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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  
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STILZWIJGENDE  

VERLENGING LIDMAATSCHAP 

 

Inleiding 

We zijn wettelijk verplicht ervoor te 

zorgen dat leden de voor opzegging van 

het lidmaatschap noodzakelijke informatie 

eenvoudig kunnen raadplegen, namelijk op 

de hoofdpagina van de website en op 

bladzijde 1, 2 of 3 van het clubblad. 

Anders kan het lidmaatschap op elk 

gewenst moment worden opgezegd, wat 

financieel een onverwachte tegenslag zou 

zijn. 
 

Wanneer formeel uiterlijk opzeggen? 

Op grond van artikel 5, eerste lid, 

onderdeel b, van onze statuten kan iemand 

het lidmaatschap alleen opzeggen met 

ingang van het komende verenigingsjaar en 

dient dat schriftelijk te geschieden, uiterlijk 

vier weken voor de aanvang daarvan. 

Anders loopt het lidmaatschap een jaar 

door. Ons verenigingsjaar loopt van 1 juli 

tot en met 30 juni daaraanvolgend. 

Een opzegging voor het lidmaatschap voor 

het seizoen 2012-2013 moet dus uiterlijk 2 

juni 2012 schriftelijk (daaronder wordt ook 

email verstaan) bij de secretaris worden 

gedaan. 
 

Met beleid 

We hebben op de oprichtingsvergadering 

van onze vereniging overigens toegezegd 

hiermee met beleid om te gaan. Als iemand 

zijn lidmaatschap wil opzeggen omdat hij 

naar een plaats ver buiten Rotterdam 

verhuist, plegen we dat verzoek in te 

willigen en alleen een tijdsevenredig deel 

van de contributie in rekening te brengen. 

Neem bij twijfel desgewenst contact op om 

hierover zekerheid te krijgen: ook degenen 

die verhuizen behouden we graag zo lang 

mogelijk als lid van onze vereniging! 

 

De secretaris 

Leo Verhoeven 

 

 
 

DE PRECISIE VAN EEN 

GROOTMEESTER 

 

Het beoordelen van een eindspelstelling 

vergt vaak veel rekenwerk! Een prachtig 

staaltje van het behandelen van een 

eindspel leverde Tiviakov eind december 

in Groningen tegen Naroditsky, waarbij 

een zeer hoge plaats in het sterk bezette 

toernooi op het spel stond. Tiviakov had 

bovendien maar weinig tijd voor het 

beëindigen van deze partij, zo ongeveer 4 

minuten! 

Na  51 zetten was deze stelling ontstaan: 

 

 
 

Zwart is aan zet. Er blijft niet anders over 

dan de torens te ruilen. 

51…, Txb7 52. axb7, Ld6 

De pion moet worden gestopt.  

53. Pxf6+, Kxh6 

Wit moet nu in het kwadraat van de zwarte 

b-pion komen, maar dat geeft de Zwart de 

kans de f-pionnen te veroveren, waarna de 

e-pion tegenwicht gaat vormen  voor de 

witte b-pion. Remise ligt dus op de loer.  

54. Ke2, Kg6 55. Pe4, Lb8 56. Kd3, Kf5 

57. Kc4 

De zwarte b-pion gaat  nu wel verloren, 

maar komt Wit op tijd voor promotie? 

57…, Kf4 58. Pd2 

Zwart moet nu een tempo verliezen/ 
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58…, Ld6 59. Kd5, Lb8 60. Lc4, Ld6 61. 

Kb3 

Opnieuw moet Zwart tempo opgeven. 

61…, Kf5 62. Pc4, Lb8 63. Kxb4, e4 

63…, Kf4 dan 64. Pd2, Kf5 65. Kc5, Kf4 

66. Kc6, Kf5 67. Pe4, Kf4 68. Pc5 

64. fxe4+, Kxe4 65. Kc5, Kf3 66. Kc6, 

Kxf2 67. Kd7, Kf3 68. Kc8, Lf4 

68…, La7 69. Pa5, K~ 70. Pc6 

69. Pa3, Ke4 70. Pb5, Kd5 61. Pc7 

Het past precies! Zwart geeft op.  

Ondanks deze zege ontging Tiviakov de 

toernooiwinst, mede door zijn nederlaag in 

de voorlaatste ronde tegen GM Hess 

(USA). Hij werd derde met 6½ punten, 

achter GM Kovchan (Oek) en Hess , die 

beiden 7 punten scoorden. 

  

Aan dit grote toernooi werd ook 

deelgenomen door IM Levon Galoyan, die 

ons laatste rapid toernooi winnend af sloot. 

Hij eindigde met 4½ uit 9 als 23 t.e.m. 33
e 
 

in  punten gelijk met o.a. Julian van 

Overdam van Charlois Europoort en Peter  

Ypma van Messemaker 1947, die zich 

prima aan het ontwikkelen zijn. Er deden 

12 GM‟s, 9 IM‟s, 1 WIM en 13 FM‟s mee, 

in totaal 55 deelnemers. 
 

 
 

VIER KEER WINST VOOR TEAM IV 

 

De afsluitende ontmoeting van 2011 op 12 

december in Papendrecht  leverde ons team 

IV opnieuw de volle winst op. Opmerkelijk 

was de eerste nederlaag van Peter 

Hurkmans in dit en vorig jaar! Maar Rens 

Hesselmans en Harry Nefkens repareerden 

de schade. En Alik Tchavelachvili scoorde 

het  nog nodige halve puntje. Succes 

geprolongeerd! 

Bij Peter ging het in de opening al even 

mis, wat enig klein materiaal kostte en aan 

het einde deed hij nog een toren in de 

aanbieding. Harry Nefkens verraste zijn 

tegenstanders met een plots matzetje en 

Rens Hesselmans won  na 19 een stuk en 

later nog eens een kwaliteit en dat was bij 

elkaar meer dan voldoende. Alik 

Tchavelachvili speelde een voor hem 

typische partij, alle pionnen tegen elkaar 

laten oprukken en dan een gaatje boren. 

Het bleef bij onbeslist. Het leverde na 4 

overwinningen voor team IV een gedeelde 

eerste plaats op samen met Sliedrecht. In 

ronde 5 was ons team vrij en wist 

Sliedrecht niet te winnen van De Willige 

Dame, zodat ons team toch nog kansen op 

prolongatie van de  titel houdt! 
 

 
 

HERINNERINGEN AAN CLUBS 

 UIT HET VERLEDEN (4 ) 

 

                           Arie de Jong 

 

Waren vorig maal Het Westen en Regina 

onderwerp van een terugblik naar het 

verleden, ditmaal is eerst Hillegersberg  

aan de beurt om mijn vroegste contacten 

met die club op te rakelen. In 1952 werd ik 

door een oude rot in het vak lelijk verrast 

in de opening. Daarna was het het bekende 

gevecht tegen de bierkaai. In een 

vastgelegde pionnenformatie legden 2 

lopers het af tegen de  beweeglijkheid van 

2 paarden.  

 

PTT Rotterdam 1 – Hillegersberg 1.  

Bord 2 

Rotterdam, 19 maart 1952 

 

A. de Jong – W.A. Koster 

 

1.  d4, d5 2. c4, dxc4 3. Pc3 

Gebruikelijk: 3. Pf3, gericht tegen e7-e6 

3…, e5!  

Dit geeft aan Zwart bevredigend spel 

4. Pf3 

4. dxe5, Dxd1+ en vervolgens Pc6, Le6,  

0-0-0 enz.  

4…,exd4 5. Dxd4, Dxd4 6. Pxd4, c6  

Euwe gaf destijds 6…, a6 als vervolg aan.  

7. a4, Lc5 8. e3, Lxd4 9. exd4, Le6  

Zwart heeft de pion extra behouden. 

10.Lf4, Pf6 11. Ld6, Ld5 12.  0-0-0, Kd7 

13. Lg3, Te8 14. f3, Pa6 15. Pxd5 
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Deze  ruil versterkt slechts de zwarte 

formatie… 

15…, cxd5 16. Le1, Pc7 17. Lc3, b5 18. 

a5, Pa6 19. b4, Te7 20. Te1, Tae8 21. 

Txe7, Txe7 22. Kd2, Ph5 23. g3, g6 24. 

Lg2, f5 25. Te1, Txe1 26. Kxe1 

 

 
 

De witte vooruitzichten zijn troosteloos. 

De lopers spelen  praktisch geen enkele rol 

en het wachten is op het moment dat Zwart 

zijn beslissende slag zal slaan.  

26…, Pf6 27. Ke2, Kd6 28. Ke3, h6 29. 

Kf4, Ph5+ 30. Ke3, g5 31. Ke2, Pf6 32, 

Ke3, Pg8! 33. Lf1, Pe7 34. Lg2, Pc6 

Wit geeft op. De zwarte damevleugel 

komt, ook zonder dame, in beweging.    

 

In Hillegersberg was in die vroege jaren 

nog een club gevestigd: SDK, ofwel 

Schaak de Koning. Enkele jaren na 

beëindiging van Wereldoorlog II was er 

sprake van dat een fusie van die vereniging 

met Hillegersberg zou worden 

doorgevoerd. Naar mijn beste weten is het 

echter zover niet gekomen, hoewel beide 

clubs in meerderheid voor waren, maar 

besloten een jaartje de beslissing uit te 

stellen. En zoals bekend: van uitstel komt 

vaak….  

Ook SDK had toch wel  een aantal goede 

spelers. Een bewijs daarvan mag hier niet 

ontbreken. In 1950 moest een 

beslissingswedstrijd tussen SDK en PTT 

Rotterdam uitmaken welke club mocht 

promoveren naar een hogere klasse in de 

RSB. 

Aan bord 2 speelde zich de volgende partij 

af: 

 

PTT Rotterdam - SDK 

Rotterdam, 24 mei 1950 

 

A. de Jong – Van Herpen  

 

1. d4, Pf6 2. c4, e6 3. g3, d5 4. Lg2, c6 5. 

Dc2, Pbd7 6. Pf3, Le7 7. 0-0, 0-0 8. b3, 

Dc7 9. Lb2, c5 10. e3, b6 11. Pbd2, La6 

12. Tfd1, cxd4 13. Pxd4, Tac8 14. Tac1, 

dxc4 15. Pxc4, Lc5 16. La3, Lxa3 17. 

Pxa3, Dxc2 18. Txc2, Txc2 19. Paxc2, 

Tc8 20. Pb4, Pc5 

 

 
 

Eerst hier begon er iets te knerpen bij Van 

Herpen. Een belangrijke pion gaat 

verloren.  

21. Pxa6, Pxa6 22. Lb7, Td8 23. Lxa6, e5 

24. Ld3, exd4 25. exd4, Pd5 26. Lc4, Kf8 

27. Lxd5, Txd5 

Het eindspel staat voor Wit nu gunstig, 

maar winnen is nog wel de kunst!  

28. Kf1, Ke7 29. Ke2, Kd6 30. Kd3, Tf5 

31. Td2, Kd5 32. f4, Kd6 33. Te2, Kd7 

34. Te5, Tf6 35. d5, b5 36. Kd4, Ta6 37. 

Te2, Kd6 38. g4, Ta5 39. Td2, Ta6 40. 

h4, Ta5 41. Kc3, b4+ 42. Kc4, Tc5+ 43. 

Kxb4, Txd5 
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Een beslissend moment in de strijd! 

Als Wit nu de torens ruilt valt te bemerken 

dat na wat tellen beide partijen gelijktijdig 

dame zullen halen en dan is het maar de 

vraag of er nog winst in zit.. Dus ging Wit 

de ruil uit de weg, maar niet op de snelste 

wijze! 

44. Tf2  
44. Kc3! ontneemt Zwart oppositie 

mogelijkheden en dan is de pluspion goud 

waard. 

44…, f6 45. Kc4, f5 46. g5, g6 47. h5, Td1 

48. hxg6, hxg6 49. Tf3, Ta1 50. a4, Tc1+ 

51. Tc3, Txc3+ 52. Kxc3, Kd5 53. Kd3, 

a5 54. Ke3, Kc5 

 

 
 

De positie is voor Wit gewonnen. Maar het 

vraagt wel oplettendheid! 

55. Kd3, Kb4  

55…, Kd5 56. Kc3, Ke4 ( 56…, Kc5 57. 

b4+, axb4 58. Kb3, Kd5 59. Kxb4, Ke4 en 

Wit is op tijd)) 57. b4, axb4+ 58. Kxb4, 

Kxf4 59. a5, Kxg5 60. a6, f4 61. a7, f3 62. 

a8D, Kf4 63. Df8+, Ke3 64. Dc5+, Ke2 65. 

De5+, Kf1 66. Kc3, f2 67. Dg3, Ke2 68. 

Dd3+, Ke1 69. De4+, Kf1 70. Kd2, Kg1 

71. Dg4+, Kh2 72. Ke2 en Wit wint.  

56. Kc2, Kc5 57. Kc3, Kd5 58. b4+, 

axb4+ 59. Kxb4, Kc6 

59. Ke4 vergelijk: analyse bij zet 55. 

60. Kc4, Kb6 61. Kd5, Ka5 62. Ke6, 

Kxa4  63. Kf6 

Zwart geeft op. 

