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SCHAAKVERENIGING 

ERASMUS 

 

Opgericht 5 september 2005 

Speelzaal: 

Laurens Arcadia 

Apollostraat 163 

3054 TB Rotterdam 

Bereikbaar met openbaar vervoer: 

RET tramlijn 4 (halte Bergse Dorpsstraar, 

dan lopend noordelijk  via Argonautenweg, 

Junolaan naar Apollostraat) 

 

Schaken voor senioren en oudere jeugd 

vanaf ongeveer 16 jaar: 

- maandagavond 

- 20.00-24.00 uur 

- interne competitie 

 externe competitie 7 wedstrijden per 

seizoen tegen andere verenigingen 

- contributie € 95,- (1 juli – 1 juli 

d.a.v.) 

- contributie  dubbelleden € 55,- 

 jaarlijks Open Watertorentoernooi  

 jaarlijks Open Rapidtoernooi 

 

Jeugdafdeling vanaf ongeveer 6  jaar: 

- maandagavond 

- schaakles: 19.00 – 19.45 uur 

- jeugdcompetitie: idem 

 begeleiding naar erkende 

schaakdiploma‟s 

- Erasmus voorjaarstoernooi 

- Deelname aan RSB 

jeugdtoernooien 

- Oudere jeugd kan meedoen aan 

interne/externe competitie 

senioren 

- Contributie € 45,- 

Ereleden: 

Jan van Dijk    (Schiebroek) 

 Arie de Jong    (NRSG/WS) 

 Henk J. de Kleijnen (Schiebroek) 

Jan van Rijn    (Schiebroek) 

 

Lid van verdienste: 

      Ron Ansem    (Erasmus) 

Jan van Rijn     (RSB) 

 

 
 

BESTUUR 

 

Voorzitter: 

Frank van Zutphen 

Telefoon: 06-41424557 

e-mail: voorzitter@sv-erasmus.nl   

 

Secretaris: 

Leo Verhoeven 

Telefoon: 010-46139179 en 06-17883226  

(doordeweeks na 18.30 uur) 

e-mail: secretaris@sv-erasmus.nl 

 

Penningmeester: 

Jan Melis 

Telefoon: 010-4653714 

Rekening: 1138.34.098 t.n.v.  sv-erasmus 

e-mail: penningmeester@sv-erasmus.nl 

 

Competitieleider intern: 

Jaap van Meerkerk 

Telefoon 010-4213746 en 06-24213858 

e-mail: competitieleider@sv-erasmus.nl 

 

Wedstrijdleider extern:  

Paul Wilhelm 

Telefoon: 0181-849702 

e-mail: wedstrijdleider@sv-erasmus.nl 

 

Jeugdleider: 

Joram Simons 

Telefoon: 010-4653262 

e-mail: jeugdleider@sv-erasmus.nl  

 

Algemeen bestuurslid: 

Arie de Jong 

Telefoon: 010-4823969 

 

PR functionaris: 

Functie vacant 

 

Redactie clubblad: 

e-mail: redactie@sv-erasmus.nl  

Functie vacant 

a.i. Arie de Jong 

 

Website: 

www.sv-erasmus.nl  

mailto:voorzitter@sv-erasmus.nl
mailto:secretaris@sv-erasmus.nl
mailto:penningmeester@sv-erasmus.nl
mailto:competitieleider@sv-erasmus.nl
mailto:wedstrijdleider@sv-erasmus.nl
mailto:jeugdleider@sv-erasmus.nl
mailto:redactie@sv-erasmus.nl
http://www.sv-erasmus.nl/
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JAARPROGRAMMA 2011-2012 

 

Augustus 

29 Algemene Jaarvergadering 

 

September 

5  Ronde 1 

12 Ronde 2 

19 Ronde 3 

26 Ronde 4 

 Erasmus 1 – Charlois Europ. 4 

30 vr   Overschie 2 – Erasmus 3 

 

Oktober 

3 Ronde 5 

            Erasmus IV - IJsselmonde 

10 Ronde 6 

 De IJssel 1 – Erasmus 2 

15 za Open rapid toernooi Erasmus 

17 Ronde 7 

24 Ronde 8 

 Erasmus 3 – HZP Schiedam 2 

26 wo SO Rotterdam 2 – Erasmus 1 

31 Ronde 9 

 HZP Schiedam – Erasmus IV 

 

November 

7 Ronde 10 

 Krimpen a/d IJssel 3 – Erasmus 2 

14 Ronde 11 

 Erasmus 1 – Messemaker 1847 2 

 Maasluis 1 – Erasmus 3 

21 Ronde 12 

 Erasmus IV – De Willige Dame 

28 Ronde 13 

 Erasmus 2 – CHESS 1 

 

December 

5 Sinterklaastoernooi 

6  di Nieuwerkerk/IJssel 2– Erasmus 3 

9  vr Moerkapelle 1 – Erasmus 1 

12 Ronde 14 

13 di Papendrecht/Al‟dam-Erasmus IV 

19 Ronde 15 

26 Kerstmis, geen clubavond 
 

 

Januari 

2 Kampioenschap Snelschaken 

9 Ronde 16 

 Erasmus 1 – Rokado 1 

12 do WSV 1 – Erasmus 2 

16 Ronde 17 (slot voorronde) 

 Erasmus 3 – Onesimus 1 

23 Finale ronde 1 

Erasmus IV – De IJssel 

30 Finale ronde 2 

 

Februari 

6 Finale ronde 3 

 Erasmus 2 –Nieuwerkerk/IJssel 1 

7   di Dordrecht 2 – Erasmus 1 

13 Finale ronde 4 

16 do Sliedrecht – Erasmus IV 

20 Finale ronde 5 

27 Finale ronde 6 

 Erasmus 1 -  Shah Mata 1 

29 wo  Fianchetto 3 – Erasmus 3 

Maart 

5 Finale ronde 7 

 Erasmus IV – Shah Mata 

10 za   Erasmus Jeugdtoernooi 

12 Finale ronde 8 

16 vr   3 Torens 1 – Erasmus 2 

19 Finale ronde 9 

 Erasmus 3 – RSR Ivoren Toren 5 

21 wo SO Rotterdam 3 – Erasmus 1 

26 Finale ronde 10 (slot) 

30 vr RSR Ivoren Toren – Erasmus IV 

April 

2 Watertorentoernooi ronde 1 

9 Pasen, geen clubavond 
16 Watertorentoernooi ronde 2 

 Erasmus 2 – RSR Ivoren Toren 4 

23 Watertorentoernooi ronde 3 

30 Koninginnedag, geen clubavond 

 

Mei 

7 Watertorentoernooi ronde 4 

14 Watertorentoernooi ronde 5 

21 Watertorentoernooi ronde 6 

28 Pinksteren, geen clubavond 

Juni 

4 Watertorentoernooi ronde 7 (slot) 

11 Rapidtoernooi ronde 1 

18 Rapidtoernooi ronde 2 

25 Rapidtoernooi ronde 3 (slot) 
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ONVERWACHT HEENGAAN 

 

 
 

Op 30 augustus overleed op 69-jarige 

leeftijd geheel onverwacht 

 

Johannes Petrus de Graaf 

  

Jan de Graaf was tot voor enkele jaren lid 

van Erasmus en daarvoor vele jaren van 

Schiebroek/Westen Regina.  

Hij vervulde bij onze thuis spelende teams, 

maar daarnaast ook bij wedstrijden op 

nationaal niveau, de rol van arbiter. Hij 

deed dat op een hem zo kenmerkende 

wijze. 

Ook speelde hij jarenlang een zeer 

prominente rol bij de jeugdopleiding van 

Schiebroek. 

Wij zijn hem voor zijn grote inzet veel 

dank verschuldigd. 

            Hij ruste in vrede. 

 

 

 
 

HERINNERINGEN AAN JAN DE 

GRAAF 

 

Opgetekend door  

Jaap van Meerkerk en Carel Keller  

 

Aanvankelijk was dit stuk één geheel. Jaap 

heeft Carel gevraagd mee te kijken, aan te 

vullen en te corrigeren. Dat heeft hij naar 

hartelust gedaan vooral in wat daarna deel 

1 is geworden. 

Omdat Jaap naast een potje schaak tegen 

Jan de Graaf, ook via het 

verenigingsbestuur en de jeugdcommissie 

veel met Jan heeft samengewerkt is deel 2 

in de ik-vorm gebleven. Carel heeft in die 

periode na de Goede Herderkerk Jan als lid 

van SWR gekend en dus ook regelmatig 

tegen hem geschaakt. 

 

Deel 1:  

Herinneringen aan schaakvereniging 

Schiebroek en Schiebroek/Westen-

Regina 

 

Schiebroek was de naam van de enige 

schaakvereniging van deze gelijknamige 

wijk. Carel Keller en ik gingen er in de 

jaren zestig als (korte) broekies van 12 

naar toe. De heer van P. van Lien (zo 

herkenbaar met die ene tand) hield op een 

recyclingkladblaadje met een BIC-balpen 

de standen bij van de huishoudelijke 

competitie. We speelden volgens het 

Keizersysteem. Jan van Rijn stond altijd 

eenzaam hoog, voor ons onbereikbaar. Nog 

hoger stonden de broers Ben en John 

Riksen. De duistere diepe gewelven van de 

Goede Herderkerk , het gebouw met die 

doolhof aan spannende gangen en trappen, 

was het onderkomen van onze schaakclub 

Schiebroek. J.L Dijkers was secretaris en 

schreef vaak , net als Arie de Jong nu, vaak 

in zijn eentje het clublad “Het Geschut” 

vol. Ook was hij de bedenker van het 

“eierentoernooi”, doorgaans aan het einde 

van het jaar. Hoe meer punten hoe meer 

eieren. G. Olsthoorn, eigenaar van een 

kapperszaak op de Peppelweg, was 

voorzitter. In de Goede Herderkerk 

speelden we in twee tegenover elkaar 

liggende bunkers, betonnen gewelven, die 

ook dienst deden als schoollokalen, en 

waar de jeugdkerk van de Hervormde Kerk 

‟s zondags de kinderen een eigen dienst 

voorschotelde. Ik speelde er wel eens op de 

piano. 

 

Ik noem enkele namen die  in die begintijd 

al lid waren van Schiebroek: Bram de 

Knegt, Evert van den Hooven, Ada van der 
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Giessen (voor de niet-kenners: Ada speelde 

mee in de schaakdamestop van Nederland), 

de heer P. Polling (altijd zijn stoel 

helemaal schuin in wipstand), en ons erelid 

Henk de Kleijnen, Siep Foekens, John 

Foekens, Cees la Rivière, jarenlang externe 

wedstrijdleider, en zijn vader J.P. la 

Rivière die altijd Spaans speelde.  

W.H.C. Versteeg was in die jaren wellicht 

het luidruchtigste lid. Naast een 

verdienstelijk schaker kon hij onbedaard 

hard lachen. Dan zette je even de klokken 

stil. In die tijd kende je elkaar alleen bij de 

achternaam, tutoyeren deed je toen nog 

niet zo. Dan hadden we nog J. de Pauw 

(directeur van de gelijknamige 

papierfabriek), die niet altijd goed tegen 

zijn verlies kon. Legendarisch is het 

moment dat hij de stukken van het bord 

wegmaaide na een verliespartij. Maar het 

zou te ver voeren al deze markante figuren 

hier de revue te laten passeren.  

 

Na de Goede Herderkerk verhuisden we 

naar “De Brandaris”, dat markante 

wijkgebouw, gesloopt in de jaren 80-90 en 

dat ik dus nadien nooit meer zou gebruiken 

om iemand de weg te wijzen, dat me direct 

weer doet denken aan de Koffer, die 

wereldberoemde sociëteit uit de jaren 70, 

waar we good old Arnold van Toor ook 

regelmatig tijdens de dansavonden met 

band en visnetversiering  tsiekatsiekaboem 

hoorden schallen. “De Brandaris” stond 

ook bekend om zijn tapbier. Na afloop van 

het schaken gewoon met velen bier 

drinken. Het gebouw werd  helaas in de 

jaren 90 gesloopt. (Nadien zouden we nog 

naar wijkgebouw “Castagnet” verhuizen).  

