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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: 

SCHAAKVERENIGING 

ERASMUS 

 

- 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  
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HET NIEUWE  ELAN 

 

Daar beschikte de bemanning van ons 

eerste over in de ontmoeting met 

Messemaker 1847 2 op 14 november j.l. 

De toch wel onnodige nederlaag tegen SO 

Rotterdam 2 uit de vorige ronde moest zo 

snel mogelijk in de lade worden 

opgeborgen en de sleutel weggeworpen! 

 

 
 

Zo ging de match van start onder de nodige 

belangstelling. Die avond was 86% van 

ons ledental hier of elders in touw voor 

onze club. Acht man afwezig voor een 

wedstrijd in Maassluis, 8 man achter de 

borden zoals op de afbeelding en de  rest 

speelde intern. Zelfs de jeugd, die nog niet 

was afgehaald, vertoonde zich om de 

coryfeeën aan het werk  te zien. 

 

Dico Kalkdijk, als eerste aanwezig van de 

bezoekers, was ook het eerste klaar met 

zijn partij, ditmaal niet in de  gunstige 

positie van overwinnaar. Hij delfde het 

onderspit tegen Olivier Vrolijk in een Caro 

Kann (Koningspaardspel variant, wat wel 

eens de moeilijkste wordt genoemd). Al 

spoedig werden eigen wegen bewandeld. 

Er werd aan beide zijden lang gerokeerd en 

gezocht naar de beste verdere 

ontwikkeling. 

De stelling na de 16
e
 zet van Wit: 

 

  
 

Een stelling, die als gelijkwaardig mag 

worden bestempeld. Toch was het einde 

nabij! 

16…, Da5 

Een andere keuze (zoals 16…, Dd6) was 

mogelijk, maar veel verandert dat dan niet.  

17. The1, Td7 

Misschien om tempoverlies te voorkomen: 

17…, Db4 

18. Te5, Db4 19. a3, Dd6 20. Pe2, Thd8 

Nog altijd volkomen gelijk, of heel 

misschien Zwart een tikje beter. 21. Ta5 

ligt voor de hand, maar als gezegd, het 

einde was nabij! 

21. c4?? 

Gebiologeerd door c4-c5 en met de 

gedachte dat d4 voldoende gedekt staat? 

21…, Dxe5 

Ja, die dekking was niet voldoende. 

Wit geeft op.  

 

Andrzej Pietrow en Arjan Hennink vochten 

een Caro Kann uit. Resultaat remise.  

Toch waren er wel momenten die een 

nadere beschouwing wettigen. Een daarvan 

was het moment waarvan de tegenstander 

in zijn schriftelijke opmerkingen, die hij na 

afloop heeft gemaakt. Dan gaat het om de 

stelling die na 22…, g6 ontstond: 
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In deze stelling werd door Wit veel tijd 

gestoken. Uiteindelijk koos hij voor: 

23. Df4  

Met het vervolg: 

23…, Pxe5 24. dxe5, Da5 25. Txd8+, 

Txd8 26. Txd8+, Dxd8 27. Kc2.  

Wat restte was een dame eindspel. Hierna 

werd het vrij snel remise. In plaats van 25. 

Txd8+ was, 25. Dxh6 ook een 

mogelijkheid geweest. Een andere variant 

was nog: 23. Pxd7, Txd7 24, d5 met een 

iets betere stelling voor Wit, Dat dame 

eindspel valt moeilijk te beoordelen.  

 

Daar wil ik, redacteur, nog aan toevoegen 

de volgende variant: 23. Df4, g5?! 24. 

hxg5, hxg5 25. Dxg5?!, f6 26. Dg7, fxe5 

27. dxe5, Pb6 28. Txd8+, Txd8 29. Txd8+, 

Kxd8 30. Df8+, Kd7 31. Dd6+, Ke8 32. 

Dxe6+, Kf8 33. Df6+, Kg8 34. Dg6+, Kh8 

35. b3, Dd5 36. De4, Dd2 37. f4, Kg8 maar 

dan zal remise ook wel het eindsaldo zijn.  

 

Cander Flanders‟ openingkennis behoeft 

opfrissing! Na afloop vroeg hij, hoe de 

opening heette! Het was de door Tsjigorin 

zo aanbeden zettenreeks. Er werd niet 

gevraagd, wie of wat Tsjigorin voorstelt. 

Vraag dat nog eens aan Tarrasch, hoewel 

in hun Tweekamp in 1893 geen enkele 

maal de Tsjigorin Verdediging voorkwam, 

in tegenstelling tot de Tsjigorin variant in 

de Franse Verdediging ( 1. e4, e6 2. De2), 

Die wel, 10 keer zelfs!  

De partij met Ton Hortensius hobbelde 

voort zonder dat veel verschil in 

waardering viel te maken. Na 20 zetten van 

Cander was dit de stand: 

 

 
 

Zwart speelde: 

20…, Pd5 

Dit geeft  Wit weer  nieuwe kansen. 

21. Lxd5, Lxh4 22. Lxc6, bxc6 23. Dc4 

Wit boekt pionwinst. 

23…., Lf6 24. Dxc6, Dh5 25. Df3 

Een ventiel met 25. h3 was nodig.  

25…, Da5  

26. De2, Db6 27. Tc2?? 

Een blunder en Zwart ziet dat niet! 

27…, Db3 

27…, Lxc3!! 28. Txc3, Dxb2!! 

28. g3 

Gelukkig, toch nog een luchtgaatje. 

28…, Tb8 29. Dd3 

29. Pe4!, Lxb2? 30. Pc5 en Zwart zit in 

moeilijkheden, 30…, Dxa3, Pa6! Of anders 

30…, Db5 31. Dxb5, Txb5 32. Pa4! Steeds 

met mat achter de paaltjes , dus stukwinst. 

29…, Td8 

En de tijdnood noopte tot: 

30. De2, Tb8 31. Dd3   
Remise met beiderzijds goedvinden.  

 

Ook een Caro Kann aan bord 7, waar Theo 

Huijzer tegenstander was van Ruurd 

Ouwehand . Theo koos voor de ruilvariant, 

waarmee een rustige opbouw werd beoogd. 
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Beide partijen wisten uit hun positie 

weinig voordeel te trekken en het leek er 

lange tijd op dat het einde een vreedzaam 

karkater zou krijgen. Tot deze stelling 

werd bereikt: 

 

 
 

Hier waren 35 zetten achter de rug. De 

kaarten liggen nu beter voor Zwart. 

Eigenlijk ligt de beste kans voor Wit nog 

in de volgende zettenreeks: 

36. Dg5, f4 37. Tg1, De4 38. Tg2, Te3 39. 

Dd8+, Kh7 40. Dg5, fxg3 41. h5, Df5+ 42. 

Dxf5, exf5 43. hxg6+, Kxg6 maar ook dan 

ziet het er florissant uit voor Zwart.  

De praktijk verliep anders: 

36. De1, Dg4+ 37. Kh2, Df3  

37…, f4 misschien? 

38. Ta4, Te3 

38…, Td1 lijkt ook wel aardig met een 

dreigend torenmat op h1… 

39. Dg1, Te2+ 

Wit geeft op (40. Kh3, Txb2 41. Tb4, Ta2 

42. Td4, Dxc3 43. Dd1, Txa5 is een 

uitkleedpartij). 

De tussenstand gaf een hoopvolle 3-1 te 

zien en ook op andere borden waren 

perspectieven zichtbaar aan onze zijde.  

 

Een moeizame strijd vergde de partij Leo 

Verhoeven tegen ons lid( zelfs ere lid!) 

Henk de Kleijnen, tegenwoordig weer eens 

uitkomend voor de Gouwenaars. Via 

omwisseling van zetten verscheen een 

klassiek Damegambiet op het bord, door 

Euwe al aangeduid als de tempostrijd 

variant. Diezelfde Euwe was het toen met 

Aljechin al eens, dat Lh4 daar in geen 

aanbeveling verdiende, maar beter Lf4 kon 

worden geproduceerd.  En wie zijn wij, die 

meningen te betwisten? Leo had achteraf 

spijt niet eerder de ruil cxd5, exd5 te zijn 

aangegaan. Zwart greep de kans aan alle 

torens te laten verdwijnen en na 22 zetten 

de volgende positie te bereiken: 

 

 
 

Nagenoeg gelijk, maar Wit moet oppassen 

niet in het nadeel te geraken. De witte 

paarden zullen het moeten opknappen, 

hetzij aanvallend met Pc5 of verdedigend 

met Pxd5. 

23. Pxd5, exd5 24. Pc5, Pb8 

24…, Lc8 25. Da8, Dc7 26. Pa6, Db7 27. 

Dxb7, Lxb7 28. Pc5 met gelijk spel.  

25. Ld3, Pa6 

Hier deed Zwart een remise voorstel. En 

dat was  toen al gewettigd.  

26. Dc3, Lxc5 27. dxc5, Dc7 28. Dd4, Lc8 

29. h3, Dd7 30. Le1, Pc7 31. Lc3, Pe8 

Iets zorgvuldiger: 31…, Pe6 

32. g4, De7 33. De5, Kf8 34. Dxe7+, Kxe7 

35. Kf2 

En met het oog op tijdgebrek hier dan toch 

remise.  

En zo stevende het team op de eindzege af, 

tussenstand 3½-1½. 

 



5 

 

De euforie verstomde enigszins, toen aan 

bord 2 de kansen keerden en wel in ons 

nadeel… 

De flankopening tussen Frank van Zutphen 

en Kees Brinkers kreeg een eigen karakter, 

door de zettenkeuze van Zwart. 

Uiteindelijk resulteerde er een opstelling 

zoals die uit het Hollands voort komt en 

die voor Zwart beslist niet ongunstig 

uitpakte. Zo dreigde Zwart tot aanval te 

komen en Wit moest het zo regelen, dat de 

daarvoor belangrijkste stukken aan 

ruilhandel ten offer vielen. 

Er werd verder en verder geformeerd en 

uiteindelijk kwam dit na zet 24 te 

voorschijn:  

 

 
 

Frank opende hier de stelling, wat hij later 

betreurde. Maar op zich is de speelwijze 

niet slecht.  

25. g4, hxg4 26. hxg4, Txh2 27. Txh2, d5 

Het vervolg had nu kunnen zijn: 28. cxd5, 

cxd5 29. Pxd5, Pxd5 30. exd5, Txd5 31. 

g5, Tb5 32. Ke4 en Wit staat goed.  

Het werd: 

28. Lb6, Td7 

Alternatief: 28…, dxe4+ 29. Pxe4, Td3+ 

30. Ke2, Td7 

29. g5 

Dit kon beter : 29. exd5, cxd5 30. cxd5, a4 

(30…, Pxd5 31. Pxa4) 31. Le3, Lb4 32. g5( 

nu wel), Pxd5 33. Pxa4, Tc7 34. Lf2 en 

Wit staat er prima voor.  

29…, Pxe4 30. g6+, Kf6 31. Pxe4? 

31. Kg4! En Zwart heeft moeilijkheden. 

31…, dxe4+ 32. Kxe4, c5! 33. Tf2, Td4+ 

34. Ke3, Txc4 35. Lxa5, Th4 

35…, Ta4 als alternatief.  

36. Tf3, c4 37. Lc3 
Hier stokte de schrijfdrift, maar via de 

fantasie van uw redacteur werd ongeveer 

deze eindstelling bereikt: 

 
 

Wit gaf, enigszins gedesillusioneerd, op. 

En daarmee was de spanning terug, het 

stond 3½-2½. 

Nog 2 partijen waren niet beslist: bord 3 en 

bord 6 en daarvan was nog niet te 

voorspellen, wie daar aan het langste eind 

zou trekken. Het eerst tot een beslissing 

kwam bord 6, waar Joop van „t 

Hoenderdaal met Bert Vlot in de slag was 

verwikkeld.   
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Ook daar het Klassieke Damegambiet op 

het bord, maar deze keer het Orthodoxe 

fianchetto. 

11…, Lb7 

Werd vroeger in een kwaad daglicht 

gesteld omdat na 12. 0-0, a6 13. Lxf6, Pxf6 

14. Pe4, Zwart niet meer tot c6-c5 zou 

kunnen komen. Ook 12…, b4 13. Lxf6, 

Pxf6 4. Pa4 gold als positief voor Wit.  

12. 0-0, a6 13. Lxf6, Pxf6 14. Pe4 

Euwe had beslist goedkeurend geknikt! 

14…, Tc8 15. Pxf6+ 

Hier zou hij het hoofd hebben geschud… 

15…, Lxf6 16. Lb1, De7 17. Tc5 

Plombeert! 