Het was tevens het  beslissende punt in de 

wedstrijd.  

 

Een tweede steunpilaar van sv Erasmus is 

Schiebroek. Mijn herinneringen aan die 

club gaan in jaren niet zo ver terug. Mijn 

eerste ontmoeting was met Bram de Knegt. 

Het gebeurde in de KNSB, 2
e
 klasse in 

1973. 

Het was een lange partij, die voor mij niet 

gunstig uitpakte! 

 

NRSG Wilhelm Steinitz – Schiebroek 

Bord 6 

Rotterdam, 13 januari 1973 

 

A.P. de Knegt – A. de Jong 

 

1. d4, Pf6 2. c4, e6 3. Pc3, d5 4. Lg5, 

Pbd7 5. e3, c6 6. cxd5, exd5 7. Ld3, Le7 

8. Dc2, 0-0 9. Pf3, Te8 10. h4 

Getuigt van aanvalslust. 

10…, Pf8 11. 0-0-0, Le6 12. Pe5, a6 13. 

Pa4a, P6d7 14. Pxd7, Lxd7 15. Pc5, Dc8 

16. Pxd7, Dxd7 17. Lf5, dc7 18. Th3, Ld6 

19. h5, Tab8  20. f4, c5 2 21. dxc5, Lxc5 

22. e4, dxe4 23.Tc3 

Wit dreigt wat. 
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23…, b6 24. b4 

Niet  het beste antwoord! 

24…, f6! 25. Lxe4, fxg5 26. Ld5+, Kh8 

27. bxc5, Dxf4+ 28. Dd2, Dxd2+ 29. 

Txd2 30. Txc5, Pd7 31. Tc7, Pf6 32. Lf7, 

Te1+ 33. Td1, Te2 34. Td2, Te1+ 35. Kc2 

 

 
 

Het eindspel is licht gunstig voor Zwart.  

35…, Th1 36. Ta7, Pxh5 37. Txa6, g4 38. 

Tad6, g6 39. Td8+, Txd8 40. Txd8+, Kg7 

41. Td7, Pf6 42. Tb7, Tg1  43. Ld5+, Kh6 

44. Lc6, Kg5 45. Kb2, Td1 46. a4, Td6 47. 

Tb5+, Kf4 48, Lb7, Pd7 49.a5, Pb8 50. 

Tb4+, Kg3 51. Lc8 

 

 
 

Misschien het beslissende moment in de 

partij! Bedenk, dat het uitrekenen van 

tempoverschillen in zo‟n stelling veel 

rekenwerk vordert. En als dat in een 

eindspel tegen de klok moet gebeuren is 

het nemen van een beslissing dubbel lastig.  

51…, Pa6 

En niet 51…, h5 en Wit zal wel winnen. 

52. Txg4+, Kf2 53. Kb3, h5 

Zwart vertrouwde op het bereiken van een 

situatie met Wit alleen een dame en Zwart 

een pion op f2 gesteund door de koning. 

Bij aanvallen op de f2-pion kan dan de 

koning naar h1 gaan, want nemen op f2 

voert tot pat… Maar juist op zet 53 is het 

pas echt het beslissende moment! Zwart 

had hier moeten spelen: 53…, Pc5+! 54. 

Kb4, Tc6 55. Tc4, Txc8 56. Txc5, Tb8+ 

57. Tb5, Te8 58. Tb7, h5 59. a6, Ta8 60. 

Kb5, g5 61. a7, Kxg2 62. Ka6, h4 63. Tg7, 

h3 64. Txg5+, Kf3 65. Th5, Kg2 66. Kb7, 

Txa7+ 67. Kxa7, h2 en remise is een feit.  

54. Tg5, Tc6 55. Lxa6, Txa6 56. Kb4, 

Tf6 57. Kb5, Tf5+ 58. Txf5+, gxf5 59. a6, 

Kxg2 60. a7, f4 61. a8D+, f3 62. Dg8+, 

Kh2 63. Df7, Kg2 64. Dg6+, Kf1 65. 

Dd3+, Kg2 66. De4, h4 67. Dg4+, Kf2 68. 

Dxh4+, Ke2 69. De4+, Kf2 70. Kc4, Kg3 

71. Dg6+, Kh2 72. Kd3 

En plotseling is het toch gedaan… 

 

Ik moest vele jaren wachten aleer ik Bram 

weer eens voor me had zitten. Het werd 

2011!! En nu, hoewel beide al sinds 2005 



7 

 

onder de banieren van Erasmus ten strijde 

trekken, voor het  eerst in de interne 

competitie van Erasmus! Na zoveel jaren 

wellen zelfs wraakgevoelens niet meer op! 

 

Rotterdam, 12 december 2011 

 

 A. de Jong – A.P. de Knegt 

 

1. e4, c5 2. Pc3, Pc6 3. g3, d6 4. Lg2, g6 

5. d3, Lg7 6. Pge2, Pf6 7. 0-0, 0-0 8. h3, 

a6 9. Le3, Ld7 10. Dd2, e6 11. Pd1, b5 

 

 
 

Een weldenkend mens vervolgt hier met 

het normale strijdplan: Lh6, Lxg7 en f4. 

Maaaarrrr, tot die categorie behoorde ik die 

avond niet: ik liet mij leiden door een 

gedachte snelle zege via: 

12. e5 

Bram knipperde niet met de ogen zelfs, hij 

wist wel beter! 

12…, Pxe5 

En pas toen zag ik, schichtig het bord 

beloerend, dat Pf3 mij de das ging om 

doen, na een ruil op a8…oei, oei, oei… 

13. Lf4 
Ha ha, toen lette ook Bram even niet op: 

13…, Lc6 14. Lxe5 

Knolletje weg! 

14…, Lxg2 15. Lxf6, Dxf6 16. Kxg2 

Nu hout tellen: Wit een stuk extra! Kat in 

het bakkie!   

Bram slaakte een verzuchting: opgeven 

doe ik niet, ik ga door.  

16…, h5 17. c3, Kh7 18. Df4 

Een slechte gedachte, Zwart gaat met een 

stuk achter heus niet ruilen… 

18…, De7 19. Df3 

Weer een slechte  gedachte, het speelveld 

van de dame wordt wel heel klein.  

19…, f5 20. d4 

Ook al niet onberispelijk! 

20…, e5 

Nu zit, jandorie, de dame nog in 

moeilijkheden! 

21. dxc5, dxc5 

Die stand van de witte dame werd een 

obsessie. Ik dacht maar steeds, na e4 komt 

De3 en Lh6 en die dame zit op slot. Maar 

dat dan Pf4 er tussen kan, drong maar niet 

tot me door. Dat heb je met obsessies! 

Het werd dus zoeken naar een uitweg voor 

dat frommes… 

22. Pg1, Tad8 23. De2 

Hè hè, die loper kan me niks meer doen.  

23…, Lh6 24. Te1, e4 25. Df1, Td2 

Je hebt met Wit een stuk meer, maar je 

staat er vijf achter…. 

26. Te2, Tfd8 27. De1 

Manoeuvreren op de vierkante centimeter.  

27…, Txe2 28. Pxe2, Td2 29. Pf4, Lxf4 

30. gxf4, Dd6  

Nu hangt er weer het een en ander: f4, 

maar ook e4-e3 komt in beeld. 

31. Pe3, Txb2 32. Td1, Dxf4 33. Td2, 

Txd2 34. Dxd2, Dc7 

En die zet liet Bram vergezeld gaan van 

een remise aanbod.  

Even tellen: paard meer, 3 pionnen minder. 

Dat wordt nog een hele rekensom om vast 

te stellen, wie dan de beste kansen heeft op 

winst.  

Aanbod maar aangenomen. Ja, een De 

Knegt wordt men niet snel meester! Dat 

wordt weer bijna 40 jaren wachten op 

revanche! 

 

 
 

FRANK VAN ZUTPHEN, 

SNELSCHAAKKAMPIOEN! 

 

Met het jaarlijkse gebeuren snelschaken 

om het clubkampioenschap werd het 
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nieuwe jaar 2012 ingeluid. Snelschaken is 

een categorie, die niet een ieder ligt. 

Vooral de ouderen hebben nogal moeite 

met het snelle wisselen van spelbeelden, 

waar tijd niet voorhanden is om het 

overzicht te bewaren. Waren in 2011 nog 

24 deelnemers aan de start, ditmaal 

verschenen 20 man achter de borden. Ook 

het gezelschap kende nog al wat 

wisselingen ten opzichte van het jaar 

daarvoor. Tien deelnemers van de vorige 

happening waren nu niet aanwezig, 

daarentegen verschenen  nu weer 6 man, 

die vorig maal verstek hadden laten gaan.  

Titelhouder Michael Siban was ook deze 

keer van de partij. Hij eindigde deze keer 

op plaats 4. 

 

Winnaar, na spannende strijd, waarin in 

sommige partijen niet altijd de ware de 

winnaar werd en struikelingen aan de orde 

van de dag waren, werd Frank van 

Zutphen, die in 12 partijen slechts 2 

remises moest toestaan. Ook Andrzej 

Pietrow bleef ongeslagen, maar moest 4 

maal met onbeslist genoegen nemen. Als 

derde finishte Joop van ’t Hoenderdaal, 

die 2 maal in het zand beet en 3 remises 

moest verzamelen naast de overwinningen, 

die hij binnen haalde. Zij waren dus de 

prijswinnaars. Frank moet nog even op zijn 

trofee wachten, want die wordt pas in 

september uitgereikt, wanneer alle 

clubkampioenen gezamenlijk voor het 

voetlicht worden gehaald.  

Al met al een gezellig festijn,waarin ook 

nog vele prijsjes werden uitgereikt aan 

lieden, die de beste waren in elke groep 

met een verschil van 100 elopunten.  

 

Volledigheidshalve de totaal uitslag: 

 

1. Van Zutphen         11 

2. Pietrow         10 

3. Van „t Hoenderdaal       8½ 

4. Siban, Ouwehand, 

Donze            8 

7.   Van Meerkerk,  

      Steenbergen, De Jong    6½      

 

10. Verhoeven, Kleinjan, 

       Ansem, Van As        6 

14.  Pijpers, Hoek van Dijke, 

       Nefkens         5 

            17.  Witvliet. Keller        3 

19.   Rook             1½ 

20.   Bruinsma                  ½ 

 

                    
 

        2012 START MET STRUIKELING 

 

Het nieuwe jaar bracht voor team 1 niet de 

gehoopte ommekeer na de verloren punten 

in Moerkapelle. Ook ditmaal gingen de 

punten naar de tegenstander. Het verloop 

van de wedstrijd was spannend, maar de 

volgorde van de uitslagen logenstraften 

deze veronderstelling. Van de eerste 5 

partijen, die tot  een eind kwamen, gingen 

er 4 verloren… Was het dan weer allemaal 

kommer en kwel? Dat zeker niet! De 

partijen op zich hadden wel allen de 

spanning in zich.   

 

Als eerste kwam bord 7 tot een beslissing. 

Ruurd Ouwehand had het met zijn 

verdediging, die het midden hield  tussen 

Slavisch en Orthodox geweigerd 

damegambiet in het middenspel niet 

gemakkelijk tegen Hans van der Linden.  

Het begon met 3. Pc3, een afwijking van 

de Slavische opzet door Wit. Zwart kan 

dan zelfs trachten het initiatief tot zich te 

trekken met de Winawer: 3…, e5, maar die 

poging bleef achterwege. Ook een 

overgang naar Meraner bleef buiten 

beschouwing. Toch zag her al met al niet 

onverdienstelijk uit na 19 zetten, waarin 

Wit wel enig veldoverwicht had weten te 

creëren, maar Zwart voldoende elasticiteit 

had om zich staande te kunnen houden. 
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20. e4 

Meer in de lijn ligt 20. c4, Pb4 21. Le4, 

bxc4 22. Txc4 en Wit ontwikkelt druk op 

c6. 

20…, Pe7 21. Dh5, Tf8 22. Tf3, f5 

22…, f6 is een andere methode 23. Pg6, 

Tf7 24. Tg3, Pxg6 25. Dxg6, e5 26. Dxh6, 

exf4 27. Tg4, c5 28. Dxf4, Lc8! en Wit 

heeft ook dan toch wel wat problemen op 

te lossen… 

23. Tg3, Tf6 24. Te1, c5! 25. d5, fxe4 26. 

Lxe4 

Zwart tot nu toe onberispelijk! 

26…, Lxd5 

Hier keren de kansen. 

26…, Pxd5! 27. Lxd5, Lxd5 28. Pg4, Txf4 

29. Pxh6+, Kf8 30. Dg6, Tf6 en Zwart 

trekt aan het langste eind! 