 

Deel 2:  

Herinneringen aan Jan de Graaf 

 

Zo ongeveer in die tijd was Jan de Graaf al 

lid of werd lid. Hij woonde  aan de 

Wilgenlei. Later zou ik  (Jaap) regelmatig 

bij hem thuis komen voor een 

bestuursvergadering of voor een 

bijeenkomst van onze jeugdcommissie. In 

die grote zaal van “De Brandaris” zullen 

wij Jan de Graaf voor het eerst hebben 

ontmoet. In onze beleving is hij jaren lang 

dezelfde gebleven. Goedlachs, vriendelijk, 

een schaakvriend met wie we nog veel 

zouden gaan beleven. Zo heb Ik jaren 

samen met Jan in het bestuur van 

Schiebroek mogen samenwerken. Jan zat 

er als expert van de arbitrage, op het 

gebied van het materiaal, voor de jeugd en 

gewoon omdat Jan erbij hoorde. Ik zat er 

enkele, overigens  niet aansluitende 

periodes van vier jaar als secretaris en ook 

als jeugdleider.  Maar als er wat te 

organiseren viel was Jan steevast bij. 

 

Eind jaren 70  ben ik een viertal jaren 

wegens mijn studie Engels, niet actief met 

het schaken bezig geweest . Het koste mij 

dan ook veel moeite om later weer een 

beetje mee te kunnen doen met het niveau 

van team 1 en 2. Na terugkeer moest ik 

weer in een laag tiental gaan schaken, in de 

2e klasse RSB.  

Jan, volgens mij nog niet officieel 

gecertificeerd als nationaal arbiter, hield 

zich met jeugdschaken bezig en met de 

externe competitie. Ik werd door het 

enthousiasme van Marcel Miltenburg, Jan 

van Helten, Arie Heemskerk, Jan van Dijk 

en Jan de Graaf en later ook Peter Weeda, 

meegezogen en deed al snel mee in hun 

jeugdcommissie, een vriendenclub die 

graag bijeen kwam om over van alles en 

nog wat te kletsen, een biertje te tappen en 

ook nog allerlei schaakactiviteiten voor de 

jeugd te organiseren. We kwamen met 

regelmaat bij elkaar, heel gezellig. We 

keken ernaar uit om weer met alle 

schaakkids op kamp te gaan naar de 

Staalduinse bossen. Ik zie de voor onze 

club echt onmisbare (een soort Arie de 

Jong dus)  Jan van Dijk nog met zijn 

onnavolgbare vrouw Miep in toneelstukjes 

optreden. We deden douanespel en levend 

stratego ‟s avonds laat in de donkere 

bossen.  Jan deed altijd heel enthousiast 

mee en zijn kinderen Marc en Angelique 

natuurlijk ook.   

Overal in de woonboerderij waar we 

verbleven stonden schaakborden om even 
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te vluggeren. Geld kostte zo‟n kamp 

nauwelijks, we gingen immers overal op de 

fiets naartoe. Ook gingen we met Jan 

voorop naar het strand van Hoek van 

Holland. Ik schaakte  op een magnetisch 

bordje met wie er maar zin had, we doken 

met de schaakjeugd  in zee en gingen 

natuurlijk een potje voetballen. Jan 

vermaakte zich ook prima natuurlijk. Zijn 

vrouw Jose en zijn kinderen deden altijd 

heel actief en gezellig met alles mee.  

 

In de jeugdleiding had je toen de wat 

strengere, doch rechtvaardige types, waar 

Jan zich het lekkerst bij voelde,  en de veel 

vrijere types, die als er wat loos was direct 

“moet kunnen” riepen, zoals Arie 

Heemskerk en Van Miltenburg. Ik zat er 

met Jan van Dijk een beetje tussenin. Al 

met al een fantastische tijd! Al schrijvend 

komt er steeds meer aan herinnering los. 

Zo zie ik die kleine Daniëlle (Talmon wie 

anders) ook met ons meefietsen. En 

natuurlijk Bartje (Gijswijt dus) en zijn 

oudere broer Hans, de kinderen van Jan de 

Graaf, Mark en Angelique, waren 

natuurlijk ook van de partij.  

 

De schaaktoernooien voor de jeugd, de 

zogenaamde Voorjaarsjeugdtoernooien, 

waren een jaarlijks terugkerend groots 

spektakel, waar uiteindelijk jaarlijks ruim 

80 kinderen op af kwamen!! Meer konden 

we niet bergen en dus schreven we er niet 

meer in dan dat aantal. Wat een luxe, 

zoveel belangstelling voor het schaken en 

wat een mooie tijd was dat. We bereidden 

die toernooien vaak voor bij Jan thuis waar 

zijn Jose en zijn dochter Angelique en 

zoon Marc natuurlijk ook wel even bij 

kwamen zitten. En niet te vergeten al het 

lekkers (snacks, broodjes, ect,) dat Jose en 

dochter Angelique met grote regelmaat de 

schakers van Schiebroek tijdens toernooien 

en feestdagen hebben voorgeschoteld!  

 

Wij als Erasmianen kennen Jan de Graaf 

natuurlijk vooral als de arbiter die altijd bij 

elke thuiswedstrijd van welk team dan ook 

trouw aanwezig was en vanaf 19.30 uur de 

borden, stukken en klokken installeerde. 

Hij heette de gasten dan altijd welkom op 

de hem zo eigen wijze, was wel wat streng 

hoor, vooral tegen diegenen die  in de 

Castagnet en veel later ook nog op 

Melanchthon probeerden met de stukken 

die uitsluitend gereserveerd waren voor de 

externe te gaan analyseren. Dan had je aan 

Jan een kwaaie. Maar wel lekker duidelijk! 

Velen zullen zich Jan ook nog herinneren 

in zijn rol als arbiter tijdens de wedstrijden 

in het kader van het bedrijfsschaken. 

Jan de Graaf, wij zullen jou, en je lieve, 

hartelijke vrouw Jose en je kinderen Mark 

en Angelique nooit  vergeten. 

 

 

 
 

BESTUURSWISSELINGEN EN 

ANDERE BELANGRIJKE ZAKEN BIJ 

DE START VAN HET SEIZOEN 

       

Na een lange, natte en vaak te koude, 

zomer zijn de schaakactiviteiten eind 

augustus weer opgestart. Toneel was de 

Algemene Leden Vergadering, een 

jaarlijkse krachtmeting tussen bestuur en 

leden, teneinde de gedachte 

bestuursvoorstellen ook in werkelijkheid te 

kunnen omzetten. Ten aanschouwen van 

een bevredigende opkomst (23 

aanwezigen, plus 4 geregistreerde 

afmeldingen van verhindering) is dit 

streven bekroond, Alle bestuursvoorstellen 

haalden vrijwel zonder tegenstand de 

eindstreep. Zelfs het meestal heikele 

onderwerp, de inrichting van de interne 

competitie, werd niet serieus 

aangevochten. 

 

Bestuurswisselingen 

Aan de orde waren de bestuurswisselingen.  

Voorzitter Ansem en wedstrijdleider intern 

Van As legden er het bijltje bij neer, Zij 

vonden opvolgers, waardoor iedere 

vergelijking met het bemannen van het 

RSB bestuur, waar dat niet zo maar 

voetstoots tot stand komt, mank gaat. 
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Onze nieuwe hamerbezitter is Frank van 

Zutphen (foto), uit de Steinitztijd geen 

onbekende in het bestuur. Hij zal in de 

volgende periode trachten de vaart er in te 

houden en waar mogelijk een versnelling 

nastreven. De zo belangrijke positie van 

intern begeleider van de activiteiten, nu 

verlaten door Cor van As, wordt 

ingenomen door Jaap van Meerkerk. Die 

moest op zijn beurt daardoor de 

jeugdzaken overlaten aan een nieuwe loot 

in het bestuur, Joram Simons.  

 

Ook voor hem is er een belangrijke rol 

weggelegd, want als de voortekenen niet 

bedriegen zal er snel werk worden gemaakt 

van het aantrekken van jeugdige lieden, die 

onder zijn vleugels en die van anderen van 

onze club kennis willen maken met het 

edele spelletje. Ja Hillegersberg en 

omstreken zullen spoedig in dat opzicht 

ons klaroengeschal horen. De eerste 

tekenen waren 26 september al zichtbaar, 

toen 4 jeugdigen de eerste lessen van 

Joram ondergingen! 

 

De interne competitie 

Jaap van Meerkerk gaat dus de interne 

competitie in de steigers zetten. Hij maakt 

daarbij gebruik van de volgende 

uitgangspunten: 

Er wordt gespeeld met een voorronde over 

17 weken volgens Zwitsers systeem. 

Er mogen 3 bye‟s (vrij-afjes) worden 

opgenomen en partijen gespeeld op 

maandagen voor de externe competitie 

worden eveneens als bye aangemerkt. Een 

bye wordt geteld als een half punt. Ook een 

half punt wordt toegekend voor het 

verrichten van een bardienst (ook een soort 

bye). 

Van groot belang is hoe je je moet 

afmelden als je een avond niet kunt komen 

spelen. De regel is als volgt: 

Je kunt tijdig Van Meerkerk inlichten. Hij 

noteert je dan in het register van 

afmeldingen. Maar het kan ook nog op het 

laatste moment en dan zijn er 2 

mogelijkheden: je zendt een mail (niet later 

dan 18.00 uur op die speelavond)  naar: 

competitieleider@sv-erasmus.nl òf naar 

jvanmeerkerk@hotmail.com en je laatste 

mogelijkheid is dan nog opbellen naar 06 

24213858, maar dan uiterlijk tot 19.50 uur 

op de speelavond! Wie zich hier niet aan 

houdt riskeert een nul. U bent dus op de 

hoogte! 

 

Na de 17 avonden voorronde volgen de 

finales. De eerste 8 uit de voorronde gaan 

naar finale A . De winnaar behaalt het 

clubkampioenschap met bijbehorende 

beker. De volgende 8 gaan naar een B-

finale. Ook die winnaar wordt met een 

beker gelauwerd. Beide finales omvatten 

een halve competitie waarin ieder elkaar 1 

maal ontmoet.. De overige deelnemers aan 

de voorronde  vervolgen in een C-

competitie, die weer volgens Zwitsers 

systeen wordt verspeeld. 

Ook hiervoor geldt weer het 

afmeldingsverhaal, op tijd dus! 

Dit alles eindigt dan op 26 maart 2012. 

Het seizoen wordt afgesloten met het 16
e
 

Watertorentoernooi, dat 7 ronden telt en 

gefinisht wordt er met een rapid toernooi 

over 3 avonden. Op 26 juni is dan het 

seizoen weer voorbij.  

 

De externe competitie 

De teruggang in het ledental heeft 

consequenties voor de activiteiten in RSB 

verband. Gevolg: het vierde achttal, vorig 

seizoen nog uitkomend in de 2
e
 klasse, is 

uit de competitie teruggetrokken en het 

sluitstuk van de vereniging is nu een viertal 

dat in de aparte viertallencompetitie een 

plaats vindt. 

mailto:competitieleider@sv-erasmus.nl
mailto:jvanmeerkerk@hotmail.com
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Aan de bond worden de achttallen van 

team 1 en team 2 bindend opgegeven. 

Zij bestaan achtereenvolgens uit: 

Pietrow, Van Zutphen, Siban, Verhoeven, 

Vrolijk, Flanders, Ouwehand en Van ‟t 

Hoenderdaal en 

Van Meerkerk, Wilhelm, Kleinjan, 

Verhoef, Steenbergen, Donze, Smit en De 

Jong. 

Teamleider van het eerst is Ruurd 

Ouwehand en van het tweede Van 

Meerkerk en Wilhelm samen. 

Het derde team behoeft qua bezetting niet 

te worden opgegeven aan de bond, maar 

het is de bedoeling, dat het zal bestaan uit:  

Helstone, De Knegt, Mihailescu, Weerts, 

Hoek van Dijke, Ansem, J. Simons en Van 

As. Als captain zal fungeren Ansem. 

Het team dat aan de viertallencompetitie 

zal deelnemen kan in principe uit alle leden 

bestaan, maar teamleider Hurkmans zal in 

eerste instantie kiezen voor:  

Hurkmans, Tchavelachvili, Hesselmans en 

Nefkens. In totaal mogen 7 diverse spelers 

in dit team optreden, maar de 4 die de 

eerste wedstrijd afwerken, moeten in ieder 

geval 2 keer meedoen in de competitie! 

Een  nieuwtje in dit seizoen, nodig om de 

website en het clubblad “voer” te 

verschaffen is, dat alle te spelen partijen 

moeten worden genoteerd op 

notatiebiljetten in duplo. Het bovenblad 

moet na afloop worden overhandigd aan de  

teamcaptain. De teamcaptain zal ook aan 

iedere speler een blanco velletje geven, 

waarop iedere speler na afloop een korte 

beschrijving geeft van zijn zojuist 

gespeelde partij, daarna ook inleveren bij 

de captain! Uw bijdragen zullen dienen als 

bouwstenen voor de verslaglegging, 

waarvoor al vast dank! 