17…, Tfd8 18. Dc2, g6 19. Tfc1, Td5 20. 

De2, e5 21. Txd5, cxd5 

De twist over c6-c5 was beslist. De rest 

van de partij gaf steeds een klein 

positioneel voordeel voor Wit te zien, maar 

het resultaat was als verwacht, remise. En 

daarmee was in ieder geval een nederlaag 

van het team voorkomen (4-3), want de 

laatste minuten, als de klok de hersenen op 

de hielen zit, laten een partij vaak kantelen 

door misgrepen.  

 

Alle aandacht naar bord 3, waar tussen 

Leslie Tjoo en Michael Siban na vele 

omwisselingen, het spel na 11 zetten toch 

belandde bij een Caro Kann verdediging 

van Zwart. Beide togen ten aanval en na 25 

zetten stond het zo: 

 

 
 

Een levendig beeld en nog niet te zeggen 

waar doorslaan is te verwachten. 

26. Dg2,  cxb5 27. axb5, Pd7 28. c4 

Een ruimingsoffer! 

28…, Dxc4 29. Le3 

De alarmbellen rinkelen. 29. Lxg5!, Dxd4+ 

30. Pf2, Db6 31. Lxd8 ziet er beter uit.  

29…, Kb8 30. Pe5, Pxe5 31. dxe5, Lc5 

De kansen zijn gekeerd, Zwart heeft 

duidelijk voordeel.  

32. Df2, Txd1 33. Txd1, Db3 34. Te1, 

Lxe3 35. Txe3, Dxb5 36. Dd2, Db6 

Andere keuze: 36…, Db1+ 37. Kg2, f4 38. 

Dd6+, Ka8 39. Td1, a6 met voldoende 

lucht in het gaatje.  

37. Kg2, Td8 38. Td3, Dc6+ 39. Kg1, 

Dc5+ 40. Kg2, Dc6+ 41. Kg1 

Wit moet hier beslist nog de illusie van 

herhaling van zetten hebben gekoesterd, 

maar helaas… 

41…, Txd3 42. Dxd3, g4 43. Dd8+, Dc8 

44. Dd6+, Ka8 45. Kf2, a5 46. Ke3 

 

 
 

46…, Dc3+ 47. Kf4 

47…, Kf2, Dc2+ 48. Ke3, a4  en Zwart 

loopt op zijn gemak naar een volgende 

dame. Maar de tekstzet maakt dat 

overbodig! 

47…, Dc1# 

Een zelfmat tot besluit! Wit kwam verrast 

tot dit inzicht! 

En dat betekende 2 matchpunten! 5-3. 
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ONZE  JEUGD EN DE 

VORDERINGEN 

 

                        Arie de Jong 

 

Al enkele maanden nu is een aantal 

jongeren driftig bezig binnen de gelederen 

van onze club zich te bekwamen in het 

schaakspel. Als ik opleider Joram mag 

geloven, en dat doe ik natuurlijk, tonen ze 

veel ambitie en lijkt het dat aanleg 

aanwezig is. Al enkele jaren organiseert 

onze vereniging ook een jeugdtoernooi, 

waaraan met veel enthousiasme door jonge 

deelnemers uit alle windstreken wordt 

deelgenomen. Sommige van deze jeugdige 

deelnemers zijn al door gedrongen in de  

top van Nederland! Een voorbeeld daarvan 

is Liam Vrolijk, zoon van onze eerste 

teamspeler Olivier Vrolijk. 

 

 
 

Deze foto stamt uit het toernooi van 

Erasmus in 2009. Liam is geboren in 2002. 

In de maand november van dit jaar nam hij  

in zijn leeftijdsklasse deel aan het 

Nederlands Kampioenschap rapidschaak. 

Rapidschaak wordt gespeeld met een 

tempo van 20 minuten  per partij voor 

iedere speler. Er wordt gespeeld in 

leeftijdsgroepen, dit jaar één voor elk 

geboortejaar van 1991 tot 2003. Ieder jaar 

schuift dat beginjaar een jaartje op, dus van 

1991 naar 1992 en zo verder.  

 

Liam speelde een uitstekend toernooi. Hij 

speelde 9 partijen in een groep met 28 

kinderen. Hij werd in de eindstand zesde, 

won 6 partijen, speelde er één remise en 

verloor tweemaal. Eén van zijn 

tegenstanders van Peter van Foreest. Deze 

Peter had bij zijn overgrootouders een 

familielid Jonkheer Dirk van Foreest, die 

rond het jaar 1900 een verbluffend sterk 

schaker was en zelfs de sterkste van het 

land mocht worden genoemd. En  de broer 

van die Dirk was ook  al zo‟n sterk 

schaker. Het schaken moet die jonge Peter 

dus in het bloed zitten! 

Liam speelde met Zwart tegen Peter en de 

partij verliep als volgt: 

 

Peter van Foreest – Liam Vrolijk 

 

1. e4, e6 2. d4, d5 3. exd5, exd5 4. Pc3, 

Pf6 5. Pf3, c6 6. Lg5, Le7 7. Ld3, Lg4 8. 

De2, 0-0 9. 0-0-0, Te8 10. Dd2, Pbd7 11. 

h3, Lh5 12. g4, Lg6 13. Ph4, Lxd3 14. 

Dxd3, h6 15. Lf4, g5 16. Le3, gxh4 

Liam heeft een stuk gewonnen, maar zijn 

koning staat wel een beetje in de kou! 
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17. Lxh6, Lf8 18. Lg5, Lg7 19. Lxh4, a5 

20. g5, Pe4 21. Pxe4, dxe4 22. Dg3, Db6 

23. g6, f5 24. Dd6, Pf8 25. Lf6 

Dit is niet zo‟n goede zet! 

25…, Te6! 26. Df4, Txf6 

Liam wint weer een stuk.  

27. Thg1, Db5 28. Tg5, Pxg6 29. Dg3, 

Kh7 30. Tg1, Lh6! 

De toren op g5 staat gepend! 

31. Kb1, Lxg5 32. Dxg5, Taf8 33. Dh5+, 

Kg7 34. h4, f4 35. Dg4, Df5 36. h5, Dxg4 

37. Txg4, Kh7 38. hxg5+, Txg6 39. Th4+, 

Th6 40. Txh6+, Kxh6 

 

 
 

Peter staat een toren achter en hij begreep 

dat verder spelen weinig zin meer had. 

Een mooie prestatie van Liam en wellicht 

is deze partij voor onze jeugdige spelertjes 

een aansporing ook eens extra flink hun 

best te doen. Misschien kunnen ze dan ook 

al snel hun kunsten vertonen in een 

toernooi in de buurt!  

 

 
 

MAASSLUIS ONDERUIT TEGEN E 3 

 

Het was krap, maar wel genoeg: 4½-3½ 

was het resultaat en daarmee heeft het 

derde team een goede stap gezet op weg 

naar behoud in klasse 2. 

Het is het jaar van de versterkte degradatie 

en het is zaak uit die zone weg te blijven.  

Maassluis 1 werd bezocht op 14 november 

en het verloop van de match verliep tussen 

hoop en vrees. De eerste vrees kwam van 

René Weerts, die het knap moeilijk had 

tegen still going strong Mevr. Corry 

Vreeken, oud kampioene van schakend 

Nederland.  

Uit een Moderne Verdediging kwam hij 

niet echt goed uit de openingsproblemen 

en na 15. Ld3 stond hij voor een moeilijke  

beslissing: 

 

 
 

Zwart staat echt niet lekker! In nood: 

15…, Pxe5 

Wit kan het paard berijden met 16. dxe5 en 

heeft dan groot voordeel. Mevr. Vreeken 

liet mij via correspondentie weten, dat zij 

deze mogelijkheid niet zo zag zitten 

wegens 16…, d4 17. fxg6, f5 18. Lxf5, 

dxe3 19. Dxe3, Dc7 20. Tfe1, e6 20. Ld3, 

0-0-0. Maar Wit heeft na 17…, f5 ook 

achter de hand: 18. exf6 e,p. en hoe Zwart 

dan ook reageert met 18…, Lxf6 19. Txf6!, 

exf6 20. g7, Tg8 21. gxf8D+, Kxf8 22. 

Lxh6+, Kf7 23. Pe4 of met 18…, exf6 19. 

Tae1!, dxe3 20. Dxe3+, Kd7 21. Lf5+, Pe6  

22. Td1+, Kc7 23. Txd8 over de uitslag 

behoeft geen misverstand te bestaan. En 

zou in de laatste variant Zwart 19…, dxc3 

doen, dan volgt mat via 20. Lc5+, Kd7 21. 

Lf5+, Kc7 22. Df4# 

Het werd echter: 

16. fxg6?, Pexg6 

En nu staat Zwart beter! 
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17. Df2, Lf6 18. Tae1, Db6 19. Pa4, Dc7 

19…, Db4! (20. Pc5. 0-0-0) 

20. Lg5, 0-0-0 21. Lxf6, exf6 22. Dxf6, 

Th7 23. Pc5, Dd6 24. Lf5+ 

Ook goed: 24. Dxd6, Txd6 25. Te8+, Td8 

26. Lf5+, Kc7 27. Txf8, Txf8 28. Lxg6, 

Thh8 29. Lxf7 enz.  

24…, Kc7 25. Dxd6+, Txd6 26. Te8, f6 

27. Tc8+, Kb6 28. a4, a6 29 Te1, Tg7 30. 

Lxg6   

En hier biedt Wit remise aan….!!! 

Onbegrijpelijk, want duidelijk is, dat Wit 

gewonnen staat na 30…, Txg6 31. Te7, h4 

32. Txb7+, Ka5 33. b4# En ook na 30…, 

Pxg6 31. Tb8, Ph4 32. a5+, Kb5 33. 

Pxb7+, Pf3+ 34. Kf1, Pxe1 35. Pxd6+, 

Kxa5 36. Kxe1, Txg2 37. c3 heeft Zwart 

een verloren stelling.  

 

Was deze remise al vreesaanjagend, er 

volgden nog enkele dreunen! Lucian had al 

moeilijkheden met de naam van de 

tegenstander! Deze moest hem te hulp 

snellen door hem netjes op zijn 

notatieformulier neer te pennen: Motjaba 

Sadegnnezjad. Ja, dat valt dan ook niet 

mee! De vrees verspreidde zich nog verder, 

want witte zetten werden als zwarte zetten 

genoteerd, en zo nu en dan werd er 

helemaal niet genoteerd! Toch is uw 

redacteur er in geslaagd zo goed mogelijk 

de eindstand te componeren, maar het kan 

ook zijn, dat hij er helemaal naast zit: 

 

 
 

Met Zwart aan zet is alle hoop vervlogen… 

 

Over vrees gesproken, hier volgt een 

nieuwe aflevering! Bram de Knegt had een 

aardige stelling opgebouwd en niets wees 

op naderend onheil. Maar tegen het einde 

van de partij barstte de bui ineens los. In 

het middenspel was er een  massale ruiling 

aan vooraf gegaan en zo ontstond na 

uitdunning van de strijdkrachten  na 25 

zetten het volgende beeld: 

 

 
 

26. Kf1, h6 27. Lb1, Dd4 28. La2, Dc3 

29. Lb1, Dxa3 30. f4, Dc1+ 31. De1, 

Dxf4+ 32. Kg1  

En het drong  tot Bram door, dat de 

verhoudingen nu toch wel definitief waren 

scheef getrokken. Opgeven, dus… 

 

Maar de vrees was daarmee nog niet uit de 

lucht! Want een bord verder, aan 3, ging 

ook de vrees verder…. Ook John Helstone 

moest bukken! En de vrees zat er zo diep 

in, dat zelfs de notatie niet uit de strijd kon 

worden gered. U moet het dus doen met 

het reeds bestaande schrikbeeld: ½-3½ 

achter! 

 

Maar begon in de tachtigjarige oorlog eens 

in Alkmaar de victorie, ook in Vlaardingen 

werd een nieuw hoofdstuk in de 

geschiedenis bij geschreven! Schrijver was 

Jan Hoek van Dijke die tegen het einde van 

de partij een kwak gas gaf tegen Hans 
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Quak, zodanig dat diens klok het begaf. Hij 

sprong op 0,00 en dat betekende nog een 

nul en die was voor Quak. Op dat moment 

had Jan pas een armzalig pionnetje weten 

te veroveren, maar de slotstand vertoonde 

perspectieven en waarschijnlijk zou zonder 

ingrijpen van het uurwerk de zege ook wel 

aan Jan zijn toegevallen. Bekijk zelf die 

stand ook maar eens en het zal duidelijk 

zijn, dat Wit heel wat beter er voor staat.  

