
Mijn match tegen Paul van der Sterren 

– door Hing Ting Lai – 

In september 2013 zaten mijn coach Dirk en ik in de auto en Dirk kwam opeens met de vraag of ik het leuk zou vinden 
om tegen een grootmeester te spelen. Ik dacht aanvankelijk dat een grootmeester te hoog was gegrepen. Met snelschaak 
gaat het nog wel, maar een echte partij is toch iets heel anders. Dirk stuurde Paul een mailtje en Paul ging akkoord met 
een trainingsmatch van vier partijen, te beginnen in februari 2014 en vervolgens elke maand een partij, samenvallend 
met de rondes van het Best of the West-toernooi. Pauls stijl is positioneel en in de opening is hij vaak enorm sterk, dus ik 
was gewaarschuwd. 
 
Paul van der Sterren (Venlo, 1956) werd IM in 1979 en GM in 1989. Hij heeft maar liefst 25 keer meegedaan aan het NK 
en wist tweemaal (in 1985 en 1993) Nederlands kampioen te worden. In de jaren ’80 en ’90 was hij één van de sterkste 
schakers van Nederland. In 1993 eindigde hij bij het Interzonetoernooi van Biel op de gedeelde tweede plaats, waarmee 
hij zich plaatste voor de kandidatenmatches. Hij verloor de kwartfinale van Gata Kamsky. Paul schreef verschillende 
boeken over schaken, zoals het driedelige ‘De wereld van de schaakopening’. Zijn opus magnum, ‘Zwart op Wit’, met als 
ondertitel het intrigerende ‘Vertaald uit het Pe5xf7?’, verscheen in 2011. Zijn meest recente boek, ‘Terug in het strijd-
perk’, kwam uit in 2014. Direct na afloop van de match viel Dirk de eer te beurt het eerste exemplaar in ontvangst te 
mogen nemen! 
 
In oktober 2013 hadden Dirk en ik bij Zukertort een kort kennismakingsgesprek met Paul, waarin we nog wat details 
bespraken. De eerste twee ronden zouden werden gespeeld in het Woestduincentrum, het hoofdkwartier van SV 
Amsterdam West, en de laatste twee in de speeltuinvereniging aan het Bilderdijkpark. Op donderdag 30 januari 
kwamen Dirk, Paul en ik weer bij elkaar om de speelzaal te bezichtigen en te loten voor de kleur. Voor de eerste partij 
lootte ik wit, dus dat hield in dat ik wit had in de rondes 1 en 3. Toen ik mijn moeder vertelde dat ik een tweekamp zou 
gaan spelen tegen een voormalig Nederlands kampioen was ze heel enthousiast en belde familieleden in China om te 
vertellen dat ik tegen Paul mocht spelen. Dat gaf mij een extra boost om een mooi resultaat neer te zetten. Voorafgaand 
aan elke ronde keek ik samen met mijn trainer Matthew Tan naar de sterke en minder sterke punten in Pauls openings-
repertoire, waarbij Matthew me adviseerde om een bepaalde opening wel of juist niet te spelen, erg nuttig. 
 
 
 
De eerste partij 
 
Zaterdag 1 februari was het zover: de eerste keer dat ik tegen een echte grootmeester mocht aantreden in een lange par-
tij. Ik had wit en deed mijn best om niet te verliezen, want dat kan fataal zijn in een korte match. Ik speelde het vrij safe 
en had nauwelijks voordeel na de opening. Op het moment dat ik 28. b4 speelde kwam hij met 28. …. d5, een zet die een 
pion kostte. Op de 34e zet had ik een sterke zet, namelijk a7! en op 34. …. exf3 kon ik 35. Kf2 spelen. Ik had a7 wel ge-
zien, maar met opkomende tijdnood vond ik het te eng en besloot ik tot 34. fxe4, waarna de partij in remise verzandde. 
Na de partij had ik een beetje een dubbel gevoel: blij omdat ik remise had gehouden en teleurgesteld omdat ik een goede 
voortzetting had gemist. 
  
