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Secretariaat redactie clubblad: 
- Arie de Jong 
e-mail: redactie@sv-erasmus.nl 
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- Redactielid:  Jaap Staal. 
e-mail: jaap@metnaaldenpaard.nl  
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Webmaster:              Jan Hoek van Dijke 
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Ereleden: 
Arie de Jong 
Henk J. de Kleijnen 
 
 

Speelavond:  
 
Maandag 
 
19.00-19.45 voor jeugdleden. 
20.00-23.30 voor senioren. 
Het interne speelschema voor senioren wordt 
ingedeeld tussen 19.45 en 20.00 uur. 
De interne competitie voor senioren vangt 
vervolgens aan om 20.05 uur  stipt. Op dat 
tijdstip worden de klokken in werking 
gesteld! 
 
Daartoe is het nodig dat de deelnemers: 

- Bij niet kunnen deelnemen op enige 
avond zich tijdig afmelden d.w.z.  
uiterlijk 19.00 uur zaterdagavond per 
e-mail aan de wedstrijdleider intern of 
telefonisch vóór 19.45 uur op de 
speelavond ook weer de 
wedstrijdleider intern. Indien geen 
afmelding is ontvangen wordt iedere 
opgegeven deelnemer door de 
wedstrijdleider intern ingedeeld voor 
een te spelen partij. Bij niet 
verschijnen van enige deelnemer 
wordt de uitslag van een aldus 
vastgestelde partij reglementair 
bepaald; 

- Tijdig aanwezig zijn om beëindiging 
niet later dan 23.45 uur te laten 
plaatsvinden. 
Toelichting: spelmateriaal, stoelen en 
tafels moeten voor sluitingstijd zijn 
opgeruimd. 
Een deelnemer die na 20.05 aan de 
partij begint heeft minder bedenktijd 
tot zijn beschikking! Beginnen beide 
spelers te laat dan wordt na 20.05 voor 
beiden bedenktijd in mindering 
gebracht.  

 
Deze bijzondere regels zijn in het 
wedstrijdreglement 2007-2008 opgenomen. 
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CONTRIBUTIE 
SEIZOEN 2007/2008 
 
Tarieven senioren (per seizoen) 

- senioren        € 90 
- dubbelleden  € 55  

 

Verlenging/opzegging 
lidmaatschap 
 
Het schaak- en contributieseizoen eindigt op 
30 juni. 
Het seniorenlidmaatschap wordt automatisch 
met een seizoen verlengd, tenzij schriftelijk 
(per brief of e-mail) wordt opgezegd. 
 
Er zijn twee mogelijkheden: 

- opzegging per einde van het seizoen, 
voor 1 juni kenbaar maken. Het 
lidmaatschap eindigt dan per 30 juni. 

- Opzegging per begin van het seizoen, 
op de ledenvergadering; Het 
lidmaatschap eindigt dan per 30 
september. In dat geval is contributie 
over het derde kwartaal 2008 
verschuldigd. 

 
Standaardbetalingswijze 
 
Betaling 1e seizoenhelft vóór 15 november 
2007; 
Betaling 2e seizoenhelft vóór 15 februari 2008 
 
Verreweg de meeste leden   hebben 
aangegeven de contributie na een verzoek van 
de penningmeester ”spontaan” per bank te 
willen voldoen in één keer of in  
 
 
twee termijnen, zonder acceptgiro of 
automatische incasso. 

Bank:    Rabobank  
Rekeningnummer 11.38.34.098 
Ten name van: 
Schaakvereniging Erasmus te Rotterdam 
 
Betaling per kas 
 
Op verzoek kan de contributie ook contant 
worden voldaan. 
Voor deze wijze van betaling gelden dezelfde 
betalingstermijnen als per bank.  
 
 
 
Tarieven jeugdleden (per kalenderjaar) 
 

- jeugdleden  
            (jonger dan 18 jaar op 1 juli 2007) 

• lopend seizoen tot eind 2007 : 
€ 22 (vóór 15 nov. 2007) 

• daarna voor kalenderjaar 
2008:  € 45 (vóór 15 feb. 2008) 

 
Voor nieuwe instromende jeugdleden geldt er 
tot eind 2007 een proefperiode. 
Tijdens deze proefperiode wordt een korting 
op de contributie verleend van maximaal 
33%. 
 
Steunlidmaatschap en donateurs 
 
Oud-leden kunnen steunlid worden voor het 
bedrag van € 25. 
Zij krijgen evenals donateurs het clubblad 
toegezonden. De minimumdonatie is 
vastgesteld op € 25. 
 
De penningmeester, 
Jan Melis 
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       HET LEREN 
KLOK KIJKEN! 
 
In de jonge of jongere jaren, voor diegenen 
die niet meer zover kunnen terug denken, 
leerden we dat een klok 12 cijfers had en twee 
wijzers, waarbij ik de secondewijzer 
gemakshalve maar even buiten beschouwing 
laat. De wekker had dan nog als 
bijzonderheid, dat ie tekeer kon gaan. 
 
In de jaren waarin we nu verkeren heeft de 
techniek ons ingehaald. We doen nu alles 
digitaal, wat dat dan ook moge wezen.  Bij het 
schaak spelletje hebben we nu ook zo’n 
schrikaanjager naast het bord staan. Heb ik nou 
nog tijd of zit m’n tijd erop? Een angstige vraag , 
waarop ik nu eens klip en klaar antwoord zal 
verschaffen! 
 
Als wij in de RSB bezig zijn, dan krijgen we 
voor de eerste 35  zetten anderhalf uur 
bedenktijd  toegemeten, Dat was op die 
pendule van vroeger ook zo. Dat maakt dus 
geen verschil. Het verschil zit hem in het stief 
kwartiertje dat je dan nog toe krijgt om je 
tegenstander te vlug af te zijn.  
Met het handje zetten we dan altijd de wijzer 
een kwartier terug, of als je het volgens de 
regels wilde doen, drie kwartier vooruit, En 
als dan de grote wijzer op twaalf belandde, 
was het potje over.  
 
Digitaal gaat dat zo: 
 
Je klok wordt door iemand die daar verstand 
van heeft, op 1.30 gezet. Dat is duidelijk zat, 
zou ik zeggen.  In die tijd moet je dus je 35 
zetten hebben volbracht. 
Wie wit heeft moet beginnen en dat houdt in 
dat zijn hendeltje naar boven moet staan! Heb 
je die stand gecontroleerd, dan druk je op de 
knop OK en de tijd van wit begint te lopen. 
Heb je je zet gedaan, druk op het hendeltje en 
zwarts  tijd loopt.  

Als je  tijdens de partij nu op jouw klok kijkt 
– en je bent aan zet! – dan zie je, dat er 
tussen de uur aanduiding en de minuten 
aanduiding een dubbelpunt (:) knippert. Bij de 
tegenpartij staat er dan een  enkele punt (.) 
tussen. Wanneer een speler minder dan 20 
minuten over heeft, dan schakelt zijn klok 
automatisch over op het alleen tonen van 
minuten en seconden en daartussen staat 
dan weer een enkele punt (.) 
De klok telt dan verder af naar nul (0.00) en 
zet er dan een minnetje voor (-0.00) 
 
Op het moment dat een klok op 0.00 is 
gekomen wordt op beide klokken de overige 
15 minuten voor de rest van de partij 
opgeteld!  Dat minnetje blijft maar 5 minuten 
op het scherm staan, daarna verdwijnt het. Zo 
tussenbeiden moet je dus eens even naar de 
klok kijken (dat deed je vroeger ook als je 
moeder je geduldig iedere keer maar op die 
tikkerd  wegwijs maakte) De grap is dat dat 
minnetje alleen maar verschijnt bij degene 
die het eerst de seconden heeft 
opgepeuzeld! 
 
Op het moment dat de automatische optelling 
heeft plaatsgevonden heeft iedereen zijn 
beschikbare tijd nog zichtbaar op de klok 
staan! 
Dan beginnen we aan de laatste periode, 
waarin we aan het stoeien gaan met snel 
zetten en niet nadenken… Degene, die zijn 
tijd als eerste heeft verbruikt krijgt dan te 
zien: -0.00 En dat betekent dus dat hij 
verloren heeft.   
Wie zich deze les goed inprent, is digibeet af! 
En wil je niet meer met de houten klok 
spelen, waarvan je nooit weet op die ene 
wekker sneller een uur afwerkt dan die andere 
wekker. Gelijk lopen doen ze echt niet! Zo’n 
vlaggetje wil ook wel eens vallen vlak voor 
die volledig op 12 staat…. 
En dan maar schelden op die klok, ook al heb 
je bij het begin een extra minuut ingesteld, om 
niet de schuld aan die kwade kans te kunnen 
geven!  
Wij, automatiseerders van professie, wensen u 
veel geluk met de opgelegde straf in de 
nieuwe  tijd! 
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       DE INTERNE 
COMPETITIE 
 
Intrede in de belangrijkste competitie van 
onze club hebben gedaan de heren Van Kleef, 
J. Simons, Hooftman, A.J. de Graaf en 
Tcavelachvili. Heren, welkom! 
Nieuw bloed in de competitie, dat maakt de 
strijd er weer interessanter op! Toch is nog 
lang niet iedereen aan de start verschenen. De 
tot nu toe afwezigen moeten, indien zij nog 
willen meedoen aan de afsluitende A- en B-
competitie a.s. voorjaar, haast maken om nog 
aan het minimum van 11 rondjes meedoen in 
17 beurten te kunnen komen. Wel is het zo, 
dat op maandagen voor de RSB-competitie 
gespeelde partijen in bepaalde gevallen nog 
mogen meetellen voor de interne voorronde 
als dat minimum niet kan worden bereikt, 
maar iedere week even je schaakbeleving 
ondergaan, maakt het er voor de 
indelingsdeskundigen van de voorronde wel 
wat gemakkelijker op!  
 

