
Groninger Combina-e 3 – Leek 1 

Nico Karsdorp (1667) – Johan ten Hoor (1646)  0- 1  
11 februari 2022 

Al een paar jaar niet meer geschaakt en de mo-va-e op de achtergrond geraakt, toch weer door 
Pieter gevraagd of ik mee wilde doen met Leek 1. Niet wetende dat mijn theore-sche kennis gelijk 
mijn ouderdom zeer snel afneemt. 
Maar goed, toch maar gedaan. 

1 e4 - d5 
2 exd5 - c6 blackburn-kloosterboergambiet (nooit van gehoord aldus Nico) 
    Ik hou van gambietjes.  Johan ScharU zou zeggen, ik doe maar wat, 
    en zo is het. Je leeU maar een keer. (toch?) 
3 dxc6 - Pxc6 
4 Pf3 - e5 alles tegen d4 
5 d3   Nico schiet in de verdedigmodus en geeU mij alle -jd het centrum te    
    beheersen. 
  - Ld6  h2, rich-ng koningsvleugel 
6 g3 - Pg-e7 
7 Lg2 - 0-0  
8 Pc3 - f5 ik wil eventueel e4 kunnen spelen 
9 0-0 - h6 Nico dacht lang na, dus waarom zou ik mij haasten? 
10 h3 -  g3 wordt zwakker 
  - a6 Dc7 voorbereiden 
11 a4 -  tegen b5 misschien? 
  - Dc7 
12 Te1 - Ld7  
13 Ld2 - Tae8 Krijg alle -jd om mijn stukken goed neer te ze[en 
14 Dc1 - Kh7 
15 Dd1 -  Wit weet het echt niet meer  
  - Le6 en dan moet je zelf iets bedenken. Lh5 om Pf3 te pennen? 
16 Pe2 - Lf7 
17 c3 - Lh5 Pf3 tweemaal aangevallen. indirect door Tf8 en ik zag al een offer op  
    g3. Beetje dom natuurlijk, maar toch. 
18 Db1 - Kh8 meteen van de diagonaal af waar de wi[e dame op staat. 
19 Dc1 - Pg8 een verdedigende zet doet al-jd pijn. maar misschien staat het paard  
    op f6 later beter     
20 d4 -  slaan op d4 geeU wit ruimte dus,  
   e4 er komt vanzelf een moment dat wit geen velden meer heeU 
21 Ph4 - Df7 gericht op f2 en na Le7 staat het paard op h4 ongelukkig 
22 Lf4 -  ? het paard op h4 heeU een probleem na g5 
  - Le7   als ik sla , kan het paard op h4 nog een vluchtveld krijgen op g2 
23 Kh2 -  de gedachte hierachter ontging mij   
  - g5 eigenlijk heb ik de hele par-j niks gedaan 
24 d5 -  ik had eenvoudig op f4 kunnen slaan met stukwinst 
  - Pd8 ik dacht hoe verder de pion komt hoe zwakker hij wordt 
25 d6 - Lf6  
26 Pxf5 - gxf4 
27 Pxf4 - Le5 ? Loper g5 is vele malen beter 
28 Pxh5 -  waarom niet Lxe4 ? 
  - Dxf5 
29 d7 - Te7 



30 Txe4 -  ?  Pf4 had best gekund 
  - Dxh5 
31 f4 - Lb8 twijfel tussen b8 en g7 
32 De3 - Txe4 ik had twee stukken voor 4 pionnen dus dacht ik zoveel mogelijk  
    afruilen. Slaan op d7 was wellicht beter. 
33 Dxe4 - Pf6 
34 Dd4 - Pe6 
35 Dc4 - Df7 
36 Te1 - Pd8 
37 Dd4 - Dxd7 
38 Dxd7 - Pxd7 
39 Te7 - Pf6 pion op b7 mag hij hebben, gaat er weer een stuk van het bord. 
40 Lf1 - h5 f4 zwak maken 
41 h4 - Te8 afruilen 
42 Txe8 - Pxe8 
43 Kg2 - Kg7  
44 Lc4 - Kf6  
45 Kf3 - Pe6 
46 Ld5 - b6  
47 Kd4 - Pxa4 soms moet je de par-j weer spannend maken 
48 Lc6 - Pd6 
49 Lxa6 - Pf5 
50 Kd5 -  Nu zou ik op g3 kunnen slaan, maar als de wi[e koning de beide 
    pionnen op de a en b lijn kan ophalen wordt het best link voor zwart 
  - Pe7 vandaar de koning af snijden van het veld c6 en ik had nog voldoende 
    -jd 
51 Ke4 - Ld6 Wat moet het zwarte plan zijn ???? Ik had het volgende bedacht. 
    Pion op de a lijn moet naar een zwart veld, Paard moet naar f6, de  
    wi[e pionnen op de b en c lijn moeten op een wit veld, wordt de  
    wi[e loper beperkt in zijn ruimte en krijgt een verdedigende rol. 
    Vervolgens kan de zwarte koning rus-g aan de wandel naar het  
    veld c3. 
52 Le8 - Pg6  
53 Kf3 -  f5 kost wit een extra pion 
  - Lc5 moet rich-ng c1 
54 Lc5 - Ke7 de wi[e loper moet niet weer naar e8 
55 Le4 - Pf8  
56 Lb7 - a5 staat nu dus op een zwart veld 
57 Ke4 - Lf2 gaat rich-ng c1 
58 Kf3 - Le1  
59 Le4 - Kf6 waarom doe ik dit? Pd7 en dan Pf6 was toch mijn planning! 
60 Lc6 - Ke7 
61 Le4 - Pd7   
62 Lg6 - Pf6  
63 Ld3 - Kd6 aan de wandel 
64 Lc2 - Kc5  
65 f5 - Kd5   
66 Kf4 - Ld2 
67 Kf3 - Lc1 het laatste deel van mijn plan 
68 b3 - Ld2  
69  c4 -  en de wi[e pionnen staan op wit en de loper mag verdedigen 
  - Kd4     en hij wandelt voort 
70 Ke2 - Lb4 
71 Kf3 - Ld6 de wi[e koning moet nu bij g3 blijven 



72  Ld1 - Kd3 Kc3 had ook wel gekund. 
73 Kf3 - Kd2 
74 Lxh5 - Pxd5  
75 g4 - Le5 deze diagonaal geeU de doorslag. 
76 gxh5 -  g5 en dan f6 faalt op Pxf6 
  - Kc3 
77 Ke3 - Kxb3 
78 Ke4 - Lh8 
79 Kd4 - a4 en wit gaf op. 

Je weet nu wat je krijgt als je met wit e4 tegen mij speelt. HoeU niet moeilijk te zijn. 

Johan ten Hoor. 
     
  
  
  
  