 
  Hing Ting Lai      Paul van der Sterren 
 
Eerste matchpartij, 1 februari 2014 
  
 
1. c4 e6; 2. Pf3 Pf6; 3. g3 b6; 4. Lg2 Lb7; 5. O-O c5; 6. b3 Le7; 7. Lb2 O-O; 8. e3 d6; 9. Pc3 Pbd7; 10. De2 Pe4; 11. Pxe4 Lxe4; 
12. d3 Lb7; 13. Tfd1 Dc7; 14. d4 Pf6; 15. Pe1 Lxg2; 16. Pxg2 cxd4; 17. Lxd4 Db7; 18. Tac1 Tfd8; 19. Pe1 Tac8; 20. Pd3 a6; 21. 
a4 Td7; 22. f3 Tdc7; 23. e4 Pd7; 24. Kg2 Pc5; 25. Db2 Pxd3; 26. Txd3 Lf8; 27. Tdc3 Tc6; 28. b4 d5; 29. cxd5 exd5; 30. Txc6 
Txc6; 31. Txc6 Dxc6; 32. b5 Dc4; 33. bxa6 dxe4 
 



 
 
34. fxe4 Dxa6; 35. Db5 Dc8; 36. Lxb6 Dc2+; 37. Kf3 Dd1+; 38. Kg2 Dc2+; 39. Kf3 Dd1+; 40. Kg2; ½-½. 
 
 
 
De tweede partij 
 
Op zaterdag 15 maart mocht ik het met zwart gaan proberen. Vooraf zag ik in de database dat Paul afwisselend met d4, 
c4, Pf3 en e4 opent, maar ik legde de focus toch het meest op 1. d4. En inderdaad, het werd een Nimzo-Indiër, Rubin-
stein-variant. Op de 9e zet speelde ik b6 om hem een beetje te verwarren, want ik heb een partij in de database met 9. …. 
a6 en wist bijna zeker dat hij mijn partijen had doorgenomen. De partij ging normaal verder, wit kreeg een geïsoleerde 
pion maar in ruil daarvoor had hij aanvalskansen. Ik probeerde zoveel mogelijk lichte stukken te ruilen zodat hij minder 
aanvalkansen had. Met 20. d5 loste hij zijn geïsoleerde pion op en kreeg hij een dominant paard op d5. Daarmee is nog 
niet alles gezegd, want hij dreigde ook f4 met damewinst, maar ik had al gezien dat ik met 21. …. Td6! mijn dame kon 
redden. Na 24. Df5 had ik het leuke eeuwig schaak al gezien. Ik stond de hele tijd onder druk, maar wist door goed 
verdedigen het halve punt binnen te slepen. 
  
 
  Paul van der Sterren      Hing Ting Lai 
 
Tweede matchpartij, 15 maart 2014 
  
 
1. d4 Pf6; 2. c4 e6; 3. Pc3 Lb4; 4. e3 d5; 5. Ld3 O-O; 6. Pf3 c5; 7. O-O cxd4; 8. exd4 dxc4; 9. Lxc4 b6; 10. Lg5 Lb7; 11. Tc1 Le7; 
12. Te1 Pc6; 13. a3 Tc8; 14. Dd3 Pd5; 15. Lxd5 Lxg5; 16. Pxg5 Dxg5; 17. Le4 h6; 18. Tcd1 Tfd8; 19. Dh3 Tb8; 20. d5 exd5; 21. 
Pxd5 Td6; 22. f4 Dd8; 23. b4 Kf8; 24. Df5 
 

 
 
24. …. Pe7; 25. Pxe7 Txd1; 26. Pg6+ Kg8; 27. Pe7+ Kf8; 28. Pg6+; ½-½. 
 