 
En wat te denken van de partij van Cor van 

As, die met zwart Jan Spoor in de wielen 

reed. De opening liet ogenschijnlijk weinig 

opmerkelijke dingen zien op het spoor, 

maar ineens veroorzaakte Cor van As een 

asbreuk bij Spoor en dat hield gelijk een 

spoorstaking in. Tegen inlevering van een 

stuk kwam de trein weer in gang. Hier was 

dat moment van ontsporing: 

 

 

9…, cxd4 10. Pxd4, dxe4 11. Pxe4, Pxe4 

12. Lxe4, Dh4! 

En hier liep de spoorwagon uit de rails.  

13. Lxh7+, Dxh7 

Het pleit was daarmee beslecht en in het 

vervolg derangeerde Spoor nog vaker en 

uiteindelijk werd hij mat gezet.  

 

De gelijkmaker werd tot stand gebracht 

door Joram Simons. Joram had 2 pionnen 

gegeven in ruil voor een paard, wist dat 

stuk later ook weer in te leveren in ruil 

voor pionnen, die daardoor in getal 3 stuks 

meerwaarde hadden dan het Maassluisser 

boerenleger. Dat betekende dus ook weer 

winst. Joram was kennelijk zo verguld met 

de  winst, dat hij de partij in zijn zak heeft 

opgeborgen en nu niet weer weet in welke 

jas die zak zit. Gevolg: van mijn zijde geen 

voorstelling om u getuige te laten zijn. 

Hiermee dus een stand op de uitslagenlijst 

van 3½-3½ en het kwam er nu op aan of de 

vrees of de hoop de doorslag ging geven.  

 

Het lot lag in handen van Ron Ansem, die 

Jean Paul Schriks schrik moest aanjagen.  

De vraag rijst direct naar wie hij is 

vernoemd, naar een paus of naar Belmondo 

of misschien naar Van Gastel?  Het zou in 

alle gevallen zomaar goed kunnen zijn. 

Overigens, het schrik aanjagen ging Ron 

goed af. Van uit de opening ontspon zich 

een Hollandertje, waarin Wit fraai 

gebruikte van de mogelijkheden: 
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Ron kon hier kiezen uit 2 paardzetten. 

Peg5 en Pfg5, beide met fraaie 

vooruitzichten! Zie 12. Peg5, Lxf3 13. 

gxf3, Dc8 14. Lxh7+, Kh8 15. Dg6, e5 16. 

Pe6, Pe8 17. Lh6, Lf6 18. d5 en Zwart 

hoor je kreunen. Het werd: 

12. Pfg5, Dc8 

Alternatief: 12…, Lxe4 13. Lxe4, Pxe4 14. 

Pxe6, Dc8 15. Dxe4, Te8 16. Tae1, c6 17. 

Dg4, g6 18. Lh6, Pf6 19. Df3 en je hoort 

Zwart steunen.  

13. Pxe6, Tf7 14. P4g5, Pf8 15. Pxf7, 

Pxe6 16. d5, Kxf7 17. dxe6+, Dxe6 18. 

Lf5, De2 19. Tae1, Dh5 20. Te3, Lc8 

Merk op dat 20…, Pg4 faalt op 21. Th3, 

Lh4 22. f3, Pf6 23. g4, Lxf2+ 24. Kg2 en 

de zwarte dame hangt. 

21. Lxc8, Txc8 22. Tfe1, Te8 23. h3, Dh4 

24. Lc3, d5 25. De2, Lc5 

Bij beiden was intussen ook de strijd met 

de klok ontbrand. 

26. Txe8, Pe4 27. Txe4, dxe4 28. Kh1, 

Df4 29. Tf1, Ld6 30. g3, Lc5 31. Kg1 

En toen was de  tijd van Zwart op. 

Een zwaar bevochten zege, nog juist op 

tijd uit het vuur gesleept. De hoop had 

gezegevierd!  

 

 

 

 
 

TEAM IV OP KOERS 

 

Opnieuw een kleine zege voor team IV. 

Het ontving 21 november als gast De 

Willige Dame, over gekomen uit 

Dordrecht. Wil de Boer verving Harry 

Nefkens, die de wijde wereld weer eens in 

ging. Peter Hurkmans boekte zijn volgende 

zege en prolongeert zijn onafgebroken 

reeks van vorig seizoen! Toch verdedigde 

Piet Schuller zich prima. 

 

 
Tot dit moment. Piet heeft met Zwart een 

klein voordeeltje, want hij kan pion d5 

veroveren. Vraag is alleen, op welke 

wijze? 

27.., Lxd5? 

Zo dus niet.  

28. b4, axb4 29. cxb4, Tc4 30. Txd6, Tfc8 

Het stuk achter komt Zwart niet meer te 

boven. Later in de partij gaf hij nog een 

pionnetje cadeau en aan het slot bezorgde 

hij zichzelf een helpmatje, toen hij keuze 

had een witte pion tot damepromotie toe te 

laten of de heldendood te sterven. Hij koos 

voor de dappere daad. 

 

Rens Hesselmans  moest in remise beruste 

en de beide andere partijen verliepen in ons 

voordeel. Wil de Boer veroverde in de 

opening al enkele pionnen op Anne 

Meuldijk Hij haalde voor die  pionnen 

daarna weer een stuk op. Toch had hij nog 

wat last van een pion die tot a7 was 

opgerukt, maar na wat schermutselingen 

wist hij de zege over de streep te brengen.  

Daarmee was de wedstrijd al beslist en was 

het wachten op de uitslag van de partij van 

Alik Tchavelachvili, die Cor Paans 

tegenover zich had. Het zat Alik niet mee. 

Wel had hij groot tijdvoordeel, maar hij 

kon de pot maar niet naar zijn hand zetten. 

Hij gebruikte daarvoor te veel tijd, \zelfs 

zoveel, dat hij zelfs alsnog op tijd verloor. 

En zo werd de uitslag bepaald op 2½-1½ in 

ons voordeel.  

Het team IV heeft nu 6 uit 3 en deint mee 

op het succes. 
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HERINNERINGEN AAN CLUBS  

UIT HET VERLEDEN (3) 

 

                      Arie de Jong 

 

Was vorige keer de boerenzij van 

Rotterdam onderwerp, ditmaal bezien we 

de wortels van Erasmus zelf. Was Charlois 

Europoort al een mengeling van 

verenigingen, Erasmus is dat niet minder! 

Een rijtje! Het Westen, Regina, 

Schiebroek, Hillegersberg, SDK, RSG, 

NRSV, Wilhelm Steinitz, zij allen 

schragen onze club!  Welk een historie ligt 

daarin verborgen! Een zeer lijvig boek zou 

daar nog tekort aan doen. Daarom hier wat 

mensen uit dit verleden. 

 

Daar was eerst onze Jan van der Kooy. Al 

in 1950 kruiste ik met hem de degens. Hij 

was destijds lid van Het Westen, een 

vereniging waaruit ook Mr. Ebbe Mulder 

stamt en waarmee ik zo vaak op leven en 

dood heb gestreden. Grappig detail uit de 

ontmoeting met Jan is zijn pogen te 

bewijzen, dat een loper van de verkeerde 

kleur van een randpion toch winst in zich 

herbergt! 

 

Rotterdam, 18 oktober 1950 

Het Westen – PTT Rotterdam 

J.L. v.d. Kooy – A. de Jong 

 

1. d4, Pf6 2. c4, g6 3. g3, Lg7 4. Lg2, d5 

5. cxd5, Pxd5 6. e4, Pb4 7. Pe2, 0-0 8. 0-

0, c5 9. a3, P4a6 10. dxc5, Pxc5 11. Dc2, 

Dc7 12. Le3, Pba6 13. Pbc3, Le6 14. Pd4, 

Lxd4 15. Lxd3, Pb3 16. Tad1, Pac5 17. 

Pa4, Pxd4 18. Dxc5, Pc6 19. Tc1, Tfd8 

20. b4, De5 21. b5, Dxc5 22. Pxc5, Pd4 

23. Pxb7 

Na een levendige opening heeft Jan als 

eerste succes geboekt. 

23…, Tdc8 24. Tc5, Txc5 25. Pxc5, Lc4 

26. Td1, Pxb5 27. a4, Pc3 28. Td7, Tc8 

29. Pb7, Pxa4 30. Txe7, La6 31. f4, Kf8 

32. Td7, Pb6 33. Td8+, Txd8 34. Pxd8, 

Ld3 35. Pc6, a6 36. Kf2, Pc4 37. Pb4, 

Pb2 38. Pxd3, Pxd3+ 39. Ke3, Pb4 40. 

Kd4, Ke7 41. Kc5, Pd3+ 42. Kb6, Pf2 43. 

Kxa6 

Jan meende hier winst te zien gloren. 

43…, Pg4 44. h3, Pe3 45. Lf3, Pf1 46. g4, 

Pd2 47. Lg2, Pb3 48. Kb5, Pd4+ 49. Kc4, 

Pe2 50. f5, gxf5 51. gxf5, Kf6 52. Lf1, 

Pg3 53. Lg2, Ke5 54. Kd3 

De pion extra zet geen zoden aan de dijk, 

de partij is al lang gewoon remise, maar 

Jan wilde door de muur.  

 
 

54…, Pxf5 55. exf5, Kxf5 56. Le4+, Kg5 

57. Lxh7, f5 58. Ke3, f4+ 59. Kf3, Kh6 

60. Lf5, Kg5 61. Lg4, Kh6 62. Kxf4, Kh7 

Jan boog zich over het bord en probeerde 

nog tientallen zetten de pion te laten 

promoveren. Uiteraard vergeefs.  Ach, die 

theorie had hij nog niet bestudeerd! 

Nog een detail uit die  tijd: een week later 

speelde ik remise tegen een zekere Dr, 

Max Euwe, in een simultaan weliswaar. 

 

Een andere heipaal van Erasmus was sv 

Regina, dat later fuseerde met Het Westen. 

In die club was een bekende en ook wel 

sterke schaker, Andries Offerman. Met 

hem  had ik op 25 november 1960 (de dag 

dat ik dit schrijf is het 25 november 2011, 

dus op de kop af 51 jaar geleden), deze 

ontmoeting, in een competitiewedstrijd met 

PTT Rotterdam. 
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A. Offerman – A. de Jong 

 

1. Pf3, Pf6 2. d3, d6 3. g3, e5 4. Lg2, Le7 

5. c4, Pc6 6. Pc3, h6 7. d4, exd4 8. Pxd4, 

Pxd4 9. Dxd4, c6 

Toen al een soort Jansen-systeem, of zoals 

de Canadezen zeggen: de Rat! 

10. 0-0, Le6 11. e4, Pd7 12. b3, Da5 13. 

Lb2, 0-0-0 14. De3, Dc5 

Niet bepaald de gunstigste zet! 

15. Dxc5, Pxc5 16. Tad1, The8 17. Pe2, 

f6 18. Pd4, Lf7 19. Pf5, Lf8 

Een gymnastische oefening! 

20. f3, Kc7 21. Tf2, b6 22. Tfd2, Pb7 23. 

Pd4, Lg6 24. a3, Lf7 25. Lf1, a5 26. Lc3, 

Le7 27. b4, Lf8 28. bxa5, Pxa5 29. Lxa5, 

bxa5 30. Tb2, Tb8 31. Tdb1, Txb2 32. 

Txb2, d5 

Het spel is eigenlijk nu pas begonnen en 

Zwart pakt het initiatief en staat al beter. 

 

 
 

33. cxd5, Lc5 34. Td2, f5 35. Kg2, fxe4 

36. fxe4, Txe4 37. Pxc6, Lxd5 38. Txd5, 

Kxc6 39. Tf5, Ta4 40. Tf7, Ld4 41. Tf4, 

Kd5 42. Tf3, Lc5 43. Tf7, Txa3 44. Txg7, 

Ta2+ 45. Kh1, a4 46. Td7+, Ke4 47. Lc4, 

Tf2 48. Td5, Ld4 49. Ta5, Tc2 50. Txa4, 

Kf3 51. Ta3+, Kf2 52. Ta2, Lb2! 

 

 
 

Wit geeft op! 

Toch zit er nog venijn in de stelling! Zie 

een mogelijk vervolg:  53. Lf1, Kxf1 54. 

Ta5, Ld4 55. g4, Le3 56. Tf5+, Tf2 57. 

Txf2+, Lxf2 En nu dreigt, zoals bij Jan v.d. 