27. Pg4, Taf8  28. Pxf6+, Txf6 

 

29. Lxd5 

Beter er uit ziet: 29. De8+!, Tf8 30. Lh7+ 

en Zwart verliest materiaal (30…, Kxh7 

31. Dxf8, Pxf4 32. Tg4, Lxa2 33. De8, Ld5 

34. Txe6!, Lxe6 36. Dxe6, Pd6 37. f5 enz.) 

29…, Pxd5 30. De5 

30. De8+!, Kh7 31. Txe6 ( 31…, Dxf4? 32. 

Txf6) 

30…, Df7  

Dameruil gaf nog perspectief voor Zwart. 

31. f5 

31. Te4 komt sterk in aanmerking. 

31…, Txf5 32. Dxe6, Tf1+ 33. Kh2, Txe1 

34. Dxe1, De7 35. Dxe7, Pxe7 

Het eindspel is nu verloren voor Zwart. 

Het duurde nog tot zet 50 alvorens deze 

bewering tot erkenning kwam.  

 

Andrzej Pietrow had het aan bord 1 lastig 

met het aftasten van bij hem toch 

aanwezige kennis. Dat leidde er toe dat hij 

tegen Frank Verkooyen een zet omruilde 

en dat moest bekopen met een inferieure 

stelling. En dat voerde dan uiteindelijk 

naar zijn ondergang en resulteerde dus al 

rap in een 0-2 achterstand.  Andrzej levert 

zelf commentaar op zijn partij. 

 

Frank Verkooijen – Andrzej Pietrow 

 

1. d4, d5 2. Pf3, e6 3. Lf4, Ld6 4. Lg3, 

Lxg3 5. hxg3, c5 6. c3, cxd4?! 

Sterker is de in de theorie aanbevolen zet 

6…, Dd6, gevolgd door Pc6 en e5 

7. cxd4, Pf6 8. Pc3, Db6 9. Db1!? 

Een interessante zet, Wits plan is duidelijk: 

controle over  de diagonaal b1-h7 (en veld 

e4) en actief spel op de damevleugel. Als 

gevolg hiervan belandt Zwart al in een 

vroeg stadium in een zeer onaangename 

positie (actief plan ontbreekt) 

9…, h6 10. e3, Pc6 11. Ld3, Ld7 12. a3, 

a6!? 13. 0-0, Pa5!? 

Wit dacht hier ruim 40 minuten na en 

kwam uiteindelijk met: 

14. Dc2!? 

Het alternatief was natuurlijk: 14.b4?!, Pc4 

15. Lxc4, dxc4 Wit heeft dan potentiële 

mobiliteit en een sterk centrum, maar 
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Zwart heeft een sterke vrijpion, die in het 

eindspel zeer sterk kan worden.  

14…, Tc8 15. Pe5 

 

 
 

15…, Lb5?? 

A tempo gespeeld. Logisch en correct was 

15…, Dd6 en dan blijkt ineens dat alleen 

16. b4 als de  enige actieve mogelijkheid 

overblijft. En die mogelijkheid heeft als 

antwoord: 16…, Pc4 17. Lxc4, dxc4 en 

Zwart bereikt wat hij had gewenst: een 

vrije pion op c4 met vervolgens 

wederzijdse kansen. Na de tekstzet staat 

Zwart positioneel verloren.  

16. Lxb5, axb5 

16…, Dxb5, wat ik van plan was, faalt op 

17. b4 en Zwart verliest een stuk. 

17. De2!, Pc4 18. Pd3, 0-0 19. Tfc1, Pd6 

20. Pa2!, Txc1+ 

 

Hier deed Zwart, in het teambelang, een al 

dan niet goed gefundeerd remise voorstel. 

Het eindspel staat voor Zwart weliswaar 

minder, maar is beslist nog niet in een 

beslissende fase. Bij goed tegenspel moet 

Wit de  toch wel aanwezige 

winstmogelijkheid eerst maar eens  

bewijzen (redactie).  

21. Txc1, Pfe4 22. De1, Tc8 23. Txc8, 

Pxc8 24. f3, Ped6 25. Dc1, Dd8 26. Kf2, 

Pb6 

Redactie: Sterk in aanmerking kwam 

26…., Pe7 27. b3, Pc6 28. Pab4, Pf5 29. 

Pxc6, bxc6 30. g4, Pe7 en de weg naar 

winst voor Wit is nog lastig genoeg. 

27. b3, Dg5 28. Pc3, Df5 29. Pc5, e5(?) 

30. Pe2, f6 31. Pxb7 

Zwart geeft op.  

 

Frank van Zutphen boekte wel winst en dat 

gebeurde aan bord 2 tegen Marco van der 

Linden. De constatering is gemakkelijk, 

daarentegen de wijze waarop die winst tot 

stand kwam niet. De partij ging lang gelijk 

op en ook deze stand geeft geen uitsluitsel: 

 

 
 

Zo was de positie na 36 zetten van Wit. 

Wel heeft Wit enig voordeel, maar 

winstverwachtingen zijn nog niet 

overtuigend. Sterker nog, remise ligt 

binnen bereik voor Zwart! Maar 

aangenomen mag worden, dat de klok 

hierna een rol heeft gespeeld… en vaak is 

die omstandigheid een kompaan van Frank 
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en die heeft hem kennelijk ook nu 

gesteund! Want Zwart verspeelde in de 

goochelfase zijn dame…  

 

De hoopvolle reactie na dit resultaat, werd 

snel afgezwakt, toen Leo Verhoeven aan 

bord 4 Rex van Dijken de hand als bewijs 

van overgave moest reiken. Uit een 

flankopening van Leo kwam het bij Zwart 

tot een Pirc opstelling ter verdediging. 

Lastig te bestrijden en    vooruitgang viel 

er voor Leo dan ook niet te bespeuren. 

Na 20 zetten was deze stelling ontstaan:  

 

 
 

Wit staat er hier beslist niet slecht voor. 

Verdubbeling op de d-lijn van de torens 

ligt in de lijn, maar zover is het niet 

gekomen. De verdere hiëroglyfen reeks 

bracht uw redacteur in opperste verwarring 

maar toch maar een poging wagen: 

21. Td3, Te8 22. Pd2, f5 23. f3, Pd4 24. 

c4, Pe2+ 25. Kf2, Pf4 26. Tb3, Td8 27. 

Pf1, fxe4 28. fxe4, Td3 29. Pc3 

Tot zover. 

De zaken kwamen tot een beslissing nadat 

een Zwart paard binnen drong in het witte 

achterland en Wit wellicht zo in de 

verdrukking kwam dat het schaakleven die 

avond niet verder kon worden 

voortgezet… Waarom   kan ik verder niet 

uitleggen, want het werd gewoon niet 

opgeschreven en dan  blijven slechts 

speculaties over en die wil ik u besparen. 

Resultaat 1-3 achter.  

Met Pietrow in de gelederen heeft ons team 

nog een spreekwoordelijk voordeel, want 

bij deze weinig verhullende tussenstand 

geldt nog altijd dat Polen, het land dat zo 

vaak het kind van de rekening is geworden 

en nog altijd bestaat, nog niet verloren is ! 

De Polen zelf halen die uitspraak dan ook 

aan in benarde tijden en mede dank zij 

Andrzej varen wij mee op dit nimmer 

versagend gevoel. De eerste die dat kon 

waar maken was Olivier Vrolijk, die op 

bord 5 Rick Ensering voor de neus had. 

Vòòr is nog niet bij, want vader Tijd greep 

ook hier in en liet het aan Olivier 

verbonden vrolijke aspect doorklinken als 

een treurmars. Komen we nu inhoudelijk 

tot de partij, waarin na de 20ste zet van 

Rick de volgende stelling te zien kwam: 

 

 
 

Voor Zwart toch wel een lastige positie om 

te beslissen. Wit heeft wat positionele 

voordelen, hoewel Zwart niet direct 

aangrijpbare punten heeft in zijn stelling, 

die directe zorgen baren. Zwart besloot tot 

een pionoffer teneinde spelmogelijkheden 

te krijgen. Vooral het in het spel kunnen 

brengen van Lc8 was het motief, met als 

achter liggende gedachte dat bij het op de 

duur verdwijnen van beide c-pionnen een 

stelling met een minuspion op de K-

vleugel wel tot remise zal reiken.  

20…, b5 21. axb5, axb5 22. Lxb5, Le6 

23. c4 
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De voorkeur verdiende misschien toch 23. 

Lg5, Tdb8 24. Lc6 net torenruil op b1. Na 

de  tekstzet staat de Lb5 een beetje 

geparkeerd.  

23…, Ta3 24. Tfd1, Txd1 25. Txd1, Le7 

26. h3, f5 27. exd5, gxf5 28. Ld7, Kf7 29. 

Lxe6+, Kxe6 30. Td5 

De vraag is of dit wel verantwoord is? 

Voor de hand ligt meer: 30. g3, Ld6 en dan 

31. Td5, Ta4 32. Lxc5, Lc7 33. Lf8, Txc4 

34. Tc5, Txc5 35. Lxc5 en de kansen van 

Wit zijn behoorlijk gestegen. 

30…, Ta5 31. f4, Ld6 

Een zet met voorbedachte rade! Wit 

bespeurt het onheil niet… 

32. fxe5, Lxe5 33. Txc5, Ta1+ 34. Kf2, f2 

De loper mag nu niet wijken op straffe van 

Ld4+ met torenvangst. Zwart wint dus een 

stuk! 

35. Td5, fxe3+ 36. Kxe3, Tc1 

De witte c-pion staat opgeschreven.  

37. Td3, Txc4 38. Kf3 

Inmiddels kwam met rasse  schreden 

Vader Chronos ten tonele… en Zwart 

voelde die kille nabijheid! 

38…, Tf4+ 39. Ke2, Te4+ 40. Kf2, Ld4+ 

41. Kf3,  Ke5 42. g3, Te1 43. Tb3, Tf1+ 

44. Kg4, Tf8 

 

 
 

Hierna werd niet meer geschreven, slecht 

de snelle klikklak op de klok, maar hoe 

snel Olivier ook speelde, vader Tijd 

achterhaalde hem wel. Diverse 

remisekansen werden door Olivier gemist 

En zo ging ook deze onverliesbare partij 

toch verloren. Tussenstand 1-4! Wat nu, 

zei ook al eens Pichegru? 

 

 Joop van ‟t Hoenderdaal mocht het 

antwoord geven. Ben Boog verliet zich aan 

bord 6 op een Stonewall en het is bekend 

dat ook een betonboor daarop kan worden 

afgeschreven. Ook Joop kwam tot die 

ontdekking en verder dan wat stukkenruil 

vorderde de partij dan ook niet, hoewel 

Zwart toch steeds iets meer in het voordeel 

kwam. Voorbeeld: een centraal geposteerd 

zwart paard en een geëxponeerd wit paard 

aan de rand plus beter geplaatste overige 

stukken van Zwart bepalen het 

wedstrijdbeeld.  

Die fase is aanleiding in de partij te komen 

en wel op zet 32 van Wit: 

 

 
 

23. Tc1, Pd2 24. Dd1, Pc4 25. Tb1 

Wat meer precies lijkt me 25. Tc2 

25…, b5 26. Pg2, Df7 27. a4, bxa4 28. 

Dxa4, Tb6 29. Dc2, Db7 

Zwart dreigt nu een kwaliteitswinst via Pa3 

30. Pgf4, Lxf4 31. Pxf4, Pa3 

Hoe hier uit te komen?  

32. Da4 

Een vermetele poging! Een torenoffer voor 

een aanvalsplan. Het lijkt echt nog wel niet 

op Kasparov destijds in Wijk aan Zee 

tegen Topalov, maar roem ligt in het 

verschiet! 
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32…, Pxb1 33. De8+, Kg7 34. Pxe6+, Kf6 

35. Pf4, Kg7 36. De5+, Kg8 

Wie deze analyse wil volgen: 36…, Kh6 

37. Dxf5, Pd2 38. Dxg4, Dc6 39. Dh5+, 

Kg7 40. Dg5+, Kf7 41. Df5+, Ke8 42. 

De5+, Kd7 43.  Dg7+, Kc8 44. Dg8+, Kb7 

45. Dxh7+, Ka8 46. Dg8+, Tb8 47. Dxd5, 

Dxd5 48. Pxd5, Txb2 49. h4 mag zelf het 

Capablanca probleem oplossen.   

Nu was in de partij, mede door  

tijdoverwegingen ingegeven en wellicht 

met de wetenschap dat hiermee de 

wedstrijdwinst kon worden bezegeld, dit 

het einde: 

37. De8+, Kg7 38. De5+, Kg8 39. De8+  

Met remise en was de match beslist: 1½-

4½. 

Twee partijen vormden nog de afsluiting, 

de borden 8 en 3, in die volgorde. 

 

Cander Flanders had Leo Rietveld, een Leo 

die graag de niet saaie stellingen opzoekt! 

En hier behoefde je dan ook niet te 

wanhopen, dat het er niet  van zou komen! 