 
 
 



De derde partij 
 
Zaterdag 19 april was de derde ronde, en de eerste partij in de nieuwe locatie. De dag ervoor kon ik mezelf nog inspelen 
met het jaarlijkse open snelschaakkampioenschap van Amstelveen, waar ik de sterk bezette finalegroep wist te winnen 
met 6½ uit 7. Na twee rondes stond er 1-1 op het scorebord en was dit mijn laatste witronde. Ik had tijdens de voor-
bereiding van deze ronde bij Matthew aangegeven graag geweigerd damegambiet (1. d4 d5; 2. c4 e6; 3. Pc3 Pf6; 4. cxd5 
exd5) te willen spelen. Ik zelf vind het vrij fijn spelen, maar het nadeel was dat Paul een groot kenner is van deze variant. 
Achteraf een verstandige keuze dat ik niet voor 1. d4 heb gekozen. Ook deze partij begon ik weer met mijn lievelings-
opening, het Engels. Dit keer had Paul iets anders in gedachten en werd het een omgekeerde draak (1. c4 e5; 2. g3 Pf6; 3. 
Lg2 d5; cxd5 Pxd5), wat tot scherp spel kan leiden. In de partij was dat ook te merken want met 13. …. a4 offerde zwart 
tijdelijk een pion. Na 14. …. Ta5 twijfelde ik lang over 15. Pf3!, met als mogelijke variant 15. …. Pxb5; 16. Pxe5 Pxc3; 17. 
Pxd7 Pxd1; 18. Pxf8 Pc3; 19. Pxe6 en wit wint materiaal. Na de partij hebben Paul en ik samen met Manuel Bosboom 
deze variant bekeken, maar we konden niks goeds bedenken voor zwart. In de partij werd veel afgeruild en ik bleef met 
een zwakke pion op a3 zitten. Met 23. Df5! was ik erg tevreden. Deze zet lokte een verzwakking uit en die bleek uitein-
delijk fataal. Met de zetten 24. …. f5 en 25. …. e4 ging de hele diagonaal open van de loper op b2, en vanaf toen ging het 
heel snel mis voor zwart. Toen Paul 25. …. e4? speelde was ik best opgelucht want ik had van tevoren al gezien dat ik 
dan jacht op zijn koning kon gaan maken. Wat opviel was dat hij deze zet vrij snel speelde, bijna zonder nadenken. Na 
29. …. Dxe2 maakte Paul het nog vrij spannend; ik moest toen vrij lang nadenken en kwam gelukkig met een goede 
verdediging. Nadat hij 33. …. Lc4 speelde had ik één verdediging die hij had gemist, en de volgende zet kon hij opgeven. 
Ik was heel opgelucht dat ik deze partij had gewonnen, want dat hield in dat het in het ergste geval 2-2 zou worden, een 
uitslag waarvoor ik vooraf zeker had getekend. 
  
 
  Hing Ting Lai      Paul van der Sterren 
 
Derde matchpartij, 19 april 2014 
  
 
1. c4 e5; 2. g3 Pf6; 3. Lg2 d5; 4. cxd5 Pxd5; 5. Pc3 Pb6; 6. Pf3 Pc6; 7. O-O Le7; 8. d3 O-O; 9. a3 Le6; 10. b4 a5; 11. b5 Pd4; 12. 
Pd2 Dd7; 13. Tb1 a4; 14. Lxb7 Ta5; 15. Lg2 Pxb5; 16. Pxb5 Txb5; 17. Txb5 Dxb5; 18. Dc2 c5; 19. Lb2 c4; 20. dxc4 Pxc4; 21. 
Pxc4 Lxc4; 22. Tc1 Lb3; 23. Df5 g6; 24. De4 f5; 25. De3 
 

 
 
25. …. e4; 26. Dh6 Kf7; 27. Tc7 Ke8; 28. Tc8+ Kd7; 29. Txf8 Dxe2; 30. Lf1 Dxb2; 31. Tb8 Da1; 32. Tb7+ Kc6; 33. Txe7 Lc4; 34. 
Dh3 Dxa3; 35. Dxh7; 1-0. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