Kooy, de randpion met de loper van de 

verkeerde kleur… 58. h4, Lxh4 59. Kh2, 

Kf2 60. Kh1!  Met remise…Maar niet na 

60. Kh3?, Lg3! 61. g5, hxg5 en dan wint 

Zwart wel.  

 

Uit de gelederen van Het Westen Regina 

stamt ook Roel de Jong, die in het 

naoorlogse tijdperk als competitieleider 

van de RSB zeer veel werk heeft verzet en 

een uitstekende rol in het bestuurderscorps 

heeft vervuld. Bedenk dat in de jaren dat 

we nog computerloos door het schaakleven 

gingen, het in de hand houden van de 

competitie een bijna heidens karwei mocht 

heten. Roel heeft dat vele jaren op 

eminente wijze gedaan. Als schaker was 

hij tegen mij wat minder gelukkig, maar 

dat deed aan zijn kwaliteiten niets af! Hier 

de illustratie van ons treffen op 31 januari 

1964, het laatste seizoen van het bestaan 

van de PTT schaakclub in Rotterdam.  

 

R.H. de Jong – A. de Jong 

 

1. d4, Pf6 2. Pf3, e6 3. e3, c5 4. c3, d5 5. 

Ld3, Pbd7 6. Pbd2, Ld6 7. 0-0, Dc7 8. 

De2, 0-0 9. h3, e5 10. dxe5, Pxe5 11. 

Pxe5, Lxe5 12. f4, Ld6 13. Pf3, Pe4 14. c4 
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Het eerste missertje.  

14…, Pg3 15. Dc2, Pxf1 16. Lxh7+ 

Ook wat optimistisch. 

16…, Kh8 17. Kxf1, g6 18. Pg5, Kg7 19. 

cxd5, Le7 20. Pxf7 

Ook dit verdient geen loftuiting.  

20…, Kxh7 21. Pe5 

Dit doet de deur dicht… 

21…, Dxe5  

Wit geeft op.  

 

En ook dit was toch Promotieklasseniveau! 

Een hoge hoed hebben we er niet van op, 

maar voor de onbetaalbare Roel neem ik 

ook nu nog diep de pet af! 

 

 
 

CHESS LESSONS! 

 

Dat waren het, schaaklessen,  gegeven 

door CHESS 1, dat onze tweede team een 

bezoek bracht op 28 november! Geen 

enkele partij wist onze afvaardiging in 

winst om te zetten, slechts 3 remises 

werden ons gegund.  

Als eerste voor  een les was aan de beurt 

Jan Smit. Toch zag het  er lange tijd niet 

aan uit, dat die partij verloren moest gaan.  

 

 
Jan had uit een Moderne Verdediging net 

een pion verschalkt en had hier Lh4 

kunnen uitschakelen met Pf5. Hij besloot 

de knol terug te trekken: 

17…, Pd6 18. Pe5, Lf5 19. Lxf5, Pxf5 20. 

Tdf1, Pd6 

Dit paard is gehecht aan zijn stal. Actief 

spel geeft: 20… Dd5 21. Lxf6, Lxf6 22. 

De4, Tad8 23. Txf5, Dxd2+ 24. Kb1, Lg7 

maar er zweeft wel veel wit  rond de 

zwarte koning.  

21. Thg1, Pd7 

Dit kost een pion.  

22. Pxd7, Dxd7 23. Dxe7, Dc6 24. De2, 

Dd7 25. Dh5, b6  

Beter: 25…, f5 

26. Lf6, De6 27. Lxg7, Kxg7 28. Tf4, 

Dxa2  

Zo gaat een zwart stuk verloren.  

29. De5+, Kh7 30. Dxd6, Tad8 31. De5, 

Txd2 32. Df5+, Kg8? 

Direct fataal. 32…, Kh7 33. Kxd2, Dxg2 

34. Kd3 leidt uiteindelijk ook tot verlies, 

maar de tekstzet noopte  tot direct 

opgeven.  

Deze nederlaag vormde de inleiding va een 

desastreuze reeks tegenslag, zo nu en 

onderbroken door een schijnsucces.  

Paul Wilhelm had de gehele partij het 

initiatief in handen tegen Van Driel, maar 

tot een echt overwicht kwam het toch niet. 

Op diverse momenten had hij andere 

keuzes kunnen maken, maar veel verschil 

maakte het niet uit.  

 

 
De pion voorsprong die had, was een 

dubbele en telt, zeker in die situatie,  niet 

voor vol mee.  

17…, Dd6 18. Db3, Tad8 19. Pc3 
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Misschien beter: 19. Pa3 om via c4 en e5 

tot druk te komen.  

19…, a6 20. a4, Tfe8 21. Dc2, Pb8 22. 

Te1, Dd7 23. h3, Txe1+ 24.Txe1, Te8 25. 

Te5, Kf8 26. g4, Dd6 27. De2 

Een goede keuze: 27. Pe4, Pxe4 28. Dxe4, 

Td8 29. Dxh7 en Wit heeft aardige 

winstkansen.  

27…, h6 28. f4, Pbd7 29. g5 

Een keuze: 29. Dxa6, Pxe5 30. fxe5, Db4 

31. exf6, Dxd4+ 32. Kh1, Te1+ 33. Lf1, 

gxf6 34. Dc8+, Kg7 maar duidelijk is dat 

ook niet.  

29…, hxg5 30. Txe8+, Pxe8 31. fxg5, Df4 

32. Pe4, f5 33. gxf6 e.p., Pxd7 34. Pxf6, 

Dxd4+ 35. Df2 

Remise, was  nu een aanvaardbaar besluit.  

 

Ook Emil Verhoef wist tegen Jos 

Kruidenier de ban niet te verbreken. Direct 

na de opening gingen de dames van het 

bord, waarna Zwart een drie rijen 

verdediging opstelde. Die bleef niet lang in 

stand en Emil creëerde een vrije a-pion, 

welke echter geen gevaar kon stichten.  

De partij verliep van Wit uit met een Pf3 

flanksysteem, terwijl Zwart zich met een 

Pirc opstelling tevreden stelde.   

Na 11 zetten deze stelling: 

 
 

11…, b5 12. cxb5, Lxb3  13. Pfd2, Le6 

14. bxc6, bxc6 15. a5, Ta6 16. Tab1, 

Pbd7 17. Tb7, Tfe8 18. Tc7, Pd5 

Zwart staat er lichtelijk beter voor, de witte 

toren zit in een nest als een koekoek die 

zijn ei niet kwijt kan. 

19. Lxd5, cxd5 20. Lb2, Pb6 21. Ta1, Kf8 

21…, Tb8! 22. La3, Pa8 23. Txe7, Lf6 24. 

Txe6, fxe6 25. Pb5, Txa4 26. Pxd6 had 

Zwart kansen geboden. 

22. Kg2, Tea8 23. Tc6, Ld7 24. Tc7, Ke8  

24…, Lxa4 25. Tb7, Lf6 26. Pxa4, Pxa4 en 

Zwart staat wat beter. 

25. a5, Txa5 26. Txa5, Txa5 27. Tb7, Ta6 

Mogelijk: 27…, Pc8 28. Tb8, e6 

28. Tb8+, Lc8 29. Pxd5, Pxd5 30. Txc8+, 

Kd7 31. Tb8, Kc7 32. Tb3 

Hier werd tot remise besloten. Wit had hier 

nog 12 minuten, Zwart 32.  

 

Het onheil werd weer meer zichtbaar in de 

partij aan bord 1, waar Ron Burgerhout, 

uw redacteur verraste met een dameoffer. 

 

R. Burgerhout – A. de Jong 

 

1.  Pc3, g6 2. d4, Lg7 3. e4, d6 4. Lc4, Pf6 

Via omwisseling van zetten is het 

Cholmow-systeem van de Pirc ontstaan. 

Zwart rekende nu op 5. Pf3, 0-0 6. 0-0 en 

wilde dan 6…, Pxe4 doen. Na 7. Pxe4, d5 

8. Ld3, dxe4 9. Lxe4, c5! 10. Le3, Pd7 

heeft Zwart zijn problemen dan vrijwel 

opgelost.  

5. De2 

Zwart had deze zet nog niet eerder 

tegengespeeld gekregen. De tekstzet 

verhindert Pxe4. 

5…, Pc6 

Dit kan tot grote verwikkelingen leiden. 

Zwart behoeft hier niet op in te gaan en 

kan ook 5…, c6 spelen. 

6. e5 

Zwart moet nu kiezen: wel of niet ingaan 

op het dameoffer? Een mogelijkheid leek 

mij: 6…, Ph5 Maar na 7. g4, Pxd4 8. Dd1, 

Lxg4! 9. Dxd4, Lf5 10. Dd5, 0-0 11. Dxb7, 

Lxe5 was het ook niet duidelijk. Na heel 

lang aarzelen toch maar op het offer 

ingegaan, onder het motto: bewijs het dan 

maar! 

6…, Pxd45 7. exf6, Pxe2 8. fxg7, Tg8 9. 

Pgxe2, e6 
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Verhindert niet alleen 10. Lh6 wegens Dh4 

met dubbelaanval., maar vooral ingegeven 

door de te volgen partijstrategie: weinig 

velden vrijgeven om de witte stukken geen 

houvast te geven. Dit heeft Zwart 

consequent trachten door te voeren.  

10. Le3, Txg7 11. 0-0-0, Dh4 

Dit lijkt tempoverlies, maar Zwart wilde 

Td1 naar d4 lokken, waar hij niet goed 

staat.   

12. Td4, De7 13. Te1, Ld7 14. Pg3, Lc6 

15. Pge4, g5! 

 

 
 

Deze zet dwong Wit tot lang nadenken.  

16. Lb5 

Zwart had hier 3 mogelijkheden: 16…, f5, 

16…, Lxb5 of 16…, 0-0-0. Alles 

doorrekenen  kostte opnieuw veel tijd. Het 

werd: 

16…, 0-0-0 17. Lxc6, bxc6 18. Ta4, f5! 

19. Pd2, e5 

Dit is misschien toch te langzaam. 

Overwogen ook 19…, c5, wat toch wel 

sterker was achteraf. Maar Zwart rekende 

op  20. Lxa7, Kb7 en indien 20. Txa7 dan 

20…, f4, maar bemerkte te laat, na te 

hebben gezet, dat dan de loper nog naar b6 

kan… met de dame op e7, dat was  even 

puffen!  

20. Pb3 

En nu 20…, f4, dan wel 21. Lxa7!, Kb7? 

22. Pa5+ en de last is niet te overzien.  

20…, Tgg8 

Ook hier was de keuze moeilijk. 

Overwogen: 20…, De8 21. Pa5, f4 Zag: 

22. Ld4, Tg6 23. Pa4, c5, maar raakte het 

spoor bijster na 24. Pxc5?!, dxc5 25. Lxe5 

en durfde dat niet aan.  

21. Txa7,  Df6 

Om dan 22…, f4 te kunnen spelen.  

22. Pa5, d5 23. Pa4, Tg7 24. Pc5, Kb8  

 

 
 

25. Tb7+ 

25. Pa6+, Kc8 26. Ld4!, Te8 (weg van de 

d-lijn) 27. Pc5, Kb8 28. Ta6, De6 (Td6 is 

niet meer mogelijk) 29. Pxc6 en dan is 

Dxc6, Txc6 niet meer speelbaar met 2 

stukken achter.  

25…, Kc8 26. Ta7, Kb8 27. Ta6, d4 

Ook andere zetten bieden geen oplossing. 

28. Pxc6+ 

Zwart geeft op. 

De witspeler verklaarde na afloop het 

dameoffer al enkele malen op het bord te 

hebben gehad, maar dat hij op zijn beurt 

weer werd verrast door 9…, e6 wat sterker 

bleek dan direct Txg7. 

 

Daarna volgde nog 1 partij met enige troost 

aan boord. Jaap van Meerkerk liep tegen 

een Budapester aan van Martin van der 

Hidde. Het werd een rustige sluitvariant, 

waarin Lc1 van Wit blijft ingesloten. 

Normaliter heeft Wit dan enig initiatief, 

hier was het Zwart die de koe bij de horens 

wilde vatten. Het bleef bij wat dreigingen 

van beide zijden. 
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17. Ph5 

Keuze: 17. Lxf6, Dxf6 18. Ld3 

17…, Lxb2 18. Dxb2, f6 19. Pf4, Lg4 20. 

g3, Dg5 21. h4, Df5 22. Ld3, Dd7 23. 

Le2, Pe5 24. Lxg4, Dxg4 25. De2, Pf3+ 

26. Kg2, Pxh4+ 

Hier werd een boer uitgekocht.  