 

De eervolle vermeldingen 

Zijn de afgezwaaide bestuurleden zo maar 

van het eerste front verdwenen? Zeker niet, 

want Ron Ansem is het nieuwe seizoen , na 

een “dienstverband” van zo‟n kleine 15 

jaren als bestuurder, ingegaan als Lid van 

Verdienste en zijn naam prijkt als zodanig 

voortaan links onderaan op bladzijde 1 van 

dit  en volgende clubbladen!  

  

 
 

Ron mocht ook nog een aardige portie 

flessen wijn mee naar huis nemen en we 

zullen ongetwijfeld nog de roem over de 

bevonden kwaliteit mogen vernemen.  

 

 
 

En Cor van As werd vergast op een klein 

voorraadje Duitse bieren, dat na de 

uitreiking door hem  echter nog niet direct 

werd aangesproken. Beider heren werden 

bij hun aftreden met enige toepasselijke 

woorden nog op hun bewezen 

voortreffelijkheden gewezen. 

 

De prijzenuitreiking 

Zoals gebruikelijk werden ook de prijzen 

uitgereikt, die horen bij de behaalde 

seizoenresultaten. Voor de volledigheid 

volgen hier de eindstanden nog eens: 
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Clubkampioen: Andrzej Pietrow, gevolgd 

door Frank van Zutphen en Leo 

Verhoeven. Zij kregen uit handen van Cor 

van As de bijbehorende bekers uitgereikt. 

Zij werden in de eindstand gevolgd door: 

Jaap van Meerkerk, Arie de Jong, Frits 

Steenbergen, Cander Flanders en Patrick 

van der Velden. 

 

 
 

In de B-groep waren de bekers voor Joop 

van ‟t Hoenderdaal, Jan Smit en Emiel 

Verhoef. En zij werden gevolgd door Paul 

Wilhelm, Lucian Mihailescu, Jan Hoek van 

Dijke, Joram Simons  en Kees Rook. 

 

De C-groep werd winnend afgesloten door 

John Helstone, gevolgd door Alik 

Tchavelachvili en Rinus van der Linde 

Maar er was nog meer te vieren! 

Het snelschaakkampioenschap, plus 

bijbehorende beker was voor Michael 

Siban. Frank van Zutphen en Frits 

Steenberg zaten hem op de hielen en dan 

was er ook nog de rapidtitel te vergeven en 

die  ging naar Andrzej Pietrow met in het 

kielzog Leo Verhoeven en Michael Siban. 

  

 
 

ANDRZEJ SPEELT SICILIAANS 

     

Arie de Jong 

 

 
 

In het vlak voor deze  zomer gehouden 

Bussumse Pinkstertoernooi leverde 

Andrzej Pietrow weer eens een Siciliaan 

naar eigen recept af. Ditmaal was in ronde 

1 op de vrijdagavond, 11 juni, GM Friso 

Nijboer zijn eerste tegenstander.  

 

De partij verliep als volgt: 

Pietrow – F. Nijboer 

 

1. e4, c5 2. g3, d5 3. exd5, Dxd5 4. Pf3, 

Pc6 5. Lg2, De6+ 6. Kf1, Dd7 

6…, g6 7. Pc3, Lg7 8. d3,Pf6 

a. 9. Le3, Pd5 (9…, b5!?  

10. Pg5, Dd7 11. h4, Lb7 12. Df3, h6 13. 

Pge4, Pxe4 14.Dxe4, Pd8 

A. Pietrow - R. van Arkel, Rotterdam 

toernooi 2002. ½-½ 

10. Pxd5, Dxd5 11. Pd4, Dd7?  

(11…, Lh3! 12. Df3, Dxf3! 13. Pxf3, 

Lxg2+ 14. Kxg2, b6 15. c3, Tad8 16. 

Thd1, e5 17. Kf1, 0-0 18. Pe1, Td7 Pietrow 

– Seeleman, Watertorentoernooi 2009, ½-

½) 

12. Pxc6 met groot voordeel. A. Pietrow – 

R. Trimp, Rotterdam toernooi 2000. 1-0. 

b. 9. h4, Pd4 10. Pe2, Dxe2 11. Dxe2, Pxe2 

12. Kxe2, Lg4 13. Le3, Pd5 14. c3, Pxe3 

15. fxe3, e5 16. Lh3, Lxh3 17. Txh3, h5 
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18. Tg1, A. Pietrow – P. Wilschut, KNSB 

2007, ½-½. 

7. Pc3, e5 8. d3, Ld6 9. Pd5, b6 10. c3, 

Lb7 

 

  
De zwarte stelling heeft licht de voorkeur. 

11. Ph4, 0-0-0 12. Le4, Kb8 13. Df3, g6 

14. g4, Tf8 15. g5, h6 16. Pf6 

16. gxh6, Pxh6 17. Pf6, Dc8 (18. Lxg6?, 

fxg6 19. Pxg6, Pb4!) is een mogelijkheid.  

16…, Dc7 17. Pxg8, Tfxg8 18. Ld5, hxg5 

19. Lxg5, Le7 20. Lxe7, Pxe7 21. Lxb7, 

Dxb7 

Een goed alternatief: 21…, Txh4 22. La6, 

Tgh8 23. h3, Tf4 24. Dg2, Dd7 25. Te1, f6 

en ook dan staat Zwart wat beter.  

22. Dxb7+, Kxb7 23. Pf3, f6 24. Ke2, Pd5 

25. Thg1 

Een keuze is: 25. h4, Td8 26. Tad1, b5 27. 

Thg1, Kc6 28. Tg4, Pf4+ 29. Ke3, Th5 30. 

d4, Pd5+ 31. Ke2, exd4 32. cxd4, Tf5 33. 

Te4, c4 met licht voordeel voor Zwart.  

25…, g5 26. Tg4, Td8 27. Td1, Pf4+ 28. 

Ke3, c4 29. d4, exd4+ 30. Pxd4, Txh2 31. 

Kf3 

31. Td2, Te8+ 32. Kf3, Pd3 is nog het 

beste, maar uiteindelijk ook onvoldoende.  

31…, Pd3 

 

 
 

Wit geeft op, de moeilijkheden groeien 

boven het hoofd.  

Andrezj had op vrijdag (na een 

vermoeiende week?) een moeizame start 

en op zaterdag en eerste pinksterdag was 

het niet veel beter – 2 remises en 2 nullen – 

maar daarna was er nieuwe energie 

voorhanden en dat resulteerde in 3 

achtereenvolgende overwinningen. Dat 

betekende 4 uit 7 en een uitstekende 16
e
 

plaats tussen het  sterke schaakgeweld uit 

Nederland en zelfs daarbuiten.  

 

 
 

HET 15e WATERTORENTOERNOOI 

 

       Arie de Jong 

 

In de maanden april en mei voltrok zich nu 

al weer voor de vijftiende maal  binnen 

onze clubgrenzen het Watertorentoernooi, 

dat al enkele jaren als ondertitel het Jan 

van der Kooij Memorial heeft 

meegekregen. Voor de eerste maal in ons 

nieuwe onderkomen en dat bleek ook voor 

dit gebeuren een mooie verbetering te zijn. 

Het kwam de ambiance zeer ten goede! 

Het aantal deelnemers lijkt in vergelijking 

met vorige edities wat af  te nemen en dat 

geldt ook wel wat betreft de kwaliteit van 

de inbreng van niet leden. De strijd om de 

ereplaatsen en daaraan verbonden zeer 
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behoorlijke geldelijke beloningen was 

daarvan een afspiegeling.  

Twee deelnemers staken boven de anderen 

uit: Nathanael Spaan (RSR Ivoren Toren) 

en Lennart van den Ouden (Charlois 

Europoort). Zij finishten gelijk met 6½ uit 

7. Spaan had wat meer  weerstandspunten 

vergaard ( slechts 1 wel te verstaan!)  en 

dat leverde hem de eerste plaats op. Wel 

werden de eerste en tweede geldprijs onder 

beiden gelijkelijk verdeeld.   

Op de gedeelde derde plaats met 5 punten 

eindigden in die volgorde, Paul van der 

Kooij (Paul Keres, Utrecht), Frank van 

Zutphen en Andrzej Pietrow. Ook deze 

drie ontfermden zich gezamenlijk over de 

laatste geldprijs. 

Er waren ook nog 3 ratingprijzen van elk 

vijftig euro‟tjes. Die vielen toe aan Henry 

Pijpers (4½), Plantinga (3½) en Alik 

Tchavelachvili (3). 

Aan het slot waren er nog 38 deelnemers te 

zien, onderverdeeld in 11 externen en 27 

clubleden van Erasmus. Beide laatste 

cijfers verdienen een volgend maal een 

beter resultaat! 

Een eervolle vermelding verdient nog John 

Helstone voor zijn hardnekkig geboden 

tegenstand  tegen winnaar Spaan, die in het 

secondengevecht aan het einde van hun 

partij met als vraag wie gaat er het eerste 

mat, toch zeker wel peentjes zal hebben 

gezweet! Het lot was John niet bijster goed 

gezind! 

 

 
 

HOE WORDT POTREMISE 

GEWONNEN? 

 

    Arie de Jong 

 

Op deze vraag werd een antwoord gegeven 

door de franse grootmeester Maxime 

Vachier-Lagrave. Strijdtoneel was het 

toernooi in Biel (Zwitserland), een 

toernooi dat al vele jaren bekendheid 

geniet en bezettingen  kent, die aan de 

wereldtop aanhaken. Dit jaar 6 deelnemers: 

Fabianao Caruana (Italië) 2711, Magnus 

Carlsen (Noorwegen) 2821, Yannick 

Pelletier (Zwitserland) 2590, Alex 

Morozovich (Rusland) 2696, Alexei Shirov 

(Spanje) 2714 en genoemde Vachier-

Lagrave (Frankrijk) 2722.  

 

De partij (op internet te volgen) tussen 

Vachier-Lagrave en Carlsen had een rustig 

verloop. Maxime probeerde met Wit van 

alles, gebruikte veel tijd en Magnus gaf de 

indruk dat het hem verveelde en hield zo 

ongeveer  een uur tijd voorsprong. Magnus 

zette lange tijd achter een vrijwel 

vastgelopen formatie wat stukken heen en 

weer en antwoordde steeds snel op een zet 

van de Fransman, waarbij aan de situatie 

ogenschijnlijk niets veranderde. Naast de 

weergave van de aan de gang zijnde partij 

was ook een „blog‟ geopend en kon 

iedereen daar zijn zegje doen over de 

lopende partij. Heel vaak viel het woord 

potremise…  

 

Na 77 zetten was dit de stelling:  

 

 
 

Waar kan Wit wat beginnen? 

Aangrijpingspunten zijn pion d6 en 

binnenkomen met de dame via veld h5. 

De bewuste pion kan Zwart gemakkelijk 

verdedigen, desnoods met 3 stukken, en 

veld h5 brengt de witte dame geen 

toekomst. De “bloggers” leken dus wel het 

gelijk aan hun zijde te hebben. Maar 
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Maxime vond toch de sleutel van  het slot 

op de deur!  

78. f4!!, gxf4 79. Dh3, Kf7 80. Ta8! 

Nu wordt de mogelijkheid zichtbaar, dat de 

achtste rij voor Wit betreedbaar kan 

worden. Magnus antwoordde met: 

80…, De6 81. Dh5+, Kf8 82. Df5! 

Zelf dacht ik aan 82. T1a7, waarna Zwart 

geen enkele toren kan slaan. Maar Zwart 

heeft dan wel: 82…, Dc8 als enig 

redmiddel.   

82…, Dxf5 83. gxf5 

De zwarte koning kan nu niet meer bij pion 

h6 komen. 

83…, Txa8 84. Txa8+, Kf7 

Wit beheerst nu de a-lijn  en ook de g-lijn, 

want de zwarte toren kan daar niet worden 

heen gebracht. 

85. Kc2 

De koningsmars is begonnen. 

85…, Te7 86. Kd3, Te8 87. Ta7+, Kg8 

87…, Te7 88. Ta6, Tb7 brengt geen 

wijziging in de witte plannen.  

88. Tg7+, Kf8 89. Txh7, Kg8 90. Ta7, 

Kh8 91. h7, Tb8 92. Ke2, Td8 93. Kf3, 

Tc8 94. Kg4, Td8 95. Kh5, f3 

 
 

96. Kg6 

Zwart geeft op.  

Zwart had intussen het extra uur 

opgesoupeerd en had in die tijd machteloos 

moeten toezien hoe een zogenaamde 

potremise tot winst werd omgebogen! 