 
 
 

In de eerste ronden zijn er al slachtoffers 
gevallen van andermans dadendrang! Zo wist 
Cogenbach de kampioen Pietrow uit het zadel 
te tillen en was er ook al een treffen tussen 
Staal en Sturm.  
Een paar partijen, die nog met vele anderen 
kunnen worden aangevuld – stuur maar in 
naar de redactie of overhandig ze gewoon op 
de clubavond – gaan in de galerij. 
Uit ronde 3: 
     Staal – Sturm 
 
1. d4, Pf6 2. c4, Pc6 3. Pf3, e6 4. Pc3, Lb4 5. 
Dc2, d6 6. Lg5, h6 7. Lh4, g5 8. Lg3, g4 
De opening is niet bepaald verlopen via 
gangbare wegen! Basisprincipes lijken 
overboord te worden gegooid, zoals eerst 
ontwikkelen en pas dan actie ondernemen 
tegen vermeende zwakten in de vijandelijke 
stelling… Maar dat overboord gooien maakt 
het op andere wijze spelen juist zo leuk. 
Vermoedelijk liet de witspeler het op dit 
moment te ver gaan 
met dat afwijken van principes! Het offreren 
van een stuk op lange termijn lijkt hier 
bepaald niet aan de orde. Toch… toch… 
 

         
 
Wit ondervindt nu al moeilijkheden. Als het 
paard wijkt naar h4, dan volgt 9…, Pxd4 10. 
Dd3, e5 11. e3, Lxc3+ 12. Dxc3, Pe4 13. 
Dd3, Pxg3 14. hxg3, Pe6 15. Le2, Pc5 en 
zwart heeft duidelijk voordeel.  
Wit kiest echter voor het offer… 
9. Lh4?!, gxf4 10. 0-0-0, Lxc3 11. bxc3, Ld7 
12. exf3, De7 13. f4, 0-0-0 
Beide koningen hebben nu vele nullen op hun 
rekening gezet en nu zal wit aan het scheppen 
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van compensatie moeten beginnen. Daarvan 
is zichtbaar de penning van Pf6. 
14. Ld3, Thg8 15. f3, d5 16. c5, Pb8 17. 
The1, Tde8 18. Te5 
Een mogelijkheid was hier: 18. f5, Dd8 19. 
fxe6, Lxe6 20. g4, Pbd7 21. Td2, De7 22. 
Da4, Kb8 23. Tb2, Dd8 (lijkt nog het beste) 
24. La6 
 

         
 
24…, Pb6 (24…, b6 25. Dc6, Pxc5 26. dxc5, 
Lc8 27. cxb6, Txe1+ 28. Lxe1 en de rollen 
zijn faliekant omgedraaid!) 25. cxb6, cxb6 26. 
Lb5, Ld7 27. Txe8, Lxe8 28. Lxe8, Dxe8 29. 
Dxe8+, Pxe8 30. Lg3+ en nu staat wit er toch 
beter voor.  
18…, Lc6 19. g4 
Een andere weg gaat via 19. f5, Pbd7 20. 
fxe6, fxe6 21. Tde1, Pxe5 22. dxe5, Dxc5 23. 
exf6, Da3+ 24. Kb1 En dan kan wart kiezen: 

a. 24…, Txg2!? 25. Dxg2, Dxc3  26. 
Lg6  (of misschien 26. Le4?!) 26…, 
Db4+ 27. Db2, Dxh4 en zwart heeft de 
overhand; 

b. 24…, Tef8 25. Txe6, d4 26. g4, dxc3 
27. Te3, Ld5 28. Lf5+, Kb8 31. Td3 
(31. Txc3??, Lxa2+!) 31…, Lc4 32. 
Td7, Tf7! En ook dan staat zwart er 
prima voor.  

19…, Pbd7 20. Db3, Df8  
Eindelijk is de penning opgeheven. 
21. Te2, Kb8 22. Tb2, Ka8 23. Lb5, Th8 24. 
Tdd2, Lxb5 25. Dxb5, c6 26. Da4, Dc8 27. 
Tb3, b5 
Zwart zoekt bevrijding!  
28. cxb6 e.p., Txb6 29. Tdb2, Txb3 30. 
Txb3, Dc7 31. Lg3, Pb6 
Nu de loper de knoop heeft losgemaakt, 
draven de paarden de wei door.  

32. Da5, Pfd7 33. f5, Db7 34. fxe6, fxe6 35. 
Ld6 
 

         
 
De stelling is hier wel beslist ! Wel heeft 
zwart materiaal voordeel, maar het ontbreekt 
aan beweeglijkheid van de stukken, die stuk 
voor stuk aan de koningskant zijn geketend.  
Slechts de toren heeft speelruimte, maar ook 
nog maar ten dele. Dus moet daarvoor ruimte 
worden gemaakt, maar zodra die geschapen 
is, heeft wit niets meer om kracht bij te zetten.   

  
35…, h5 36. gxh5 
Ook  36. h3 helpt niet tegen de ontketende 
toren. 36…, hxg4 37. hxg4, Th8 38. g5, Th1+ 
39. Kc2, Pe5!! Dat maakt Dh7+ mogelijk en 
wit gaat snel mat.  
36…, Txh5? 
Veel beter is 36…, Tg1+ 37. Kc2, Pe5!! En 
wit is reddeloos verloren.  
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37.  c4, dxc4 38. Tb2, Pf6 39. De5, Df7 40. 
Da5, Pfd7 41. Lc5, Df4+ 42. Kb1, Tb8 43. 
Lxb6, Txb6 44. Txb6, Pxb6 45. Dc5, Dxf3 
46. h6, Dd1+  
 

           
 
Wit geeft op (47. Kb2, Pa4+) 
 
Uit ronde 2 nog een partij met tekstbijdrage 
van Pietrow: 
 
 De Korte – Pietrow 
        Caro Kann 
 
1. e4, c6 2. d4, d5 3. exd5, cxd5 4. Ld3, Pc6 
5. c3, Pf6 6. Lg5 
Deze loper behoort op f4 te staan, waar hij de 
zwarte e-pion niet te actief laat worden.  
6…, Lg4  
In de eerder gespeelde partij De Korte – 
Ouwehand koos zwart hier voor 6…, e6, wat 
veel te passief is.   
7. f3 
7. Db3 (7. Dc2, e5!?) 7..., Dd7 8. Pe2, e6 (8..., 
Pe4!?) 9. Lxf6, gxf6 10. Pg3, et, met actief 
spel. 
7…, Lh5 8. Pe2, Lg6 9. Lxg6, hxg6 10. Db3, 
Db6 
Rustiger was 10…, Dd7, maar ik zie graag dat 
mijn torens actief opereren! Zie ook de 
opmerking bij de 20e zet van wit.  
11. Dxb6, axb6 
Bovendien is er ook werk voor mijn b-pion 
als die naar voren wordt gedirigeerd! 
12. 0-0, e6 13. Lf4! 
Geeft op tijd toe dat ”f4” een beter veld voor 
dit stuk is! 
13…, Ph5 14. Lc7, Ta6 15. g4, Kd7 16. Le5! 

Na 16. gxh5?, Kxc7 17. hxg6, f6! 18. Pf4, 
Kd7 staat wit verloren.  
16…, f6 
 

         
 
17. gxh5? 
Een verkeerde keuze, die direct de partij kost! 
Juist was: 17. f4!, Le7 18. gxh5, gxh5 19. 
Pd2, Tf8 20. Pf3, fxe5 21. dxe5, met ongeveer 
gelijke kansen  
17…, fxe5 
Nu wordt de positie geopend en de loper 
wordt  te machtig voor het witte leger.  
18. hxg6, exd4 19. cxd4, Pxd4 20. Pbc3 
Na 20. Pxd4, Lc5 21. Pc3, Lxd4+ 22. Kg2, 
Lxc3 23. bxc3 is het duidelijk hoe sterk de 
zwarte torens zijn. Praktisch zonder er een zet 
voor te doen! 
20…, Lc5 21. Kh1, Pxe2 22. Pxe2, Th6 
 

         
 Wit zag hier geen heil meer in en gaf direct 
op.  
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  RATING 
 
    Kale Harry 
 
We speelden tegen het vierde van de 
Schaakridders. Mijn tegenstander was een al 
wat oudere man met een ongezond blosje op 
zijn overigens bleke wangen. Ik meende zijn 
naam verkeerd te verstaan en ging na enige 
tijd het wedstrijdformulier bestuderen.. Maar 
ik had het goed gehoord, ik speelde tegen 
Vosmael.   
 
Vosmael was een beroemd man, toen ik nog 
op de jeugdclub zat. Kampioen van de 
Rotterdamse Schaakbond, misschien zelfs 
meer dan eens.  En nu… wat was die man 
afgezakt. Hij speelde ook niet echt sterk en 
zonder veel moeite hield ik de partij remise.  
Zou ik echt tegen de  grote Vosmael hebben 
gespeeld? Het moest wel, zo vaak komt die 
naam niet voor. 
”Bent u nog familie van de oud-kampioen van 
Rotterdam?”,vroeg ik voorzichtig. 
Hij glimlachte een beetje verlegen. ”Ik ben 
het zelf.” 
”Maar wat is er met u gebeurd, dat u nu in het 
vierde speelt?” 
”Ach meneer Harry, het begon ermee dat ik 
trouwde. Daarvoor had ik altijd een goede 
nachtrust, van acht en een half uur. Maar u 
begrijpt, een vrouw wil af ten toe aandacht, 
ook ’s nachts. Dat kostte me 75 ratingpunten. 
En toen kwam een kind. Zo’n kind houdt je 
wel eens wakker en vereist ook oerdag zorg, 
zeker als het ziek is en kinderen zijn nog wel 
eens ziek. Dat kostte me ook 75 punten. 
Kinderen twee en drie dito. Ik ging terug van 
2300 naar 1980. En de grote klap kwam, toen 
het rookverbod werd ingevoerd. Dat kostte 
me bijna 200 punten, ik sta nu ongeveer 
1800.” 
 
Later op de avond sprak ik onze voorzitter. 
”Die Vosmael is toch ook achteruitgegaan”, 
zei ik. ”Het is eigenlijk zielig.” 
”Hoe bedoel je?”, vroeg jij verbaasd. 

”Nou”. zei ik, ”Kampioen van Rotterdam en 
nu in het vierde van de Schaakridders.” 
Hij keek mij onderzoekend aan. ”Heb jij die 
oude Vosmael wel eens gezien?” 
”Nee.” 
”Dat was een neger.” 
 