27. Kh2, Pf3+ 

Zwart besloot tot herhalen: 

28 Kg2, Ph4+ 29. Kh2, Pf3+ 30. Kg2 

Tamelijk bloedeloze remise dus.  

 

 

Daarna volgden nog slechts nullen… 

De eerste viel Pim Kleinjan ten deel. De 

Siciliaan tegen René Mersch verliep 

aanvankelijk niet ongunstig, maar later 

moest hij  verdedigende maatregelen 

treffen toen Wit de koningsstelling van 

Pim ging ondergraven. 

 

 

 
 

21…, h5 22. Pd5, Lxd5 23. exd5, Th8 24. 

Df4 

Ook sterk: 24. fxg6, fxg6 25. Dc3+, Kh7 

26. Tf1, e5 28. dxe6 e.p. 

24…, Dc8 25. Tf1, De8 26. fxg6, fxg6 27. 

Dd4+, Kg8 28. De4, Tc7 29. De6+, Kg7 

30. Thf3, Tg8 31. Tf7+, Kh6 

31…, Kh8 32. De3 en mat volgt. 

32. h4, Tg7 33. Tf8, Dd7 34. Th8+Th7 

35. Txh7+, Kxh7 en dan nog 36. Df7+, 

Kh6 37. Df8+, Kh7 38. Tf7#   

 

Vervolgens was Frits Steenbergen aan de 

beurt. Ook bij hem was een nederlaag niet 

te zien, maar in het eindspel trok hij toch 

aan het kortste eindje. In het begin leek het 

allemaal wel voorspoedig te gaan, hij 

verbruikte weinig tijd en zo spaarde hij 

zeeën van tijd, een geschenk dat hij in 

eindfase weer volledig verspeelde. Een   

sterke vrijpion in combinatie met een 

ondersteunende loper werd zijn ondergang 

in de wegebbende seconden van het klokje 

dat tot gehoorzaamheid roept. Dan heb ik 

het op dit moment niet over de vrijpion die 

u op het bord aanschouwt, maar over een 

zwarte pion, die als een doorn in Frits vlees 

prikte toen het er echt op aan kwam. 
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De situatie na 31. e5-e6: 

 

 
 

31…, Txe6! 32. Lxe6, Txe6 33. Df3, Te2 

34. a3, De5 35. Dd5, Dd4+ 36. Dxd4, 

Lxd4+ 37. Kh1, a5 

Zwart heeft nu het betere van het spel. Er 

dreigt al a5-a4 en de b-pion wordt de doorn 

waarvan al sprake was.  

38. axb4  

Een methode was ook: 38. Tf8+, Kg7 39. 

Ta8 

38…, axb4 39. Tf7, g4! 40. Tb1, b3! 

Onneembaar wegens mat! 

41. Tb7, b2 42.  Tf1  

Ook Wit dreigt even mat… 

42…, Kg8 43. Tb8+, Kg7 

Het duivelse van deze stelling is, dat de 2 

witte torens geen enkele dreiging tot 

uivoering kunnen brengen: Tf1 mag de 

onderste  rij niet verlaten op straffe van 

mat via Te1 en Tg. De zeeën van tijd van 

Frits van zo-even verdwenen nu in de 

oceanen van Vader Tijd.  

44. Tb7+, Kg6 45. Tb6+, Kg5 46. Tb8 

Nu dreigt Wit toch met mat: Tg8 en Tf5… 

46…, Te6 47. Tg8+, Tg6 48. Td8, h5 49. 

Td5+, Kh6 

Hier verdween het schriftelijk vermogen 

van Frits, eerst vluchtte hij in hanenpoten, 

even later in stilschrijven, dus niet 

schrijven. Maar  duidelijk is hier al, dat tijd 

en onmacht Wit naar de ondergang zullen 

voeren, bijvoorbeeld via:  50. Kg2, Te6 51. 

Tb1, Tb6 enz. Tijdens het stilschrijven 

volgden nog vele zetten en ze brachten 

Frits steeds verder van huis. Uiteindelijk 

eindigde het met een cadeautje voor de 

jarige zwartspeler,  Bart Voogt, dus  was 

de nul van Frits toch nog ergens goed 

voor! 

 

De laatste deceptie kwam op naam van 

Gilles Donze, die het aflegde tegen Erik 

Smeekes in een soort Meraner. 

 

 
 

Zo was het uitgangspunt op zet 21 waarop 

Smeekes speelde:  

21. Pc6, Lxc6 22. Lxc6 

Wit heeft hier al een betere positie. Zwart 

moet kiezen tussen Tac8 of Pb3. De 

torenzet lijkt mij wat beter. 

22…, Pb3 23. Tc2 

Een afruil leidt tot een pluspion en 

vervlakking: 23. Lxa8, Pxc1 24, Da6, a3! 

25. bxa3, Pe2+ 26. Dxe2, Txa8 27. Dd3, 

Txa3 28. Dxd5, maar winst is dan moeilijk 

te verwezenlijken. 

23…, Ta5 24. Txd5, a3 26. bxa3, Txa3 

27. h3 

Zonder ventiel gaat het niet, zei Tarrasch 

al.  

27…, Tc8 28. Td1, Td8 29. Ld5, Kg7 30. 

e4, Pc5 31. Tc4, Pa4 

Zwart had beter de zevende rij kunnen 

versterken met 31…, Ta7. Dat nalaten gaat 

zich wreken.  

32. Dc2!, Pb6 33. Tc7 

Na 33. Db2+ wint Wit Pb6! 
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33…, Td7 34. Txd7, Pxd7 35. Dc7! 

Zwart zit nu hevig in de knoei. 

 

 
 

35…, Df6 36. Lxf7 

35. Dxd7, Ta1 36. Dg4!, Txd1 37. Dxd1 en 

Wit wint.  

36…, Pe5 37. Ld5+, Kh6 38. Dc1+, Dg5 

39. Dxg5+ 

39. Dxa3 lijkt ook niet kwaad… 

39…, Kxg5 40. Tf1, Kf6 41. f4, Pd3 42. 

e5+, Kf5? 

Zwart stapt vrijwillig uit het  schaakleven! 

43. g4# 

En zo eindigden met een eindstand 1½-6½ 

de schaaklessen van CHESS. 

 

 
 

STROOIGOED ROND 

SINTERKLAAS 

 

Zo rond Sinterklaas is er even tijd voor  

wat lekkers uit de interne competitie. 

Enkele leden willen graag hun partijen aan 

de openbaarheid prijsgeven.  

We schenken aandacht aan: 

 

Hurkmans – Ansem 

Ronde 13, 28 november 

 

1. e4, c5 2. Pf3, Pc6 3. Pc3, d6 

3…, e5! is hier mogelijk. Dat maakt d2-d4 

moeilijk: 4. Lc4, d6 5. h3, Le6 6. d3, Le7 

7. 0-0, h6 8. Pd5, Pf6 met gelijke stelling.  

4. d4, cxd4 5. Pxd4, a6 6. Le3, Pf6 7. 

Pb3, e6 8. Le2, Le7 9. 0-0, 0-0 10. Lf3 

Tempoverlies. Beter eerst 10. f4 en dan 11. 

Lf3 

10…, Pe5 11. Le2, b5 12. a3, Lb7 13. f4, 

Pc4 14. Lxc4, bxc4 15. Pd2, d5 16. e5, 

Pd7 17. Dg4, Lc5 18. Lxc5, Pxc5 19. 

Tad1, Db6 

 

 
 

Wit staat nu al voor problemen.  Pion b2 

staat in en aftrekschaak dreigt. 

20. Kh1, Dc6 

Zwart versmaadt de winst van de pionnen 

b2 en c2. 

21. Tfe1 

21. Pe2 verhindert d5-d4 op een moment 

dat g2 door Dg4 nog gedekt staat.  

21…, f6 22. Tb1 

22. Dg3, fxe5 23. Txe5, d4 24. Pc2, Tf6 

25. Pf3! en de zwarte aanval staat 

geparkeerd.  

22…, Tf7 23. Te2, Taf8 24. Tbe1 

Wit heeft tempo‟s verloren en dat wordt 

noodlottig. 

24…, fxe5 25. fxe5, Tf4 26. Dg3, d4 27. 

Pd1, Pe4 28. Txe4 

Verzet, hoewel onvoldoende,  bood 28. 

Dxf4, Txf4 29. Txe4, Txe4 30. Pxe4, Dd5 

31. Kg1 

28. .., Dxe4! 29. Pf3, Df5 30. Tf1, Dxc2 

31. Df2 
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31…, Txf3! 32. gxf3, Txf3 33. Dxc2, Tf1# 

Een dubbelschaak bezegelt het witte lot! 

 

Een tweede partij wordt becommentarieerd 

door Pietrow. 

Ouwehand – Pietrow 

Ronde 13, 28 november 

 

1. d4, d5 2. c4, e6 3. Pf3, c5 4. e3, Pf6 5. 

Pc3, Pc6 6. Le2, Le7 

Gezien, dat Ruurd, na 6…, dxc4 uitsluitend 

een minder ambitieuze variant 7. Lxc4, 

cxd4 8. exd4, Le7 9. 0-0, 0-0 10. a3, b6 11. 

d5?!, speelt, heb ik voor deze partij wat 

anders gekozen. Mogelijk is ook 6…, 

Ld6!?, zoals ik tegen R. v.d. Plas (KNSB 

1999) speelde. 

7. 0-0, 0-0 8. a3, b6 9. b3, Lb7 10. cxd5, 

exd5 11. Lb2, Te8 12. Te1, Tc8 

Vermoedelijk correcter en beter: 12…, 

Dd7, gevolgd door Tad8 

13. Tc1, Ld6?! 

Zwakke zet> Noodzakelijk was: 13…, Pa5 

14. dxc5, bxc5 

 

 
 

15. Pa4?! 

Dit paard blijft buitenspel staan tot het 

einde van de partij. Beter was natuurlijk 

15. Pb5 

15…, Pe4 16. g3(?) 

Terug met Pa4 naar c3 en er is niet veel 

aan de hand.  

16…, De7 17. Ph4 

17. Dxd5?, Pd4 met stukwinst.  

17…, Le5! 18. Lg4 

Misplaatste activiteit. 

18…, Tc7 19. Pf5? 

En vervolgens de beslissende fout. Het was 

nog steeds niet te laat het  armzalige Pa4 

terug naar huis te brengen: 19. Pc3 met 

alleen een iets mindere stelling.  

19…, Df6 

Een belangrijke tempowinst! 

20. De2 

Na 20. f3, Lxb2 21. Pxb2, Pg5 verandert 

Wits stelling in een ruïne. 

20…, Lxb2 21. Dxb2, Pe5 22. De2 

22. f3, Pd3 en wint. 

22…, Pxg4 23. Dxg4, Lc8 24. Df4 
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24…, Dxf5 25. Dxc7, Dxf2+ 26. Kh1, Lg4 

A tempo gespeeld jammer genoeg; 26…, 

Lh3 was sneller mat. 

 

 
 

Over Reizende schavuiten 

 
Jaap van Meerkerk 

 

Hans Ree publiceerde in het NRC, jaren 

geleden, een interessant artikel over een 

van de functies van ons geliefde 

schaakspel in de Middeleeuwen. 

In de 13e eeuw trokken Duitse studenten 

rond en zongen over liefde, wijn en spelen. 

Deze vaganten jonge intellectuelen en 

studenten trokken van universiteit naar 

universiteit, op zoek naar kennis, naar de 

wereld en naar het avontuur.  

Het was een volkje, hard en fel, levend met 

lege beurs, vrolijk en ongebonden, snel 

met de vuisten, met hun vernuft en 

hartstochtelijk in poëzie, die meestal werd 

aangeboden in ruil voor een goede maaltijd 

of voor een aalmoes. Hun klassieke 

opvoeding verloochende zich niet, en in 

knap en scherpzinnig Latijn hebben zij ons 

hun verzen nagelaten. Die verzen geven 

een blik in hun wereld, waarin liefde, 

zwerven, gokken en drinken de hoofdtoon 

voeren: In taberna quando summus, non 

curamus quid sit humus (Wanneer wij in 

de kroeg zitten, is ons leven zorgenvrij). 

 

 
 

Op deze Middeleeuwse afbeelding zien we 

twee edelen schaakpartij spelen. Maar ook 

de rondtrekkende vaganten schaakten 

regelmatig. De afbeelding in het artikel van 

Ree laat twee vaganten zien die een partij 

schaak spelen. De hier getoonde afbeelding 

geeft ongeveer dezelfde situatie weer. 