Het werd een Tarrasch, overigens een 

benaming waarvan Cander nog nooit had 

gehoord en misschien ook het bestaan niet 

had vermoed. Het spel kwam op de wagen 

na zet 22. Pd1-b2 van Cander: 

 

 
 

22…, Da3  

In aanmerking komt ook:  23…, e5 24. 

Lc5, Dc7 25. Pd3, e4 26. Pb4, Lf8 (niet 

26…, Lxc5 27. Pxa6) 

23. Pd3 

Na lang nadenken  toch gespeeld. 

23…, e5 

Wederom na lang nadenken: 

24. Lb6! 

24. Lb2, Dxa2  25. Pxe5, La3 26. Pd3, Lf8 

27. Ta1, Dxb3 28. Ld4, De6 met voordeel 

voor Zwart.  

24…, e4  25. Lxd8, exd3 26. Dd2 

Ook mogelijk: 26. Tc8 (dreigt Le7 met 

mat) 26…, Dc6! 27. Lxe7+, Dxa8 28. 

Dxd3, Pd5 29. La3. 

25…, Lb4 27. Dd1 

27. Tc8!!, Pe8 28. La5, Lxd2 29. Txe8+, 

Df8 30. Txf8+, Kxf8 31. Lxd2 stuk voor, 

partij beslist.  

27…, Pg4 28. Ld6, h5 29. Tc8+, Kh7 30. 

Dxd3+, g6 31. Ld4, Lf8 32. Dc2, Dd6 33. 

g3, h4 34. De4, f5 35. De8, Db4 36. Df7+   
Zwart geeft op ( 36…, Kh6 37. Dxf8+ met 

dameruil, dus einde verhaal). 

 

Laatste vorstelling: Bord 3 Sander 

Boogaard tegen Michael Siban. Al na 13 

zetten bespeurden we een aardig fragment. 

 

 
 

Lg6 verkeer in acuut gevaar nu h4-h5 

aanstaande is.  

13…, Txd4! 

De loper kan nu naar e4. 

14. f3, Ld6 15. Pxg6, hxg6 

Probleem opgelost? 

16. De3 

Nu heeft de toren geen veld vrij. 
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16…, Txd2! 17. Txd2. Lf4 18. De2, Dd6! 

19. Th2, Dd4 20. Dd1, Td8 

Gevolg: Zwart staat superieur en neemt 

dadelijk weer bezit van de verloren 

kwaliteit.  

21. Te2, Lxd2+ 22. Dxd2 

 

 
 

Deze stelling werd onderwerp van een 

intermezzo! Zwart is aan zet. 

22…, Dg1+ 23. De1, Dd4 24. Dd2, Dg1+ 

25. De1, Dd4 26. Dd2 

Wit claimt remise wegens het voorkomen 

van 3 maal dezelfde stelling. De 

dienstdoende arbiter wees de claim af, 

terecht of onterecht? Oordeelt u zelf! 

 

 
 

Wit legde zich al dan niet mopperend bij 

het oordeel neer…. En er werd verder 

gespeeld, waarbij Zwart angstvallig 

opnieuw Dg1+ spelen vermeed…! 

Overigens, Zwart staat in die stelling op 

groot voordeel.  

26…, Dxd2+ 27. Txd2, Th8 28. Th2, 

Pbd7 29. Lc4, Pe5 30. Le2, g5 31. h5, Pg6 

32. Kd2, Pf4 33. Ld3, Kd7 34. Th1, g6 

35. h6, Pg2 36. Le2, Ph4 

De opgerukte h-pion is nu afgesneden van 

zijn verdediging, maar Wit heeft nog een 

trof in handen.  

37. f4 

En Zwart mag weer wat anders proberen.  

37…, Pg2 38. fxg5, Ph7 39. Pe4, Ke7 40. 

Lf3, Pf4 

 

 
 

Het aanvankelijke zwarte voordeel lijkt te 

zijn  overgegaan in andere handen! MAAR 

Wit moet dan geen steken meer laten 

vallen.  

41. c4, Td8+ 42. Ke3, e5 43. Td1, Txd1 

44. Lxd1, Pe6 45. Pf6, Pexg5 46. Pe4, 

Pxe4 47. Kxe4, Ke6 48. c5!, f5+ 49. Kf3, 

Kf6 50. Lb3! 

Enige mogelijkheid tot tegenspel, gericht 

op de  vast gelegde  pionnen van Zwart op 

de damevleugel.  

50…, Kg5 51. Le6, Pf6 52. Lc8 

Deze zet kwam a tempo.  

52…, fxe4+ 53. Kf2, b6 54. b4, Pxg4+ 55. 

Ke2, Pxh6 56. Ld7, f4 57. Lxc6, Kf5 58. 

Ld7+, Ke5 59. c6, Kd6 60. b5 

Zwart staat hier gewonnen, maar er werd 

vanaf hier niet meer genoteerd. 
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In afwijking van de praktijk - waarin heel 

snel gespeeld moest worden en allerlei 

correcte en minder geslaagde zetten 

werden gepleegd,  in de eindfase een pion 

op e3 op tijd  geflankeerd  werd door de 

zwarte koning op d2 en het  tijd was voor 

Wit de partij  op te geven – laat ik nu een 

analyse volgen: 

60…, Pf5 61. Lxf5, f3+ 62. Ke3, gxf5 63. 

a3, f4+ 64. Kf2, Kc7 65. a4, Kb8 66. Kf1, 

e3 67. Ke1, f2+ 68. Ke2, f3+ 69. Kf1, Kc7 

70. a5, bxa5 71. b6+, Kxb6 72. c7, e2+ 73. 

Kxf2, Kxc7 en Wit rest op geven. 

De eindstand werd hiermee bepaald op 3½-

4½ en verklaart de betekenis van de 

struikeling aan het begin van het nieuwe 

jaar.  

 

 
 

FIASCO IN WADDINXVEEN 

 

Gelet op de stand op der ranglijst had ons 

tweede team de punten hard nodig in 

Waddinxveen op een  gevoelsmatig al 

lenteachtige avond in midden januari. De 

bewoners van het veen hadden pas 1 punt 

verzameld, dus mocht succes binnen ons  

verwachtingspatroon passen. Verwachting 

en uitkomst bedriegen wel eens, zo ook 

hier. Het werd een avond met cadeau 

neigingen. Op bijna ieder bord werd wel 

iets in de aanbieding gedaan. Het begon al 

aan bord 4, waar Frits Steenbergen onze 

kleuren verdedigde tegen Woudenberg. De 

laatste begon met Van Geet, maar de partij 

kreeg een ander karakter. Na 14 zetten was 

dit het schouwspel: 

 

 
 

Woudenberg kan hier Pg5 doen, maar staat 

dan ook iets minder. Het werd: 

15. Pe5, Lxe2 16. Txe2, Pxe5 17. dxe5, 

Dxe5 

Misschien had Wit nu gerekend op 18. f3 

maar het antwoord 18…, Pxc3 zal hem niet 

zijn bevallen.  Het vervolg was dan ook: 

18. Le3, Dc7 

Zwart heeft het boertje dus ingeslikt.  

19. Dc2, Tg6 20. Tae1, Dd7 21. f3, Pf6 

22. Ld4, b6 23. Te7, Dd6 24. Df5 
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Een ventiel openen met 24…, h6 is 

raadzaam. 

24…, c5 26. Lxf6, gxf6 27. Td7, Tg5??? 

28. Dxg5+ 

Of er een berg stenen over je heen komt, 

zei Frits, althans zo zou zijn commentaar 

op de flater kunnen zijn geweest… 

Opgeven dus maar. Cadeau 1 was 

afgegeven. 

 

Vroegtijdige remises waren er ook. Aan 

bord 2 bij Damhuis – Wilhelm, waar een 

Pirc Verdediging deze stelling opleverde 

na 14 zetten: 

 

 
 

15. Ph4, Dd7 16. De2, Pa4 17. Dd2, Pb6 

Met 17…, Ld5 handhaaft Zwart enig 

stellingvoordeel. 

18. Pf3, Ld5 19. Ph4 

Met remise voorstel, aldus besloten.  

 

Ook een bord verder, aam 3, kwam dit 

resultaat uit de bus. Jan Smit vermocht 

geen deuk in de boter  te schieten tegen 

Teun van der Linden. Uit een Colle 

systeem ontspon zich wel enige druk tegen 

de zwarte koning, maar veel had het toch 

niet om het lijf. De zwarte opstelling was 

voldoende massief om pogingen in de 

kiem te smoren. Na 25 zetten kwam het in 

de volgende positie dan ook tot een 

vergelijk: 

 

 
 

Teun had als laatste zet Lb7-a8 gedaan en 

liet hier het voorstel: remise dan maar, 

vallen  Wit kan niet veel beginnen, in de 

lijn ligt dan Lxe4 en via a4 en ruil op b5 

spel trachten te forceren, maar dat pakt 

eerder uit in het voordeel van Zwart. 

Goede beslissing dus van Jan om te 

accepteren. 

 

Bij Pim Kleinjan, aan bord 5, kwam het in 

het centrum Indische genre tot een soort 

Ben Oni. 

 

 
 

De stelling heeft nu de kenmerken, die 

Zwart in dit soort openingen voor ogen 

staan. Hij staat dan ook wel wat beter. Er is 

druk op pion 2 en die wordt mede in stand 

gehouden door de zwarte c-pion. Wit moet 



17 

 

het dus zoeken in offensief spel                 

als Lg5. Pim besloot echter tot verdedigen 

van de b-pion: 

19. Dc2, Pb4 20. Dd1, Pd3 

Het probleem is nu vergroot en we zitten 

nu in de cadeau fase… 

21. Pge4, Lxe1  22. Lxe1, Pxe4 23. Pxe4, 

Txe2  

De zaken zijn hier al beslist. Er volgde 

nog: 

24. Lc3,  Lxc3 25. Pxc3, Da7+ 26. Kh1, 

Df2 

Het zwaard is al in de zwaaihouding. 

27. Dg1, Dxg1+ 28. Kxg1, Tc2 

Het witte paard mist zijn ridder.  

29. Pe4,  Taxa2 30. Txa2, Txa2 31. Kf1 

De majesteit respecteert de gebruiken in 

het land van de kwadraatregel. 

31…, Kg7 32. Pxd6, c3 33. Ke1 

Ziende dat Ta1+ de regel buiten werking 

stelt, legt de koning het loodje.  

 

Emiel Verhoef volgt steevast het pad, 

geëffend door Zukertort en nagevolgd door 

Nimzowitsj, de flankopening met Pf3, 

gevolgd door b3. Ook ditmaal bracht hem 

dit geen windeieren, want toen de 

kruitdampen van de veldslag in de opening 

waren opgetrokken, bleek hij te beschikken 

over een pion extra. En als bekend, dit mag 

als een flink voordeel gelden.  

 

 
 

Hier was Zwart aan zet. In een stelling die 

al grote zorgen baart.  

25…, Pg6 26. dxe6, Dxe6 27. Txd8, Lxd8 

28. Te1, Dc6 29. Txe9+, Dxe8 30. Dc8, 

Pe5 

Zwart bezweert nog juist Ld7, wat tot 

overgave zou dwingen. Hoe nu verder  met 

Wit? 31. f4, Pd3 32. Ld7, De4! 33. Dxd8+, 

Kh7 lijkt niet de aangewezen weg. 31. Lf5 

biedt meer kansen, maar eenvoudig is het 

niet.  

31. Kf1, h6 32. Ld6 

Cadeautje! Hiermee verspeelt Wit zijn 

voordeel,  die zich laat leiden door de 

gedachte de dreiging Ld7 in stand te 

moeten houden. 

32…, Pd3 33. Lb4?? 

Nog een cadeautje, maar nu fataal… 

33…, Pxb4 

Merci, graag gedaan… Niet voor open 

baring geschikt is de karakteristiek die de 

witspeler aan deze zet op zijn notatiebiljet 

mee gaf… 

34. Ld7, De7 35. Lf5, Dc7 36. Da8, Pxa2 

37. De4 

 

 
 

Wit staat verloren. 

37…, Pb4?? 

Weer een cadeautje, nu van de tegenpartij! 

38. De8# 

Dat was dus een groot cadeau! 

 

Het geschenkenhuis had ook klandizie aan 

bord 6, waar uw redacteur acteerde tegen 

de witspeler Wim Hennink. Reeds in de 

opening was daar overhandiging van een 
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cadeautje, wel niet in de vorm van 

materiaal, maar als een poging tot 

zelfkastijding. Ik neem u mee naar de 

etalageruiten, waardoor u kunt zien hoe de 

toedracht verliep.  

 

Hennink – De Jong 

 

1. e4, Pf6 2. e5, Pd5 3. d4, d6 4. c4, Pb6 

5. f4, dxe5 6. fxe5, Pc6 7. c5 

Deze opstoot past in de Jachtvariant van de 

Aljechin Verdediging, waarin de 

zettenreeks als volgt kan luiden: 

1. e4, Pf6 2. e5, Pd5 3. c4, Pb6 4.c5, Pd5 5. 