 

       
 
 
      EPILOOG VAN HET VIERDE 
 
Nog voor het einde van september beet het 
vierde team het spits af in de RSB-competitie. 
Op bezoek kwam het naar de tweede klasse 
gepromoveerde Unilever 1, bestaande uit vele 
oudere heren , de meesten niet meer in 
dienstverband of zelfs nooit geweest! Aan 
zo’constatering is overigens niets mis mee, als 
ze maar stukken kunnen bewegen! Het hoeft 
zelfs niets met schaken te maken te hebben, 
zoals uw redacteur zelf bewees tijdens de 
match… De uitslag was niet mis te verstaan! 
Het werd 6-2 in ons voordeel en er is dus 
sprake van een moedgevende stap voorwaarts. 
Het vierde team bestaat dit seizoen uit 9 aan 
de bond opgegeven spelers. Daarvan was 
Patrick van der Velden ditmaal niet 
beschikbaar. 
 
Het eerste punt werd binnengesleept door 
Gilles Donze, die vergeefs op zijn 
tegenstander zat te wachten. Na ommekomst 
van een uur kon op het  zwarte bord een 1 
worden aangetekend. Zo’n eerste keer 
groepsschaken in de studieruimte valt niet 
mee! Het overzicht hoe de ruimte in te delen 
ontbrak nog.  In later gepalaver tussen 
ruimtetechnici werd toch een oplossing 
gevonden. Daarvan zullen andere teams, die 
na ons dit onderkomen gaan bevolken de 
zoete vruchten plukken! Dat werd een week 
later al bewezen toen het derde er ook een 
heenkomen had gezocht.  
Terug naar de wedstrijd! De punten rolden 
gemakkelijk over de toonbank. Bram de 
Knegt kwam ook al spoedig met een 
gewonnen resultaat over de brug. John 
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Helstone deed het wat kalmer aan, hij boekte 
een remise. 
Even was  er een hapering in de uitvoering 
toen Emile Verhoef zich gewonnen moest 
geven. Dat ging zo: 
 
 Van Gent – Verhoef 
 
          Engels 
 
1. c4, c5 2. Pf3, Pf6 3. g3, g6 4. Lg2, Pc6 5. 
Pc3, Lg7 6. 0-0, 0-0 7. Te1, e5 
Het tijdperk van de na-aperij is voorbij! Nu 
verder op eigen kracht.  
8. d3, Te8 9. Ld2, e4 10. dxe4, Pxe4 11. 
Pxe4, Txe4 12. Dc1, De8 13. e3, Pb4 14. 
Lxb4, cxb4 15. Pd4, Te5 16. Pb5, Tc5 17. 
Ld5, De5  
 

         
 
Een interessante stelling! De kansen zijn het 
beste voor wit. 
18. Dd1 
Zwart staat hier oor de keuze. Happen naar 
dat Peijnenburgje op b2 of wat anders 
bedenken?  
Happen loopt zo af: 18…, Dxb2 19. Tb1 
En dan weer 2 sporenbeleid: 

a. 19…, Dxa2 20. Pd6, Kf8 21. Df3, f5 
22. Pxf5!, Txd5 23. Pxg7, Kxg7 24. 
Dxd5, a5 25. Ta1, Dc2 26. Txa5 en 
wit is in het voordeel; 

b. 19…, De5 20. e4, De7 21. e5, a5 22. 
Pd6, Tb8 23. Tb3!, b5 24. Tf3, Kh8 
25. Txf7 en zwart kan het wel 
schudden.  

Het werd: 
18…, Txb5 
Is ook niet alles. 

19. cxb5, Tb8 20. Df3, De7 21. Te2, d6 22. 
Tc1, h5 23. Tec2, Le6 24. Tc7, Lxd5 25. 
Dxd5, Df6 26. T1c2 
Zo nodig was dat nou ook niet! 
26…, De6 27. Dxe6, fxe6 28. Td7 
De jacht op prooi is ingezet. 
28…, d5 29. Te7, a6 30. bxa6, bxa6 31. 
Txe6, b3 32. axb3, Txb3 33. Txa6, Lxb2 34. 
Txg6+ 
Ze staan overal voor het oprapen… 
34…, Kf7 35. Tg5, e4 36. exd4, Lxd4 37. 
Txh5, Kf6 
En de kaalslag overziende vond zwart het 
genoeg.  
 
Daarna braken weer betere tijden aan voor 
ons team. Het waren Jaap van Meerkerk (hij 
kreeg bij het scheiden van de markt een 
kwaliteit toegestoken en dat maakte het 
verschil) en Jan Hoek van Dijke lieten Jan de 
Graaf weer een triomfantelijke gang naar het 
schoolbord maken. 
De wedstrijd was toen al beslist in ons 
voordeel, maar er wachtten nog enkele 
spartelaars. 
Het is dan nu tijd het bewijs te leveren dat uw 
redacteur (vroeger regelmatig  publicerend uit 
het ”Dagboek van een schaakhond”) een off-
off-offday had  toen hij het moest opnemen 
tegen een damkat… Maar misschien ook wel 
gewoon een day off had genomen wat 
schaken betreft… 
Het commentaar kan worden beperkt tot het 
plaatsen van vraagtekens waar nodig. 
De openingszetten behoeven geen kritiek. We 
rennen ze dan ook maar snel door. 
 
      Schaakhond - Damkat 
 
      Gesloten Siciliaans 
 
1. e4, c5 2. Pc3, Pc6 3. g3, g6 4. Lg2, Lg7 5. 
d3, e6 6. Le3, b6 7. Pge2, Pge7 8. Dd2, 0-0 
9. 0-0, Pe5 10. Lh6, Tb8 11. Lxg7, Kxg7 12. 
f4, P5c6 13. Tae1, d6 14. Pd1, d5 15. e5, Pf5  
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Tot zover gaat het nog wel, hoewel ik er niet 
echt verguld mee ben... 
16. Pe3? 
16. c3 had nog veel voorkomen, nu beklim ik 
zuchtend de berg en ga dan pijlsnel 
afwaarts…. 
16…, Pxe3 17. Dxe3, d4  
Nu pas kreeg ik in de gaten, dat het 
circuspaard op c6 pirouetterend op e3 zou 
belanden.  
18. Dd2, Pe7 19. g4, Pd5 20. c3, Pe3 21. 
Pg3?? 
De kracht van miskleunen is dat zij leiden tot 
misvattingen (en angst?) bij de opponent! 
Slechts aan deze wetenschap dank ik het 
overleven in deze voorstelling! 
Bezie het antwoord! 
21…, Pxg2?? 
Achteraf beklaagde de arme zich over het niet 
aanvatten van het geschenk op f1, maar ja het 
bewijst alleen maar mijn geponeerde stelling!  
22. Kxg2, dxc3 23. bxc3, La6 24. Td1, Lb7+ 
25. Kh3 
Het opzoeken van een hoekje waar de slagen 
zullen vallen, is ook een van mijn trucs.  
25…, h6 26. Tfe1? 
Volharden in onkunde is een groot goed.  
26…, Lf3 27. Tb1, h5 
Het hoekje, hoe kom ik eruit?  
28. g5, Tb7 29. Te3, Lg4+ 30. Kh4? 
Waarom ook niet? Ik kruipt er in!  
30…, f6! 31. exf6, Txf6 32. h3, Txf4 33. 
hxg4  
Een stuk is een stuk is een stuk!  
33…, Txg4+ 34. Kh3, Dxg5 
 

 
 
Nog is Polen niet verloren, maar dan moet 
hier gekozen worden voor 35. De2, Tf7 36. 
Te1, Th4+ 37. Kg2, Thf4 38. Te5, Df6 39. 
Tf1, h4 40. Txf4, Dxf4 41. Ph1 en het is 
benauwd maar nog te behappen, hoewel in 
deze partij geen Peijnenburgjes in de 
aanbieding waren.  
35. Df2?, Tf7 36. Tf3, Txf3 37. Dxf3, Tf4 
38. Db7+, Kh6 39. Tf1???  
Ja. zo kan ie wel weer! Maar ja, mijn 
overtuigend aplomb bij deze zet, was ook 
ditmaal de tegenstander te gortig! 
39…, Th4+??? 
Wat als ie Henkie vier had gedaan? Of ook 
Dg4+? Het kakenschaamrood ontvliedend zou 
ik gillend de zaal zijn uitgelopen! Maar 
gelukkig werd de kracht van de miskleun 
bevestigd… 
40. Kg2, Tg4 41. Db8 
Zie hoe snood mijn plan is! Het is nu de 
zwarte koning die in het vermaledijde hoekje 
staat.  Zou hij het zien? Deze vraagteken  
duidt niets kwaads aan! 
41…, De7 
Ach, mijn wereld viel in duigen. Overigens 
41…, Dd2 was ook wel goed.  
42. Dh8+ 
Hier had ik nog 42. Tf8 kunnen proberen, 
maar alle fut na al die goede zetten was er 
toen wel uit… 
42…, Kg5 43. De5+, Kh6 44. Dh8+ 
De goegemeente wil ik hier nog onthullen, dat 
44. Tf6, Tg5 niet aanlokkelijk is. Het eindspel 
is dan toch minnetjes tot glad verloren.  
44…, Kg5 45. De5+ 
En ik bood minzaam remise aan! 
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Lucian Mihailescu haalde de vieze smaak 
weg door ook nog te winnen en zo werd het 
dus 6-2. 
 
De overige uitslagen in deze poule: 
Krimpen/IJssel 3 – De Will. Dame 2  5-3 
De Penning 1 – Moerkapelle 2   4-4 
De Pionier 1 – HZP Schiedam 2   3-5 
 
De stand! 
1. Erasmus 4   2      6 
2. HZP Schiedam 2  2      5 
3. Krimpen a/d IJssel 3 2      5 
4. Moerkapelle 2  1      4 
5. De Penning 1  1      4 
6. De Willige Dame 2  0      3 
7. De Pionier 1  0      3 
8. Unilever 1   0      2  
 
 

        
 
 FLANDERS  OP CURAÇAO 
 
Cander Flanders, rootsgevoelig als hij is, trekt 
iedere zomer naar het eiland om deel te 
nemen aan het Curaçao Chess Festival, dat dit 
jaar in de tweede helft van juli werd 
geconcipieerd. Dit deftige woord houdt relatie 
met de sterke deelneming! Zo liepen er rond 
GM Jan Gustafsson (D), 2606 ELO, GM Joel 
Benjamin (USA), 2576, GM Alexander 
Shabalov (USA), 2637, GM Jan Werle (NL), 
2552, enfin, ik kan nog wel even doorgaan….  
 