Alleen, staat daarop links van de schakers 

de zogenaamde Pfander; een bookmaker 

zouden wij hem nu noemen. Ik ben 

tevergeefs op zoek geweest naar de 

originele afbeelding uit het 13e eeuwse 

manuscript Carmina Burana.  

 

Deze Pfander staat afgebeeld met een glas 

wijn, alsof hij de waard is en wijn komt 

serveren. Maar, volgens de Oostenrijkse 

schaakhistoricus Michael Ehn vervulde hij 

in die tijd juist een essentiële functie in het 

middeleeuwse schaak. In de afgebeelde 

beker in zijn hand zaten symbolisch de 

inzetten van de twee spelers. 

Er werd namelijk altijd in die tijd ergens 

om gespeeld. En, nu komt het 

afschuwelijke, er werd nogal eens om 

lichaamsdelen gespeeld! Hoe zit dat? 

Volgens Ehn moeten er in de 

Middeleeuwen aardig wat beroepsspelers 

zijn geweest! Je kon ze tegenkomen op 

jaarmarkten, kermissen en kerkelijke 

feesten. Wij zouden deze spelers uiteraard 

rekenen onder de grootste immorele 

valsspelers. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:KnightsTemplarPlayingChess1283.jpg
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Helaas is er uit deze periode geen enkele 

volledig genoteerde schaakpartij 

overgeleverd, maar we beschikken nog wel 

over problemen en opgaven, zoals wit 

geeft mat in twee zetten, zwart speelt en 

wint. In onze tijd wordt er vrijwel geen 

stuiver verdiend aan het componeren van 

schaakproblemen, die je met respect vaak 

rustig voor kunstwerken mag laten 

doorgaan.  

Hoe anders was dit alles in de late 

Middeleeuwen (1200 tot 1400). Ehn stelt 

dat de schaakproblemen uit dat verre 

verleden eerder een soort van 

handleidingen waren om de gemiddelde 

voorbijganger om de tuin te leiden en veel 

geld af te troggelen.  

Het uit Arabië afkomstige schaakspel ging 

toentertijd bepaald niet snel: er was 

onbeperkte bedenktijd, de stukken konden 

ook nog niet zo veel. De vaganten die snel 

wilden verdienen hadden daar natuurlijk 

geen geduld voor en zetten gewoon een 

probleemstelling op. Passanten konden dan 

wedden om de afloop. Het kon zijn dat 

iemand verstand van zaken had en de 

stelling herkende, maar er stond dan altijd 

wel een stuk net even op een ander veld en 

zat je er dus mooi naast. Zo handig waren 

de rondtrekkende schelmen wel. 

In een van de manuscripten wordt het 

volgende advies gegeven: “Als je de 

stelling opzet doe dan net of je de stelling 

niet goed meer kent, aarzel een beetje en 

zet af en toe een stuk op een verkeerd 

veld.” 

Deze schaakpartijtjes leidden dus geregeld 

tot grote ruzies, knokpartijen, soms zelf 

moord en doodslag. Een regeling bij wet 

werd noodzakelijk. Uit het Wiener 

Stadtrechtsbuch (v.a. 1278)  blijkt dat de 

pander er  voortaan aan te pas moest 

komen, en dus een officiële functie had. 

Zonder een pander mochten geen 

weddenschappen meer worden afgesloten. 

Hij stond garant voor de uitbetaling. Hij 

was scheidsrechter, vervulde de rol van 

bank van lening of deurwaarder. Hij nam 

bezittingen in beslag, indien nodig, en 

verdiende er zelf natuurlijk ook een flinke 

stuiver aan. Hij werd immers ook 

persoonlijk aansprakelijk gesteld als er iets 

mis zou gaan met de afrekening.  

 

 
 
Het ging er af en toe zeer gewelddadig aan 

toe! Dat blijkt uit wetsregels waarin het 

inzetten van lichaamsdelen bij 

weddenschappen werd verboden! 

Lichaamsdelen!  “Niemand mag verspelen 

wat hij van God gekregen heeft, noch 

ogen, noch neus, oren, handen of voeten, 

ook niet in aanwezigheid van een pander, 

zo maakt het wetboek duidelijk. Wie dit 

toch deed kreeg een fikse geldboete en kon 

iemand niet betalen dan koste hem 

dat…..juist:  een ander, meestal hetzelfde,  

lichaamsdeel. Een oog voor een oog, een 

hand voor een hand.  

Het is, nu we hiervan kennis hebben 

genomen, dan ook niet zo verwonderlijk 

als van hoger hand een verbod op het 

schaakspel werd gelegd.  

In een brief uit 1061 van kardinaal Petrus 

Damiani aan paus Alexander II spreekt hij 

zijn afkeer uit over het feit dat hij de 

bisschop van Florence op schaken heeft 

betrapt! Zijn straf was opmerkelijk. De 

bisschop moest drie keer de psalmen 

doornemen, twaalf armen de voeten 

wassen en hun geld en drinken geven opdat 

bekend worde “hoe schandelijk en 

weerzinwekkend dit spel is voor een 

priester. 

http://en.wikipedia.org/wiki/File:Meister_der_Manessischen_Liederhandschrift_004.jpg
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Een opmerkelijke parallel met onze tijd. 

Welk spel? 

Tenslotte een voorbeeld van een 

zogenaamd probleem, waarbij het 

slachtoffer denkt het thema te kennen en 

wedt op mat in twee voor wit: 

 

 
 

Het is een nepprobleem en dus 

onoplosbaar, maar het kon je toen wel een 

hand of oog kosten. 

Je denkt de oplossing te weten:  

1.Tf7+,  Pxf7 2. Pg6 #  

En dan merk je dat je zelf schaak staat, 

omdat de witte koning “toevallig” op g5 is 

gezet. 

Ree schrijft: “In hetzelfde manuscript staat 

ook een versie met de witte koning op h6. 

Het slachtoffer heeft zijn lesje geleerd en 

ziet dat 1…Pxf7 weer met schaak gaat en 

wedt nu dat er geen mat in twee is. Dan 

speelt wit 1. Txg7 en mat op de volgende 

zet.” 

Het echte schaken begon pas rond de 

zestiende eeuw. 

 

Naar een artikel van Hans Ree, NRC, 

vorige eeuw. 

 

Bronnen:  

Hans Ree, In: NRC,  Reizende schavuiten. 

Michael Ehn, Der Pfandner im 

spätmittelalterlichen Schachspiel 

Carmina Burana 

A History of Chess 

Wiener Stadrechtsbuch, 1278-1330 

Civis Bononiae, Italiaans manuscript 

 

 
 

EEN BELANGRIJK PUNT 

 

In de tweede klasse scoorde ons derde 

team in Nieuwerkerk a/d IJssel  tegen de 

reserves aldaar op 6 december een 

belangrijk punt. Misschien aan te merken 

als een verlaat Sinterklaascadeautje? 

 

Lucian Mihailescu liep al snel over de 

tegenstander heen. Al om 9 uur was hij 

klaar. Uit een Schots gambietje kwam 

Hans Dijkers al snel in nood. Hij offerde 

een loper voor een pion, maar strikt nodig 

was dat niet! Wel had ook dan Wit een 

goede stelling over gehouden. Dijkers won 

nog een tweede pionnetje  terug, maar na 

16 zetten was het  toch wel al gebeurd: 

 

 
 

Hij wachtte het vervolg: 16…, d5 17. exd6, 

Dd7 18. Pc5, Df5 19. Dxf5, Lxf5 20. Txb7, 

Td8 21. Lxf7+, Kf8 22. Le6, Txd6 23. 

Lxf5 niet af. Hij gaf liever gelijk op. 

 

Cor van As had na 3 vooraf gaande 

overwinningen zijn dag niet. We zullen 

zijn drama niet aan de lucht bloot stellen 

en het daarop volgende proces beschrijven. 

Het was zo al erg genoeg (1-1) 
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Aan bord 2 weer eens een merkwaardige 

partij van René Weerts. Tegen Tinga 

offerde hij een peerd tegen wat boeren en 

dat leger overmeesterde de Nieuwerkerker 

volledig! 

Het begon met een Moderne Verdediging, 

die rap overging in een soort aangepast 

Frans. Al na 13 zetten stond het bord op 

zijn kop.. 

 

 
 

13…, Pxd4! 

Een kansrijk offer! 

14. cxd4, Dxd4 15. Pdf3, Db6 

Voorzichtige keuze! Riskant is: 15…, 

Dxb2 16. Tb1, Dxa3 17. Txb5, Tb8 18. 

Db1, Pb6 19. Lc1, Da5 20. gxh5, Txh5 21. 

Lxg6!, fxg6 22. Dxg6+, Kd7 23. Txb6!, 

Dxb6 24. Dxh5, d4 25. Dh7+, Kc6 26. h5, 

d3 27. Df7, Db4+ 28. Kf1 en Wit staat toch 

wel beter.  

16. Le3, Lc5 17. Lxc5, Dxc5 18. Tg1,  

0-0-0 19. Pg5, Pxe5 

Dit paard kan niet direct met f4 de wei 

worden ingestuurd omdat Tg1 dan hangt.  

20. Phf3, d4 21. Le4, hxg4 22. Pxe5, 

Dxe5 23. De2, Lxe4  

 

 
 

24. Dxe4 

24. Pxf7, Dh2 25. Tf1, Ld3 25. Dxe6+, 

Kb8 26. Pxd8, Txd8 28. Dxg4, Lxf1 29. 

Kxf1, Dh1+ 30. Dg1, Dxg1+ 31. Kxg1, d3 

is ook wel duidelijk.    

24…, Dxe4 25. Pxe4, f5 26. Pc5, Td5 27. 

Pa6, Te5+ 28. Kd2, Kb7 29. Pb4, a5 30. 

Pc2, d3 31.Tae1, Txe1 32. Pxe1, Txh4 33. 

Pg2, Th2 34. Ke1, e5 35. Pe3. Kc6  

35…, g3! 

36. Pf1, Th3 37. Kd2, Tf3 38. Tg2, Th3 

39. Tg1, e4 40. Pe3, Kc5 41. Pg2, Tf3 42. 

Ke1, b4 

Hier hield Wit het voor gezien.    

 

Jan Hoek van Dijke had het moeilijk tegen 

Han Everaars. Han volgde de lessen van 

Philidor en liet zien dat de pionnen de ziel 

van het schaakspel zijn! Een ware golf van 

deze nijvere lieden overspoelde de veste 

van Jan. Jan had zijn geliefkoosde opening 

op het bord, maar Han liet zich niet van de 

wijs brengen. Hij drong de witte stukken 

terug tot de onderste rijen en ontketende 

via een stukoffer een forse aanval op de 

koning van Jan. Het tekort aan 

manoeuvreerruimte speelde Jan daarbij 

extra parten. Na 24 zetten van Wit 

ontstond dan ook deze situatie: 
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24…, Pxh4! 25. gxh4, Dxh4 26. De2, Ke7 

Zwart activeert alle potentieel!. 

27. Df1, Tag8  

27…, g3!! En Wit kan het wel schudden. 

28. Te2, g3 29. f4, g2 30. Txg2, Dh3 

Zwart geeft het voordeel uit handen. Goed 

was hier 30. Kf7 en Wit blijft in 

moeilijkheden. 

31. Te1 

En hier is 31. Kf2 voor Wit aan te bevelen.  

31…, h4 

31…, Tg3 houdt de kansen levend. 

32. Tee2 

De vlucht van de koning naar f2 was te 

verkiezen.(32. Kf2, Tg3 33. Dh1, Txg2+ 

34. Dxg2, Dxg2+ 35. Kxg2, h3+ 36. Kg3 

en Wit mag hopen op winst). 

32…, Lc6 33. Df2 

33. Tg5!, Txg5 34. fxg5 en de zwarte dame 

moet wijken via 34…, Dg4+ 35. Tg2, Dh5 

en Wit staat er weer goed voor.  

33…, Tg3 34. Pf1, Tg4 35. Ph2 

35. Txg4!, fxg4 36. Dg2, Dxg2+ 37. Txg2 

en Wit staat goed, zo niet gewonnen.  

35…, Tg3  

Hier werd remise gegeven. 

 

Ook Ron Ansem kwam niet verder dan 

onbeslist tegen Balm. Het werd een Frans 

partijtje, waarin Ron niet kort kon rokeren.  

Uiteindelijk hadden beide partijen een 

vrijpion: Ron een a- en Balm een d-pion. 

Die laatste was dreigender, maar kon door 

Ron worden veroverd ten koste van 2  

torens van Zwart op de 2
e
 rij en dat hield in 

dat remise onontkoombaar was.  