De vierde partij 
 
Zaterdag 24 mei was alweer de laatste ronde van deze korte trainingsmatch. Ik had zwart, en remise was genoeg om de 
match te winnen. Voor de partij rekende ik op 1. c4 en Matthew op 1. e4, en dan misschien de Panov-variant van de Caro 
Kann, maar geen van beide kwam op het bord. Het werd 1. d4 en Paul had in plaats van de Nimzo 2. Pf3 in petto. Ik 
besloot hem ook te verrassen en speelde 3. …. Lb4+ waar ik normaal altijd 3. …. b6 speel. Na de partij gaf Paul aan dat ik 
beter 8. …. c5 had kunnen doen met overgang naar de Ragozin-variant, maar in plaats daarvan speelde ik 8. …. c6 en 
verloor daarmee een tempo. In de partij offerde ik snel een pion in de hoop de aanval af te remmen. Dat lukte wel, maar 
er waren wel veel andere nadelen: ik had geen aanval, ik had een zwakke pion op c6 en Paul had een erg sterk paard op 
c5. Ik besloot zoveel mogelijk actieve zetten te doen en met 38. …. Df4 stichtte ik veel verwarring. Na die zet ging hij ook 
direct de mist in zodat ik de pion terugwon en een gewonnen stelling kreeg. Met de ijzersterke zet 42. e4 wist Paul de 
schade te beperken en moest ik uiteindelijk de match afsluiten met een herhaling van zetten. 
  
 
  Paul van der Sterren      Hing Ting Lai 
 
Vierde matchpartij, 24 mei 2014 
  
 
1. d4 e6; 2. Pf3 Pf6; 3. c4 Lb4+; 4. Pc3 O-O; 5. Lg5 d5; 6. e3 Pbd7; 7. cxd5 exd5; 8. Ld3 c6; 9. Dc2 Le7; 10. h3 Te8; 11. O-O-O 
Pf8; 12. g4 Pe4; 13. Lxe7 Dxe7; 14. Lxe4 dxe4; 15. Pd2 Le6; 16. Dxe4 b5; 17. Kb1 b4; 18. Pa4 Dg5; 19. Dc2 Pd7; 20. Tc1 Da5; 
21. b3 Pb6; 22. Pc5 Pd5; 23. Ka1 Pc3; 24. a4 Dc7; 25. Pb1 Ld5; 26. The1 Pe4; 27. Pd3 Dd6; 28. h4 Tab8; 29. g5 Pc3; 30. Pc5 
Pe4; 31. Pxe4 Lxe4; 32. De2 Tbc8; 33. Pd2 Lf5; 34. Tc5 Le6; 35. h5 Ld5; 36. Tg1 Te7; 37. Kb2 Tce8; 38. Tg3 Df4; 39. Df1 
 

 
 
39. …. Txe3; 40. fxe3 Dxg3; 41. Df4 De1; 42. e4 Lxe4; 43. Te5 Txe5; 44. dxe5 Lf5; 45. h6 De2; 46. Dd4 Dd3; 47. Dxb4 Dc2+; 
48. Ka3 Dc1+; 49. Ka2 Dc2+; 50. Ka1 Dc1+; ½-½. 
 
 
 
Terugblik 
 
Uiteindelijk heb ik de match gewonnen met 2½-1½, maar belangrijker nog was dat het erg leerzaam voor me is geweest. 
Een korte samenvatting van de match is dat ik met wit nauwelijks in de problemen ben gekomen en dat ik met zwart 
nog te makkelijk omver kan worden gelopen. Veel lof voor Dirk (het brein achter de tweekamp), Paul natuurlijk voor het 
spelen van de tweekamp en Matthew voor de voorbereiding. Maar vooral wil ik mijn sponsors bedanken voor het finan-
cieel mogelijk maken van deze match, want zonder hen zou er überhaupt geen tweekamp zijn geweest. Het was een 
prachtige ervaring! 