Cander speelde een wisselvallig toernooi. Hij 
wist in ieder geval een ”Meisterdrittel” te 
scoren. Aan het einde bleef hij steken op 3½ 
uit 9. In ronde 1 trof hij met zwart onze Jan 
Werle. Hij wist hem een tijdje bij te houden.
  

Jan Werle – Cander Flanders 
 
        Half Slavisch/Meraner 
 
1. d4, d5 2. c4, e6 3. Pc3, c6 4. e3, Pf6 5. Pf3, 
Le7 6. Ld3, 0-0 7. 0-0, dxc4 8. Lxc4, b5 9. 
Ld3, Pbd7 10. e4, b4 11. Pa4, Lb7 12. e5, 

Pd5 13. Dc2, g6 14. Lh6, Te8 15. Tac1, a5 
16. Tfd1 
 

         
 
16..., La6  
In de gegeven omstandigheden de beste 
keuze. 
17. Dxc6 
Beter wellicht 17. Lxa6, Txa6 18. Dd3, Pb8 
19. Pc5, Lxc5 20. dxc5, a4 21. Lg5, Dd7 en 
wit staat iets beter. 
17…, Lxd3 18. Txd3, Tc8 19. Dxc8, Dxc8 
20. Txc8, Txc8 21. Td1, P7b6 22. Pxb6, 
Pxb6 23. Tc1, Txc1+ 24. Lxc1 
Van beide zijden onberispelijk.  
24…, a4 25. Kf1, a3 
 

            
Het is moeilijk vast te stellen hoe zwart 
anders moet spelen. Na het alternatief 25…, 
Pd5 26. Pg5, Lxg5 27. Lxg5, b3 28. axb3, 
axb3 29. Ld2 staat wit ook zeer goed. De 
loper beperkt de bewegingsmogelijkheden 
van het paard en de witte koning staat beter 
dan de zwarte.  
26. bxa3, bxa3 27. Ke2, Pd5 28. Kd2, g5 29. 
Kc2, g4 30. Pe1, Lb4 31. Pd3, Lc3 32. Lxa3, 
Lxd4 33. Lc5, Lxc5 
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33…, Lc3!? 
34. Pxc5, Kf8 35. a4, Ke7 36. a5, Kd8 37. 
a6, Pb4+ 38. Kd2, Pc6 39. Ke3, Kc7 40. 
Kf4, h5 41. Pe4, Kb6 42. Pd6 
Cander gaf hier terecht op. Wie dit eindspel 
onderzoekt zal bemerken dat noch wit noch 
zwart betere zetten hebben gehad! 
 
In ronde 2 boekte hij een overwinning, in 3 
een goede remise tegen 2140 ELO en in 4 
weer winst tegen 2200 ELO. Daarna had hij 
zijn beste kruit verschoten. Gevolg 3 
nederlagen, afgewisseld met 2 x remise. 
Hij viel dus niet in de prijzen! 
 
 

     
 
  DE PANTERBROEK 
(eerder geplaatst in de TRIOMFATOR) 
  Jaap Staal 
 
Ja, wie was Laurens? Een mannetje uit het 
vijfde of zesde tiental, een beetje kalend, een 
beetje buikig en heel erg middelbaar.  
Tot die keer dat hij met vakantie ging naar die 
camping in Spanje. Zijn vrouw deelde de 
zwembroeken en bikini’s uit aan de vijf zonen 
en dochters, pakte haar eigen badpak en 
merkte dat ze in plaats van een zwembroek 
voor haar man haar eigen tweede badpak uit 
Rotterdam had meegenomen. 
    Hoe het mogelijk was, zou niemand kunnen 
zeggen, maar de Portugese familie naast hen 
kreeg lucht van het malheur en bood Laurens 
een broekje aan dat ze over hadden.  Het was 
van imitatie-pantervel en het zou Laurens 
dertig jaar geleden misschien net gepast 
hebben, maar nee zeggen durfde hij niet: hij 
had Portugese klanten en wist hoe slecht het 
weigeren van een gunst op Portugezen 
overkwam.  
    Laurens trok het broekje aan, voelde zijn 
bovenbuik er overheen blubberen en nam zich 
voor niet uit het water te komen. Helaas voor 
hem stond er natuurlijk een andere 
Nederlandse familie op de camping, had die 
familie twee opgeschoten jongens en moesten 

die hem natuurlijk begroeten met: ”Ha, opa 
Tarzan!” 
    Een man met vijf kinderen en een zaak in 
tweedehands auto’s leert het nodige te 
slikken, maar bespot te worden omdat je 
belachelijk bent en weten dat je inderdaad 
belachelijk bent  en dat de spotters gelijk 
hebben, dat is teveel van het goede. Laurens 
werd kwaad, schudde zijn vuist en riep: 
”Stelletje slappelingen, ik kan jullie nog altijd 
baas op de honderd, de tweehonderd, op 
welke afstand je ook maar wilt!” 
    ”Wedstrijd, opa? Naar de overkant en 
terug?” 
Hij moest gek geweest zijn op de uitdaging in 
te gaan. Ongekende krachten maakten zich 
van hem meester. In het begin namen de 
jongens hem niet serieus, maar niet lang. Hij 
bereikte het eerst het keerpunt. Een van de 
jongens kwam naast hem. Hij verdubbelde 
zijn inspanningen. Onder het gejuich van zijn 
eigen kinderen tikte hij als eerste aan, met 
meer dan een meter voorsprong. Spreken kon 
hij niet meer, zijn hoofd stond op springen. 
Langzaam werd zijn hijgen weer ademen.  De 
jongens, bang dat ze hem een hartaanval 
hadden bezorgd, werden ook geruster. ”Sorry 
meneer, want u kunt zwemmen! Bent u 
Olympisch kampioen geweest?” 
    Nee. Waarom was hij nooit zwemkampioen 
geweest? En waarom ook nooit de eerste van 
de klas? En waarom verkocht hij tweedehands 
krengen en geen mooie nieuwe Opels of 
Mitsubishi’s? 
 
De volgende dag bleek de Portugese familie 
verdwenen voordat ze het gewassen broekje 
terug hadden kunnen geven. Laurens kocht in 
het dichtstbijzijnde dorp een passend 
zwembroek en vergat het panterbroekje, tot de 
eerste maandagochtend dat hij weer terug was 
op de zaak. Tien minuten namelijk nadat hij 
het werk had hervat, gleed hij uit in een 
olieplas en zat van boven tot onder onder de 
smurrie. Terug naar huis om zich te 
verschonen.  
    ”Ik heb geen verschoning voor je”, zie zijn 
vrouw. ”Al je ondergoed zit in de 
wasmachine en met het enige schone stel dat 
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ik nog thuis had, ben je in de olie gaan 
liggen.” 
    ”Koop dan een stel voor me”, riep Laurens 
van onder de douche. 
    ”Hoe kan dat nou op maandagmorgen” 
En omdat zijn eigen zwembroeken hem veel 
te wijd zaten onder zijn pantalon, trok 
Laurens in arren moede dan maar de 
panterbroek aan. 
    ”Hoe komt die troep op de grond?”, vroeg 
hij, terug op de zaak. 
Met horten en stoten kwam het verhaal eruit. 
Afgelopen vrijdag, lekkend vat, grote scheur 
na botsing, hoeveelheid gemorste olie veel te 
groot om met doeken op te nemen, driemaal 
Cleaning B.V. gebeld – die niet gekomen – 
toen tot maandag laten liggen. Laurens 
vloekte. Zijn er geen andere 
schoonmaakbedrijven? Stel je voor dat een 
klant erin gedonderd was! Hij liep naar het 
kantoor om te bellen. Een jongeman volgde 
hem. 
    ”Meneer!” 
    ”Ja.” 
    ”Meneer, ik geloof dat ik een middeltje heb 
om het weg te werken. Ik heb het vrijdag ook 
tegen meneer Van Wissen gezegd, maar die 
wou er niet van weten.” 
    ”Waar is het?” 
    ”In de schuur bij mij thuis, een kwartiertje 
rijden hier vandaan.” 
    ”Haal het.” 
Na een half uur was hij terug, Twee grote grof 
papieren zakken met iets dat nog het meest 
leek op Herculesplug. De jongen pakte een 
schep, strooide het spul boven de smurrie uit. 
Smurrie en plug koekten samen tot een soort 
viltkarton, konden met een schep van de 
grond worden getild en in lege vaten 
gedumpt. De grond waar de olie had gelegen  
bleef nauwelijks vochtig.  
    ”Wat is dat voor spul?”, vroeg Laurens. 
    ”Heb ik uitgevonden”, zei de jongeman.           
”Ik heb vorig jaar op het laboratorium van de 
Shell gewerkt.” 
    ”En waarom neemt Shell het dan niet in 
productie?” 
    ”Ik weet het niet”, zei de jongen. 
”Misschien omdat ik geen diploma’s heb. Ik 
ben van de m.t.s.  getrapt. Misschien omdat 

de investeringen op hun andere 
schoonmaakproducten nog niet terugverdiend 
zij. Dit spul is erg goedkoop te maken.”  
    ”Kom eens met me mee naar mijn 
kantoor”, zei Laurens. ”Ik geloof, dat wij het 
een en ander te bespreken hebben.” 
     