Het verhinderde Magnus echter niet het 

toernooi gewoon naar zijn hand te zetten. 

Hij boekte 5 overwinningen plus 4 remises 

en dus ook dat ene minpuntje. Via de 

voetbaltelling leverde hem dat 19 punten 

op. Morozevich, die in het voorafgaande 

Russisch kampioenschap ook al de eerste 

viool had gespeeld, eindigde met 17 punten 

ook onder de hoogwaardigheidsbekleders. 

De overigen finishten op eerbiedwaardige 

afstand: 12 punten voor Shirov en Vachier-

Lagrave, 10 voor Caruana en in de 

achterhoede Pelletier met 5.  

 

 
 

HERINNERINGEN AAN CLUBS UIT 

HET VERLEDEN (1) 

 

Arie de Jong 

 

Bij het terugbladeren in mijn 

Optekeningen, waarin ik momenten aan 

schaakgebeurtenissen  en door mij 

gespeelde partijen heb opgenomen, stuitte 

ik ook op verdwenen clubs en daarin 

spelende leden.  Het zijn er in een periode 

van zo‟n dikke halve eeuw veel geweest! 

Een aantal clubs is via fusies uit het 

namenregister geschrapt en daarmee dus 

ook niet echt opgeheven, andere , soms 

roemrijke, clubs zijn voorgoed in de 

vergetelheid verdwenen. Voorbeelden 

daarvan zijn er genoeg en onder die namen 

zijn best wel illustere namen te vermelden. 

Alleen al in Rotterdam zelf zijn zeer veel 

clubs op te noemen, die het tijdelijke voor 

het eeuwige hebben verwisseld of een 

andere naam hebben gevonden in 

samensmelting met anderen.  

Kort geleden vonden op deze manier 

Groenoord en Unilever elkaar en 

gezamenlijk zullen zij hun voortbestaan  

nieuwe impulsen geven.   

Met Unilever had ik al in 1947 contact. Ik 

kreeg ikn een ontmoeting Unilever- PTT 

Rotterdam Ir. A.A. Pasteur tegenover me. 

Indrukwekkend was de partij niet maar het 

slot was toch wel aardig! Voor wie er 

belangstelling voor heeft volgt hier het 

partijtje. 
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Rotterdam, 14 november 1947 

de Jong – A.A. Pasteur 

 

1. d4, d5 2. c4, c6 3. Pf3, Pf6 4. Pc3, dxc4 

5. a4, e6  

Zwart laat de kernzet va het Slavisch, 5…, 

Lf5, achterwege. 

6. Pe5, Pbd7 7. Pxc4, Lb4 8. g3 

Wit bewandelt gewoon de wegen van de 

Karlsbader variant 

8…, Pe4 9. Dc2, Pdf6 10. e3, c5 11. dxc5, 

Pxc5 12. Le2 

Wit kan nu niet  fianchetteren.  

12…, e5 13. 0-0, b6 14. Td1, Dc7 15. 

Pd6+ 

Hier wreekt zich het niet tijdig rokeren.  

15…, Ke7 16. Pcb5, Dc6 17. Dc4, a5 

De loper behoeft dekking, maar het 

lonkende f7 was een groter probleem… 

18. Dxf7+, Kd8 19. Pb7 mat. 

 

 
 

Het leuke is: aftrekmat, dubbelmat en ook 

nog een soort stikmat met het veulen. Aan 

echte paarden waagde ik me toen  nog 

niet… 

 

De schaakvereniging PTT Rotterdam is 

ook al heel lang uit het beeld verdwenen. 

Door gebrek aan leden – er waren er nog 

11 over van de ruim 60-70 in betere jaren – 

besloten de overgeblevenen in 1964 “en 

bloc” lid te worden van “Wilhelm 

Steinitz”. En dat op een  moment dat die 

10 plus 1 reserve ( Buis Dijke, die echt niet 

mocht meedoen), uitkomend in de 

hoofdklasse van de RSB,  dat jaar op een 

half bordpunt de promotie mistten naar de 

KNSB! Het betekende voor de daarmee 

danig versterkte club “Steinitz” dan ook  

dat het daaropvolgende jaar direct 

promotie naar de 2
e
 klasse van de KNSB 

(die landelijke overkoepelende bond was 

toen nog niet zo groot: 1 hoofdklasse, 2 

eerste en 4 tweede klasse groepen, in totaal 

dus maar 46 achttallen) kon worden 

afgedwongen. Dat gebeurde in een 

promotieduel met een tiental van DSC  uit 

Delft, dat in de Haagse bond het recht had 

verworven promotiewedstrijden te spelen. 

In april 1965 togen we  Delftwaarts, waar 

een zekere G. Bussmann mij opwachtte. Ik 

snoepte in het middenspel een boertje van 

hem af en dat voordeeltje bracht ik over de 

eindstreep. Een deel van het potje: 

 

 
 

26. Pf5, Pd7 27. Le7!, Kg8 28. Pxg7, 

Kxg7 29. Kf1, Kf7 30. Lb4, Pb8 31. c4, 

Pc6 32. Lc3, Kf6 33. b4, a6 34. a4, Kf5 

35. Ke2, e4 36. fxe4+, Kxe4 37. f3+!, Kf5 

38. b5, axb5 39. cxb5, Pd8 40. a5, Pe6 41. 

Kd3, Kg5 42. Le1, Kf5 43. h4, Ke5 44. 

Lf2, Pc7 45. Kc4, Pe6 46. Lb6!, Kd6 47. 

a6, bxa6 48. bxa6, Kc6 49. a7, Kb7 50. 

Kd5, Pg7 51. Ke5 

Zwart geeft op. Ach ja, ook toen  kostten 

de fluitjes maar een cent… 
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In een volgend jaar speelden we weer eens 

tegen de Delftenaren, maar nu tegen het 

hoogste tiental. Aan bord 5 zat schuin 

tegenover me, een zekere Jan Timman  

Dick Loesberg volkomen te overspelen, 

broer Teun Timman speelde aan bord 1. 

Als mijn herinnering niet faalt – en 

daarover heb ik toch wel gerede twijfel -  

bestond het gepromoveerde tiental uit: 

Ebbe Mulder, Geert Lodewijk, Wim 

Regeer, Arie de Jong, Dick Loesberg, Nico 

de Klerk, Cor Smit, Daan van der Veer, 

Kees Luyendijk en Bob Knoop. Maar het 

kan ook zijn dat Kees Sio of Van Welzenes 

er nog deel van uitmaakten. 

Mijn tegenstander was  toen Ir. Wim Cool, 

tegen wie ik een variant probeerde, die ik 

had gezien in een landenwedstrijd 

Nederland – Spanje in Enschede in de 60-

er jaren. Het systeem bestond uit een 

opstelling met De1 en Ld1 om de zwarte 

tegenkansen op de damevleugel in de 

Mieses-Siciliaan te verminderen en ook de 

mogelijkheid te hebben de witte dame via 

h4 naar de aanval te dirigeren. Het werd 

een leuke partij! 

          A.de Jong – Ir. W. Cool 

1.e4, c5 2. Pc3, d6 3. f4, Pc6 4. Pf3, g6 5. 

Le2, Lg7 6. 0-0, e6 7. De1 

De eerste stap is gezet.  

7…, Pge7 8. Dh4, 0-0 9. d3, Pd4 10. Ld1 

En hier de tweede. De basispion op c2 is 

gedekt zonder concessies te doen. 

10…, b5 

 

 

11. g4, b4  

Beide zetten hun plannen door. 

12. Pe2, Pec6 13. g5, h5  

Zwart beoogt de koningsstelling vast te 

zetten, maar in de opzet van Wit is juist 

veld h5 het aanvalsdoel…  

14. Pg3, a5 15. Kh1, Ta7 16. Pxd4, Pxd4 

17. Ld2, Dc7 18. Tc1 

En dit is de derde stap, de toren neemt de 

taak van Ld1 over, die nu kan worden 

ingeschakeld bij de aanval op h5. 

18…, Lb7 19. c3 

Pd4 moet eerst weg want anders kan de 

witte toren niet via f3 naar h3. 

19…, Pf5 20. Dh3, Pe7 

Er moet altijd een zet zijn, die iemand de 

das om doet. Dit is er zo eentje… Het 

paard staat niet aangevallen en hoeft dus 

niet te verkassen.  

21. Lxh5!, gxh5 22. Pxh5, Tc8 23. Pxg7, 

Kxg7 24. Dh6+, Kg8 25. Tf3, Pf5! 26. 

Df6, Dd8  

Zwart denkt het gevaar nu te hebben 

bezworen.  

27. Tg1!, Dxf6 28. gxf6+, Kf8 29. Th3, 

Ke8  

De koning moet benen maken.  

30. Tg8+, Kd7 31. Txc8, Kxc8 32. Kg1 

Het paard gaat in ieder geval verloren 

32…, Pe7 33. fxe7, Kd7 34. f5, Kxe7 35. 

Lg5+, Kd7 36. Th7, exf5 37. Txf7+, Ke8 

38. Te7+, Kf8 39. exf5 

De zwarte stukken  staan verlamd en het 

witte pionnetje bevat veel gif! 
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39…, bxc3 40. bxc3, d5 41. f6, d4 42. 

Lh6+ 

Zwart geeft op. 

 

Sterkste spelers van dat postale clubje uit 

Rotterdam, dat in zijn bestaan met het 

eerste tiental 11 maal kampioen van de 

vaderlandse PTT clubs, van Groningen  tot 

Maastricht en van Leeuwarden tot Goes, en 

ook van Amsterdam, werd en dat in de 

goede jaren rond 1950 toch 6 tientallen (!) 

in de bond had,  waren Cor Smit – in die 

vroege jaren ook spelend in de interne 

hoofdgroepcompetitie van het toenmalige 

“Kralingen”, dat later na een fusie met Het 

Centrum onder de naam “Rotterdam” vele  

triomfen zou vieren – en uw schrijver van 

dit artikeltje, die zich intern ook nog eens 

mengde onder het sterkste gezelschap van 

een club “Het Centrum” die ook in de 

hoogste contreien van de KNSB vertoefde. 

Onderling vochten zij jarenlang om de 

hegemonie van PTT, waarbij Cor het 

vaakst aan het langste eind trok. In hun 

spoor trokken mee Freek Strooband, Jaap 

Romijn, Frans van der Velde, Piet van 

Galen, Jan Elderson, Kees Sio, Jan Sandee, 

de gebroeders Richard en Jan Visscher, Jan 

Louwman (de latere computerrondreiziger 

en die zelfs een keer met een computer het 

Nederlands kampioensschap, verder 

bestaande uit levende schakers, opvrolijkte 

of wellicht besmeurde) en anderen, 

waarvan de namen in mijn vergeetboek 

zijn geraakt. 

Grappig detail nog: Het tweede tiental 

werd in een bepaald jaar ook  Nederlands 

kampioen van de reservegroep, met op de 

hielen het derde team! Ja, we hielden er de 

wind flink onder! 

Van de oudgedienden van PTT is, buiten 

mijzelf, slechts Kees Sio, die in de najaren 

van de club nog als lid aansloot, nog actief 

als schaker en wel bij Groenoord/Unilever. 

Kees en ik houden de oude club- en 

postband in stand door jaarlijks een 

gezamenlijk kijk- en eetbezoek te brengen 

aan het spektakel in Wijk aan Zee. Ik kijk 

al uit naar het volgende grote gebeuren 

aldaar! 

 
 

HET EERSTE SCHAAP IS  

OVER DE DAM! 

 

Arie de Jong 

 

De bondscompetitie ging 26 september van 

start met een ontmoeting in de 

Promotieklasse. Deze klasse is dit jaar 

zwaar bezet met niet minder dan 9 

ploegen. Dat impliceert dat aan het einde 

van het seizoen drie teams het veld zullen 

moeten ruimen om plaats te nemen in de 1
e
 

klasse. 

Deelnemend zijn: Rotterdam 2 

(gedegradeerd uit de KNSB) en Rotterdam 

3, Charlois/E 4, Messemaker 2 (ook 

gedegradeerd uit de KNSB), Moerkapelle 

1 (ook al teruggekeerd uit de KNSB), 

Rokado (ieder jaar titelkandidaat), 

Dordrecht 2, Shah Mata 1 en ons dappere 

achttal! Een zware opgave dus in het 

verschiet! 

 

Het eerste schaap kwam over de dam en  

belandde, met een heerlijke graaspartij in 

gedachten, in ons winterverblijf in de 110 

morgen.  

