
Arlette van Weersel verslaat grootmeester 
De lokale schaakvedette Arlette van Weersel, een goede bekende voor een aantal senioren 
en enkele jeugdleden van Eeuwig Schaak, heeft voor een enorme stunt gezorgd door op het 
Univé Toernooi in Hoogeveen grootmeester Sipke Ernst te verslaan. Wat heet verslaan.... 
Sipke Ernst werd door Arlette finaal van het bord geveegd! Op de 18e zet won Arlette de 
kwaliteit en stond toen al duidelijk gewonnen, maar haar tegenstander bleef maar pionnen 
offeren in de hoop met een tegenaanval het noodlot te keren en maakte het zo alleen maar 
erger voor zichzelf. Want die tegenaanval kwam er nooit. Pas toen met een kwaliteit en 5 
pionnen (!) meer Arlette de dames wist af te ruilen, gaf de gedesillusioneerde grootmeester 
eindelijk op. Hier de hele partij; het is de moeite waard hem na te spelen!

Wit: Arlette van Weersel
Zwart: Sipke Ernst

1.e2-e4,c7-c5 2.c2-c4 (Zou Arlette dit afgekeken hebben van Louis van Mechelen, die dit 
ook graag pleegt te spelen?) 2...,Pb8-c6 3.Pg1-f3,e7-e6 4.Pb1-c3,Pg8-f6 5.d2-d4,c5xd4 
6.Pf3xd4,Lf8-b4 7.Pd4xc6,b7xc6 8.Lf1-d3,e6-e5 9.O-O,d7-d6 10.Pc3-a4,Lc8-g4 11.Dd1-
c2,Pf6-d7 12.Ld3-e2,Lg4-e6 13.a2-a3,Lb4-a5 14.c4-c5,d6-d5 15.e4xd5,c6xd5 16.f2-f4,d5-
d4? 17.b2-b4,La5-c7 18.Le2-f3! (zie diagram)  
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Deze zet komt aan als een mokerslag. Want 
niet alleen valt Arlette de toren aan, er 
dreigt tegelijkertijd ook 19.f5! De loper op 
e6 kan naar geen enkel veld meer en 
sneuvelt dan dus. Sipke Ernst heeft de keus 
tussen de kwaliteit verliezen en een vol 
stuk verliezen en kiest logischerwijs voor 
het eerste. 

18...,Pd7-f6 19.Lf3-c6+,Le6-d7 
20.Lc6xa8,Dd8xa8 21.f4xe5,Pf6-g4 
(21...,Lxe5? 22.Te1!) 22.Lc1-f4,d4-d3 
23.Dc2xd3,Da8-c6 (23...,Lxa4 was beter, 
al staat wit na 24.b5 nog altijd straal 
gewonnen) 24.Pa4-c3,g7-g5 25.Lf4-g3,h7-
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h5 26.Dd3-d5,h5-h4 (Ogen dicht en gas geven, maar net als in het verkeer leidt dat ook op 
het schaakbord alleen maar tot ongelukken) 27.Dd5xf7+,Ke8-d8 28.Df7-g7,Th8-e8 
29.Dg7xg5+,Kd8-c8 30.Dg5xh4,Lc7-d8 31.Dh4-h7,Dc6-e6 32.Ta1-d1,Te8-e7 33.Dh7-
d3,Te7-g7 34.Pc3-e4,Ld8-c7 35.Pe5-d6+,Lc7xd6 36.Dd3xd6,De6xd6 37.Td1xd6 en zwart 
geeft op. 

Afgelopen zondag vonden de districtskampioenschappen voor de jeugd plaats in het Jan 
Tinbergen College in Roosendaal. De jeugd van Eeuwig Schaak was daar zeer succesvol. 
Hierover volgende week meer!

De schaakjeugd van Eeuwig Schaak is van niemand bang!


