel ruimte, maar ze hebben dan alle-
bei geen plan. Dan volgt er echter 27. Df4? en 
dat blijkt geen gelukkige zet te zijn. Het laat 
…Ph5 en Pxg3 toe, waarna wit niet alleen zijn 
loper voor een paard moest inleveren, maar ook 
nog met een lelijke dubbelpion is komen te zit-
ten.  
 
Deze nieuwe klap komt hij niet te boven. Hij ver-
liest nog een pion en de tegenstander wikkelt 
goed af. Het was een moeilijke partij voor 
Tommy tegen een zeer sterke tegenstander. 
 
 
 
 
 
 
I Grooten, Tommy   
J Wang, Alexander   
 Santiago de Compostello `18  

 
1. e4 c5 2. Nf3 d6 3. d4 cxd4 4. 
Nxd4 Nf6 5. Nc3 g6 6. Bc4 
Bg7 7. 0-0 
 
De zogenaamde 'Oude Draak' 
maar dat speelt men met de loper 
op e2. 
 
7... 0-0 8. Re1 
 

 
Stelling na: 8. Re1 

 

8... Nbd7?! 

 

Dit is niet de normale zet in de 
Draak. 
 
8... Nc6 was logischer. Er dreigt 
misschien zelfs ...Pxe4. 9. Be3?! 
kan niet zo goed vanwege 9... Ng4! 

 

9. Nb3 
 
Dit past wel in het schema van de 
'Oude Draak'. 
 
9... Ne5 10. Bf1 Be6 
 

 
Stelling na: 10... Be6 

 

Op deze manier is het toch weer 
redelijk in orde gekomen voor wit. 
 
11. Nd5! 

Dit is inderdaad het gebruikelijke 
plan. 
 
11... Rc8 12. c3 
 
De loper op g7 is ingeperkt. 
 
12... Nc4 13. Bxc4 Rxc4 14. 
Qd3 Rc8 
 

 
Stelling na: 14... Rc8 

 

Wit heeft het nodige bereikt, hoe-
wel hij zijn loperpaar heeft moeten 
inleveren. Hij moet nu druk gaan 
zetten op e7. 
 
15. Bf4?! 

 

Halverwege de partij (foto Zhaoqin Peng) 
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Hier doet de loper niet zoveel. De 
normale zet is nu 15. Bg5! en dan 
moet zwart, ofwel een dubbelpion 
toelaten, ofwel het paard op d5 
eraf halen. 15... Bxd5 16. exd5 
Hier heeft wit druk op e7: verdub-
belen op de e-lijn en het is voor 
zwart niet zo makkelijk om los te 
komen. 
 
15... Bxd5 16. exd5 Qd7 17. 
Re2!? 

 

Hij vindt hier ook het logische plan. 
 
17... Rfe8 
 

 
Stelling na: 17... Rfe8 

 

18. Rae1?! 

 

Vermoedelijk had hij even een 
luchtgat moeten maken met 18. h3 
vooral om ...Dg4 te voorkomen, zo-
dat hij alsnog Lg5 kan doen. De lo-
per op f4 staat ongedekt en daar 
kan zwart van profiteren zoals we 
in de partij gaan zien. 
 
18... Qa4! 

 

Een dubbele aanval! De loper op f4 
hangt en pion a2... 
 
19. Nd4?! 

 

Dit kost nog een pion. Als hij nu 19. 
Bg5 had gevonden 19... Qxa2 20. 
Bxf6 Bxf6 21. Nd2!? dan staat 
de zwarte dame behoorlijk ingeslo-
ten en moet zwart oppassen dat 

wit niet snel met Pe4 tevoorschijn 
komt. 
 
19... Qxa2?! 

 

 
Stelling na: 19... Qxa2?! 

 

Zwart kon een centrumpion van 
het bord nemen met 19... Nxd5! , 
maar gelukkig doet hij het niet. 
 
20. b3! 

 

Goed gevonden zodat de schade 
nu beperkt blijft. 
 
20... Qa5 21. c4 
 
Pion d5 is goed gedekt en wit heeft 
nog altijd de druk over de e-lijn. 
 
21... a6 
 
De tegenstander zit vol gemene 
trucjes. 
 
22. h3!? 

 

Een nuttig zetje. 
 
A) Een pion nemen op e7 zou on-
middellijk de partij kosten vanwege 
de verborgen 'röntgendekking' 22. 
Rxe7?? Qxe1+!! 23. Rxe1 
Rxe1+ en zwart wint. 
 