Nog diezelfde middag tekenden Laurens en 
de jongeman de notariële akte waarbij de Oil 
Removing Co werd opgericht. Hoewel 
iedereen – met één uitzondering – zei, dat hij 
gek was, verkocht Laurens zijn autozaak. De 
uitzondering was de bank, die de ORC een 
heel groot krediet verschafte. Anderhalf jaar 
later hadden Laurens en zijn partner hun 
eerste miljoen verdiend. 
Eerst toen vond hij de tijd weer eens naar de 
schaakclub te gaan. Ik geloof niet, dat iemand 
hem gemist had.  
En nu denken de lezers, dat Laurens nog een 
keer de panterbroek aantrok en toen de 
clubkampioen versloeg. Maar zo eenvoudig 
zit het niet: clubkampioenen zijn niet te 
verslaan met lapjes textiel en bovendien zijn 
het heus niet alleen clubkampioenen die een 
club maken.  
     Nee, Laurens deed alleen zijn mond open, 
toen hij voor de tweede keer veel te laat voor 
een tientallenwedstrijd werd uitgenodigd. De 
volgende wedstrijd was hijzelf teamleider, het 
seizoen daarop wedstrijdleider en weer een 
seizoen later voorzitter van de vereniging.  
     Hij huurde een organisatiedeskundige om 
de vereniging die de laatste jaren niet had 
uitgeblonken door efficiënt beleid, eens goed 
op poten te zetten. Hij stuurde zijn 
medebestuurders naar kadercursussen. Hij liet 
een computerman een programma ontwerpen, 
dat de speelsterkte van de leden met een 
foutenpercentage van slechts 5,83% kon 
bepalen en bovendien elke week kon worden 
bijgesteld, zodat het geduvel van ”ik ben 
sterker dan hij en hij speelt aan een hoger 
bord” voor eens en voor altijd de mond kon 
worden gesnoerd. Hij opperde het plan om de 
eerste-tientallers een week onder te brengen 
in een trainingskamp. 
 
Toen Laurens na twee jaar voorzitterschap 
met bijna algemene stemmen werd 
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gedwongen af te treden, was het ledental 
teruggelopen  tot iets meer dan de helft. 
Dokter Boonstra, bij wie hij zich onder 
behandeling moest stellen, had moeite hem uit  
te leggen, dat een panterbroek stellig de 
magische kracht om van buikige heren 
zwemkampioenen en van nulliteiten 
miljonairs te maken, maar dat geen magie 
sterk genoeg is om bestuurders van een 
schaakvereniging te kweken, die het de leden 
naar de zin kunnen maken. 
 
      

          
 
     OOK HET DERDE GOED 
     UIT DE STARTBLOKKEN!  
 
Het derde begroette de oktobermaand met de 
kleinst mogelijke overwinning op Hendrik Ido 
Ambacht 1. 
De tafelschikking in the study was aangepast 
aan de gevoelde behoefte, maar werd toch 
nog enig geweld aangedaan door het feit dat 
ook het zesde enkele  gasten had uitgenodigd 
voor een bezoek. Ook die vier combattanten 
moesten nog in de beperkte ruimte worden 
ingepast. Met enige inschikkelijkheid lukte 
dat wonderwel. De nieuwe indeling was een 
prima verbetering en kan in volgende séances 
worden vervolgd. 
 
De wedstrijd verliep voorspoedig omdat eerst 
Cogenbach winst liet aantekenen en 
vervolgens ook Beerling. Pijpers kwam 
remise overeen en eerst toen kwam de eerste 
tegenslag. Het was Valk die uit de valkenjacht 
zonder de zo nodige slagpennen 
terugkeerde… 
Gelukkig was er dan Jan de Korte, die een 
pauze in lichamelijk ongemak benutte voor de 
volgende partij. Jan heeft de zettenreeks langs  
”der Alte Fritz” gestuurd en daar kan en wil ik 
geen verantwoording voor afleggen. Zo 
opgediend is het net een breipot! Steek de 
lepel in de breipot en smul! Ik geef toe dat het 
een hele toer is…! 
 

Jan de Korte (1756) - 

 Patrick Huyzer (1566)    
 
       Scandinavisch 
 
1. e4, d5 2. exd5, Pf6 3. d4, Pxd5 4. c4, Pf6 
5. Pf3, Lg4 6. Le3, e6 7.  Le2, Pbd7 8. h3, 
Lh5 9. Da4, Le7 10. Pc3, 0-0 11. b4, Pb6 12. 
Db3, a5 13. bxa5, Txa5 14. c5, Pbd5 15. 
Pxd5, Pxd5 16. Ld2, Ta7 17. g4(17. 0-
0)17…, Lg6 18. a4 (18. 0-0) 18…, Lf6  19. 
Dc4, b6 20. 0-0, bxc5 21. Dxc5, Da8 (21…, 
Ta8) 22. Lb5, Pe7 23. Pe5, Le4  
 

         
 
24. f3 (24. Pd7, c6 25. Pxf8, cxb5 26. g5, 
Lxg5[of  26…,bxa4] 27. Lxg5, Pf5) ) 24..., 
Lxe5 25. dxe5 (25. fxe4, Ld6 26. Dc2, c6 27. 
Ld3, e5) 25..., Lxf3 26. Le3 (26, Dxe7, Lh1 
27. Kf2, c6 28. Db4, cxb5 29. Dxb5 [29. 
Txh1]) 26..., Lh1 27. Tf2, Pc8 (27…, Tb7) 
28. Taf1 (28. a4, Pb6 29. Lxd4) 28…, Pb6 
29. De7 (29. Dc1) 29…, Pd5 (29…, c6 30. 
De5  [30. Dxe6, cxb5   (of ook 30…, fxe6 31. 
Txf8+, Dxf8 32. Txf8+, Kxf8 33. Lxb6, Tb7 
34. Lc5+, Kf7 35.L f1,    Tb1 36. a5, Ld5 37. 
a6 (37. Kg2) 31 Dxb6, Tb7 32. Dc5, Tc8 33. 
Dd4, bxa4]. 
30. Dc5 (30. Dxf8+, Dxf8 31. Lxa7, Lh4 32. 
Txf7 [32. Ld7, Da3 33. Kh2, Dc3] 32..., Dxf7 
33. Txf7, Kxf7) 30..., Pxe3 31. Dxe3, Ld5 32. 
h4 (32. Tc1, c6 33. Lxc6, Lxc6 34. Txc6, 
Dxa6 35. Dxa7, Dc3) 32…, c6 33. Ld3, Txa4  
34. Dg5 (34. Tf4)  
34…, Le4 (34…, h6 35. Dh5 [35. De7, Db8 
36. Dd6, Txg4+] 35…, Da7 35. Lxe4, Txe4 
36. De7 (36. Tf4) 36..., Txg4+ (36..., c5 37. 
Kh2, h5 (37…, Db8 38. Kh3, h5 38. Txf7, 
Da2+   
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39. T1f2, Txf7?? (39…, Dxf2+ 40. Txf2, 
Txf2+ 41. Kh3 [ 41. Kh1] 41…, Tf3+ 42. 
Kh2, Kh7 en zwart heeft minstens remise…) 
40. Dxe7+ Zwart geeft op… 
 
Vervolgens redden De Kroes en Steenbergen 
ieder een halfje uit de brand en was de buit 
binnen. Tot slot was er dan nog een nulletje 
voor Daantje, die de hele avond tegen een 
Pirc had moet blazen. 
 
De overige uitslagen:  
 
De Zwarte Pion 2 – De IJssel 1    ½-7½ 
Groenoord 2 – Rotterdam 4         2-6 
Shah Mata 3 – Barendrecht 1         1-7  
 
Er is dus kennelijk nogal wat niveauverschil 
in deze groep. 
 
De stand:  
 
1.  De IJssel 1   2 7½ 
2.  Barendrecht 1  2 7 
3.  Rotterdam 4  2 6 
4.  Erasmus 3   2 4½  
5.  Hendrik Ido Ambacht 1 0 3½ 
6.  Groenoord 2  0 2 
7.  Shah Mata 3  0 1 
8. De Zwarte Pion 2  0  ½ 
 
 
 
 
 
 
   

                 
 

EEN OMSLAG IN           
VERWACHTINGEN 

 
Die verwachtingen waren hoog gespannen bij 
de mannen van het Zesde, toen na twee 
vooruit gespeelde partijen in ons honk Gerben 
Doedens en Izak Stolk 2 punten hadden laten 
aantekenen als opstart voor de uitwedstrijd 
naar Onesimus 2. 
 
Maar die hoopvolle verwachtingen werden op 
4 oktober toen de rest van ons team  de reis 
naar Kralingen ondernam, snel de bodem 
ingeslagen. Slechts Plantinga wist nog de eer 
te redden in de vorm van een remise, maar De 
Hoog, Hesselmans, Melis en Versluis werden 
op een nul getrakteerd. Toch hadden we nog 
een bijzondere gast in ons midden. 
Overgenomen  van geheim agent 007 was Dr 
No, die nu bij ons aan bord 4 was opgesteld. 
Ook deze schertsfiguur werd van een nul 
voorzien, zodat de uitslag op 5½-2½ voor 
Onesimus 2 werd bepaald. 
Ons Zesde prijkt nu onderaan in 3d, maar ons 
bij keuze gepromoveerde team had in deze 
ronde een ELO achterstand van 1420 
gemiddeld  tegen 1634. En dat is een tikkie 
veel. 
 

       
 
                OOK HET VIJDE  
                SLECHT BEGONNEN 
 
8 oktober ontving ons vijfde het sterk te 
achten De Zwarte Pion 1 uit het verre 
Middelharnis. En net als bij het zesde 
hiervoor aangehaald, was ook in deze 
ontmoeting het ELO gehalte zwaar in het 
voordeel van de eilanders. Zij droegen 
gemiddeld 1744 in het ransel, waar wij ons al 
vertilden aan 1565.  
 
De kop van ons team werd dan behoorlijk in 
de wind gezet: Van As, Doedens en Witvliet 
konden geen enkel resultaat dat uitging boven 
niets, aan de wedstrijdleider laten zien. 
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Ansem wist een halfje binnen te halen. De 
wijze waarop is hier te volgen: 
 
  Ansem – Peeman 
 
1. d4, d5 2. e4, dxe4 3. Pc3, Pf6 4. f3, exf3 5. 
Pxf3, g6 6. Lc4, e6 7. 0-0, Lg7 8. Lg5, h6 9. 
Lxf6, Lxf6 10. Pe4, Lg7 11. c3, 0-0 12. De2, 
Pc6 13. Tf2, De8 14. Taf1  
 

          
    
Het door wit toegepaste gambiet heeft wit een 
vlotte ontwikkeling opgeleverd, maar ook 
zwart is niet ongunstig in beeld gebracht. Hij 
heeft zijn Achilleshiel op f7 keurig toegedekt 
en veel vorderingen kan wit in dat opzicht 
niet maken. 
14…, Pd8(?) 
Nu krijgt wit toch nog wat mogelijkheden.  
15. Pe5, f5 16. Pg3 
Jammer! Leuk is hier 16. Lb5!  

a. 16…, c6 17. Pd6, De7 18. Pxc8, Txc8 
19. Pxg6, Df7 20. Pxf8, cxb5 21. 
Pxe6, Dxe6 22. Dxb5, Dxa2 23. Te2, 
Pf7 24. Dxf5 en de winst kan wit niet 
ontgaan; 

b. 16…, Pc6 17. Lxc6, bxc6 18. Pc5, 
Lxe5 19. Dxe5, De7 20. Te1 met goed 
spel voor wit.  

