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Kraker(s) onbeslist 

1.  

Stelling 1 komt uit de partij tussen Sander en Ad, 
waarin Sander met Lb8 voor het verkeerde veld kiest. Indien Ld8!, dan had de winst hem niet meer 

ontgaan. 
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Eigenlijk stond er maar één echte kraker op het programma in de derde ronde 

van de laatste periode. Koplopers en titelkandidaten Sander van Dijk en Ad 

Kroot kruisten de degens. 

Door afwezigheid van Hans Sinnige en Robert Prins en de nederlagen van Leon 

van Gelder en Nico Pol kwam ook de partij tussen Hans Remmers en Ron 

Verhoofstad in aanmerking voor het predicaat kraker. Wel iets minder, want 

daarin ging het om de derde plaats. 

Sander van Dijk – Ad Kroot 

De voorgaande 4 duels eindigden in 2-2, beiden één keer gewonnen en 2 remises. 

Voor de eventuele winnaar zou de rode loper naar het kampioenschap uitgelegd zijn 

geweest. Beiden gingen voortvarend van start waar Ad, zoals Sander het omschreef 

“niet zo snel moeilijk had hoeven te staan als hij niet zo hard aan had komen rennen.” 

Iedereen voorzag al een winst voor Sander, behalve Ad die misschien tegen beter 

weten in toch bleef geloven in een foutje van Sander. En die kwam er. Zie stelling 1 

na de 27e zet van zwart (Lf5). De computer (Fritz) beoordeelt deze stelling met ruim 

+3.50 voor wit. 
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Sander onderbreekt de zwarte torens met 28. Lb8 maar 28. Ld8 was winnend 

geweest. 

In de partij volgde 28. Lb8 Lg6 29. Lxg6 Dxg6 en Sander ging akkoord met remise. Hij 

had de tijd en de fut niet meer om een nieuw aanvalsplan op te zetten, ondanks het 

feit dat Fritz de stelling na 30. Db3 nog steeds als beter tot winnend beoordeelde. 

Na Lxd8 kan (moet) hetzelfde volgen maar dan blijft die mooie vrijpion op e7 gedekt 

staan. Een gemiste kans om een voorschot op zijn 7e titel te nemen. 

Hans Remmers – Ron Verhoofstad 

Er kwam een Ben-Oni op het bord. Waar deze opening nogal eens vuurwerk oplevert 

bleef het in deze partij een beetje tam. Hans stond iets beter maar niet 

noemenswaardig. Totdat hij een pion offerde om er een kwaliteit mee te winnen. De 

kritieke stelling (zie stelling 2) ontstaat na de 27e zet. Door de verdediging van Ron 

heeft Hans een mooie gedekte vrijpion op d5 gekregen en moet nu beslissen of hij 

de kwaliteit met 28. Pxe8 pakt of dat hij zijn pion achterstand terugpakt met Pxe4. 

Achteraf is het natuurlijk makkelijk, computer Fritz geeft Pxe8 als zo goed als 

winnend. Maar Hans besluit dat zijn vrijpion dermate dreigend is dat hij dan 

makkelijker zou winnen. En dat was een grove misrekening. Ron verdedigde zich 

secuur en ook in deze partij ging de tijd(nood) meespelen waardoor Hans het 

remisevoorstel van Ron accepteerde. Fritz gaf hem daarin gelijk al blijft hij nog een 

klein plusje houden. 

En daarmee blijft de strijd om de derde plaats nog ongemeen spannend, 

waarschijnlijk tot aan de laatste ronde. Ook de 4 eerdergenoemde spelers komen nu 

nog in aanmerking voor die felbegeerde plek. De stand aan kop met nog 4 ronden te 

spelen: 

1. Sander van Dijk 325.8 

2. Ad Kroot 325.6 

3. Ron Verhoofstad 274.4 

Alle overige uitslagen en de complete stand vindt u op: 

www.svwaalwijk.nl 