B) Misschien was 22. Bd2 een be-
ter idee: 22... Qc7 23. h3 en het is 
voor zwart niet makkelijk om ver-
der te komen. 
 

22... Qc7 
 
Hij gaat terug en dat is een beetje 
passief. Met zoveel ruimtevoordeel 
staat wit niet minder. Maar wellicht 
had zwart 22... Nxd5!? kunnen 
spelen: 23. cxd5 Qxd5 hoewel wit 
zich misschien net kan redden met 
24. Qf3 Qxd4 25. Rxe7 Rxe7 
26. Rxe7 en zwart moet enorm 
oppassen. Pion f7 gaat hangen en 
ook b7 staat in. 
 
23. Bg3 
 
Het is goed om de loper gedekt te 
zetten, maar de loper doet hier niet 
zoveel. Opnieuw had hij de druk 
moeten opvoeren met 23. Bg5 h6 
24. Bh4 en zwart moet maar zien 
hoe hij zijn pluspion gaat benutten. 
 
23... Qd7 24. Kh1 
 
Wit heeft geen plan. 
 
24... Bh6 
 
Zwart eigenlijk ook niet. 
 
25. Qf3 Ra8 
 

 
Stelling na: 25... Ra8 

 

Hij is misschien ...a6-a5-a4 van 
plan, maar daar komt het niet van. 
 
26. Rc2 
 
Ook hier was het verbeteren van de 
loper weer het beste. Na 26. Bh4 
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Foto Mevr. Wang, moeder van Yichen 

Bg7 27. Qd3 hebben we een stel-
ling waarin zwart zijn plannen maar 
moet laten zien. 27... a5 is dan niet 
zo geweldig vanwege 28. Nb5 a4 
29. bxa4 Rxa4 30. Re3 en even-
tueel kan wit gaan tripleren op de 
e-lijn. 
 
26... Bg7 27. Qf4? 

 

Dit laat zomaar ...Nh5 toe. 27. 
Bh4 was beter. 
 
27... Nh5 28. Qd2 Nxg3+ 29. 
fxg3 
 
Nu heeft wit zomaar de loper tegen 
een paard moeten inleveren maar 
ook is zijn pionnenstructuur ver-
zwakt. Daarbij is de zwarte loper 
erg sterk geworden. 
 
29... Qc7 
 

 
Stelling na: 29... Qc7 

30. b4!? 

 

Dat is nog niet zo gek! Tommy 
vecht terug. 
 
30... Rac8 31. b5? 

 

Maar nu raakt hij de draad hele-
maal kwijt. Dit kost zomaar een 
tweede pion door een penning. 
 
A) Het plan is 31. c5? maar direct 
faalt op 31... dxc5 32. bxc5 Qxg3 
en zwart heeft een tweede pion. 
 
B) Beter was 31. g4 om daarna 
met c4-c5 te kunnen werken. 
 
31... Bxd4 
 
Die heeft hij gemist. 
 
32. Qxd4 axb5 33. Rec1 bxc4 34. 
Rxc4 Qd7 35. Qc3 Rxc4 36. 
Qxc4 
 

 
Stelling na: 36. Qxc4 

 

36... Rb8! 

 

Dat doet de Amerikaan goed. To-
ren achter de vrijpion en gaan sto-
men. Het is inderdaad verloren. 
 
37. Qc7 Qxc7 38. Rxc7 Kf8 
 
Opgegeven. Misschien een beetje 
vroeg omdat je altijd even kunt kij-
ken hoe goed de techniek van de 
tegenstander is. 
 
0-1 
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Tommy tegen Ivanov, de Macedoniër (foto Petra Schuurman). 

26    Don 15 nov – Tommy vergeet een stuk te winnen... 

Het was een zwaar toernooi en helaas heeft Tommy ook in de elfde en laatste ronde verloren. Naar eigen zeggen, 
zag hij spoken. Dan wil het daarna natuurlijk niet meer vlotten. Hij had een stuk kunnen winnen, maar deed dat 
niet... 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Hij speelde vandaag tegen een Macedoniër. Tommy wist niet dat dit land ook in 
Europa lag... De jongen bleek meer dan een kop groter, zijn pa was ook ongeveer 2 
meter lang. Voor de partij leek het erop dat Tommy een beetje verhoging had. Bijna 
twee weken hotel waarin vrijwel geen groenten werden geserveerd, hebben toch 
hun tol geëist. Overigens zal hij nooit zeggen dat het daaraan lag. Hij wil nu toch 
wel graag naar huis terug. Morgen gaat er pas heel laat een vlucht terug naar Ne-
derland, dus hij zal het nog even moeten volhouden... 
 