16…, Kh7 17. Ld3, Pc6 18. Lb5, a6 19.  
La4, b5 20. Lc2, Pxe5 21. dxe5, |Ld7 22. 
De3, De7 23. Pe2, c5  
En hier onderbrak zwart het denkwerk met 
een vredesaanbod. En wit nam de rokende 
pijp aan. Blijft de vraag: Had Peeman soms de 
pee in?  
Van de overige deelnemers ging alleen De 
Boer nog de boer op, maar verkocht niets. 
Hurkmans, daarentegen, werd de held van het 

vijfde! Hij boekte de enige overwinning! Aan 
de borden 7 en 8 vielen nog 2 remises, van 
Tcavelachvili (onthoud die naam! Oefen 
anders een paar uurtjes, dan lukt het wel) en 
van Mark Simons. Ook de totaaluitslag was 
als die van het Zesde: 5½-2½ in de min.  
 

 

      
 
                HOE SPANNING  
         KAN VERVLUCHTIGEN….   
 
Neen, echt hooggespannen waren de 
verwachtingen aan onze zijde niet toen ons 
eerste team op 6 oktober aantrad voor de 
tweede ronde, ditmaal tegen Messemaker 
1847 1 uit Gouda. Natuurlijk waren er 
herinneringen aan de prachtige uitzege vorig 
seizoen bij dezelfde tegenstander, maar hun 
team had ten opzichte van die ontmoeting de 
nodige kwalitatieve injecties gekregen! En dat 
temperde onze verwachtingen.  
 
Maar spanning was er des te meer tijdens de 
wedstrijd! Dat was nog niet te merken aan 
bord 8 waar Henk de Kleijnen een nieuwe 
Colle niet aan zijn collectie kon toevoegen! 
Hij kwam na 25 zetten remise overeen met 
een jonge Goudse belofte, Peter Ypma. De 
beoogde opstoot met diverse afruilen op e4 
kwam wel tot stand, maar dat sorteerde geen 
enkel effect. Zwart plombeerde het gaatje op 
h7 met g6, Vervolgens gingen de dames van 
het bord en bood Henk na 17 zetten remise 
aan. Maar young Ypma ploeterde nog even 
door. Acht zetjes later was het dan toch zover.   
Aan de overige borden werd prima slag 
geleverd. Na enkele uren waren de 
vooruitzichten bepaald gunstig te noemen.  
Waar dat minder het geval leek was aan bord 
3, waar Wim Westerveld  Pieter Sturm in een 
door wit schijnbaar passief opgezette Franse 
opening, die direct overging in een gesloten 
Siciliaan, de duimschroeven wist aan te 
zetten. Een leuke partij! 
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 Westerveld – Sturm 
 
   Gesloten Sicilaans 
 
1. e4, e6 2. d3, c5  
Met 2.., d5 blijven we in het Frans, maar dan 
loopt wit gevaar in het nadeel te komen, want 
zwart krijgt meer terrein. Zie 3. Pd2, c5 4. 
Pf3, Pc6 5. Le2, Ld6 6. 0-0, Dc7 7. Te1, Pge7 
8. c3, 0-0 9. a3, f5. 
3. g3, Pc6 4. Lg2, g6 5. Pc3, Lg7 6. Le3, d6 
7. Dd2, Pd4  
Dat paar kan snel verdreven worden, dus is 
7..., Pge7 beter.  
8. Pd1, e5 9. c3, Pe6 10. Pe2, Pe7 11. d4  
 

       
 
Een eerste sleutelmoment! 
11…, 0-0 
Zwart heeft in deze stelling diverse 
alternatieven: 11…, exd4; 11…, cxd4; 11…, 
f5; 11…, Db6 De tekstzet is zeker goed. 
12. d5, Pc7 13. Lh6 
Mijns inziens, en ik meen met mijn 
honderden gesloten Siciliaans op mijn conto 
enige ervaring te hebben, te vroeg! Beter is 
met f4 aan te sturen op openen van lijnen.  
13…, Pe8  
Zwart kan nemen met 13…, Lxh6 Na 14. 
Dxh6, f5 15. Pe3, fxe4 16. Lxe4, Pf5 17. 
Lxf5, Lxf5 staat zwart goed.  
14. h4, f5 15. h5, Tf7 
Minder  gelukkig. Met 15…, Pf6! kan wit 
niets bereiken met 16. hxg6, hxg6 17. Lxg7, 
Kxg7 18. Dh6+, Kf7 19. exf5, Pxf5 20. Dg5, 
Th8 21. Txh8, Dxh8 en zwart staat prima.  
16. hxg6, hxg6 17. c4, Pf6 18. Lxg7, Txg7 
19. Pdc3, Ld7 20. 0-0-0 
 

          
 
De situatie is voor zwart lastig. Wit kan de 
zwarte koningsstelling verzwakken met f2-f4. 
Enige remedie is dan het witte centrum te 
ondermijnen. Dat zou kunnen met 20…, b5, 
maar na 21. cxb5 (ook 21. f4 is goed) 21…, 
fxe4 22. Lxe4, Lxb5 23. f4, Lxe2 24. Dxd2, 
exf4 25. gxf4, Tb8 26. f5, g5 27 Th6 staat wit 
zeer goed.  
20…, a6 21. f4, Pg4 22. Lf3 
Een leuke variant is hier 22. Th4, b5 23. 
Tdh1, Kf7 24. Lf3, b4 25. Lxg4!, bxc3 26. 
Pxc3, fxg4 27. fxe5, dxe5 28. Df2+, Pf5 (of 
28…, Lf5) 29. exf5, Dg5+ 30. Kd1, gxf5 31. 
Pe4, De7 32. Th6, Tg6 33. Txg6, Kxg6 34. 
Dh2 en wit wint.  
22…, Pf2 23. fxe5, Pxh1 24. Txh1, fxe4 
Na  24…, dxe5 25. d6, Pc8 (beter 25…, Le8) 
26. exf5, Pxd6 27. Ld5+, Pf7 28. Lxf7+, Txf7 
29. fxg6 heeft zwart geen verweer meer.  
25. Pxe4, dxe5 26. Pg5, e4 27. Lxe4, Tc8  28. 
Pf4, Lf5 29. Dh2 
Zwart geeft op.  
Leo de Jager durfde in de opening niet door 
te tasten in deze stelling: 
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Leo had hier Pg8-h6 gespeeld.  Wit nam het 
paard met 8. Lxh6, waarna zwart had kunnen 
voortzetten met 8…, Dxb2 9. Pbd2, gxh6 10. 
Tb1, Dxa2 11. Ta1, Db2 12. Tb1, Da3 en de 
dame kan beladen met buit huiswaarts keren.  
 
Een belangwekkend moment was er in deze 
partij ook na de 17e zet van wit:  
 

       
 
Onvoldoende is: 17…, Le8 18. a3, Lg6 19. 
Tbc1, Dxb2(?) 20. Pa4, Da2 21. Pc5, Pd8(?) 
22. Tf2, Txc5 23. Txc5, Db1+ 
Zwart besloot na lang wikken en wegen tot: 
17…, Txf3 18. Lxf3 en ook toen was er een 
moeilijke tweesprong af  te wegen: Moet 
zwart op e5 slaan met de loper of met het 
paard? Met paard kan het zo verder gaan: 
18…, Pxe5 19. Kh1!, Pc4 20. De2, Kh8 21. 
Lg4, Lxd4 22. Pxd5, exd5 23. Lxd7, Tg8 24. 
Le6, Td8 25. Tbe1, Pe3 26. Tf4, Le5 27. Tf3, 
d3 28. Dd3 en wit staat beter. Het werd: 
18…, Lxe5 19. Kh1, Lg7 
19…, Pb8 20. Dxh6, Lg7 21. Dh3 
20. Lg4, Pxd4 21. Pxd5, Dd8 22. Pc3, Dh4 
23. Lh3, Te8 24. Tf4, Dg5 25. Df2, Pb5 26. 
Pe4, Dg6 27. Tf1, Ld4 28. Tf8+, Kg7 29. 
Df7+, Dxf7 30. T8xf7+  
Zwart geeft op. Hij blijft een toren achter.  
En zo was het al 2½-½ geworden… maar dan 
aan de verkeerde kant.   
 
Arnaud Wirschell kreeg na 27 zetten deze 
stelling : 
 

        
 
De zwarte Goudse stelling verdient hier de 
voorkeur vanwege de solidere 
pionnenformatie. Arnaud probeerde daarom 
wellicht eeuwig schaak na te jagen omdat de 
zwarte koning geen uitweg heeft uit zijn 
positie.  
28. Db7 
Het eindspel verdedigen met 28. Dc5 is lang, 
zwaar en uiteindelijk niet lonend. Een 
mogelijk vervolg is dan 28…, Ta8 29. Dd4, 
De2 30. Df2, Dxf2+ 31. Kxf2, Tc8 32. Tc1, 
Tc4 33. Ke3, Te4+ 34. Kf3, g5 35. fxg5, Kg6 
36. Tb1, Kxg5 37. Tb7, Kg6 38. Tc7, Txe5 
39. c4, Tf5+ 40. Ke3, dxc4 41. Txc4 en het 
dan ontstane eindspel is gewonnen voor 
zwart.  
28…, Dxc3 29. De7, Tc8 30. Df6+, Kg8 31. 
h4, Dg3 32. Tb1, d4 33. Dg5, De3+ 34. Kh2, 
De4 35. Ta1, d3 36. Ta7, Dd4 37. Txf7 (wat 
anders?) 37…, Kxf7 38. Df6+, Ke8 39. 
Dxd6+, Kd8 40. Df6+, Kc7 
Wit geeft op (3½-½).  
 