Lc4, e6 6. d4, b6 7. cxb6, axb6 In het 

vervolg kan Zwart via La6 loperruil 

nastreven en het centrum bezetten met d6-

d5, als een komend Pc3 met Pxc3 kan 

worden beantwoord, Dat waarborgt 

voldoende tegenkansen.    

Maar in de Vierpionnenvariant, zoals in de 

partij is gebruikelijk: 7. Pf3 of 7. Le3 is de 

opstoot c4-c5 ongebruikelijk.  

7…, Pd5 8. Lc4 

Het normale antwoord is hier gewoon 8…, 

Lf5 Deze wetenschap stelde ik vast en 

speelde vervolgens doodleuk: 

8…, e6? 

De zelfkastijding was daarmee ingeluid…. 

9. Pf3, Le7  

Nog een eigen verwonding. Pe7 om  

eventueel via Pg6 een rol in de verdediging 

van de koning te spelen is hiermee ook van 

de baan.  

10. 0-0, b6 11. cxb6, axb6 12. Pc3, Pxc3 

13. bxc3 

In deze constellatie is er op de d-lijn geen 

zwarte pion beschikbaar om d5 te bezetten. 

13…, Pa5 14. Pd2 

Met de dubbele dreiging na 14…,Pxc4 15. 

Df3 met aanval op Ta8 of beter nog, mat 

op f7…. 

14…, Lb7 15. Ld3 

Rokeren is voor Zwart nu feitelijk niet 

meer  te doen, want iedere bescherming 

ontbreekt en aanvalsmogelijkheden liggen 

voor het opscheppen. Het ongemak werd 

voelbaar! Hoe kom ik hier uit?  Het 

ontwerp van het zwarte plan ging uit van: 

gebruik maken van Lb7-g2 en als de witte 

dame zich meldt om g7 te verschalken, dat 

toelaten , gewoon Kd7 spelen en Tg8 

dreigen met mat gaan van Wit in het 

verschiet. Luchtkasten dus voldoende!  

Dus eerst lang nadenken en dan toch tegen 

alle logica in de pijlen richten op het witte 

bolwerk in het centrum: 

15…, c5 16. Lb5+ 

Waarom toch die opstapeling van 

misgrepen van Zwart? Zelfs een flagellant 

zou die zet met de c-pion niet verbeteren! 

16…, Kf8 

Er rest niet anders… 

17. Dh5, f5 

De enige hoop.  

18. exf6 e.p. 

 

 
 

Zwart was van plan nu Lxf6 te doen, maar 

hield vast aan zijn luchtkasteel: een toren 

op g8 doet wonderen… dus: 

18… gxf6 19. Pc4! 

Door Zwart overzien! En gelijk dodelijk. 

Er is geen ontsnappen meer mogelijk. 

19…, Le4 

Een zet te laat om als redder  te dienen. 

20. Pe5!! 

Het mat grijnst aan. 

20…, Lg6 21. Pxg6+, Kg8 22. Pe5 

22…, Df6 23. Lh6 dan… 

Zwart geeft op. Het cadeaustelstel had 

weer gezegevierd.  

 

Nog waren we niet klaar met uitdelen van 

geschenken! Ook Jaap van Meerkerk 
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schaarde zich in de rij van vrijgevige 

clubgenoten. De weerlegging van de 

Konings Indiër van Wim Mulder kwam 

niet van de grond. Zwart sloeg alle 

verwachtingen de bodem in en na 26 zetten 

was de storm uitgewoed en kwam Zwart 

ook aan bod: 

 

 
 

Wit staat nog altijd  een pion voor, die hij 

op h7 tijdens de aanval op de koning had 

weten te veroveren. 

27. b4, Tc7 

Aan de koningskant valt nu weinig te 

ondernemen en blijft er weinig anders over 

dan de h-pion naar zijn einddoel op weg te 

sturen. 

28. h4, Tdc8 29. Tc1, b5 

En zo heeft zet 27 toch zijn consequenties. 

De witte koning komt in een windhoek te 

staan.  

30. c5, dxc5 31. Lxb5, c4 32. Tc3? 

Hier had de koning moeten wijken naar a1. 

32…, a6?  

32…, Tb7!! Zou Wit onmiddellijk op grote 

achterstand hebben geplaatst.  

33. La4, a5 34. b5, Td7 35. De3, Dd6 

La4 wordt nu bedreigd via een schaakje 

met Db4. 

36. a3, De6 37. Td1, Txd1+ 38. Lxd1, 

Dd7 39. La4, Dd4 

Van af hier is het witte voordeel, schuilend 

in die extra pion, verdwenen. 

40. Dc1, f6 41. De3 

Het geschenk wordt aangeboden. 

41…, Pd3 42. Dxd4, exd4 

Twee machtige pionnen nemen het roer 

over.  

43. Tc2, c3 44. h5 

Een niet te versmaden cadeautje toe! 

45…, Pc5 

De loper waant zich een zwaluw en de 

vraag is: Waarheen is uw vlucht? 

46. h6 

Ja, je moet tenslotte een zet doen. 

46…, Pxa4 47. h7, Th8 48. Th2, d3 49. 

Kc1, d2+ 50. Kc2, Pb2 

Dat doet de deur dicht. 

 

Nog 1 strijdmakker in de slag, Gilles 

Donze. Tegenstander Zuurmond wilde al 

direct de koe bij de horens vatten en dat 

liep uit op het volgende tafereel. 

 

 
 

13. Lh6, Pe8 14. Pd5, Dc5 15. Pxe7+, 

Kh8 16. Lc1, Lb7 17. Df2, exd4 

De eerste fase is overleefd en Zwart heeft 

al voordeel. Maar in het vervolg wist Wit 

toch wel de  gelijkmaker te scoren en 

wikkelde het spel zich af naar een dubbel 

toren eindspel geflankeerd door ieder vijf 

pionnen. In dit eindspel kreeg Gilles een 

vrijpion in het centrum plus goed 

opgestelde torens. 

De partij vorderde tot deze positie in het 

eindspel: 
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38…, Tc3+ 39. Ke2, Ke6 40. h4, Txg3 41. 

hxg5, Txg5 42. c4, bxc4 43. bxc4, Tg2+ 

44. Kd1, Tg1+ 

Naast pion c4 gaat ook een toren verloren. 

Wit geeft op. 

Een pleister op de wonde, maar het 

betekende wel een zure en dure 3-5 

nederlaag tegen de tot dan nummer 8 van 

de ranglijst. Duur omdat  team 2 nu door 

WSV is gepasseerd en is afgezakt naar 

plaats 7, een niet gewenste positie. Slechts 

Krimpen 3 presteert nog minder.  

 

 
 

ONESIMUS 1 BINDT OOK ONS 

DERDE AAN DE ZEGEKAR 

 

Het ongeslagen Onesimus 1 trakteerde ook 

ons derde op een nederlaag. Niet 

verwonderlijk omdat het gemiddelde elo 

verschil per speler 150 punten in het nadeel 

van ons team was.  Dat gebeurde op 16 

januari, zodat  sv Erasmus op alle fronten 

nog zonder succes is in het nieuwe jaar. 

Misschien dat team IV deze negatieve 

balans weet te onderbreken. 

 

Aan bord 1 wist Rene Weerts Hein 

Henderson op remise te houden. Goede 

prestatie van onze zwartspeler, die een 

Moderne Verdediging wist uit te bouwen 

tot een gelijkwaardig middenspel. Na 25 

zetten ontstond deze stelling: 

 
 

26. b4, Th5 27. bxc5, Pxc5 28. Pf4, Te5 

29. Pd5, b6 30. Lxc5 

30. Th1 biedt meer kansen: 30…, Kd7 31. 

Th7, Ke8 32. Lxc5, bxc5 33. Pxf6+, exf6 

34. Th9+, Kd7 35. Ta8, f5 36. Txa7+, Ke8 

30…, bxc5 31. Pxf6, exf6 32. Td5, Kc7 

33. Ke3, Kc6 34. f4, Te735. Td3 

Hier offreerde Wit remise.  

Weerts merkt op, dat bij een snelle analyse 

achteraf, Wit steeds aan de winnende hand 

bleef. Mijns inziens is het bij correct spel 

remise te houden.  

 

Jan Hoek van Dijke liet stukverlies tegen 2 

pionnen toe en had het daarna moeilijk. 
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17. Tad1, g5 18. Lxg5, Pxg5 19. Pxg5, 

Dxg5 20. Txd5, Le6 21. Tc5, c6 22. Lc4, 

Lxc4 23. Txc4 

De achterstand kon daarna niet meer 

worden verbeterd en uiteindelijk kwam het 

einde met het verlies van een toren. 

 

Herman Beerling bracht de stand weer in 

evenwicht tegen Marcel Tillemans. 

Gemakkelijk ging dat niet want in de 

Dame Indische verdediging bleef Zwart 

goed overeind. 

 

 
 

Maar hier greep Herman zijn kans! 

20. Lxd5, Lxd5 21. Txd5 

21…, Pxd5 staat nu gelijk met het 

aanvaarden van een afstraffing.  

21…, Le5 22. Lxe5 

Een stijlvolle voortzetting was: 22. Txd7!, 

Lxb2 23. Txf7, Lxc1 24. Txf6, g6 25. 

Txg6+, Kf8 26. Df5+, Ke7 27. Tg7+, Kd6 

28. Df6+, Te6 29. Dxe6# 

22…, Txe5 23. Txd7, h6 24. Pxf7, Pxd7 

25. Pxe5, Pxe5 26. Dxc5, Pf3+ 27. Kg2 

Zwart geeft op.  

 

Vervolgens boekte ook Cor van As met 

zwart een goed half punt en was de strijd 

nog open (2-2). In die partij werd de 

materiële verhouding niet verbroken, maar 

was voor de redacteur het einde van de 

partij niet goed vast  te stellen.  

 

Ook Lucian Mihailescu hield de spanning 

er nog in. Hij moest er hard voor werken 

en even zag het er naar uit, dat de 

inspanning vergeefs zou zijn, 

 

 
 

Wit staat hier duidelijk aan de winnende 

hand. 

22…, Kh8 23. Ld2, Dg8 24. Dxg8+, Kxg8 

25. b5, Pd8 26. Pxe5, Tf5 27. Pgf3, Lf6 

28. Tfe1, Pf7 29. Pg4, Kf8 30. Pxf6, gxf6 

31. Pxd4, Te5 32. f4, Txe1+ 33. Txe1 

Wit had al enkele malen betere zetten 

kunnen doen, maar het beeld is nog altijd 

hetzelfde: zwart staat op verlies.  

33…, Pd8 34. Pe6+, Pxe6 35. Txe6, Kf7 

36. Te2, a6 37. a4, axb5 38. axb5, Ta3 39. 

d4, Tb3 40. f5, Txb5  41. Kf2, Pe7 42. g4, 

Pd5 
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Wit heeft nog altijd winst in handen, maar 

als de laatste minuten in de partij het 

denkwerk bederven, slipt het voordeel uit 

handen. Zo ook hier, de partij eindigde 

alsnog in remise, de manier waarop is niet 

aan het papier toevertrouwd (2½-2½). 

De kanteling kwam daarna! 

 

John Helstone wist geen gelijke tred te 

houden met Neumeijer en moest het punt 

aan hem laten. Lang ging het gelijk op in 

een gecompliceerde partij, maar in het 

verre middenspel kwam er een kentering in 

de kansen. Na 27 zetten was dit de positie: 

 

 
 

Wit stond hier al beter.   

28. Lxf4, gxf4 29. Txf4, Txf4 30. Dxf4, 

Ld7 31. Lg6+, Ke7 32. Tf1, Tf8 33. De3 

Wit moet pion d4 wel gedekt houden!   

33…, b5 34. axb4, Pxb4 35. Txf8, Kxf8 

36. g5!, hxg5 37. Dxg5 

Er dreigt nu mat via Dd8. 

37…, De7 38. Df6+!  

Dwingend! 

38…, Dxf6 39. exf6 

De witte h-pion dreigt nu door te lopen en 

daartegen is geen kruid gewassen! 

39…, Le8 

39…, Kg8 40. h6 gevolgd door 41. h7+, 

Kg7 42. f7 en een van beide pionnen 

promoveert.  

40. Lxe8 

Zwart geeft op. 

 

Henry Pijpers moest ook daarna de koning 

omleggen tegen Anton Moolenaar. De in 

gedachten genomen Grand Prix kwam in 

de partij niet van de grond en Zwart 

bouwde gestaag aan een veldmeerderheid. 

Die resulteerde in afsnoepen van een 

pionnetje. 

 

 
 

22…, Pxf4 23. Lxf4, Dxf4 

Zwart heeft nu licht voordeel, maar beslist 

is er nog niets.  

24. Pe2, Dd6 25. Ph4, Te3 26. Pef4, g5 

Dit lijkt voor Wit een te zware last te 

worden. 