Het schaap heette Charlois/Europoort 4, de 

eerste afvaardiging van die club, die niet 

speelt in de KNSB! Wij waren dus tot de 

tanden gewapend… 

Het eerste bewijs daarvan werd geleverd 

door Olivier Vrolijk. Hij verdedigde zich 

aan bord 5 met een Caro Kann tegen 

Victor van de Wetering. Victor koos voor 

een pionoffer in de opening in ruil voor 

een voorsprong in ontwikkeling. Van dat 

voornemen kwam niet veel terecht. Olivier 

behield de boer, voltooide de eigen 

ontwikkeling, waarna deze stelling zich 

aandiende: 
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18…, c5 19. c3, b4 20. c4, b3 21. Lzb3 

Niet de beste keuze!. Meer kans op 

verweer biedt: 21. Lb1, Lxb1 22.Txb1, Pe7 

23. dxc5, Pxd2 24. Dzd2, Tfd8  en Zwart 

moet het nog bewijzen.  

22…axb3 23. cxd5, Dxd5 24.Df4 

Van kwaad tot erger, maar 24. Le3 is ook 

niet veel beter.  

23…, Ld3 24. dxc5, Lxf1 25. Txf1, Lxb2 

26. Pg5, h6 27. Pe4, Txa3 28. Kh1, Ta1 

29. Le1, Df5 

Hier wijzigde Victor zijn voornaam… 

 

Het eerste gewin is kattengespin en dit 

gezegde werd weer eens bewaarheid, 

ditmaal  door Joop van ‟t Hoenderdaal.  

Piet Verhey, getransfereerd uit een nog 

lager Charloisteam ten nadele van een 

hoger ingeschaalde speler op de Elo-

rangschikking, was zijn opponent. 

Het werd een Konings Indiër in de 

Voorhand, maar zonder de steunzet c2-c4, 

maar met de zogenaamde surrogaatzet    

e2-e4, al bekend uit de Euwe-Bogoljubow 

match van 1928. 

Zwart rokeerde lang en toog ten aanval 

tegen de blanke majesteit van Joop.  

En het beeld was na 13 zetjes al dreigend: 

 

 
 

Objectief gezien: Zwart staat wat beter De 

witte formatie heeft wat gebrek aan lucht, 

de zwarte zeker niet, lopers en torens staan 

al gericht op de witte veste en de zwarte 

pionnen staan al te trappelen van 

aanvalslust. Maar wanhoop is hier een 

slechte kwalificatie, er zijn nog wel 

behoorlijke kansen voor Wit.  

Het vervolg: 

14. c3, h5 

Niet gedraald, niet getreuzeld! “En 

garde!”, zouden de musketiers hebben 

geroepen.  

15. Ld2, Kb8 

Gaat uit voorzorg uit de lijn h3-c8. 

16. Teb1, Pg4+ 17. Kh1, h4 

Vermetel, maar heeft het ook het gewenste 

effect?  

18. Ph2 

Hier kan Wit beter en wel met: 18. f3, 

hxg3 19. fxg4, Lxg4 20. De1, Lxh3 21. 

Lxh3, g4 22. Pxg3, gxh3 23. Df2, dxc3 24. 

bxc3, Le7 (met dubbele dreiging) 25. Df3, 

Td8 Zwart heeft dan een officier zien 

sneuvelen op het veld van eer, maar de 

stelling biedt hem nog steeds de beste 

mogelijkheden.  

18…, Pxh2 19. Kxh2, g4 
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De bekroning van de drieste aanval en ook 

de zwarte f-pion maakt nu aanstalten zich 

via f7-f5 in de strijd te mengen om te 

trachten ook Ld6 mee te laten genieten van 

het schouwspel.  

20. b4 

De consequentie van vorige zetten, maar te 

laat.  

20…, hxg3+ 21. fxg3, gxh3 22. Lf3, dxc3 

23. Lxc3, cxb4 

Wit heeft in de boerenstand 2 verliezen 

geboekt en herverkaveling zal niet meer 

mogen baten.  

24. Le1, Pd4 25. Dd1, a5 

Joop speelde nog even door, maar na 34 

zetten was het toch goed  genoeg duidelijk.  

Een nieuwe stap op de weg naar succes 

werd gezet aan bord 8, waar Cander 

Flanders het moest opnemen tegen de veel 

belovende Angelique Osenga. Ook zij 

wordt in de bloeiende schaakschool van 

Charlois klaar gestoomd voor het grote 

werk. Via omwisseling van zetten 

belandde de opening in de Anti-Meraner, 

waarin Wit pion c4 offert. Angelique ging 

daar echter niet op in, waarna de meer 

klassieke wegen  van het Geweigerde 

Damegambiet werden opgezocht. 

Wit besloot c4 door te schuiven naar c5 en 

slaagde erin de damevleugel te laten 

vastlopen en de open komende a-lijn 

bezetting onbeslist werd gelaten.  

De stelling was nog bijna gelijkwaardig, 

maar waarin Wit iets beter mocht worden 

gezien. Totdat Zwart besloot de eigen 

koningsstelling te verzwakken. 

 

 
 

16…, g5 17. Lh2 

16. Ld6 komt toch ook wel in aanmerking.  

17…, f5 

Dit kan de stelling niet verdragen. 

17…, dxe4 was aangewezen. 18. Pxe4, 

Dxa1 19. Txa1, Ta8 20. Txa8, Lxa8 21. 

Ld6, Lf6 22. Pe5, Pxe5 23. Lxe5, lg7 en 

Zwart kan  behoorlijk weerwerk leveren.  

18. exf5, exf5 

Ook 18… Dxa1 is niet voldoende. 19. 

Txa1, exf5 20. Ta7, Lc8 21. Tc7, g4 22. 

hxg4, fxg4 23. Pe5 en Wit staat vrijwel 

gewonnen.  

19. Db1! 

Nu gaat het snel. 

19…, Phf6 20. Lxf5, Da3 

Maakt de zaak nog kwalijker.  

21. Lxd7, Pxd7 22. Dg6+, Kh8 23. 

Dxh6+, Kg8 24. De6+, Tf7 25. Dxd7 

Wit wint nu al een stuk. 

25…, Lf6 

Het lijkt nog heel wat…. 

26. De8+, Kg7 27. Pe5, Te7 

27…, Lxe5 28. Lxe5+ wint nog meer 

materiaal. 

28. Dg6+ 

En dit betekent mat binnen een paar zetten.  
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Zwart geeft dan ook op.  

 

De kleine voorsprong  werd uitgebreid via 

een merkwaardige partij aan bord 2. 

Hoofdrolspelers waren daar Frank van 

Zutphen en Cees van Oosterom, 

Frank wist kennelijk niet goed raad met 

wat er zich op het bord afspeelde. Een 

Engels openingetje kreeg steeds meer de 

kenmerken van Dame Indisch, maar tot een 

duidelijke voorstelling kwam het toch niet.  

 

 
 

Wit kan bogen op wat ruimtelijk 

overwicht, maar de zwarte s telling lijkt 

toch wat beter op orde en verdient dtoch 

licht de voorkeur. De witte koningspositie 

is beslist niet van zorgen vrij en ook de 

knol heeft weinig bewegingsvrijheid op 

zijn  loopruimte op h4.   

18. f4 
Dat werd de keuze, maar ook 18. Db5 viel 

te overwegen. Na 18…, Tf7 19. Pf3, c5 20. 

Dc6, e4 21. Pd2 ziet het er toch wel 

gelijkwaardig uit.  

18…, c6 19. Pf3, h6  

Niet echt nodig. 

20. Tad1, e4 21. Pd2, Df7 22. Tb1, a6 23. 

h3, g5 24. Dd1, gxf4 25. exf4, Tfe8 26. 

De2, Pf6 27. Pe1, Dd7 28. Pe3 

Het paard op het stopveld, maar weg uit de 

dekking van g3.   

28…, Tg8 29. Kh2, d5 30. cxd5, Pxd5 

 

 
 

De diverse manoeuvres hebben de zwarte 

stelling niet bepaald verbeterd. 

Wit kan hier direct uitpakken met 31. 

Dh5!! en heeft dan duidelijk het heft in 

handen. Maar het werd: 

31. c4, Pc3 

Zwart gaat voor de kwaliteitswinst, maar 

voorzichtiger is 31…, Pxe3. Dan is het 

sterke paard dat f5 als uitvalsbasis neemt, 

van het bord.  

32. Dh5, Pxb1 33. Pxf5 

Lijkt logisch, maar veel beter is 33. Txb1 

met handhaving van de dreigingen. Winst 

voor Wit noch Zwart lijkt dan direct 

voorhanden. 

33…, Dh7 

33…, Pd2! 

34. Pxh6 

34. Txb1! 

Afwisseling van fouten! 
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34…, Tg6 

Zwart volhardt… Na 34…, Tbf8 heeft hij 

het lek boven water. Nu gaat hij ten onder. 

35. De5+, Dg7 36. Dxb8+, Kh7 37. Pf5  
 

 
 

Zwart besloot hier de strijd te staken. Veel 

zit er dan ook niet voor hem in, bijv.: 37…, 

Dd7 38. Txb1, Dxf5 39. Txb6, e3 40. Tb2, 

c5 (40…, Tg6 41. Tb7+ en mat volgt snel) 

41. d5, Df6 42. De5 met eenvoudig te 

winnen afspel.  

 

Tussenstand 3-1, dus daar waar 

geconsolideerd kan worden, moet dat dan 

maar gebeuren. Ruurd Ouwehand begreep 

de verantwoordelijkheid en hij speelde dan 

ook een degelijke partij. De opening kende 

in de Caro Kann al snel een voortzetting, 

die voor Wit als wat minder te boek staat, 

maar Ruurd, als zwartspeler, liet het beste 

antwoord daarop passeren. Zo mondde de 

stelling uit met wat aanwijsbare voordelen 

voor Wit: het loperpaar en Zwart 

opgezadeld met een dubbelpion. Toen Wit 

het loperpaar opgaf en de laatste loper ook 

nog voor een  paard inwisselde. Leek 

remise al vroegtijdig een feit te worden. 

Slechts de dubbelpion was nog aanwezig, 

vergezeld van andere broeders in het vak 

en aan beide zijden stonden ook de 

kastelen nog niet aan brand of plundering 

blootgesteld.   

 

 
 

Er waren toen 21 zetten aan het oog 

voorbij gegaan. Er werden in het vervolg 

wat schermutselingen gepleegd waarbij 

twee  torens het leven lieten, wat pionnen 

bij het afval geworpen waren en zo kwam 

het volgende beeld te voorschijn, nu na de 

36
e
 van Wit: 

 

 
 

Wit heeft het plan opgevat met 36. Td2-d7 

in 1 zet Zwart te gaan vernietigen, maar 

gelukkig is Zwart nog aan zet… 

De vraag na afloop was, of in deze stelling 

voor Zwart nog een beloning in het vat zou 

zitten? Het lijkt me een leuke vraag voor 

de huiskamer! Twitteren, skypen, pingen 

alles is geoorloofd voor uw opmerkingen, 

de hoofdrolspelers zullen ademloos op u 

wachten! Daarbij mag u kritiek loslaten op 
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wat in het vervolg in de partij te berde 

werd gebracht. En dat was: 

36…, Kh6 37. Txb7, c5 38. Kf4, Txa2 39. 

Txb6 Met remise aanbieding . 39…, Ta3 

40. Tb8, Txc3 41. Th8+, Kg7 42. Tc8, 

Tc1 43. Kg5, Tg1+ 44. Kf4, Tf1+ 45. 

Kg4, Tc1 46. Kg5, Tg1+ 47. Kf4, Tf1+ 

48. Kg4, Tf5 (Toren er voor niet goed, 

toren opzij ook niet goed.) 49. Tc7+, Kh6 

50. Tc8, Td5 51. Th8+, Kg7 52. Tc8, 

Td4+ 53. Kg5, c4 54. Tc7+, Kf8 55. Kxg6 

Met weer een remise voorstel. 55…, Txh4 

56. Kf6, Ke8 57. Ke5, Kd8 58. Ta7, c3 

59. Ta1, Kc7 60. Tc1, Tc4 61. Kd5, Tc6 

62. Kd4 

Nu dus toch remise. Gelukkig maar, want 

als Wit het weer had moeten aanbieden, 

zou de nieuwste FIDE regel in werking 

treden: driemaal remise aanbieden is 

remise! 