Inmiddels is de prijsuitreiking bezig en zitten alle deelnemers en hun aanhang in 
een grote zaal te kijken naar een grote show. Volgens betrouwbare bronnen is er 
een goochelaar, komen er doedelzakken voorbij en werd er een mooie PowerPoint-
presentatie met foto's getoond. Laat daar nu ook Tommy even voorbij kwam. Petra 
was net op tijd om hier een foto van te maken 😊. 
 
 



Weblog vanTommy bij het WK Kadetten -52- 

 

© Schaakcentrum Sterk Spel (www.sterkspel.nl) - 2018  

Blik in de zaal vanaf de webcam van de toernooi-organisatie 

27    Vrij    16 nov - Partijanalyse 

De rookwolken zijn opgetrokken in Santiago de Compostello. De prijsuitreiking duurde erg lang met volksdansen, 
doedelzakken en van alles en nog wat. Pas heel laat kwamen de kinderen aan bod, over wie het nu eigenlijk ging. 
Machteld stond nog op het podium met een gedeeld derde plaats! In de jeugdcategorie t/m 8 jaar, waar Tommy 
aan deelnam was er ook een meisje dat erg hoog eindigde, de vierde plaats. 
 
Inmiddels is ook zijn laatste ronde onder de loep genomen. Deze partij speelde hij voortreffelijk en op een gege-
ven moment kreeg hij het voor elkaar om met een pionvork een stuk te winnen. De tegenstander viel in zijn 
wanhoop nog even een ongedekt stuk van Tommy aan... Maar in plaats die gewoon weg te zetten, sloeg hij één 
van de twee witte stukken die hij sowieso zou hebben gewonnen. Heel erg zonde, want dan zou hij zijn toernooi 
toch nog mooi beëindigd hebben. Zoals het ging stond het gelijk, maar Tommy verloor door een trucje van de 
tegenstander een pion. Gelukkig ging die ook niet helemaal goed verder en had hij nog remise kunnen maken. 
Maar ook deze kans bleek niet aan hem besteed... Het toernooi had net iets te lang geduurd. Niettemin een zeer 
leerzame ervaring! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
I Ivanov, Andrey   
J Grooten, Tommy   
 Santiago de Compostello `18  

 
1. d4 d5 2. Bf4 c5 3. e3 Nc6 4. c3 
Nf6 5. Nf3 Qb6 6. Na3 a6 
 
6... c4 7. Qc1 Bf5 
 
7. Qb3 Qd8 8. dxc5 e6 9. Qb6 

 
Stelling na: 9. Qb6 

9. Be2 is nog bekend uit een partij 
Pacheco – Lenderman, 2017. 
 
9... Qxb6 10. cxb6 Nd7 11. Bc7 
Bc5 12. b4?! Nxb4! 13. cxb4 
Bxb4+ 14. Nd2 Bxa3 15. Bd3 
 
(zie diagram) 
 
15... Bc5 
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Stelling na: 15. Bd3 

 
Nu was 15... Nc5!? 16. Bc2 a5 al 
heel goed voor zwart. Veld a6 
wordt vrijgemaakt voor het paard 
en zo kan de loper op c7 verdreven 
worden. 
 
16. Rb1 0-0 17. Nf3 Re8 18. e4 
e5!? 19. 0-0 
 

 
Stelling na: 19. 0-0 

 

19... f5! 

 

Sterk spel! 
 
20. exd5 
 
Dit kost een stuk, maar anders had 
wit sowieso ook een probleem ge-
had. 
 
20... e4 21. Rfe1 Nf6 
 
Ontwikkelen en tegelijkertijd Te8 
dekken waardoor zwart nu gewoon 
een stuk kan winnen. 
 
22. Rec1 
 

Wit weet het niet meer, hij pro-
beert verwarring te zaaien. 
 
22... Ba3 23. Rc3 
 

 
Stelling na: 23. Rc3 

 

23... exd3? 

 

Waarom? De vork blijft in tact; 
zwart moet gewoon zijn loper op 
een veilige plek neerzetten en wint 
dan een stuk. 
 
Nu gewoon je loper redden met 
23... Bf8! en daarna een stuk op-
halen vanwege de pionvork zou ge-
noeg zijn geweest voor de overwin-
ning. 
 