27. Ph5, gxh4 28. Dxf5+, Kg8 29. Dg4, 

De7 30. Tf1, Dg5 31. Dd1 

De aanval, zoal er nog sprake van was, is 

vast gelopen. 

31…, Tde8 32. Pf4, Tf8 33. Ph3, Txf1+ 

34. Dxf1, Df6 35. Dd1, Pe5 36. Dh5 

Wat rest is het uitdelen van speldenprikken 

en dat vermocht het einde niet uit te 

stellen. Ba deze uitslag was de match 

beslist: 2½-4½. 

 

Het wachten was nog op de einduitslag en 

die werd tot stand gebracht aan bord 6 

waar Simons het op nam tegen Rensen.  

Ook die partij ontbeerde correct noteren, 

dus moeten we hier noodgedwongen 

volstaan met het vermelden van de 

nederlaag van Joram.   En zo werd het dus 

2½-5½. 
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NOG ALTIJD TEAM IV! 

 

Het VIERDE weer koploper! Het 

bezoekende De IJssel was op 23 januari als 

vijfde op rij aan de beurt het vakmanschap 

van ons team te erkennen. Ook ditmaal een 

kleine overwinning, maar ook die tellen 

gewoon voor 2 wedstrijdpunten.  

Het was al snel gebeurd aan bord 4, waar 

de tegenstander van Harry Nefkens al na 9 

zetten het mat overzag…  

Nog wel geen clubrecord, het kan nog 

vlugger! Nog even oefenen, Harry!     

   

Nefkens – Van Smirren 

1. e4, d6 2. d4, Pf6 3. Pc3, a6 4. Lg5, g6 

5. e5, dxd5 6. dxe5, Dxd1+ 7. Txd1, Ph5 

8. Pd5, Ta7 9. Pxc7# 

Natuurlijk is dat erg, maar niet zo erg als 

remise na 12 zetten  in Wijk aan Zee, 

tussen Aronian en Radjabov, welke 

beslissende partij met als inzet de 

toernooiwinst, drommen kijkers uit 

Nederland had getrokken. Je zal er de reis, 

in de hoop op spektakel, maar voor hebben 

ondernomen! 

 

Peter Hurkmans en Aad van der Meer 

voerden een prima partij op, die lange tijd 

gelijk op ging. Een verminking van de 

zwarte koningsstelling werd uiteindelijk 

fataal.  

 

  

26. Lxf6 

26. g5, hxg5 27. Lxg6, Kh7 28.Lxf6, gxf6 

opent ook de verdediging. Ook dan staat 

Wit er beter voor. 

26…, gxf6 27. g5, fxg5 28. fxg5, Kh7 

28…, Te5! is een hardnekkige 

verdediging! 29. gxh6+, Kh7  30. Kh1, 

Lxh6 en Wit moet maar bewijzen hoe hier 

door te komen.   

 29. Lh5, Lg7 30. g6+, Kh8 31. gxf7, Tf8 

32. Tf3, Te5 33. Tg3, Txh5 34. Txg7, Tg5 

35. Txg5, hxg5 36. Dxg5, Txf7 

Sterker: 36…, Dxf7. Dreigt Tg8 en ook 

Df2+, gevolgd door Df3+. 

37.  Dh6+, Kg8 38. Td4, Tg7+ 39. Kh2, 

Da7 40. De6+, Tf7 41. Tg4+, Kf8 42. 

Dxd6+, Ke8 

43…, Te7 (Niet 43…, De7 44. Db8+, De8 

45. Tg8+ en Wit wint de dame tegen een 

toren) 44. Dh6+, Ke8 45. Tg8+, Kd7 36. 

Dc6#. Speelt Zwart 44…, Kf7 dan 45. 

Dg6+, Kf8 46. Dg8#. 

43. Tg8+  

Zwart geeft op.  

 

Alik Tchavelachvili wist zijn tegenstander 

lang op afstand te houden maar in het verre 

middenspel, met nog een overladen bord, 

ging hij door overbelasting toch nog 

onderuit Ten slotte, Frans Dubois en Rens 

Hesselmans maakten remise in een gelijk 

opgaande partij en zo werd de uitslag 2½-

1½, net voldoende voor de vijfde winst 

achtereen. Het vierde heeft 1 punt 

voorsprong op Sliedrecht en 4 op RSR 

Ivoren Toren en er is ook nog een     

kloppartijtje met Shah Mata dat in de 

achterhoede bivakkeert, op de agenda. 

Het ziet er naar uit dat het af te leggen 

bezoek aan Sliedrecht in de volgende 

ronde, de beslissing gaat brengen.  

                   

 
 

HET TWEEDE BLIJFT 

KWAKKELEN 

 

Ook Nieuwerkerk a/d IJssel ging er met de 

punten vandoor na het bezoek op 6 februari 

aan ons reserveteam. De start was prima 
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met 2 zeges  die uit handen kwamen van 

Paul Wilhelm en Gilles Donze. Daarna 

kwam er even de klad in via 2 nullen van 

Jan Smit en Frits Steenbergen. Maar aan 

het einde van de avond kwamen enkele 

remises en 2 nederlagen het beeld 

definitief verstoren in ons nadeel  en werd 

een 3-5 score opgetekend. 

 

Het begon dus zo goed. Allereerst bij Paul 

tegen Edo Pouwelse. Leuk potje om ten 

toon te stellen. 

 

Pouwelse – Wilhelm 

 

1.  c4, Pf6 2. b3, d6 3. Lb2, e5 4. e3, g6 5. 

d4, e4 

Deze zet herdenkt Aljechin, die in Bradley 

Beach in 1929 voor het eerst in een 

soortgelijke stelling de pion doordrukte. 

Maar toen stond  er al wel een knol op f3.  

6. d5, Lg7 7. Pe2, h5 8. Pd2, Th7 

Ingenieuze oplossing voor het  dekken van 

pion e4! 

9. Dc2, De7 10. 0-0-0, Lf5 11. h3, Pbd7 

12. Pg3, h4 13. Pxf5, gxf5 14. Te1, a5 15. 

a3, Pc5 16. Kb1, c6 17. dxc6, bzx6 

De witte koning komt al aardig in het 

schootsveld van zwarte belagers te staan.  

18. Ka2, Db7 19. Ld4, Pfd7 20. f3, d5 21. 

cxd5, cxd5 22. Lxc5  

 

 
 

22…, Tc8 23. Pb1 

Andere mogelijkheden: 

23. b4, axb4 24. axb4, Pxc5 25. Pb3, Ta8+ 

26. Kb1, Dxb4 en de dreigingen Ta1 of 

Dxe1 zijn Wit te machtig; 

23. Tc1, Txc5 24. Dxc5, Pxc5 25. Txc5, 

Lh6! 26. Lb5+, Kf8 27. Te1, Kg8 28. Lc6, 

Db6 29. Tc2, Lxe3 30. Pf1, d4 31. Pxe3, 

dxe3 32. fxe4, Th6 33. Ld5, fxe4 34. Tf1, 

Tf6 35. Txf6, Dxf6 36. Lxe4, Dd4 en de 

zwarte winstverwachtingen zijn zeer 

gunstig.     

23…, Txc5 24. Dd2, Dc7 25. Te2, Th6 26. 

a4, Tc6 27. Pa3, Tc1 28. b4, Ta1+ 29. 

Kb3 

 

 
 

Wit geeft op (29…, Tc3+ 30. Kb2, Tcxa3+ 

31. Dd4, Dc1#). 

 

Ook Gilles ging dus op de versiertoer. Hij 

had in een vorige ontmoeting 

koningsgambiet gespeeld, gewonnen 

gestaan en toch verloren. Dus vroeg de 

tegenstander nadat 1, e4. c5 op het bord 

was  gekomen: “Nu dus geen gambietje?” 

Neen, in de voetsporen van Fischer werd 

onderhandeld over de uitslag ( Siciliaan 

met Lc4). Ook hierin toonde Gilles zich 

meester van de situatie, want hij veroverde 

een pion in het middenspel en voerde het 

kleinood tot winst. Dat veroveren gebeurde 

van uit deze stelling: 
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21…, Pc5 

Veiliger is 21…, 0-0,, en ook 21…, e5 lijkt 

aanlokkelijk, maar daar hebben we het nu 

niet over.  

22.  Lxg7  
En hier geniet 22. Te1 de voorkeur.   

22.., Tg8 23. Ld4, Pxe4 24. Pxe4, Lxe4 

25. Pb3  

Met 25. Tff2 of zelfs 25. c3 was er nog 

veel te redden geweest.  

25…, Txc2 26. Txc2. Lxc2 

In feite was her het pleit al beslecht.  

Voor de liefhebber hier nog het  vervolg: 

27. Pd2, Kd7 28. Tc1, Tc8 29. Kf2, d5 30. 

Pf3, f6 31. g4, Lg6 32. Txc8, Kxc8 33. h4, 

Le4 34. Pd2, Lc2 35. Pf1, Kd7 36. Pe3, 

Le4 37. g5, e5! 38. fxe5. fxg5 39. hxg5, 

Lxg5 40. Pg4, Ke6 41. Pf6, Lf4 42. Pe8, 

Lxe5 43. Pg7, Lxg7 44. Lxg7, h5 45. Ld4, 

h4 46. b4, Kf5 47. Ke3, h3 

Wit geeft op.  

 

Ook Jan Smit  trapte in een wak en van het 

natte pak herstelde hij niet  echt meer.  

Uit een vreemde Hollandse opening kwam 

het na  12 wederzijdse zetten tot de 

volgende diagramstelling: 

 

 
 

Voor de hand licht nu centrumbezetting 

met zetten als 13. f4 of 13. c4, maar juist 

op dit moment werd de scheve schaats uit 

het vet gehaald en ging Jan op weg naar 

het natte pak. 

13. b4, Pe4 14. Lxe7, Pxc3 

Er stond nog een boer aan de rand van het 

ijs… 

15. De1, Dxe7 16. Pf3, Pxe2+ 17. Dxe2 

In tegenstelling tot de partij van Donze, is 

hier het pleit nog niet beslecht, maar de 

vooruitzichten zijn beslist niet hoopvol 

voor Wit. Ook hier het vervolg voor de 

nieuwsgierigen van aard: 

17…, Lh5 18. Pf4, Df7  

Een ruil van de b-pion voor de e-pion van 

Zwart ligt niet voor de hand. 

19. Pxh5, Dxh5 20. Db5, Pb6 21. Pe5, c6 

22. Dc5, De8 23. Dd6, Pc4 24. Dd7 

24. Pxc4,  dxc4 25. Tfc3, b5 brengt Wit 

ook niet verder.  

24…, Pxe5 25. Dxe8, Taxe8 26. dxe5, f4 

27. Tac1, fxe3 28. fxe3, Txf1+ 29. Kxf1, 

Tf8+ 30. Ke2, Tf5 31. Kd3, Txe5 32. 

Kd4, Te4+ 

Zwart heeft nu 2 pionnen meer en dat is 

voldoende voor de winnende afloop. 

33. Kc3, Tc4+ betekent torenruil en 33. 

Kc5, b6+ resulteert in een zwarte c-pion 

die naar  transformatie snakt op c1.   

Einde verhaal dus. 

 

Pim Kleinjan probeerde het eerst zelf met 

een remise aanbod en  een tijdje later deed 
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zijn tegenstander een zelfde voorstel. Toe 

werd het  wel aangenomen.  Overigens, de 

partij verliep in goede banen en aan het 

evenwicht behoefde niet te worden 

getwijfeld. 

 

Frits Steenbergen liep op tegen een oude 

variant in het Frans en die werd in praktijk 

gebracht door Hoogland jr.  

 

Hoogland – Steenbergen 

 

1.  e4, e6 2. d4, d5 3. Pc3, Lb4 4. e5, c5 

De beste zet tegen de doorschuivende e-

pion. 

5.  Ld2 

Het zetje van Bogoljubow en ook weer het  

beste antwoord  geacht.  

5…, Ld7  

Een oude partij, Stoltz – Nimzowitsch, 

matchpartij in 1934, verliep als volgt: 

5…, Pe7 6. Pb5, Lxd2+ 7. Dxd2, 0-0 8. c3, 

Pf5 9. Ld3, Ld7! 10. Pf3, Lxb5 11. Lxb5, 

Db6 12. Ld3, Pc6 13. dxc5, Dxc5 14. 0-0, 

Tad8 15. Df4, Pce7 met ongeveer gelijke 

kansen Op 16. g4 zou dan  16…, Pg7 en 

17. Pfe7  kunnen volgen. 

6.  Pb5, Lxd2+ 7. Dxd2, Lxb5 8. Lxb5+, 

Pc6 9. Lxc6+, bxc6 10. Dxc6    

En Zwart heeft een minuspionnetje.   

Deze aanwezigheid werd door Wit 

bekwaam uitgebuit en dat leidde  tot de 

volgende ontknoping: 

 

 
 

29. Pd4, Te7 30. Pf5, Td7 31. Pd6 

Wit beschikt over een dartel veulen, waar 

Zwart het met een afgereden oud ros moet 

doen.  