 

Er was nu nog 1 punt nodig om de 

wedstrijdpunten thuis te houden en dat 

punt kwam! Michael Siban verschalkte Ab 

Kamman! En dat had ook nogal wat voeten 

in de aarde… In de Scandinaviër werden 

de voetsporen van Andersen, uit 1850, niet 

gevolgd. Michael volgde zijn eigen 

patroon. Aan beide zijden lange rokades en 

een opdringende witspeler met pionnen, 

waardoor Michael wat in het defensief 

werd gedrongen.  Zwart worstelde zich 

uiteindelijk toch min of meer vrij en kreeg 

de bedreigde punten onder controle.  

 

 

Deze positie werd bereikt na de 31
e
 van 

Wit en Zwart zou nu de stelling eens 

kunnen proberen te openen. Aangewezen 

lijkt hier 31…, e5 Die zet laat Wit enkele 

methoden. Zoals 32. Txf7, Txf7 33. Txf7, 

Dh3! 34. d5, cxd5 35. Lxd5, Dxh4 36. b5, 

De1+ 37. Kc2, De2+ en Wit komt niet 

verder. Of anders: 32. dxe5, Lxe5 33. Dc2, 

Dg4 34. a3 (Wit mag niet zo maar b4 

prijsgeven met 34. Txf7, Txf7 35. Lxf7, 

Dxb4 36. Lxg6, Lc3 37. Db3, Dc5 38. Th1, 

Dxe3 en Zwart staat er beter voor) 34.., 

Ted7 35. Txf7, Tzf7 36. Lxf7, Dxh4 37. 

Lxg6, Dxg5 en ook dan heeft Zwart de 

beste papieren.  

De praktijk was anders. Het werd: 

31…, b5 32. cxb6 e.p., axb6 33. a4, b5 34. 

axb5, cxb5 35. Ld3, Ld6 

De c-lijn wordt vrijgemaakt…snode 

plannen doemen op aan de einder… 

36. Le4, Tc8+ 37. Kb2, Kc7 

Ook de koning begint een 

vrijmakingsmars. 

38. Ta1, Kd8 

Missie voltooid.  

39. Ta5, Lc7 40. Ta7, Dd6 41. Ld3, Dc6 
Wit is nu in grote moeilijkheden. Eerst 

wordt toren 1 aangevallen en vervolgens 

komt toren 2 aan de beurt… 

 

 
 

42. Tf2, Lb6 43. Txe7, Dc1+ 

En ineens is het uit, mat is ondekbaar. Wit 

geeft op. En zo was de wedstrijd beslist 

4½-1½.  
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Nog 2 partijen aan de gang. Als eerste 

kwamen Leo Verhoeven en Menno 

Brandenburg tot een besluit. Réti werd van 

stal gehaald, Euwe werd gevolgd zoals hij 

eens Colle ten grave droeg. Maar  Euwe 

ten spijt, het voordeel kon door Leo niet 

worden  gehandhaafd.  

 

 
 

Na 15 zetten is Zwart hier al de meerdere. 

Wit moet zoeken naar spelmogelijkheden.  

16. a4, Dc2 17. Dd1, Tfc8 18. Pf3, Pd3 

Hier is het spel in feite al gespeeld. 

19. Dxc2, Txc2 20. Le3, Tac8 21. Ta2, 

Txb2 22. Txb2, Pxb2 23. Tb1, Lxa4 

Twee pionnen achter en stukken die zich 

niet kunnen meten met die van Zwart. Leo 

speelde nog wat zetten, maar gaf de 

ongelijke strijd  na 30 zetten gewonnen.  

 

Bleef nog de partij aan bord 1 tussen 

Gijsbert Kamerman en Andrzej Pietrow. 

Het werd weer eens een ouderwets 

spektakel. Het geleverde commentaar is 

van Andrzej zelf. 

 

G. Kamerman – A. Pietrow 

 

1. d4, d5 2. Lg5, c6 3. c4 
Een wilde zet. Gebruikelijk is hier: 3. e3. 

3. c3 G. Kamerman – A. Pietrow, RSB-

beker 2010/2011. 

3…, h6 

Een zeer nuttig zetje. 

4. Lh4, dxc4 5. e4 

5. e3 is wat behoudender, dus beter, lijkt 

mij. 

5…, Db6 6. Dd2, e5!? 

Zwart zet de partij direct zeer scherp op en 

speelt op overnemen van het initiatief. 

Echter, de voorkeur verdiende eenvoudig: 

6…, g5 7. Lg3, Lg7 8. Pa3, Le6 9. 

Lxc4,Dxd4 10. Dxd4, Lxd4 11. Lxe6. Fxe6 

12. 0-0-0, Lc5 met een klein plusje.  

7. dxe5, g5 8. Lg3, Le6 9. h4, g4 10. Pe2 

Niet het beste. 10. Pc3, Pa6 11. 0-0-0, Le7 

12. Kb1 en Wit voltooit de ontwikkeling 

en staat niet minder.  

10…, Pa6 11. Pf4, Lb4 12. Pc3, Pc5 

 

 
 

13. Pxe6?! 

 Logisch, maar zwak.  Correct was: 13. 

Dc2!, Td8 14. Le2! 

Wat minder, maar ook zeer interessant zou 

hier zijn: 14. Pxe6, Pd3 15. Lxd3, cxd3 16. 

Dd1, d2 17. Kf1, fxe6 18. Dxg4, Pe7 met 

gelijke kansen in een zeer scherpe stelling. 

Wit voltooit de ontwikkeling met een 

voordeeltje. 

13…, Pxe4 14. Dc2 

Voorzichtiger was: 14. Dd4, Pxc3! 15. 

Pc7+, Dxc7 16. bxc3, Td8 17. Dc4, Dd7 

18. Lf4, La5, met gelijk spel.  

14…, Pxg3 15. 0-0-0 
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15…, Lxc3(?) 

Zwart ziet spoken! Zeer sterk was gewoon: 

15…, Pxh1  16. Lxc4 (16. Pe4, c3!! Met 

winst ,.deze sterke zet heb ik gemist) 16…, 

Pe7 en Zwart wint eenvoudig.  

16. bxc3? 

Na eenvoudig: 16. fxg3, Lxe5 17. Lxc4, 

Dxb2+ 18. Kxb2, Lxb2+ 19. Kxb2, fxe6 

20. Lxe6, Td8 21. Lxg4, Txd1 22. Txd1, 

Pf6 blijft het eindspel binnen de remise 

marge. Na de tekstzet staat Wit totaal 

verloren.  

16…, Pxh1 17. Dd2, fxe6 18. Dd7+, Kf8 

Indien nu: 18. Lxc4, dan niet: 19…, c5 20. 

Td6, Da5 21. Dxe6, Dxc3 met remise, 

maar 19…, Td8! Met een stuk meer en 

gewonnen eindspel na: 20. Dxd8+, Dxd8 

21. Txd8+, Kf7 enz.  

 

 

19. Td4 

Indien nu: 19. Lxc4, dan niet: 19…, c5 20. 

Td6, Da5 21. Dxe6, Dxc3 met remise, 

maar: 19…, Td8! Met een stuk meer een 

gewonnen eindspel na: 20. Dxd8, Dxd8 21. 

Txd8, Kf7 enz.  

19…, Dxd4 20. cxd4 

Hier eindigt het commentaar van Andrzej, 

want hij vindt de rest wel begrijpelijk. 

Redactie: Zwart heeft weliswaar flink 

voordeel, maar 1,2,3 is de zaak nog niet 

beklonken. Zwart moet heel goed 

oppassen!  

20…, Te8 21. Lxc4 

Redactie: 21. Dxb7!, c3 22. Dxc6, Pxf2(?) 

23. d5, exd5 24. Dc5+, Kg7 25. Dxf2 en 

winst voor Zwart lijkt ver weg… 

21…,Te7 22. Dd6, Kf7 23. Kd2 

Redactie: 23. Db4!, b5 24. Lb3, Pxf2 25. 

Dd2, g3 26. Df4+, Ke8! (andere zetten zijn 

veel minder) 27. Dxg3, Ph1 28. Dh3, Pf2 

29. Df3 en de kansen zijn eerder aan Wits 

kant! 

23…, Pxf2 24. Ke3, g3 25. Le2, h5 26. 

Kf4, Th7 27. Lf3, Ph1 28. Kg5, Tg7+ 29. 

Kf4, Kg6 30. Da3, Ph6 31. Dd3+, Pf5 32. 

Le4, Tgf7 33. Dd1, Pf2 34. Db3, Kg7 35. 

Lxf5, Txf5+ 36. Kxg3, Pg4 37. Da3, Td7 

38. Dxa7, Pe3 39. Dc5, Kh7 40. Db6, 

Tg7+ 41. Kh3, Pf1 

 

 
Het net sluit zich. 

42. g4, Txg4 43. Dxb7+, Tg7 44. Db1, 

Tg3 mat. 
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Van af het begin een door beide spelers 

scherp opgezette partij. 

 

Met de overwinning behoort ons team tot 

de kopgroep van 3. 

 

De stand na ronde 1: 

 

1. SO Rotterdam 2 1    2 6 

2. Erasmus 1  1    2 5½ 

3. Moerkapelle 1  1    2 5½ 

4. Messemaker 2  1    1 4 

5. Shah Mata 1  1    1 4 

6. Charlois/E. 4  1    0 2½ 

7. Dordrecht 2  1    0 2½ 

8. SO Rotterdam 3 1    0 2 

9. Rokado 1  0    0 0 

 

 
 

NIVEAUVERSCHIL 

 

                         Arie de Jong 

 

Onder de vele beoefenaars van het edele 

schaakspel zal altijd sprake zijn van grote 

niveauverschillen als het om de inhoud van 

gespeelde partijen gaat.  Een alledaagse 

constatering, die door zeer velen wel zal 

worden gedeeld. Dat houdt niet in, dat je 

niet de eigen prestaties als zeer waardevol 

kunt beschouwen, zelfs als je ze in 

vergelijking gaat bezien met wat grote 

meesters op het bord presteren. Ik weet 

zeker, dat heel vaak tevredenheid 

overheerst als je een mooie pot hebt weten 

te spelen. Toch kom je bij het volgen van 

die meesterpartijen vaak tot het inzicht dat 

een dergelijk niveau bijna zonder 

uitzondering buiten je bereik blijft.  

 

Dat gevoel bekroop me, toen ik een partij 

op internet volgde, die op 30 september 

werd gespeeld in Sao Paulo, waar 6 lieden 

van uitzonderlijke kwaliteit elkaar het 

schaakleven betwisten. Een zeskamp, 

waarin de deelnemers zijn: Carlsen (nr 1 

op de wereldranglijst), Anand 

(wereldkampioen en  nr. 2), Aronian (nr. 

3), aangevuld met Ivanchuk (nr. 7), 

Nakamura (aanstormende grootheid en 12) 

en ten slotte Vallejo (27). 

De laatste 3 verdienen hun plaats vanwege 

hun geweldige prestaties dit jaar (Tsjoek 

en Naka) en  Spanjaard Vallejo vanwege 

het feit, dat het toernooi deels in Zuid-

Amerika, deels in Spanje wordt verspeeld.  

Vlak overigens Vallejo niet uit, want die 

bestond het in ronde 3 Carlsen aan de 

zegekar te binden. Daar moet ik wel bij 

aantekenen, dat Carlsen echt een mindere 

dag gehad moet hebben, want hij liet in het 

middenspel een geweldige kans op winst 

liggen… 

Het toernooi kent de voetbaltelling: 3 

punten voor winst, 1 voor remise, 0 voor 

een nederlaag. Na 3 ronden leidde 

Ivanchuk (7 punten) voor Aronian (5), 

Nakamura en Vallejo (3) en werd de rij 

gesloten (!) door Anand en Carlsen (2). 

Ronde 4 kende de ontmoeting Aronian – 

Ivanchuk en daar hing dus veel van af voor 

het verdere verloop van het toernooi.  

 

Die partij liet alles zien wat het schaken zo 

boeiend maakt: Oude openingwijn werd in 

nieuwe zakken gegoten en de 

krachtsverhoudingen golfden heen en 

weer. Het leek mij de moeite waard met u 

die partij eens te volgen. 

 

Aronian-Ivanchuk 

 

1.  Pf3, d5 2. c4 

Hier al kan de opening overgaan in andere 

systemen dan het Konings Indisch in de 

voorhand. Na 2…, d4 wordt het 

Blumenfeld, na 2…, dxc4 wordt het 

Aangenomen Damegambiet.  

2…, e6 3. d4, Pf6 4. Pc3 

Ook hier zijn weer overgangen mogelijk 

naar andere systemen: 2…, c6 naar 

Slavische vormen of naar Meraner. 2…, 

dxc4 weer Aangenomen Damegambiet. 