24. Rxa3 Nxd5 25. Rxd3 Be6 
26. a3 Rac8 
 
In elk geval staat zwart niet minder, 
zijn ontwikkeling is nu helemaal 
voltooid. 
 
27. Re1 
 

 
Stelling na: 27. Re1 

 

27... Kf7?! 

 

Niet zo handig vanwege het 
schaakje... 
 
A) 27... h6 was een goede voorbe-
reidende zet geweest. 28. Nd4 
Kf7 was volledig in orde voor 
zwart. 
 
B) Tommy heeft gezien dat 27... 
Nxc7? niet zo goed was wegens 
28. bxc7 Rxc7 29. Rde3 en de 
penning wordt zwart fataal. 
 
28. Ng5+ Kf6 29. Nxh7+ Kg6 
 

 
Stelling na: 29... Kg6 

 

30. Nf8+! 

 

Zo redt wit zijn ingesloten paard. 
 
30... Rxf8 
 
30... Kf7 31. Nxe6 Rxe6 32. 
Rxe6 Kxe6 was ook nog helemaal 
gelijk. 
 
31. Rxe6+ Kf7 32. Rd6 Rfe8 
 
Een grapje 
 
33. Rd7+ 
 
33. R6xd5?? Re1# 
 
33... Kg8 34. f3 
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Stelling na: 34. f3 

 

34... Ne7? 

 

Nu gaat het mis. 
 
De enige zet was 34... Nf6 35. 
R7d6 Kf7 en dan doorploeteren. 
 
35. Rd8? 

 

De tegenstander doet het ook fout. 
Hij wil afwikkelen maar het eind-
spel is niet makkelijk te winnen. 
 
Was heel sterk geweest. 35. Be5 
 
35... Rexd8 36. Rxd8+ Rxd8 37. 
Bxd8 
 

 
Stelling na: 37. Bxd8 

 

37... Nc6?! 

 

Het was logischer geweest om het 
paard in het centrum te zetten met 
37... Nd5! Het paard beheerst be-

langrijke veld én het valt pion b6 
aan. De loper wordt ook ingeperkt 
in zijn bewegingsvrijheid. 

 
38. Bc7?! 

 

38. Bh4 was beter. 
 
38... Na5 39. Bd6 Nc4 40. Bc5 
Kf7 41. a4 Nb2 
 
Het paard wil pion a4 opjagen. 
 
Meer met de koning doen, naar het 
centrum dus, is hier het parool. 41... 
Ke6! 42. h4 g6 43. Bf2 Nd2 en 
het is bepaald niet eenvoudig voor 
wit om voordeel aan te tonen. 
 
42. a5 
 

 
Stelling na: 42. a5 

 

42... Ke6 
 
Dat kost pion g7 en dan heeft wit 
een sterke h-pion, maar zwart 
krijgt a5 ervoor terug en dan kan 
het nog interessant wordne. De 
randpion is overigens de vijand van 
het paard. Maar hij hoeft nog niet 
te wanhopen. 
 
Dan had het beter meteen terug 
kunnen gaan met 42... Nc4 43. 
Bb4 f4! en ook hier moet er nog 
heel wat bewezen worden. 
 
43. Bd4 Nc4 44. Bxg7 Nxa5 45. 
Kf2 Nc4 46. Bd4 

 
Stelling na: 46. Bd4 

 

46... a5? 

 

Dit is pas de echte fout. 
 
Als Tommy nu 46... Kd5! had ge-
probeerd had het nog erg span-
nend kunnen worden. Want na 47. 
Ba1 Nxb6 48. g4 fxg4 49. fxg4 
Ke4 ligt remise binnen handbe-
reik. 
 
47. h4 a4 
 
Dit heeft geen zin. 
 
48. h5 Kf7 49. g4! 

 

Hij laat de pionnen gezamenlijk op-
rukken en dat heeft hij goed gezien. 
Het is afgelopen helaas... 
49... a3 
 
49... fxg4 50. fxg4 Kg8 helpt ook 
niet meer na 51. g5 Kh7 52. Kg3! 
De koning moet ook helpen. 
 