 

John Helstone speelde een ingewikkelde 

Siciliaan, waarin Graveland  nog probeerde 

een aanval op de koning in te zetten. Dat 

wist John nog wel te keren. Maar in het 

vervolg kwam hij toch in moeilijkheden en 

dat resulteerde in een nederlaag. De partij 

is zo rond het late middenspel niet goed 

meer te ontcijferen, dus moet u het doen 

met de blote mededeling. 

 

Ook Bram de Knegt wist het noodlot niet 

te omzeilen en hij moest bukken voor Van 

der Haven. Deze partij kwam niet in mijn 

bezit.  

Door de beide laatste nederlagen was de 

tussenstand 3-4 in ons nadeel geworden en 

dus hing alles af van de prestaties van 

Joram Simons, die het lot van de club in 

handen had tegen Willem van der Wel, oud 

lid van Schiebroek! Ach, de geschiedenis 

herhaalt zich, ook deze partijomschrijving 

levert vraagtekens op, waarop antwoorden 

dus noodgedwongen moeten ontbreken. 

Willem begon Spaans, Joram ook en er 

werd redelijk aan de  eisen van de opening 

voldaan. Het vervolg was ook voor uw 

ervaren redacteur  niet meer te ontwarren. 

Maar ook hier was de uitslag wel duidelijk! 

Joram trok aan het langste eind en 

zodoende eindigde de match toch nog 

onbeslist.  

 

 

 
 

EEN ONVERWACHT EINDE 

 

Dat bracht het, een onverwacht einde, de 

ontmoeting op 9 december tussen 

Moerkapelle 1 en Erasmus 1 Waar even de 

euforie heerste, dat we winnend huiswaarts 

zouden keren, sloeg die stemming om toen 

onverwacht een nederlaag in de laatste 

partij die nog in gang was, werd genoteerd, 

waar winst, of tenminste remise, was 

verwacht! 
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De start van de wedstrijd was al niet 

gelukkig, want kort achtereen moesten 2 

nullen worden vermeld op het 

wedstrijdformulier. Ons eerste slachtoffer 

was Ruurd Ouwehand, die aan bord 8 

André Nieuwlaat tegenover zich had. Een 

Engelse opening liet het strategische plan 

van Wit tot leven komen. Na 14 zetten 

kwam dit tot uiting: 

 

 
 

15. f5, b5 16. Lh6, Lg7 

Beter: 16…, Te8. Zwart behoudt dan de 

verdedigende loper en Pd7 kan via f8 in de 

verdediging mee helpen waarna ook Lc8 

kan meedoen in het spel.  

17. Lxg7, Kxg7 18. Pd5, e6 19. f6+, Kh8 

20. Pe7, Lb7  

20…, Pxf6 faalt op 21. Pc6! 

21. Df3 

Hoewel de stelling anders doet vermoeden 

heeft Zwart nog voldoende mogelijkheden.  

21…, e5 

Verhindert een direct Df4 van Wit, maar te 

vrezen is dit nog niet omdat Zwart nu wel 

beschikt over Pxf6 op het moment dat Df4 

naar h6 gaat.  

22. Lh3 

22. De3, Pxf6! 

22…, h6 23. Lxd7 

Pion f6 blijft nu verankerd in de zwarte 

veste.  

23…, Dxd7 24. g4, Lc8 

Zwart moet actiever verdedigen: 24…, 

Kh7 25. Dh3, Th8 25. Dh4, Lc8 26. Tg1, 

De8 27. Tg3, Le6 29. Pf5, Df8 en Wit kan 

moeilijk doordrukken.  

 

 
 

25. Tg1? 

25. Dh3!!, Kh7 26. Pf5!! 

a. 26…, h5 27. De3 en wint op slag; 

b. 26…, gxf5 27. g5, h5 28. Dxh6+ en mat 

volgt. 

25…, Te8 26. Dh3 

26. Pf5?!, gxf5 27. gxf5, Dd8! 28. Tg7+, 

Kh8 29. Tbg1, Dxf6! 30. Dg3, Lb7! 

Wit houdt wel de druk op de zwarte 

majesteit, maar Zwart staat voldoende 

verdedigd en staat een stuk voor! Uitslag 

onzeker, tenzij Wit de druk laat 

verminderen, dan gaat het stuk extra 

wegen.  

26…, Kh7 27. Pf5, gxf5  

27…, h5 29. gxh5, gxf5 30/ Tg7+, Kh8 31. 

Dg3 (31. De3, f4) gevolgd door 32. Dg5 en 

33, Dh6# 

28. gxf5, Dd8 29. Tg7+ 

Zwart gaat mat.  

 

Het verging Jaap van Meerkerk, die Olivier 

Vrolijk verving, niet veel beter. Hij 

verdedigde een Najdorf Siciliaan en 

Wouter Vroegindeweij bestreed dat met de 

huidige moderne strategie, waarin beide 

partijen een vleugel kiezen om op te 

opereren. Na zet  18 van Wit:  
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Pf6 is de dreiging. Zwart zal de knol dus 

moeten afzadelen. De vraag is hoe? 

18…, Lxd5 

18…, Pxd5 19. exd5, Lf5 20. h6, g6 21. 

Ld3, Lxd3 22. Dxd3, f5 23. gxf6 e.p. met 

ongeveer gelijk spel.  

19. exd5. Pf5 

19…,f5 misschien? 20. g6, h6 21. Lxh6, 

gxh6 22. Dxh6, Pxd5 23. Dd2, Pf4 24 h6 

Maar wie durft dat aan met 2 nagels aan de 

doodkist?   

20. Lf2, Lb6 21. Lxb6, Txb6 22. f4, Pe7 

23. Lf3. exf4 24. Dxf4, Df5 

Na lang overwegen gespeeld.  

25. De3, Tb7 26. Pd4, De5 27. Te1, Dxe3 

28. Txe3, Pc8 29. Te1, Pc7 30. Pf5 

 

 
 

30…, Pa8 

30…, g6 bood meer kansen. 31. Ph6+, Kg7 

32. hxg6, fxg6 en Zwart kan nog vechten.  

31. Pg3, Pab6 32. b3 

A tempo. 

32…, g6 33. h6 
Opnieuw a tempo. 

33…, f6 34. gxf6, Txf6  

34…, Tbf7! 

35. Lg4!, Tc7  36. Te8+ 

Het einde is daar: 36…, Tf8 37. Le6+, Tf7 

38. Tf1, Txe8 39. Lxf7+, Kf8 40. Lxg6+, 

Ke7 41. Te1+ is niet meer te doen.  

 

De 2-0 achterstand gevoegd bij de zo het er 

naar uitzag benarde situatie op het bord bij 

Joop van ‟t Hoenderdaal, was aanleiding 

voor een somber vooruitzicht met het oog 

op het wedstrijdresultaat.  

Dat beeld werd er niet beter op na de partij 

van Andzej Pietrow, door hem zelf van 

commentaar voorzien. 

 

Hugo van Elteren – Andrzej Pietrow 

 

1. e4, c6 2. d4, d5 3. exd5, cxd5 4. c3, Pc6 

5. Ld3, Pf6 6. Lf4, Lg4 7. Db3, Db6 

Goed en sterk is hier 7…, Dd7, zoals ik 

altijd in deze positie speel. 

8. Pd2, Dxb7?! 

Onbegrijpelijk! 8…, e6 was natuurlijk de 

correcte zet. De pionnenstructuur, die nu 

ontstaat, biedt Zwart geen enkele kans opa 

succes. Integendeel, alleen Wit heeft betere 

kansen.  

9. axb3, e6 10. h3, Lh5 11. Pgf3, Le7 12. 

0-0, 0-0 13. Tfe1, Tfe8 14. Kf1?! 

Zeer interessant! 

14…, Pd7 15. b4, Lf8 

Consequent, maar misschien was 15…, 

Lg6 beter, of zelfs 15…, a6!? Met gelijk 

spel. 

16. b5, Pe7 17. Pe5, Pb6 18. g4, Lg6 19. 

Pxg6, Pxg6 20. Lg3, Ted8 21. Ta2, Ld6 

22. Lxd6, Txd6 23. Lxg6, hxg6 24. Tfa1, 

Pc8 
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25. f4, b6 26. Ke2, Tb8 27. b3, Tb7 28. 

Kd3, Tc7 29. h4, f6 30. g5?!, Tdd7 31. 

Ta4, Pd6 32. c4, dxc4 33. bxc4, Pb7 

 

 
 

34. Ke3, Pd6 35. Kd3, Pb7 

 

Analyse: 

Het toreneindspel dat ontstaat na: 

35…, Pf5!? 36. Pf3, Pxd4 37. Pxd4, e5 38. 

fxe5, fxe5 39. Ke4, Txd4+ 40. Kxe5, Txh4 

41. Txa7, Txa7 42. Txa7, Txc4 43. Td7! 

 

 
 

43…, Tg4 44. Kd5, Txg5+ 45. Kc6, Tg1 

46. Kxb6, g5 47. Kc6, g4 48. Td3 was ook 

remise, maar misschien had ik het toch 

moeten proberen. Zwart riskeerde toch 

niets en het was Wit die een paar 

nauwkeurige zetten had moeten vinden. 

 

Slot partij: 

36. Ke3, Pd6 

Remise, herhaling van zetten.  

Al met al degelijk verdedigd door Zwart.  

 

Ook Michael Siban wist de score niet om 

te buigen tegen Jesse van Elteren. Maar dit 

werd een partij met wisselende kansen, die 

uiteindelijk toch ook op remise uitliep.  

Een Gesloten Siciliaan met als leidende 

gedachte de Grand Prix aanval, werd door 

Jesse bekwaam opgevangen.  

De doorstoot f4-f5 werd door Michael niet 

bereikt en het beeld van de partij 

veranderde zienderogen met het initiatief 

meer en meer aan de zijde van Zwart. Jesse 

kreeg het loperpaar en kon druk uitoefenen  

op de basis van de witte damevleugel. Wit 

moest nauwkeurig verdedigen om niet in 

het nadeel te komen.  

 

Na 28 zetten ontstond deze stelling, waarin 

de zwarte kansen iets hoger mochten 

worden aangeslagen: 
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29. La2, a3 30. Tb1, axb2 31. Txb2, Lc6 

32. Lb3, Lb7 33. Tb1, Lh4 34. Te2, La6 

35. Db4, Dc3 36. Dxc3, Txc3 37. Td2, 

Tb8 38. g3, Le7 39. Pf2, Tb4 40.Tbd1, 

Lc4 

 

 
 

Michael heeft alle prikken goed doorstaan 

en kan nu gaan afwikkelen, waarbij hij 

zelfs iets beter komt te staan.  

41. Txd4 

41. Kg2, Lxb3 42.cxb3, Tbxb3 43. Pe4, 

Te3 44. Txd4, Te2+ 45. Kf1, Tbb2 

41…, Lxb3 42. cxb3, Tcxb3 43. Td7, Tb7 

44. T7d2, Kg7 45. Pe4, T3b4 46. Pf2, h5 

47. Pd3, Td4 48. Pf2, Txd2 49. Txd2, 

Ta7 

Waarna de vrede werd getekend.   

 

De kentering in de strijd tekende zich af 

aan bord 1, waar Frank van Zutphen Arian 

de Bruijne het eindspel afnam. Daarvoor 

moest harde strijd worden geleverd. Ook 

hier een Engels geopende partij, die 

overging in een eindspel met alle zware 

stukken en een gelijk aantal pionnen. Dat 

riekt naar remise, wanneer bekwaam wordt 

gehandeld. 

Van af 27 zetten op een belangrijk 

keerpunt komen we in de partij:  

 

 
 

Frank heeft hier keuze: 28. Te5 of 28. cxd5 

Na 28. Te5, d4 29. De1, d3 30. Td2, Td6 

31. Txc5, Tbd8 32. Te5, T8d7 33. De4, 

Td8 34. De3, Kf7 staat Wit een pion voor, 

maar de positie is zo massief, dat er 

moeilijk beweging in is  te krijgen. 

De partijvoortzetting: 

28. cxd5, exd5  

28…, Txd5! levert minder nadeel op.  

29. Te7 

Een directe aanslag! 

29…, d4 30. Dxc5, Tb7! 

Verhindert 31. De5 met mat daarna.  

31. Te5? 

31. f5!!, Txe7 32. Dxe7, Dd6 33. Dxa7 en 

Zwart heef groot voordeel.  