4…, Pbd7 5. Lg5, Lb4 

En zo werd het dan toch nog de Manhattan 

Verdediging. Dus zijn we nu beland bij de 

oude wijn, want 100 jaar geleden werd in 

Amerikaanse schaakkringen al uitvoerig 
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onderzoek gedaan naar de mogelijkheden 

in deze stelling. De Manhattan 

onderscheidt zich weer van de Cambridge 

Springs doordat i.p.v. met c7-c6 en Dd8-

a5, getracht wordt toe te werken naar c7-

c5. 

Maar ja, Wit mag ook nog en die bediende 

zich hier  prompt van de ruilvariant: 

6. cxd5 

Zwart moet nu met de pion terug slaan en 

dan is na eventueel c6 en Da5 de 

verbinding met Lg5 verbroken en  is die 

voortzetting niet meer zo logisch.  

6…, exd5 7. Pd2 

En hier de oude wijn in nieuwe zakken! 

Vroeger ging men uit van 7. e3, c5 8. Ld3, 

c4 9. Lc2 ter voorbereiding van een 

pionoffer. Een leuk vervolg is bijv.: 9…, 

Da5 10. 0-0, Lxc3 11. bxc3, Dxc3 12. Db1 

met uitstekende aanvalskansen (Zie: 12…, 

0-0 13. e4!, dxe4 14. Ld2, Da3 15. Lb4, 

Da6 16. Lxf8, exf3 17. Lb4, fxg2 18. Te1 

en Wit staat gewonnen ( Er dreigt al 19. 

Lxh7+) 

7…, c6 8. e3, Pf8 

En hier weer oude wijn in nieuwe zakken! 

Lg5 wordt op originele wijze van zijn 

plaats verdreven.  

10.   Ld3, Le7 10. Dc2, Pe6 11. Lh4  

11, Lxf6, Lxf6 12. Lxh7, De7 13. Ld3, 

Pxd4  

11…, g6 12. h3, 0-0 13. Pf3, a5 14. g4, b5 

15. Pe5, Lb7  16. f4 

 

 
 

Wit staat hier prima en Zwart moet iets 

bedenken om tegenspel te krijgen. Zwart 

besloot na veel tijd ( hij had na zijn 

antwoord nog 38 minuten over, waar Wit 

nog over 55 minuten beschikte) tot:  

16…c5 

Geniaal of gewoon niet zo goed, wie zal 

het zeggen? 

17. f5, cxd4 18. fxe6, dxc3 19. 0-0 

19. exf7+, Kg7 20. 0-0, b4 21. bxc3, Pe4 

22. Lxe7. Dxe7 en er blijft weinig kans op 

winst over (23. Dh2, bxc3 24. Lxe4, dxe4 

25. Pd7, Txf7 (25…, Dxd7? 26. De5+ enz.) 

26. Txf7+, Kxf7). 

19…,  d4  

19…, fxe6 20. Lxg6, cxb2 21. Lxh7+, 

Pxh7 22. Dg6+, Kh8 23. Tab1 en Wit staat 

op winst.  

 

 
 

20. Pxf7 

Dit lijkt het keerpunt in de partij. Beter 

lijkt: 20. exf7+, Kg7 21. Tae1, Dd5 22. 

Pf3!, Txf7 23. exd4, cxb2 24. Dxb2 en Wit 

staat beter. 

20…, Dd5 21. Lxf6, Dh1+ 22. Kf2, Dxh3 

Dreigt mat op e3. 

23. Ke1, cxb2 24. Dxb2, Lb4+ 25. Kd1, 

Lf3+ 26. Txf3, Dxf3+ 27. Le2, Dxf6 

Hier lijkt het pleit al beslecht. 

28. g5, Dg7 29. Dxd4, Txf7  

M.i. toch een missertje! De uitkomst staat 

nu weer op losse schroeven. Beter: 29…, 

Lc3! 

30. exf7+, Dxf7 31. Tc1, Tb8 32. a4? 
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32. Tc2 gaf nog steeds tegenspel.  

32…, Db3+ 33. Tc2, Db1+ 34. Tc1, Db3+ 

35. Tc2, Tc8 36. Lc4+ 

Andere zetten leiden ook tot niets. 

36…, bxc4 37. Dd5+, Kf8  38. Dd7+, Te8 

Wit staakte de strijd.  

En zo verwierf Ivanchuk 10 punten  en liep 

hij nog verder weg van zijn concurrenten.  

 

Een dag later nam Carlsen diezelfde 

Tsjoek even de maat  in het eindspel! 

Dit was de stelling na  21 zetten: 

 

 
 

Ivanchuk maakte hier een ernstige fout! 

Na 22. bxc3 zal de uitslag onbeslist luiden 

of in het gunstigste geval wint Wit, maar 

na de door Wit gekozen zet bewijst Carlsen 

zijn meesterschap. 

22. b3 

De zwarte c-pion wordt nu de nagel aan de 

bekende kist… 

22…, Te8 23. Lf2, Le4 24. Te1, Te7 25. 

Tc1, h5 26. Lg2, Lf5 27. Lf3, g6 28. a4, 

Kh7 29. b4, g5 30. a5, g4 31. axb6, axb6 

32. Lc5, Te2 33. Lxb5, Le5 

De witte vrijpion vormt geen enkel gevaar, 

maar de aanval op pion g3 in combinatie 

met de zwakke c-pion van Wit bepaalt het 

lot van de Witspeler. 

34. b5, Kg7 35. La5, Txc2 36. Txc2, Lxc2 

37. Kf2, Ld3 38. Ke3, Lg6 39. Le2, c2 40. 

Ld2, Lxg3 

Zwart heeft nu 2 vrijpionnen en het 

promotieveld van de witte vrijpion is 

gedekt. 

41. Lxg6, Kxg6 42. Kd3, Lf2 43. Kxc2, 

g3 44. Lf4, g2 45. Lh2, Kf5 

 

 
 

Wit geeft op. De zwarte koning loopt naar 

h3 (46. Kd2, Kg4 47. Ke2, Kh3 48. Kxf2, 

Kxh2 en de g-pion promoveert). 

Het paste allemaal precies na die fout op 

de 21
e
 zet!  

Met nog steeds Ivanchuk aan de leiding 

gingen de 6 heren op reis om het toernooi 

voort te zetten in Bilbao in Spanje. 

Afwachten wie de jetlag het beste te boven 

komt!. 

 

 
 

EEN OVERSCHOTJE  

VOOR HET DERDE! 

 

                           Arie de Jong 

 

Het derde team  kreeg vrijdag, 30 

september, op bezoek bij Overschie 2 

slechts het overschotje van de punten: 1½ 

van de 8 te verdelen successen…. 

Overigens, met een team gemiddeld onder 

de 1600 elopunten, was tegen een op 

papier heel wat sterker Overschie 2 

(gemiddeld 1850 elo),  met de geur van een 

net gedegradeerde eerste klasser nog om 

zich heen, weinig hoopvols te verwachten.  
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Maar de strijd vergoedde veel. Lucian 

Mihailescu bleef in de opening gelijk op 

gaan met Hans Doornheim. Aan beide 

zijden moesten tijdens schermutselingen 

wat lichte stukken het ontgelden, maar toen 

heerste er even rust. Van die rust maakte 

Lucian niet het gepaste gebruik de 

ontwikkeling van zijn damevleugel te 

voltooien. Dat gaf Hans de gelegenheid 

met zijn zware stukken binnen te dringen 

en was het wachten op  waar de klap zou 

vallen. 

 

 
 

Wit staat hier al wat moeilijk, maar 

vereiste is de linkerflank officieren in 

beweging te brengen, te beginnen met 13. 

Pd2. 

13. b4, Tae8 14. a4, Te2 15. Pa3, a6 16. 

Tb1, The8 17. a5, Ta2 18. g3, Tee2 

Binnen enkele zetten heeft Zwart het spel 

in handen.  

19. Kg2, g5 20. Tb3, h5 21. Pb1, g4 22. 

Ta3, Tac2 23. Tb3, h4 24. Pa3, Ta2 

Zwart staat klaar voor het uitdelen van de 

klap, terwijl Wit een soort voetbalrondo 

heeft zitten spelen… 

25. Pb1, hxg3 26. hxg3, Pxg3 27. Kg1, 

Pxf1 28. Kxf1, Txf2+ 29. Ke1, Lg3 30. 

c4, Th2+ 

Wit geeft op, met mat aanstaande.  

 

De volgende die het hoofd moest buigen 

was Alik Tchavelachvili. Tegen Jan Kloek 

kwam Alik wat slechter uit de opening, 

daarna verloor hij een pion en dat kleinood 

speelde in het eindspel een te grote rol. 

 

Bram de Knegt nam het aan bord 1 op 

tegen Han Smit. Bij een dameruil aanbod 

op zet 24 was, naar de mening van Bram, 

een remise aanbod wel gerechtvaardigd. 

Han deelde die mening niet en speelde 

door. 

 

 
 

24…, Dxg3 25. fxg3, a5 26. Pf3, Pb6 27. 

Pe5, a4 28. Pd3, c4 29. bxc4, Pxc4 30. 

Kf2, Tb8 31. Pc5, Kg7 32. Pxa4, Tb4 33. 

Pc3, Tdb8 34. a4, Pb2  

 

 
 

Tot zover is Bram goed overeind gebleven, 

mogelijk verdient hij zelfs een klein plusje.  

35. Td2 of 25. Td4 lag nu in de rede.  
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35. Pxd5? 

Dit valt buiten het Boek der 

Goedkeuringen! Maar ook het antwoord 

verbaast toch ook wel. Namelijk niet 35…, 

Pxd1+ werd gekozen, maar: 

35…, Txa4 36. Pc3 

36. Td2 had nog verzet geboden. Na 36…, 

Pc4 37. Td4, Lxd5 38. Txd5, Tb2+ 39. 

Kf3, Pd2+ 40. Txd2, Txd2 41. Tc7 moet 

Zwart nog aan het werk! 

36…, Tc4 37. Td2, Pa4 38. Pe2, Txc1 39. 

Pxc1, Txb1 

Zwart blijft een stuk voor, dus einde 

verhaal.  

 

Rens Hesselmans acteerde aan het laatste 

bord. Opgediend werd een Siciliaans 

gerecht met toch wel wat vreemde 

ingrediënten. Kennelijk smaakte het Niels 

van Diejen ook niet bijster want die bood 

remise aan  in deze curieuze stand: 

 

 
 

Negentien zetten waren toen voorbij 

gegaan en Rens moest even wikken en 

wegen, maar even later ging ook Joram 

Simons  tegen Brunings onder uit, dus 

pakte hij het halfje maar. 

 

De wedstrijd had toen al een winnaar 

gekregen bij de stand 4½-½. De eindfase 

bracht wel de nodige hectische beelden. 

Ron Ansem speelde zijn geliefkoosde 

spelletje, ditmaal  met Verbeek. Hoewel 

het initiatief uiteindelijk in handen van 

Verbeek kwam te liggen, was de uitslag 

nog steeds onzeker. Rond het vallen van de 

vlag ontstond deze stelling, waarin 

Verbeek nog steeds beschikt over de door 

Ron in het begin geofferde pion: 

 

 
 

Niet alleen de tijd was hier een factor van 

betekenis, maar ook de dalende 

schrijfpotentie en de laatste was oorzaak, 

dat ik u niet kan laten zien, hoe Wit een 

stuk cadeau deed. 

Zwart is hier aan zet. Vast staat dat hij als 

winnaar werd genoteerd. Hoe ben ik niet 

achter gekomen. 

 

 
 

En dit was na de 31
e
 zet van Wit de positie 

in de partij Van As – Van Kempen.  

Zwart ging verder met:  
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31…, Dxc1+ 

Overigens, de beste keuze.  

32. Lxc1, Txc1+ 33. Kf2, c2 34. Pb2, Tc2 

Die zet verdient kritiek. Veel sterker is 

direct: 34…, Pc5 35. Pd1, Pxe4+ 36. Ke3, 

Tc3+ 37. Pxc3, Pxc3 38. Dxb7, d1D en 

Zwart trekt duidelijk aan het langste eind.  

35. Pd1, Pc5 36. De3, Pxe4 37. Ke2, Txa2 
Ook hier een woord van kritiek: Sterker: 

37…, Pc3+ 38. Pxc3, bxc3 39. Dd3, La6 

40. Dxa6, Tc1 41. Dd6, Te1+ en Zwart 

gaat winnen.  

38. Dd4, Ld5(?) 

Weer niet het beste. Dat was: 38…, a5! 