Leo Verhoeven wist zijn aardige stelling niet 
in echt voordeel om te zetten. Het geheel 
kwam tevoorschijn uit een Italiaan, waarin 
Leo steeds het initiatief had, maar zwart 
steeds op tijd kon antwoorden. Uiteindelijk 
bleef een uitgemergeld casco over, waarvoor 
het geen zin had dat nog op te kalefateren.  
Remise dus (4-1).  
 
Was hiermee de wedstrijd beslist? Neen, 
zeker niet. Want de drie nog in gang zijnde 
partijen vertoonden nogal wat perspectief.  
Jan Seeleman behield lang initiatief tegen K. 
v.d. Knijff en mocht hopen op een succesje.  
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Na 27 zetten was de volgende stelling 
ontstaan:  
 

        
 
Na 28. Dd2, Dg4 29. Pxf4, Txf4 30. Txd7, 
Pd4 31. Td8+, Kf7 32. Te3 staat wit prima.  
Er werd vervolgd met: 
28. Df3, Df5 29. Dxf4, Dxc2 30. Dg4, Dd2 
31. De2, Dc3 32. De3, Da5 33. f4, d4 34. 
Dc1, Dd5 35. Dd2, Tf8 36. Tbb1, Pe7 37. 
Tb4, Pf5 38. Pg5, Lc6 39. Pf3, a5 40. Tbb1, 
Pe3 41. Dxd4, Dxd4 42. Pxd4  
 

       
42..., Pxg2 43. Pxc6, Pxe1 44. Txe1, Txf4 
45. Te3, a4 
Tot zover goed, maar nu moet wit voortzetten 
met 46. Tf3 om winstmogelijkheden te 
houden.  
46. Pd8, Tc4 47. Pxe6, h6 48. Pd8, Kf8 49. 
Pb7, Ke7 50. Kf2?  
Wit verspeelt zijn laatste kans Winnend is nog 
50. Pd6!, Tc1+ 51. Kg2, Ke6 52. Pb5, Tc4 53. 
Kf3, g5 54. Te4, Tc1 55. Pd4+, Kd5 56. e6 
enz.  
50…, Ke6 51. Kf3, Tc7 52. Pd6, Tc5 53. 
Pe8, Kf7 En dus toch nog remise! 
 

Intussen had Andrej Pietrow ook zijn koning 
omgelegd. Nodig was dat geenszins, maar een 
kleine nalatigheid verprutste de prima staande 
stelling in de door hem verwachte Tarrasch 
Verdediging. 
 
 G.J. Ludden – A. Pietrow 
 
   Tarrasch Verdediging 
  Aantekeningen: A. Pietrow 
 
1. d4. d5 2. c4. e6 3. Pf3, c5 4. cxd5, cxd5 5. 
Pc3, Pc6 6. g3, Pf6 7. Lg2, Le7 8. 0-0, 0-0 9. 
dxc5, Lxc5 10. Pa4, Le7 11. Le3, Lg4 12. 
Tc1, Te8 13. a3!? 
Vaker wordt hier 13. Pc5 of 13. lc5 gespeeld.  
13…, Dd7 14. Te1, Tac8 15. Pc5, Lxc5 16. 
Lxc5, Lh3 17. Lh1, Pe4 18. Le3, f6 19. Pd4    
 

         
 
19…, h5?! 
Zwart overschat zijn kansen. Beter was hier: 
19…, Pe5! 20. Txc8, Txc8 21. f3, Pc5  22. b3. 
a5 met gelijke kansen. Bijv.:  23. lf2, a4 24. 
b4, Pe6 25. g4, Pxd4 26. Dxd4, Tc2 
20. Pxc6,, bxc6 21. Ld4?! 
Met de hand gespeeld. Sterk was: 21. Da4, 
Tc7 22. Ted1 en zwart staat onder druk. 
21…, h4 22. b4, hxg3 23. hxg3, Kf7!? 
23…, Pd6, gevolgd door Pc4 of Pb5, was een 
goede optie.  
24. Db3, Pd2 25. Dd3, Pe4 26. Lc5, Lf5 27. 
Dd4, Th8 28. Lg2 
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28…, Tec8?! 
Slordig! Correct was 28…, a6! 29. Ted1, 
Tce8 30. a4, Pg5 31. b5, axb5 32. axb5, cxb5 
33. Dxd5+, Dxd5 34. Lxd5+, Kg6 met gelijk 
eindspel. 
29. b5!, cxb5 30. Lxa7, Tc8 
Beter was: 30..., Ta8! 31. Lb6, De6 of 31…, 
Ta4!? Met in beide gevallen onduidelijk spel. 
31. Ted1, Tc4??  
Paniek! Er was nog steeds niet veel aan de 
hand na het correcte: 31…, Txc1 32. Txc1, 
Kg6 33. Td1, De7 De witte positie oogt dan 
wat sympathieker. Na de tekstzet verliest 
zwart gewoon. 
32. Txc4, bxc4 33. Lxe4, Lxe4 34. Dxe4, 
Dxa7 35. Dxd5+ 
En zwart verliest nog de c-pion. Opgegeven. 
Jammer, maar wel een goede les! 
En zo was het dan al 5½-1½ geworden en was 
het wachten op de uitkomst van de partij van 
Jaap Staal.  Die liet ons voor straf een uur 
nablijven! De partij vorderde een kleine 90 
zetten, maar eindigde ook toen weer in een 
nul. 
Na de 65e van wit was wit erin geslaagd zwart 
in het defensief te dringen: 
 

        
 
De vraag is of de partij nu ook gewonnen 
staat voor wit? Zwart had hier kunnen spelen: 
65…, c4 66. Pxc8, Kxc8 67. Kxd6, Kd8 68. 
Lxc4, La1 69. Ke6, Lc3 70. Lb5, Ld4 71. d6, 
Lc3 72. Kf6, Ld4 73. Kxg5, Lf2 74. Kf6, Lg3 
75. Ke6, Lf4 76. g4!, hxg3 77. Lf1, Ke8 78. 
h4, Kd8 79. h5, Ke8 80. Lh3, Kf8 81. Kf6, 
Ke8 82. Kg6, g2 83. Lxg2, Kd7 84. h6, Lxh6 
85. Lh3+, Kxd6 86. Kxh6 (1-0) 
Jaap besloot hier tot: 
65…, g4! 66. hxg4, Lxg4 67. Kxd6, h3 
Merk op dat 67…, Lf3 68. gxf3, h3 69. Lf1, 
h2 70 Lg2 faalt.  
68. gxh3, Lxh3 69. Pc6+, Ke8 70. Pxe5+, 
Kf8 71. Pg6+, Kf7 72. Pf4, Lg4 73. Kxc5, 
Kf6 74. Le2, Le5! 75. Lxg4, Lxf4 76. d6, 
Ke5 77. d7, Lg5 78. Lf5, Le8 79. Kc6        
 

        
 
79…,Kf6?? 
Mist hier de strohalm! Goed is: 79…, La5!! 
80. Kb7, Kd6 81. Kc8, Ke7 en zwart repeteert 
Ld8-a5-d8-a5-d8 en wit komt niet verder! 
80. Kd6, La5 81. Lh3, Ld8 82. e5+, Kf7 83. 
Lf1, Kf8 84. e6, Lh4 85. Kc7, Lg3+ 86. Kd8, 
Lh4+ 87. Kc8 
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Dat alles in vliegende haast, want de klokken 
klikten sneller en sneller  naar de laatste 
seconden…. 
Jaap ging door de klok en daarmee was de 
eindstand bepaald op 6½-1½. De opgebouwde 
spanning tijdens de wedstrijd was langzaam 
vervluchtigd en er restte slecht een 
leeggelopen ballon… Voorwaar, een duidelijk 
verschil! 
 
In bordvolgorde: 
 
Pietrow – Ludden                0-1 
Wirschell – v.d. Hoeven               0-1 
Sturm – Westerveld                0-1 
Verhoeven – van Geffen              ½-½ 
Staal – Roering                0-1 
Seeleman – K. v.d. Knijff              ½-½ 
De Kleijnen – Ypma               ½-½ 
                         1½-6½ 
 
 
Overige uitslagen: 
 
Spijkenisse 2 – Rotterdam 2  5-3 
Almere – Bobby Fischer  5-3 
Botwinnik - Voorschoten  3-5 
Utrecht 3 – Oegstgeest ’80 2  4-4 
 
De stand: 
 
1.  Messemaker 1847 1 3 10½ 
2.  Almere   3 9 
3.  Rotterdam 2  2 11 
4.  Botwinnik   2 9½ 
5.  Voorschoten  2 8½ 
6.  Bobby Fischer  2 8½ 
7.  Spijkenisse 2  2 7½ 
8.  Erasmus    2 6 
9.  Oegstgeest’80 2  1 5½ 
10. Utrecht 3   1 4 
 

 
 
 
 
 
 
 

        
 

EEN DEBUUT, VEERTIG JAREN    
GELEDEN IN DE KNSB 

 
        Jan Seeleman  
 

In deze dagen denk ik aan mijn debuut in de 
KNSB competitie. Op 14 oktober 1967 mocht 
ik in de Hoofdklasse aantreden met het eerste 
team van Watergraafsmeer tegen Utrecht. Ik 
speelde tegen dr. J.R.B. Polee, een vermaard 
Utrechter. Na wederzijdse blunders mocht ik 
tekenen voor de overwinning.  
 
Mijn tweede partij geeft mij bij het naspelen 
nog altijd veel voldoening. Een typische 
Siciliaan: alles draait om veld d5. Hij volgt 
hieronder: 
 
        J.A.J. Seeleman (Watergraafsmeer) - 
        H.F. Crabbendam (V.A.S.) 
 