50. g5 a2 51. g6+ Ke7 52. h6 
Nxb6 53. h7 Nc4 54. h8=Q b5 
55. g7 b4 56. Qf8+ 
 
1-0 
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28    Vrij    16 nov - Toernooiverslag 

We zijn druk bezig om met behulp van dit weblog een toernooiverslag in elkaar te sleutelen. Daar zullen uitge-
breidere analyses worden opgenomen dan die op dit weblog zijn verschenen. En verder natuurlijk foto's en 
andere illustraties. We willen hiermee in elk geval de donateurs een groot plezier doen. Maar iedereen die be-
langstelling heeft kan zich melden via e-mail: hgrooten@xs4all.nl.  
 
Het weblog wordt nog niet helemaal afgesloten. Want volgende week staan er nog een paar dingen op stapel 
die we graag nog zullen opnemen. Wat dat is, blijft nog even een verrassing! 
 
 
 
 
 
 

29    Vrij 16 nov - Weer thuis 

Na een vermoeiende vlucht, waarbij het vliegtuig pas rond 22:30 uur op Schiphol aankwam, is Tommy weer 
thuis. Wel op een memorabele dag, want dezelfde avond won het Nederlands voetbalelftal in de Kuip te Rotter-
dam van wereldkampioen Frankrijk. Het werd 2-0 door goals van Wijnaldum en Memphis. 
 
 
 
 

30    Zat 17 nov - Einduitslag 

Natuurlijk kunnen we een toernooi niet afsluiten zonder de cijfertjes te geven. In de leeftijdscategorie t/m 8 
jaar, was de Amerikaan Yuvrai Chennareddy ongenaakbaar. Hij werd wereldkampioen met de ongelooflijke score 
van 10,5 uit 11. Tommy viel door zijn laatste twee nullen terug naar een 50% score waarmee hij 60ste werd. 
Het kost hem ook de nodige ratingpunten, maar daar ligt hij niet wakker van. Die haalt hij zo weer in... 
 
 
 
De eindstand aan kop: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:hgrooten@xs4all.nl
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Tommy’s persoonlijke resultaten: 
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31    Woe 21 nov - Schaaktafeltje! 

Tijdens het toernooi werd Herman thuis gebeld. Een mevrouw had op 
het internet het telefoonnummer gevonden en ondertussen gezien 
dat Tommy aan het toernooi bezig was. Zij vertelde dat ze een buur-
man op leeftijd heeft en dat die binnen afzienbare tijd gaat verhuizen. 
 
Hij had al die tijd een prachtig schaaktafeltje met, zo mogelijk, nog 
mooiere stukken erbij. Deze mevrouw had het schaaktafeltje in beheer 
en zocht naar een goede bestemming. Zij vroeg zich af of Tommy 
hierin geïnteresseerd was. Dat was hij zeker! Dus togen wij afgelopen 
woensdag naar het dorpje Esch, vlakbij Boxtel. 
  
Dat was een aangename verrassing! Het bord is heel groot en de sier-
schaakstukken representeren Spaanse ridders, hoe toepasselijk is dat. 
We zijn deze mevrouw uit Esch erg dankbaar! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

32    Vrij 23 nov - Spreekbeurt op school 

 
 
Vandaag hield Tommy een spreekbeurt op school over zijn 
avonturen in Spanje. Samen met zijn vader heeft hij een Po-
werPointpresentatie in elkaar gesleuteld om de kinderen uit 
zijn klas iets te vertellen over het toernooi. Hij kon van alles 
laten zien, zoals de cadeautjes die hij van sommige tegenstan- 
ders had gehad. 

  
 

De presentatie werd een 
soort topografie, want 
Tommy liet de kinderen 
horen uit welk land zijn te-
genstanders kwamen en 
liet ze op een kaartje zoe-
ken waar dat land in de 
wereld ligt. Ze vonden het 
erg leuk! Hiermee sluiten 
we het weblog definitief 
af. 

  Tommy tijdens zijn spreekbeurt  

(foto juf Stella Sneijders) 
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Naschrift 
 