39. Dxb4, a5 40. Dd4, Tc2 41. Dd3, Tc1 

42. Dd4, Pc5(?) 

Kijk even naar: 42…, Txd1+ 43. Kxd1, 

Lxb3+ 44. Ke2, d1D+ 45. Dxd1, Pxc3+ en 

Zwart blijft 2 stukken voor… 

43. Db2, Pxb3 44. Pe3 

En hier ging Zwart ineens door de klok…. 

De klok werd nog eens goed bekeken en 

van alle kanten bevoeld en geschud, maar 

aan het functioneren bleek niets te 

mankeren en zo kwam Cor toch nog aan 

een punt tegen Arnout. 

In het daaraan gepaard gaande tumult ging 

ten slotte ook Jan Hoek van Dijke nog 

onderuit.. In een gelijke stelling met 

koning, toren en pion hoorde hij het woord 

mat uitspreken! En ook daar was niets aan 

te veranderen. 

Opgeteld was het dan de uitslag als 

voormeld: 1½ - 6½. Een goed begin is het 

halve werk, maar de logica is dan dat een 

slecht begin de andere helft moet zijn.  

Na verlies tegen de vermoedelijk sterkste, 

de stand: 

 

1. Overschie 2  1   2   6½ 

2. Nieuwerkerk 1 1   2   6 

3. Onesimus 1  1   2   5 

4. Maassluis 1  1   1   4 

5. HZP Schiedm 2 1   1   4 

6. RSR Iv.Toren 5 1   0   2 

7. Fianchetto 3  1   0   2 

8. Erasmus 3  1   0   1½ 

 

 

 
 

ONS VIERTAL 

 

Ons vorig jaar zo succesvolle viertal doet 

ook dit jaar weer een gooi naar de kroon. 

In de A groep starten 9 ploegen. Naast 

onze vertegenwoordiging zijn dat 

IJsselmonde, HZP Schiedam, RSR Ivoren 

Toren, Shah Mata, Sliedrecht, De IJssel, 

Papendrecht/Alblasserdam en De Willige 

Dame. 

Van deze grootmachten kwam 3 oktober 

IJsselmonde bij ons op bezoek. 

Harry Nefkens was het eer klaar. Toch 

ging dat niet zo gemakkelijk. Tegenstander 

Cock Louwerens bood goed tegenstand en  

achttien zetten leverden het volgende beeld 

op als resultaat: 

 

 
 

Cock had hier 19. fxe5 moeten proberen en 

dan is een mogelijk vervolg: 19…, Lg5 20. 

Pf3, Le3+ 21. Kh1, dxc3 22. Dxc3, Tc8 23. 

Tdf1 en er is niet veel aan de hand.  

19. f5 

Nu kan Zwart materiaal winnen en de zaak 

snel op scherp stellen: 

19…, dxc3 20. bxc3, Dxd3 21. Tf3, Dd7 

22. Td1, Tad8 23. Tf1, De7 

23…, Dd3 is dwingender.  

24. Lh2, Td3 25. Tc1, Ted8 26. Tc2, Lg5 

27. Pf3 

Een plaagzetje was nog 27. f6 

27…, Lxe4 28. Pxg5, Dxg5 
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29. Df2 verhoedt nog het ergste onheil en 

dat deed niet: 

29. f6, Dxg2# 

Rens Hesselmans zorgde ook voor een 

punt tegen Dennis Langeveld.  Dennis 

heeft grote zichtbeperking en bedient zich 

dan ook van een zelf meegebracht 

blindenbord. Al direct in de opening 

“overzag” Dennis de aanval op een loper 

op c5, Dat besliste het pleit, er werd daarna 

nog meer materiaal verloren en wat later 

was het spel ten einde.  

Peter Hurkmans won van Willem 

Overdijk. De laatste heeft nog geen 

elogetalletje achter de naam en dat was in 

het vertoonde spel zichtbaar.  

Het begin was nog volgens de regels van 

het spel maar na 12 zetten ging het eerste 

pionnetje verloren. 

 

 
 

12…, Ld6? 13. exd5, c5 14. f4, Pg6 15. 

Lxc5+ 

Een tweede volgde… Wat verder in de 

partij verdween een derde  en ten slotte 

moest er ook nog een vol stuk aan geloven. 

Reden genoeg er mee op te houden.  

Alik Tchavelachvili stond Ron Bijleveld 

een halfje toe.  Het hoe en waarom  is hier 

niet meer reproduceerbaar. Dat bracht de 

eindstand op 3½-½. Een goed begin. 

 

 

 

 

 
 

SPANNENDE PARTIJEN UIT DE 

INTERNE COMPETITIE 

 

                           Arie de Jong 

 

Vijf van de 17 interne ronden zijn al achter 

de rug. Aan vele borden is hevig slag 

geleverd. Tijd er eens enkele voor het 

voetlicht te halen.  

 

Paul Wilhelm – Andrzej Pietrow 

Ronde 5 

3 oktober 2011 

Tarrasch 

 

1.  d4, d5 2. c4, e6 3. Pc3, c5 4. cxd5, 

exd5 5. Pf3, Pc6 6. g3, Pf6 7. Lg2, Le7 8. 

0-0. 0-0 9.  Lg5, Le6 10. dxc5 

Sterker misschien 10. Tc1, c4 11. Pe5, Db6 

12. e3 (pionoffer) 12…, Dxb2 13. f4 en 

Wit heeft aardige aanvalskansen. 

10…, Lxc5 11. Lxf6 

11.  Tc1, Lb6 12.b3, Te8 13. e3, Pb4 14. 

Pd4, h6 15. Lxf6, Dxf6 16. a3, Pc6 17. 

Pxd5, Lxd5 18. Lxd5, Pxd4 19. exd4, zoals 

al bij Lasker- Rubinstein, Berlijn 1918, 

voorkwam!  De witte pluspion heeft, 

gezien de lopers van ongelijke kleur, 

weinig betekenis. 

11…, Dxf6 12. Pxd5, Dxb2 13. Pc7, Tad8 

14. Dc1, Dxc1 15. Taxc1, Le7 16. Pxe6, 

fxe6 17. Tc4 

A.P: Thematische zet (punt e6); hoewel 

ook 17. Tb1, 17. Tc2 of 17. Tfd1?! in 

aanmerking komt.  

We zijn nu beland in een bekende positie, 

terecht in de theorieboeken beschouwd als 

moeilijk voor Zwart. De witte stukken  

staan dan een tikje beter of actiever 

opgesteld dan die van Zwart.  
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17…, Td6 18. e3, Lf6 19. Tfb1?! 

A.P: Correct is eerst 19. Te4 

19…, Tfd8 20. Lh3, Td1+! 21. Txd1, 

Txd1+ 22. Kg2, Kf7 23. Tc2, Ke7 

A.P: Iets beter was direct 28…, Td7 

24. Lg4, Td7 25. Tc4, h6 26. h4, Td3 27. 

Te4, Td6 28. Kf1, a5  

A.P: “Technischer” was eerst 28…, b5 

29. Tc4, Pb4 30. e4, Tc6(!) 31. Txc6, 

Pxc6 32. Ke2, Kd6 33. Kd2, Ld4?! 

A.P: Discutabele beslissing: loper “kijkt” 

op promotieveld (a1) en is dus potentieel 

sterker dan het witte paard. Zeer sterk was 

natuurlij: 33…, b6 met voordeel.  

34. Pxd4, Pxd4 35. Kd3, Kc5 36. f4? 

A.P: Oogt sterk, maar is in werkelijkheid 

de verliezende zet. Na het correcte 36. a4! 

Was nog alles mogelijk.  

36…, b6 37. h5!?, e5! 38. f5 

 

Zwart verbruikte hier 10 van de 12 

overgebleven minuten bedenktijd en deed 

de  winnende zet: 

38…, Kb4! 39. Ld1, Ka3 40. g4, Kxa2 

41. g5, hxg5 42. Kc3 

A.P: 42. f6 werkt niet. 42..., gxf6 43. h6, 

Pe6 44. h7, Pf4+ en 45…, Pg6 

42…, g4! 

A.P:  Deze zet moest ik ook vooraf zien. 

43. Lxg4, b4+ 44. Kc4, b3 45. f6, gxf6 46. 

h6, b2 47. h7, b1D 48. h8D, Db5+ 

Va af zet 38 werden alle zetten door Zwart 

a tempo uitgevoerd, daardoor overziet hij 

mat in twee: 48…, Dc2+ 49. Kd5, Dc6# 

49. Kc3, Db3+ 50. Kd2, Dc2+ 

 

 
 

Wit gaat meer materiaal verliezen. Wit 

geeft daarom op. Omstanders waren zeer 

verbaasd over deze beslissing, want Zwart 

beschikte over nog maar 29 seconden.  

 

Van andere aard was de volgende partij, 

ook lastig, ook spannend. 

 

Cor van As – Arie de Jong 

Ronde 4 

26 september 2011 

Pirc 

 

1.e4, Pf6  

Wordt het Aljechin? 

2. d3 

Misschien, maar dan wat met de Indische 

motieven variant wordt aangeduid. 
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In een Pirc hoort natuurlijk 2. d4 

2…, d6 3. f4, g6 4. Pf3, Lg7 5. Pc3, 0-0 6. 

Le2 

Zonder 2. d4 ook geen 6. e5. 

6…, c6 7. h4    

Zo ontstaat  van Zwart een Pirc 

verdediging met van Wits zijde een  soort 

stormaanval.  

7. .., Lg4 8. Le3, Pbd7 9. Dd2, e5 10. f5, 

Ph5 11. 0-0-0, b5  

Een gebruikelijke methode tegen de 

stormaanval.  

12. Pg5, Lxe2 13. Pxe2, Pdf6 14. Th3, 

Pg4 15. Pg3, Pxe3  

 

 
 

16. Pxh5? 

Beter: 16. Dxe3, Pxg3 17. fxg6, Ph5 18. 

Pxh7, Pf4 19. Pxf8, Pxh3 20. gxh3, Dxf8 

met gelijke kansen.  

16…,Pxd1 17. Pxg7, Kxg7 18. Kxd1, Th8 

De voorkeur verdient 18…, h6 19. Pf3, 

gxf5 20. exf5, Tg8 21. g4, Dd7 22. Tg3, f6 

23. De3, Kh7 24. Pd2, d5 met groot 

voordeel.  

19. g4,  

Beter: 19. f6+, Kg8 20. h5, h6 21. hxg6, 

Dxf6 22. Pxf7, Df1+ 23. De1, Dxe1+ 24. 

Kxe1, Kg7 25. Tg3 (25. Pxh8, Txh8 26. 

Tg3, Tf8 27. Ke2, Tf6 28. b4, h5 met 

gelijke kansen) 25…, Thf8 26. Pxd6, Kf6 

27. Pf7, c5 28. Ke2, Tae8 29. Pxh6, Txg6 

30. Txg6+, Kxg6 31. Pf5 en Wit staat 

zeker niet slechter. 

19…, Db6 20. f6+, Kf8 

Voorzichtiger: 20…, Kg8 21. Pf3, h6 22. 

h5, g5 23. Tg3 (23. Pxg5?, Dg1+) 23…, 

Th7 en Zwart heeft groot voordeel.  

21. Pf3 

Meer kansen biedt: 21. Pe6+, Ke8 (21…, 

fxe6? 22. Dh6+, Ke8 23. Dg7, Dg1+ met 

remise) 22. Pg7+, Kd7 23. Te3, Kc8 24. 

h5, Dd4 25. Kc1, Da4 26. Kb1, gxh5 27. 

Pf5, Kc7 28. g5, Tag8 29. Te1 en Zwart 

moet nog flink aan de bak!.  

21…, h6 22. g5 

Door Cor na afloop diep betreurd. Hij 

meende te kunnen winnen na 22. h5, maar 

na 22…, g5 23. Pxg5, Dg1+ 24. De1, 

Dxg4+ is het wel duidelijk.  

22…, h5 23. c3, Td8 24. Kc2, Kg8 

De koning gaat de torens verbinden.  

25. d4, Kh7 26. dxe5, dxe5 27. Dh2 

Verhaast het einde. 27. De2 was nodig, 

maar ook dan staat Zwart veel beter.  

27…, De3 28. Pxe5, Dxe4+  

 

 
 

29. Pd3 

29. Kb3, Da4#; 29. Kc1, De1+ 30. Kc2, 

Dd1#; 29. Td3, Txd3 30. Pxd3, Td8 31. 

Dd2, c5 32. b3, c4 en Zwart wint.  

29…, The8 30. Dc7, De2+ 31. Kb3 

31. Kb1, Kg8 en wint.  

31…, Dd1+ 

Wit geeft op (32. Kb4, Da4+ 33. Lc5, 

Dc4#). 

 