31…, De7 32. f5, e5 33. g5, e4  

34. exf6, Dxf6 35. Teg3+, Tg7 36. Txg7+, 

Kxg7 37. Tg3+ 

Zwart verkeert in opperste nood. Hij brengt 

het ros naar het abattoir.  

37…, Pg6  

37…, Kh8 kan nog wel, maar na 38. Dh5, 

Ta7 39. Pe8, De7 40. Dg4, Df7 41. Dd1, 

Pg6 is het ook niet al te fijn voor Zwart. 

38. fxg6, hxg6 39. Df2, axb4 40. Dxf6+, 

Kxf6 41. cxb4, Ke5 42. b5, d4 43. Kf2, 

e3+ 44. Ke2 

Wit verkeerde hier in het laatste 

tijdstadium, nog 2 minuten om het af  

temaken… Maar Frits stak hem de 

helpende hand toe met: 

44…, Txa3 

En kon na: 

45. Pc4+ 

met een leuk vorkje om mee te prikken, 

opgeven.  

 

Uw redacteur had een zware partij  in een 

Gesloten Siciliaan, had wat manoeuvreer 

gebied tekort, maar kon alle fronten 

beschermd houden. Na 27 zetten geduldig 

laveren ontstond deze stand: 

 

 
 

28. g4, Pe7 29. d4, c4 30. Pe3, Tb7 31. 

Pc2  
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Wit wilde eerst de zwarte kansen op de 

linkerzijde zoveel mogelijk elimineren, 

daarbij gebruikmakend van een 

tijdvoordeel van 10 minuten. In 

aanmerking kwam zeker ook 31. f5, wat 

oorspronkelijk de opzet was van de vorige 

zet Pe3. Mogelijk vervolg dan: 31…, exf5 

32. gxf5, gxf5 33. Tg1, Kh7 34. Lh3, Ld7 

35. Pf4, maar ik zag de voordelen hiervan 

niet direct in.  

31…, Ld7 32. b4, cxb3 33. axb3, a5 34. 

Ke3, Tdb8 35. Ta1, Pc6 36. Pc1, Le7 37. 

Lf1 

Zwart kwam in de laatste 5 minuten. 

37…, Pa7 

Geeft de a-pion cadeau, maar Wit zag het 

eenvoudigweg niet… 

38. Ld3, a4 39. b4, Tc7 40. Pe2, Pc8 41. 

Pa3, Kg7 42. Tac1, Pa7 

Zwart heeft  geen plan, Wit consolideert. 

43. Tc2, Tbc8 44. Tdc1, g5 45. f5, exf5 

46. gxf5, f6 47. Tg1, Tf8 

 

 
 

Bij een tijdverhouding: 7 minuten voor 

Wit, 3 voor Zwart, bood Zwart hier remise. 

Teamleiding adviseerde remise aan te 

nemen, hetgeen gebeurde.  

Vraag: staat Wit hier beter? Wat Wit wel 

meende… 

Analyse: 48. Pf4, fxe5 49. dxe5, d4+ 50. 

Kxd4, Pc6+ Spannend moment! 

51. Ke3, Pxe5 52. Pd5, Tb7 53. Pxe7, Pxd3 

64.Kxd3, Td8 en Wit heeft het moeilijk, 

verlies dreigt. 

51. Kd5, Td8 52. f6+, Lxf6 53. exf6+, Kf7! 

54. Ke4, Te8+ 55. Kd5, Td8 met herhaling: 

remise.  

Dus de handreiking was wel degelijk een 

goed besluit! 

Toen stond het 3-3 en 2 partijen liepen nog 

door.  

 

Leon Willemen en Jaap van Meerkerk 

volgden de hoofdlijn van de ruilvariant van 

de Grünfeld, waarna de 14
de

 zet van Wit de 

volgende stelling te zien geeft met als enig 

verschil met de gebruikelijke zettenreeks, 

dat Zwart geen Lg4 heeft gespeeld en Wit 

ook geen f3 heeft moeten doen: 

 

 
 

De omstandigheid dat Ld3 “en prise” staat 

na dxe6, geeft Zwart de mogelijkheid te 

voorkomen dat hij de kwaliteit moet terug 

geven, via 14…, f6. Maar dat gebeurde 

niet! 

Jaap speelde: 

14…, Ld7 15. Lh6 

Als de toren wijkt volgt mat op g7… 

15…, f6 16. Lxf8, Kxf8 17. e5, Tc8 18. 

Dd4, b6 

Geeft de vaak reddende zet in dit soort 

stellingen: Dd8-b6,  uit handen, maar veel 

anders was niet mogelijk.  

19. f4, Tc5 20. exf6, exf6 21. f5, g5 22. 

Pc3, Lc6  

In aanmerking komt: 22…, Le8 en 

vervolgens de manoeuvre Pa5-c4-e5. 

23. d6, Pb7  
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Een mooie kans ligt in: 23…, Lxg2! 

a. 24. Kxg2, Pc6 25. De3, Txc3 26. 

Dd2, Tc5 27. Le4, Pe5 en Zwart zit 

op rozen; 

b. 24. Pe4, Lxe4 25. Lxe4, Pc4 26. 

Td1 en Zwart staat beter.  

24. d7, Te5  

24…, Kg7 om de pion te dekken; 25. Pe4, 

Td5 26. Dc3, Pc5 27. Pxg5, Dxd7 28. Le4, 

Td6 29. Lxc6, Txc6 30. Pf3 en de zaak is 

wel in evenwicht.  

25. Le4, Lxe4 26. Pxe4, De7 27. Pc3, Dc5 

28. Dxc5, bxc5 29. Tb1, Pd8 30. g4 

 

 
 

Tot zover de notatie. Zwart schreef even 

later na wat streepjes weer eens wat op, 

maar dat valt buiten de mogelijke 

reconstructie, die de redactie heeft 

geprobeerd tot stand te brengen.  

In de diagramstelling staat Wit iets beter, 

maar niet voldoende voor winst 

misschien… 

Het  gespeelde resultaat telt echter, en dat 

luidde: Wit wint. 

 

Ook de laatst nog lopende partij ging de 

mist in. Zelfs in de bittere vrieskou is mist 

nog mogelijk! Emiel Verhoef liet zich een 

kwaliteit ontglippen en daarmee 

verdwenen ook zijn kansen op de zege. In 

de partij werd veel plagiaat gepleegd. Tot 

de 10
de

 zet was Zwart Wit op slinkse wijze 

aan het kopiëren. Het afkijken ging om de 

2 zetten, maar aan het eind op 10 was de 

stand puntgaaf hetzelfde. Daarna ging 

ieder zijn eigen weg.  Pas veel later kwam 

het moment van witte pech: 

 

 
 

Verhoef speelde hier: 

27. Te3, Ld1 

Het lijkt er op, dat Wit nu de toren weer 

naar e1 moet terug halen, maar Wit 

bedacht een valletje! 

28. Kh3, Pc2!  

Wit ( of in dit geval misschien uw analist) 

wilde nu op 29. Td2, Pxe3 30. Pxe3, Lh5 

31. g4 spelen en dan de loper en het paard 

binnenhalen voor de toren. Maarrr… op 

30. Td2 speelt Zwart: 30…, Txd5! 31. 

Txc2, Txd3 31. Txd3, Lxc2 32. Td7, Ta8 

en blijft Zwart  toch aan de betere zijde. 

Toch had Wit dan  het best nog voor deze 

voortzettingen kunnen kiezen. Het eindspel 

biedt dan nog kansen tot verweer. Wit 

besloot in de partij tot: 

29. Txc2, Lxc2 30. g4, h5 31. Lf3, hxg4+ 

32. Lxg4, a5 

Daarmee is de kans dat de ingesloten 

zwarte loper kan worden geconfisqueerd 

wel verdwenen. 

33. Tg3, Lb1 34. a3, Tfd8 35. Le2, La2 

36. Pe7 

36. Ld1, Lb1 en Tg3 mag d3 niet loslaten. 

36…, Kf8 37. Pd5, Lxb3 38. h5, gxh5 39. 

Lxh5, Th6 40. Tg5 

En nu kan 40…Ld1 een eind maken aan 

het witte bestaan. Er werd echter niet meer 

genoteerd en de partij eindigde vele zetten 
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later met een matconstructie met behulp 

van de zwarte torens. 

Naschrift ( misschien beter grafschrift): 

De 3-5 nederlaag houdt voor bijna zeker de 

degradatie van team 2 in. Het resterende 

korte programma laat weinig  tot geen 

hoop op herstel toe.   

 

 
 

CRISIS IN DORDRECHT 

 

De redactie ontving via de hedendaagse 

techniek vrijwel direct na afloop van de 

match Dordrecht 2 – Erasmus 1, gespeeld 

op  dinsdag 7 februari, een overzicht van 

de strijd gelardeerd met alle partijen! Dat 

stelde mij in staat aansluitend de 5½-2½ 

nederlaag kennis te nemen van het 

gebeuren en hier ter plekke waar nodig pijn 

te verzachten of ook wel niet benutte 

kansen  te kritiseren! 

 

Begeleiders van het team berichten, dat het 

huilen met de pet op was! De nullen leken 

wel aaneengereid aan het mij toegezonden 

mailbericht toevertrouwd! Daar waar een 

punt was gescoord werd dat punt in het 

summiere commentaar nog afgezwakt en 

verder waren nog enkele remises ons karig 

deel. Veel gejammer en weinig gejuich… 

In het kort is dit wel het relaas… 

 

Maar laat ons onverwijld de rug rechten en 

de bijzonderheden bezien! 

Starten we met Ruurd Ouwehand, als 

eerste klaar, een korte partij, een 

regelmatige remise. 

 

Dan was er Leo Verhoeven, die door 

Koppelaar in een hoek werd weggedrukt. 

 

En wat te denken van Michael Siban? Hij 

werd door een koningsaanval van Piet 

Pluymert danig in het nauw gebracht en tot 

succesvol weerwerk is het dan ook niet 

gekomen. Uit een ongewoon opgezette 

Vierpionnenvariant tegen de Konigs Indiër 

van Michael kwam het tot het volgende 

panorama: 

 

 
 

De tijd is rijp! 

17. Pxh7, Kxh7 18. Pg5+, Kg8 19. Dxg6 

Zwart moet wat materiaal inleveren om 

erger te voorkomen. Michael dacht aan een 

gang naar de paardenslager.  

19…, Pf6 20. exf6, Txf6 21. Dh7+, Kf8 

22. Dc2 

Van de damezetten is dit wel de minst 

voordelige! 

22…, Th6 23. Lg4, Kg8 24. Tae1, Te8 25. 

De2, Ld4+ 26. Kh1, Df6 27. b3, Lc3 28. 

Td1, Ld4 

De achterstand is nog  beperkt gebleven tot 

een keuterboertje en een hinkende 

soortgenoot op de c-lijn, maar direct 

gevaar voor de koning lijkt afgewend.  

29. Td3, Te7 30. Tg3, Kh8 31. Dd3, Le8 

32. Th3, e5 33. Pe4, Dg7 34. f5, Df8 35. 

f6, Teh7 

Veel geschut staat opgesteld, maar de witte 

bunkers zijn goed bemand.  

36. Pg5, Txh3 37. Lxh3, Th6 38. f7  

De verkenner is diep in het vijandige 

gebied doorgedrongen! 

38…, Lc6 39. Df5, e4 40. Pe6, Txe6 41. 

Dxe6, e3 42. Tf6 

Het einde is in zicht.42… Lxf6 baat niet 

wegens 43. Dxf6+, Kh7 (43…, Dg7 44. 

f8D+) 44. Lf5# 
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42…, Le4 43. Lf5, Lxf5 44. Txf5, e2… 

45. Dxe2 

Zwart buigt het hoofd, pluim voor Piet! 

 

Jaap van Meerkerk hield lang gelijke tred 

met Cochita Dwars, maar in het 

gevorderde middenspel wist hij een zwakte 

niet naar behoren te neutraliseren. Al 

eerder had hij die omstreden zwakte 

kunnen laten verdwijnen. Het gaat om pion 

c7. In opstellingen als die van het Colle 

systeem, zoals in de partij aan de orde 

kwam, kan Zwart het best met d7-d5 en c7-

c5 zich teweerstellen. Het moment 

daarvoor was in deze stelling: 

 

 
 

Mogelijk is hier 12…, c5 Het vervolg kan 

dan zijn: 13. dxc5, Pxc5 14. b4, Dxd1 15. 

Tfxd1, Lxf3 16. gxf3, Pcd7 17. Pe4, b5 18. 

Pxe4, fxe4 19. fxe4, Pe5 20. Lxe5, Lxe5 

21. f4, Lb2 en Wit heeft een gering 

voordeeltje.  

Iets beter nog is de zet c5  voor  te bereiden 

met: 12…, De7! Wit kan niet nemen op c7 

want dat zou door de dubbele loperstand 

op de c-lijn een stuk kosten na Tc8, Na 

De7 vervolgens: 13. De2, c5. 