Het toernooi zit er op. Het was een lang en enerverend toernooi dat veel heeft gebracht. De schat aan ervaringen 
die onze zoon heeft opgedaan, zal hem lang bijblijven. En het is niet alleen schaaktechnisch dat Tommy veel 
heeft opgeschoten maar ook op andere gebieden. Hij heeft een lange reis gemaakt, hij heeft voor het eerst in 
zijn leven in een vliegtuig gezeten, hij heeft zich in een vreemd land met veel buitenlandse kinderen 12 dagen 
opgehouden en hij heeft Spaans gegeten. En dat was voor hem ook bijzonder. Voor het kleine presentje dat 
Tommy aan al zijn tegenstanders gaf, kreeg hij ook het nodige terug. En dat vond hij heel leuk. We zijn ook zijn 
coach, mevrouw Zhaoqin Peng, veel dank verschuldigd. Zij heeft niet alleen in het voortraject, maar ook tijdens 
het toernooi haar uiterste best gedaan om hem zo goed mogelijk beslagen ten ijs te laten gaan. Als de kinderen 
al lang en breed in bed lagen, zat Peng te zoeken naar mogelijke partijen en andere informatie over een tegen-
stander. Om met die informatie het nodige te doen in de voorbereiding op de wedstrijddag zelf. Ook tijdens de 
partij leefde zij heel erg mee. In dit verband is het wel leuk om even een paar berichtjes uit onze onderlinge 
Whatsapp-conversatie weer te geven tijdens de zevende ronde waarin Tommy met zwart een sterke Pool in het 
eindspel aan het wegschuiven was. Ik kreeg een foto te zien waarop ik een beetje de stelling kon zien. 
 
ZP:  Tot nu toe speelt hij echt sterk 

HG:  Ziet er goed uit maar de tegenstander is taai. 

ZP:  Nu Pd6+Kxg5 

HG:  Tweede pion! 

ZP:  Ke4, als Tommy f2 speelt, wint hij toch? 

   Gedaan! 

   Txf2, a2, Txa2 Txa2, Kxe5 Te2+, Kd5 Kf6, Kxc5 

HG:  Hij speelt goed! 

ZP:  Shit 

   Blunder 

HG:  Wat nu?? Ai 

ZP:  g5, Pe4+ Kf5??? Pg3 

   Oooh 

   Hij speelt weer te snel 

   Ooooooom 

   Sorry 

HG:  Wat jammer… 

   Toch weer tactiek 

ZP:  Tactiek oefenen 

   Zeggen we vaak genoeg, toch… 

   Zonde van zo een technisch sterke partij 

 
Met deze app-wisseling moet hij dan maar zijn voordeel doen!  
 
De organisatie van het toernooi was niet super. De speelzaal was een gedeelte van een museum waar op last 
van de brandweer slechts 1000 mensen tegelijk binnen mochten zijn. Als er dan ongeveer 800 kinderen zijn die 
meedoen aan het toernooi, met evenzovele ouders/begeleiders/coaches dan is dat natuurlijk vragen om moei-
lijkheden. Dus werd de deur bij de ingang regelmatig dicht gedaan, terwijl er buiten in de regen deelnemers 
stonden te wachten… Tommy heeft daar niet zo’n last van, die blijft meestal vrolijk, hij heeft zich er in het geheel 
niet aan gestoord, in tegenstelling tot coaches van verschillende landen die het hoog opnamen en zelfs opriepen 
tot een boycot van het toernooi. Daar is het gelukkig niet van gekomen, want zo heeft onze zoon een onverge-
telijke herinnering opgedaan aan, voor hem in elk geval, zeer bijzondere uitzending. Je weet nooit hoe hij zich 
ontwikkelt en misschien blijft het wel bij deze ene keer. Zijn ouders zijn allebei schakers, maar zij zijn ook schaak-
trainer en coach geweest bij EK’s en WK’s. Daarmee hebben ze kennis gemaakt met van spanning vertrokken 
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gezichtjes, vooral uit het Oostblok. Kinderen die een immense druk 
op hun schouders voelen. Druk die ze misschien zichzelf opleggen, 
maar die soms ook andere oorzaken hebben die we hier liever niet 
zullen benoemen. We vinden het mooi als een kind in staat wordt 
gesteld om zijn hobby zo goed mogelijk te kunnen uitoefenen. En 
als hij iets anders wil, mag dat van ons ook. Beter worden in een 
sport kan alleen als een speler oprecht geïnteresseerd is in waar hij 
mee bezig is en ook de wil om beter te worden heeft. Dat valt voor 
iemand op 8-jarige leeftijd allemaal nauwelijks vast te stellen. Hij 
hoeft van ons niets, hij mag ‘alles’. Vandaar dat wij graag deuren 
voor hem openen die wellicht anders gesloten zouden blijven.  
 
En dat wij zoveel hulp mochten ontvangen, zowel in materiële als 
in morele zin, daar wij heel erg dankbaar voor. En we weten zeker 
dat Tommy dit ook allemaal op prijs heeft gesteld, zeker als hij hier 
veel later op zal terugkijken! 
 
Herman Grooten, 
Eindhoven 27 november 2018. 

 
 
 