31…, d3 32. Td2, Tbd7 33. Te7 

Beter 33. Te3, Db6 34. b4 

33…, Tc8 34. De5, Txe7 35. Dxe7, Dc6 

Nauwkeuriger: 35…, Db6 

36. De3 

Er staan nu 2 zwarte pionnen “en prise”. 

36…Te8 37. Dxd3, Te1 
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Ook een directe aanslag! 

38. Dc4+, Dxc4 39. bxc4, Tc1 40. Td8+, 

Kg7 41. Td7+, Kh6 42. Txa7, Txc4 

Wit heeft 2 pionnen meer, maar de witte  

toren staat voor de a-pion in plaats van 

daar achter. Maar de extra pion op de K-

vleugel is de garantie! 

43. Kg2, Tc3 44. a4, Tb3 45. a5, Tc3 46. 

a6, Tb3 47. g4 

Dreigt mat in twee! 

47…, g5 48. fxg5, Kg6 49. Tb7, Ta3+ 50. 

a7, Kxg5 51. Txh7, Kf4 52. Tf7+, Ke4 53. 

g5, Ke5 54. h4, Ke6 55. g6, Ta2+ 56. 

Kg3, Ta3+ 57. Kg4, Ta4+ 58. Kg5, Ta5+ 

59. Kh6, Ta4 60. Kg7 

 

 
 

Zwart geeft op.  

En zo was ons eerste weer terug onder de 

mensen (2-3). 

Intussen waren de perspectieven op de 

resterende borden ook verbeterd. Leo 

Verhoeven leek op winst af  te steven, Joop 

van ‟t Hoenderdaal had  een stuk weten te 

veroveren en Cander Flanders was nog 

altijd aan bod voor de winst.  

 

In volgorde van beëindiging:   

Bord 5: Leo Verhoeven. Een flankspel type 

Dame Indisch in de Voorhand. De partij 

kende weinig spelmomenten op, waar 

sprake was van keuze mogelijkheden. Na 

20 zetten, waarin de dames waren geruild, 

ontstond de volgende stelling: 

 

 
 

Wit staat iets beter door de betere 

pionnenstelling en de betere opstelling van 

de stukken. Pge2 ligt nu in de lijn van de 

verwachting, waarna e5 minder goed is 

wegens Pc6/ Het ging verder met: 

21. Pb5, La6 22. Pd6+ 

22. Lxd5, Pxd5 23. Pc7, Pxc7 24. Txc7+, 

Ke8 25. Tb1, Td7 26. Txd7, Kxd7 met 

gelijk spel.  

22…, Txd6 23. Lxa6, Tad8 24. Lc4 

24. e4, fxe4 25. Pxe4, Tc6 26. Tc4, f5 27. 

Pg5+, Kf6 28. f4, h6 29. Pg3 Wit iets 

beter. 

24…, Pc7 25. Txd6, Txd6 26. Le2 

Tot zover  leesbare informatie en de 

stelling is nog steeds nagenoeg gelijk. In 

het vervolg verdween veel materiaal van 

het bord en liet Zwart zich een stuk 

afhandig maken. Op dat moment ontstond 

voor Wit de kans de partij te beslissen, 

maar die kans werd niet gegrepen. 

Resultaat, alsnog remise.  

 

Bord 6: Joop van ‟t Hoenderdaal. Hij had 

het moeilijk tegen Bart Weijermars, maar 

bleef onder alle omstandigheid overeind. 

Het werd een Siciliaan met 

overeenkomstig spelbeeld als bij Van 

Meerkerk.. En zo kwam het na 16 zetten 

tot een stelling, waarin de dreigingen van 

Wit zichtbaar werden: Zwart is aan zet/  
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16…, Pb6 17 g6, Pc4? 

Goed was: 16…, h6 Maar ook dan heeft 

Wit voordeel na: 17. gxf7+, Txf7 18. Lxb6, 

Dxb6 19. Lh3!, Lg5 23. Lxc8, Dxc8 24. 

Dxd6, Lxe4 25. Th2, f3 26. Tf2, Tf5 27. 

Tg1, Dc6 28. Dd4, Tf6. 

18. Lxc4, Txc4 19. Dh2 

Andere keuze: 19. gxh7+, Kxh7 20. .Pd5, 

Lxd5 21. h6, g6 22. Dxd5, Da8 23. Dxa8, 

Txa8 24. c3, f5 met gelijk spel. 

19…, h6 20. gxh7+, Txf7 21. Thg1, Kh8 

22. Tg6, Lf8  

Veiliger: 22…, Df8 

23. Dg2, Tf6 

 

 
 

24. Lxh6!, Txg6 25. Dxg6, Tc8 26. Lxg7 

De vraag is of dit offer nodig was? 

Beter lijkt: 26. Tg1, Dd7 27. Le3, De8 28. 

Pd5, Dxg6 29. hxg6, Kg8 30. Th1, Lxd5 

31. exd5, Le7 32. c3, Tf8 33. Th3 

26…, Lxg7 27. h6 

Naar winst leidt: 27. Txd6, De8 28. Dg5, 

Lf8 29. h6, b4 30. Df6+, Kg8 31. Pe2, b3 

32. axb3, Lc6 33. Te6, Df7 34. Dg5+, Kh8 

35. Dxe5+, Kh7 36. Pf4, Ld7 37. Tf6, De8 

38. Dxe8, Txe8 39. Tf7+, Kxh6 40. Txd7 

enz.  

27…, Lf6 28. Tg1, De7 29. Pe2, Tf8 30. 

Pg3, Dh7 31. Pf5, Dxg6 32. Txg6, Kh7 

33. Tg2, d5 34. Te2, Lg5 35. Tg2, Lh8 36. 

Pd6, Txf3 37. a3, Lc6 38. exd5, Lxd5 39. 

Th2, Tf6 40. c4, bxc4 

En zo won Joop alsnog de partij en was de  

tussenstand op 3½-3½ gekomen!   

 

Bord 7:  Cander Flanders. Op hem was 

gedurende de partij de hoop gevestigd. Het 

leek dan ook heel wat! Dick Bac 

verdedigde zich taai. Na 25 zetten van Wit: 

 

 
 

25…, Tc5 26. Lg4, exf5 27. exf5, Te5 28. 

Tf1, Pg5 29. fxg6, hxg6 30. Td3, Pf7 

Bij iedere zet waren andere zetten ook wel 

mogelijk geweest, maar eerst op dit 

moment worden de accenten verlegd. Een 

goed vervolg was: 31. Lf3. Het werd: 

31. Pb5, Le4 

Deze loper gaat nu wel een rol spelen.  

32. Tg3, d5 33. Pc3, Dc5+ 34. Kh1, Pg5 

35. cxd5, Lxd5 

De tijd van Wit begon nu een rol te spelen.  
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36. Dd3, Le4 37. Pxe4, Pxe4 38. Tgf3, 

Tf7 39. h4, Dd6 

Tot zover werd genoteerd  

 

 
 

De situatie is dat beide partijen na 

bijvoorbeeld dameruil gelijke kansen 

hebben. Remise mocht dus wel worden 

verwacht. Maar dat is buiten de waard 

gerekend en die heette ditmaal Bac! 

Hoe het einde tot stand is gekomen moet ik 

u schuldig blijven. Maar ik vertel u geen 

nieuws als ik verklap , dat Wit in hevige 

tijdnood plotsklaps werd mat gezet…!  

De eindstelling: 

 
 

Uitslag Moerkapelle 1 – Erasmus 1 

derhalve: 4½-3½. Een kostbaar  

wedstrijdpunt was verloren gegaan.  

Een onverwacht einde was geboren. 

 
 

BEKERTEAM BEKERT VERDER! 

 

In de derde ronde werd CSV ontvangen op 

de twaalfde van de twaalfde. CSV had een 

ronde eerder Krimpen a/d IJssel aan de 

kant gezet, terwijl ons team „t Springende  

Peert had bestegen. Erasmus had aan 

boord: Pietrow, Van Zutphen, Siban en 

Flanders.  

Michael Siban kwam te laat binnen, maar 

was het eerste klaar! Liefst 20 minuten 

waren verstreken en Jaap Rusch riep al dat 

hij gewonnen stond, maar toen dook 

Michael toch nog op voor zijn neus! Uit 

een Caro Kann ontspon zich de volgende 

positie: 

 

 
 

Jaap koos voor: 

13…, Pxc3 14. bxc3, Lxc3 15. Lb2 

15. Lg5, Dc7 16. Ph4, Pb6 17. Pxg6, hxg6 

18. Lb3, Dd7 19. Dg4, Lxa1 20. Txa1 met 

gelijk spel.  

15…, Lxe1 16. Txe1, Da5 17. De3, Pb6 

18. Lb3, Pd5 19. Dc1, Tac8 20. Pe5, Dc7 

21. h4, Pf6 22. Dd1, Pd7 

Eerst hier beginnen de kansen te keren in 

het voordeel van Wit. Beter: 22…, Pd5 of 

ook wel 22…, Da5 

23. h5, Pxe5 24. Txe5, Lf5 25. Pf5, exf5 

26. Txf5, Dd6 27. Dg4, Tce8 28. Lc3 
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28…, Te7 

Zwart hangt hier al aan een zijden draadje. 

28…, Kh8 29. Lxf7, Tfe8 30. Te5, Txe5 

31. dxe5, Kh6 32. f4 laat ook alle hoop 

varen.  

29. d5, g6 

29…, f6 30. dxc6+, Kh8 31. Lb4, Dc7 32. 

Lxe7, Dxe7 33. cxb7, Dxb7 34. Td5 is ook 

overduidelijk.  

30. hxg6, Dxg6 

30…, fxg6 of 30…, hxg6 31. Th5 zijn ook 

niet meer speelbaar.  

31. Tg5 

Zwart geeft op.  

 

Pietrow had een tegenstander, die zich 

terdege op hem had voorbereid! Hij 

speelde vrijwel a tempo alles tegen. De 

partij eindigde in remise toen er nog 

weinig materiaal op bord stond, 2 pionnen 

en elk een toren. 

 

Cander Flanders voerde met Zwart een 

Siciliaan op met Terlouw. Het werd  een 

partij met weinig opvallends. Na de 15
e
 zet 

werd veel materiaal geruild en na 21 zetten 

was het veld al aardig uitgedund. En na 26 

zetten ontstond deze stelling, die misschien 

Zwart een klein voordeeltje geeft mits hij 

26…, Td8 zou spelen:  

 

 
 

26…, exf4 27. De8+, Kh7 28. De4+, f5 29. 

Dxf4, Dd5 30. h3, Tg6 

Nog even zien of Wit misschien in slaap is 

gevallen? 

31. Te2, a5 32. a4, Dd1+ 33. Df1, Dd5 34. 

Df4  
En dat draaide via 35. Dd1+ enz uit op 

herhaling van zetten. Dus ook remise, 

waarmee de stand 2-1 voor Erasmus was. 

Alles moest dus  geschieden aan bord 2…. 

 

Vermeer had Wit en Frank kwam al 

spoedig in het straatje. Na 22 zetten dit 

beeld:  

 

 
 

Een poging zou zijn: 22…, Lc7 Maar na 

23. Td2, Th2 24. Dxh2, Lxh2+ 25. Txh2, 
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Dd6! 26. Pc2!, Pc5 27. Lxh7+, Kf7 28. 

Pd4, De5 ziet het er toch gelijkwaardig uit.  

22…, Lxg4 23. fxe4, Lxd1 24. Dxg6,hxg6 

25. Txd1, dxe4 26. Lc4+, Kh7 27. Kg2,g5 

28. Tf1, Lc7 29. Pe6, Tg4+ 

Misschien: 29…, Lf4 

30. Kf2,  Lf4 31. Ld5 

Wit komt steeds beter te staan.  

31…, Kg6 32. Lxe4+, Kf7 33. Pxf4, gxf4   

34. Kf3, Kg5 35. Ld4, Te8 36. Lf2, Th8 

 

 
 

Zwart staat zwaar in de min.  

37. Td1 

Veel beter: 37. Lxb7 

37…  Th3+ 38. Ke2, Th2 39. Kf3 

Nog steeds: 39. Lxb7 

39…, Tgg2 40. Td5+, Kh6 41. Ld4, g5  

Nu dus 42. Td6+ en 43. Lxb7  

42. Td8??, Tg3# 

Geheel onverwacht toch nog winst!! 

Erasmus bekert verder, maar er zit wel 

wat roest op de beker…. 

 

Voor dit jaar 2011 het einde  van de 

wedstrijdverslagen. 

 

Het bestuur en de  redactie wensen u  

Prettige feestdagen en 

een Gelukkig Nieuwjaar. 