De partij: 

12…, Tc8 13. a3, Te8 14. La2, Lf8 15. 

Pe5, Pxe5 16. Lxe5, Ld6 17. Lxd6, Dxd6 

18. De2, b5 19. Tfd1, e5 20. Df1, e4 21. 

b4 

Zwart heeft diverse malen de gelegenheid 

gehad c7 op te lossen. Dat is nu voorbij.  

21…, Kg7 22. De2, Pd7 23. Db2, Pf6 24. 

Pe2, Ld5 25. Pf4, Lxa2 26. Dxa2, g5 27. 

Pe2, De6 28. Dxe6, Txe6 29. Tc5, h6 30. 

Tdc1 

 

 
 

Hoewel Wit niet overtuigend gespeeld 

heeft, is hier het beslissende moment, dat 

de achtergebleven pion het verschil gaat 

maken. Met 30…, Pe8 dekken leidt via: 

31. d5 (misschien ook 31. Pg3) 31…, Te7 

32. Tc6, Td8 33. Txc6, Txd5 34. Pd4, 

Ted7 35. Tc5, Txc5 36. bxc5, Td5 37. Tc6 

tot aanwijsbaar voordeel voor Wit. 

30…, c6 31. Pg3, Pd7 32. d5!, Pxc5 33. 

dxe6, Pxe6 34. Pxe4, Kg6 35. g4, h5 36. 

gxh5+, Kxh5 37. Pc5, Pxc5 38. Txc5, f6 

39. Kg2, Kg6 40. Kf3, f5 
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Notatie bleef hierna achterwege, maar het 

witte voordeel was genoeg om winst af te 

dwingen.   

 

Van de Griend benutte de Siciliaan om een 

modern variantje los te laten, maar veel 

indruk maakte dat niet op Joop van ‟t 

Hoenderdaal. Het zware materiaal 

verdween  via de a-lijn en wat resteerde 

was niet inspirerend genoeg om een remise 

te ontlopen. Hier en daar wat lichte 

stukken en wat verdwaalde pionnen 

bevolkten nog het speelveld toen de 

handreiking er was.  

 

Ton Slagboom hanteerde tegen Cander 

Flanders de streekeigene verdediging, 

waarin de Oud Indische motieven niet van 

de lucht waren. In Dordrecht en omstreken 

hebben ze er een eigen naam voor bedacht 

en in boekvorm beschreven.  

 

 
 

Al snel kwamen  er combinatievormen 

voor. Dit gebeurde in deze stelling: 

16…, Pxe4 

Na 17. Tbd1, Lf5 18. Ld3, Le6 19. Lxe4, 

f5 20. Ld3, e4 21. Lxe4, fxe4 22. Pd2 komt 

Wit er als beste uit.  

17. Dxe4, Lf5 18. Lxf7+, Kxf7 19. Dc4+, 

De6 20. Dxe6+, Lxe6 21. Pc3, Tad8 22. 

Tbd1 

En nu is het (kleine) voordeel aan de zijde 

van Zwart.  Na wat obligate 

voortzettingen, waaronder ruil van alle 

torens, resulteerde een en ander in dit 

eindspel met Zwart aan zet:  

 

 
 

Het voordeel is onmiskenbaar nog steeds 

in Zwarts handen.  

33…, Kd5 34. Kd3, g6 35. Kc3, Lxc5 36. 

Pf6+ 

Wit houdt de stukken terecht op het bord, 

want anders is het spel regelrecht verloren.  

36…, Ke6 37. bxc6, bxc6 38. Kc4 

Als Zwart nu wel stukken ruilt, gaat de 

zege naar Wit! 

38…, Le7 39. Pe4, Kf5 40. g3, g5 41. Pc5, 

h5 

Nu had Zwart juist weer wel kunnen 

ruilen! Na. 41…, Lxc5 42. Kxc5, h5 43. 

Kxc6, h4 44. gxh4, gxh4 45. Kb7, Kf4 46. 

Kxa7, Kxf3 47. Kb6, e4 48. a5, e3 49. a6, 

e2 50. a7, e1D 51.a8D+ kan Zwart de h-

pion van Wit binnenhalen, maar de weg 

naar promotie en vervolgens winst – indien 

die bereikt kan worden – loopt langs 

ontelbare schaakjes…  

42. Pa6, e4 43. fxe4+, Kxe4 44. Pb8, c5 

45. Pc6, Ld6 46. Pxa7, Lxg3 

Pion c5 staat nu indirect gedekt… 

47. Pc6, Lc7 48. Kxc5, g4 49. hxg4, hxg4  

50. Pd4, g3 51. Pe2, g2 52. Kc6, Lf4 53. 

a5 

Ook 53. Pg1, Le3 54. Ph3 helpt niet, de 

koning gaat het paard halen… en de wit te 

pion speelt geen rol. 

53…, Le3 54. a6, Kf3 55. a7, Lxa7 

En daarmee viel de slagboom voor Cander.  
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Dat moment was de nederlaag een feit, 

tussenstand 1-5. 

 

Hoewel de techniek van het overbrengen 

van partijnotaties via het www. gebeuren 

onvolprezen is, bleken er toch wat 

onvolkomen aan te kleven! Zo ontbraken 

o.a. van de partij van Olivier Vrolijk tegen 

Cor Oliemans  de eerste 20 zetten van Wit. 

Zo‟n omissie is voor uw  redacteur echter 

geen probleem! Hij knutselt net zo lang 

totdat de eindstelling op het bord staat! 

 

 
 

Deze stelling ontstond uit een 

Trompowsky na 51 zetten. Genoteerd werd 

niet verder. 

Wit is aan zet. De stelling biedt, hoe u die 

ook aan proeven onderwerpt,  niet meer 

dan remise. Een uitslag die ook aan de 

bond ter registratie is doorgegeven.  

 

 Bleef nog over het enige wapenfeit. de 

overwinning van onze kopman van de dag! 

Pietrow was door verhindering niet 

afgevaardigd en dat heeft zijn nadelige 

weerslag door het  team; allemaal wat naar 

boven opschuiven,,, Toch was onze ploeg 

in geachte sterkte nog altijd de meerdere 

van de tegenstander, maar dat werd in de 

totaaluitslag niet terug gevonden.  

Frank dan tegen Jan Willem Versloot. Het 

werd Engels  geopend, maar daar was na 

enkele zetten weinig meer van te merken. 

Je kan dat soort zetten ook terugvinden in 

een ruilvariant van de Caro Kann. De strijd 

speelde zich hoofdzakelijk af rond het 

bezit van de c-lijn. Het slot van de partij: 

 

 
 

Zwart is aan zet en die kan nog eens de 

basis van de c-lijn betwisten met 23…, 

Lg5. Dat was in het voorgaande ook al 

eens aan de orde geweest en Wit moest 

toen enige malen met de toren goochelen 

van c naar e en van c naar d. Zwart liet het 

nu na. 

23…, Le8 24. Le4, Db7 25. Df3, Db6 26. 

Tc5, Le7 27. Lxd5 27…, exd5  

27…, Lxc5? leidt na 28. Dxf7+ in een 

aantal zetten tot mat.  

28. Txd5, Lf6 29. Txd8, Dxd8 30. Dg4 
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Dit is de eindstelling. Wit staat er goed 

voor, maar niet direct winnend. Na 30…, 

Te7 31. Tc8, Dd6 32. Pc4, Te1+ 33. Kh2, 

De7 34. Pd6, Df8 35. Ta8, Te6 36. Dxe6, 

fxe6 37. Txe8, Lxd4 38. b3, g6 39. f3, Kg7 

40. Txf8+, Kxf8 blijft Wit een stuk voor.  

Het bracht de eindstand op 2½-5½ en dat 

stemt weinig hoopvol voor het slot van de 

competitie. Er zal nog goed aan de bak 

moeten worden gegaan, wil het seizoen 

niet in een deceptie eindigen! De 

concurrentie rond de degradatiestreep ligt 

op de loer! 

 

 
 

SLOTPROGRAMMA VAN DE 

INTERNE COMPETITIE 

 

De voorronden zijn achter de rug. 17 

januari werd de eindstand bekend en 

daarmee de bemanningen van de diverse 

finales. In finalegroep A werd door het 

bestuur, overeenkomstig het bepaalde in 

het wedstrijdreglement, op grond van zijn 

verlate lidmaatschap en zijn reeks van 

uitsluitend overwinningen Michael Siban 

aan de A groep toegevoegd. Daarvoor 

moest Verhoeven, die als 8
ste

 was 

geëindigd, na consultatie, een stapje terug 

doen naar finalegroep B. 

Zo kregen die groepen het volgende 

gezicht: 

A 1. Van Zutphen 

    2. Flanders 

    3. Wilhelm 

    4. Van ‟t Hoenderdaal 

    5. Steenbergen 

    6. De Jong 

    7. Smit 

    8. Siban 

 

B  1. Verhoeven 

     2. Van Meerkerk 

     3. Pijpers 

     4. Hoek van Dijke 

     5. De Knegt 

     6. Beerling 

     7. Mihailescu 

     8. Helstone 

C   Alle overigen. 

 

Aansluitend is gestart met gesloten halve 

finales voor de groepen A en B. Groep C 

heeft een herstart volgens Zwitsers model. 

Regerend clubkampioen Pietrow wist zich 

net niet voor de A finale te plaatsen. Hij 

zal op eigen verzoek ook niet deelnemen 

aan de B finale. Ook Kleinjan prefereerde  

groep C. Er zullen over 10 weken 3 

poulewinnaars overblijven, waarvan de 

winnaar van groep A zich clubkampioen 

mag noemen.  

 

Inmiddels zijn al enkele ronden afgewerkt 

en die hebben ook verrassingen 

opgeleverd. Zo won Wilhelm van Van 

Zutphen en kon de laatste ook Siban niet 

van zich afschudden en moest hij berusten 

in deling van het punt. 

En in finale B moest Van Meerkerk al 

buigen voor zowel Hoek van Dijke als 

Helstone. 

Maar beslissingen in definitieve zin zijn 

nog in nevelen gehuld.   

Uit  ronde 2  de ontmoeting:  

 

Van Zutphen - Flanders 

 

1.  c4, e5 

Siciliaans in de Voorhand heet zoiets.  

2. Pc3, f5 

Een witte raaf! Bekend is na 1. c4, e5 2. 

Pc3, Pc6 3. g3, f5 4. Lg2, Pf6 5. e3, Le7 6. 

d4, d6 7. Pge2, 0-0 8. 0-0 en Wit stond 

goed (Kierilof – Alatortsef, Leningrad 

1933). Wit moet dan de spanning in het 

centrum handhaven en niet te snel d4-d5 

spelen. Met de zet f5 maakt Zwart er  een 

soort Hollands van en dat biedt niet te 

onderschatten tegenkansen! 

3. e4, d6 4. d3, Pf6 5. Lg5, c6 6. Le2, Le7 

7. Db3, Db6 8. Dxb3, axb6 

Wit heeft nu een eindspelvoordeeltje, maar 

Zwart lost dat nadeel snel op! 

9. h3, fxe4 10. dxe4, Le6 11. 0-0-0, b5! 

12. Lxf6, gxf6 13. cxb5, Lxa2 14. Kc2, 

Lf7 15. f4, Pd7 16. Pf3, Pc5 17. Ta1, 

Lb3+ 18. Kd2, 0-0 19. bxc6, bxc6 

20.Txa8, Txa8 
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De logica spreekt voor zichzelf!  

Ld1, Ta1 22. Te1, Lf8 23. Lxb3+, Pxb3+ 

24. Kc2, Txe1 25. Pxe1, Pd4+ 26. Kd3, 

Lh6 27. fxe5, fxe5 28. Pe2, Pxe2 29. 

Kxe2, Kf7 30. Pd3, Ke6 31. Pb4, Kd7 32. 

b3, Lf8 33. Pd3, Ke6 34. Pb4 
En Wit beval remise aan. 

 

 
 

Deskundigen menen dat Zwart nog licht in 

het voordeel is.  

 

In de B finale verlopen ook niet alle 

partijen volgens verwacht patroon. Zo 

overleefde Verhoeven tegen Helstone in 

deze stelling na  25. Lb5-f2 

 

  

25…, Dg5+ laat Wit van schrik 

verstommen, maar na 25… Tf6 wist Wit 

uiteindelijk de winst nog naar zich toe te 

slepen… De Zwartspeler is die avond grijs 

geworden. 

 

De twee nederlagen van Jaap van 

Meerkerk zijn ook het aankijken meer dan 

waard! 

Tegen Jan Hoek van Dijke presteerde hij 

met Zwart het volgende. 

 

 
 

41…, Kb6 42. Pc8+…. 

 

En met Wit spelend tegen John Helstone 

verergerde hij een al slechte stelling 

maximaal. 

 

 
 

33. Pe2. Pxg2… 

Zo schrijft men kampioensaspiraties af.  