              Siciliaans 
 
  1.  e2-e4 c7-c5 
  2.  Pg1-f3 e7-e6 
  3.  d2-d4 c5xd4  
  4.  Pf3xd4 a7-a6 
  5.  c2-c4 Pg8-f6 
  6.  Pb1-c3 Lf8-b4 
  7.  Lf1-d3 Dd8-c7 
  8.  0-0  Pb8-c6 

 9.  Pd4xc6 b7xc6 
10. f2-f4 d7-d6  
 
11. Dd1-e2 e6-e5 
12. f4-f5 Lb4-c5+ 
13. Lc1-e3 Lc5xe3+ 
14. De2xe3 Dc7-a7 
15. De3xa7 Ta8xa7 
16. b2-b4! 0-0 
17. Ld3-e2 Tf8-d8 
18. Tf1-d1 d6-d5? 
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 19. c4xd5 c6xd5 
 20. Pc3xd5 Pf6xd5 
 
 21. Le2-c4! Lc8xf5 
 22. Td1xd5 Td8xd5 
 23. Lc4xd5 Lf5-d7 
 24. Ta1-c1 Kg8-f8 
 25. Tc1-c5 Kf8-e7 
 26. Tc5-a5 Ld7-e6 
 27. Ld5xe6 f7xe6 
 28. Ta5xe5 Ta7-b7 
 29. a2-a3 Tb7-b5 
 30. Te5xb5 a6xb5 
 
 31. Kg1-f2 Ke7-d6 
 32. Kf2-e3 Kd6-e5  
 33. g2-g3 g7-g6 
 34. h2-h4 h7-h5 
 35. Ke3-d3 Ke5-d6 
 36. Kd3-d4 e6-e5+  
 37. Kd4-c3 Kd6-c6 
 38. Kc3-b3 Kc6-b6 
 39. a3-a4 Kb6-a6 
 40. a4xb5+   
Zwart geeft op. 
Een instructieve partij. 
             

   
 
DE NIEUWE WERELDKAMPIOEN! 
       VISWANATHAN ANAND 
 
In Lof der Zotheid nr. 1 van september sprak 
ik al de verwachting uit, dat de strijd om het 
kampioenschap zich ging beperken tot 
hooguit vier deelnemers, die op grond van de 
eerste 5 ronden al voorspelbaar waren. De 

overige vier waren al op vrijwel 
onoverbrugbare achterstand gezet.  
Anand kwam, naar mocht verwacht,  als 
winnaar uit de strijd, waarin hij in de laatste 
ronden nog slechts concurrentie had van Boris 
Gelfand, die een zeer sterk toernooi heeft 
gespeeld. In het volgende najaar mag 
Vladimir Kramnik in een tweekamp proberen 
zijn verloren kroon weer op te zetten.  
 
Anand won 4 partijen, verloor niets en 
speelde ook nog 10 maal remise. Hij was 
ditmaal ”hors concours”! 
Hij toonde zijn meesterschap in vele partijen, 
maar daar bovenuit torende zijn overwinning 
in de 7e ronde tegen Grischuk. Een 
verpletterende demonstratie van eenvoud, 
logica en praktisch onweerlegbare(?) 
doelgerichtheid!  
Grischuk bezweek in de fase rond de 
tijdcontrole, een omstandigheid die Anand ten 
enenmale vreemd is. Misschien zou met meer 
tijd remise nog haalbaar zijn geweest.   
 
          Mexico, 20 september 2007 
 
     Anand – Grischuk 
 
   Spaans 
 
1. e4, e5 2. Pf3, Pc6 3. Lb5, a6 4. La4, Pf6 5. 
0-0, Le7 6. Te1, b5 7. Lb3, 0-0 8. a4 
Gaat de Marshallvariant uit de weg.  
8…, b4 9. d3, d6 10. Pbd2, Pa5 11. La2, c5 
12. c3, Pc6 13. d4, bxc3 14. bxc3, exd4 15. 
cxd4, Pb4 16. Lb1, Lg4 17. h3, Lh5 18. g4, 
Lg6 19. d5, Pd7 20. Pc4, Tb8 21. Lf4, Pb6  
Het speelt allemaal als vanzelfsprekend! 
22. Pxb6, Txb6 23. Pd2, Lg5 24. Lxg5, 
Dxg5 25. Pc4, Tbb8 26. Dd2, Dxd2 27. 
Pxd2, f6 28. Pc4, Tfd8 
Zwart heeft weinig anders dan riposteren 
waar mogelijk. Toch zijn de kansen nog in 
evenwicht. 
29. f4, Lf7 30. Ta3, g5 31. h4 
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31..., gxf4  
Misschien beter 32. gxh4. 
32. Tf3, Le8 33. Txf4, Kg7 34. h5, Lxa4 35. 
h6+, Kxh6 36. Txf6+, Kg7 37. g5, Tf8  
Betere kansen op behoud biedt 37…, Le8 38. 
Pxd6, Lg6 39. Pxf5+, Lxf5 40. Txf5, a5 en de 
a-pion rukt op. 
38. Txd6, Lc2 39. Pe5, Tf4 40. Tf6, Th4 41. 
d6, Lxb1 42. Txb1, Txe4 43. Tf7+, Kg8 44. 
Te7, Td8 45. Td1, c4 46. d7, Tf4 
 

        
 
47. Tf1, Tff8  
47..., Txf1 48. Kxf1, Kf8 49. Txh7 met 
gelijke uitkomst.  
48. Txf8+, Kxf8 49. Txh7, c3 50. Pg6+ 
Zwart geeft op. 
 

       
 

VOOR HET TWEEDE GEEN            
KOESTEREND HERFSTZONNETJE 

   

Er was wel wat te zien voor de aandachtige 
toeschouwer die ik verondersteld wordt te 
zijn. Zo zie je niet vaak openen met 
Koningsgambiet. Er waren er zelfs twee van! 
Arie Heemskerk volgde de aanwijzingen van 
Réti zaliger en ging in de tegenaanval, die het 
gambiet van wit geweld aan doet. Maar al 
spoedig werden wegen ingeslagen, die de 
oude meesters wisten te vermijden… Arie 
kreeg een aanbod een pionnetje te snoepen op 
g2, maar durfde daar niet op in te gaan, ten 
onrechte waarschijnlijk. In het verdere 
verloop liet hij zich ” beetnemen” en werd, 
hoewel hij er niet slecht voor stond, op een 
matje getrakteerd.  Dat was al vroeg in de 
avond. 

   IN HET ZUIDEN 
 
In de warmte uitstralende Panoramazaal  van 
gebouw De Passage ontving Charlois 

Europoort 3 op 12 oktober ons tweede voor 
de eerste ronde in RSB 1B. Op papier hadden 
we een aardig tegenwicht voor de verlengde 
reserves van de Zuiderlingen, dus was de 
verwachting, dat we met goede kansen, 
althans goede voornemens, van start zouden 
kunnen gaan. 
 
De voornemens waren er en ze uitten zich al 
spoedig op enkele borden. Ook was er een 
parallel waar te nemen met het zojuist 
beëindigde Wereldkampioenschap (!) in 
Mexico, maar dan in die zin, dat ook bij ons 
weinig Siciliaans ten beste werd gegeven. 
Verdere vergelijkingen gaan enigszins 
mank…  
 
Charlois was dit seizoen, net als Erasmus en 
andere slachtoffers van gemeentelijk beleid, 
verkast naar een nieuw en vooral goedkoper 
onderkomen. Zij hebben nu in de 
Sliedrechtstraat een heel mooi onderdak 
gevonden in bovengenoemde lokaliteit, 
waarvan het glas zodanig is ingevlochten in 
een omlijsting van hout en steen, dat er als het 
ware een doorschijnzaal is ontstaan, een soort 
Panorama Mesdagidee, die overdag prachtig 
licht binnenlaat en bovendien ’s avonds 
uitermate goed is verlicht. Verder prachtig 
meubilair en een bar , voorzien van alle 
gemakken, in eigen beheer. Charlois mag er 
mee worden gefeliciteerd! 
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Ruurd Ouwehand hield zich gemakkelijk op 
de been in een Caro Kann, ruilde alle lichte 
officieren en kreeg na de 41e van wit de 
volgende keuze voorgelegd:  
 

         
 
Wit had eerst de g-pion aangeboden  met g4 
aan de zwarte pion op h5. Dat offer werd  
geaccepteerd. Daarna schoof wit zijn h-pion 
door naar h5. Zwart moet hier kiezen uit Kg7 
of anders ingaan op het tweede aanbod. En 
dat laatste gebeurde: 
41…, gxh5  Er volgde 42. Txf5+, exf5 43. 
Dxf5+ 
Zwart moet nu de toren er tussen zetten: 43…, 
Tf6 Dan is er voor wit na 44. Dh7+, Kf8 45. 
Dh8+, Kf7  slechts herhaling van zetten over 
met remise. Ruurd deed echter: 
43…, Kg7??? 44. Te7+ en kon opgeven… 
 
Dat waren twee nullen, die zich niet hadden 
aangediend! Aan bord 1 had Pim Kleinjan een 
dik  half uur zitten wachten op zijn 
tegenstander, die uit Amsterdam kwam 
aangesneld. Dat verhinderde de zwartspeler  
niet een Koningsindiër op het bord te zetten, 
die hem op de damevleugel(!) materiaal 
voordeel opleverde. De druk werd steeds 
opgevoerd en uiteindelijk restte Pim niet 
anders dan capituleren. En zo was het al 3-0 
achter, waarbij op die laatste nul geen vlekje 
rustte. 
 
Nog was de strijd niet gestreden, want op 
enkele borden waren perspectieven te 
ontwaren. Zo aan bord 7, waar Arend Bongers 
een Slavische Meraner getinte partij, naar zijn 
hand zette.  Na 18 zetten plaatste hij een 
schijnoffer op h6 in deze stelling:  

 

          
      
19. Lxh6, gxh6 20. Dxh6 
Zwart zet dan het best voort met 20…, Pgf4! 
Wit moet dan doorslaan met 21. Txd5, Pxd5 
22. Pg5, De7 23. Pxe6, Tf7 24. f4, c5 25. Tf3, 
Th7 26. Dg6+, Kh8 27. Lxf5, cxd4 28. 
Dxh7+, Dxh7 29. Lxh7, Kxh7 30. Pxd4. 
Zwart heeft dan een stuk meer, maar 4 
pionnen minder en dat geeft wit meer dan 
voldoende compensatie.  
Zwart antwoordde echter met: 
20…, De8 21. Pg5, Tf7 22. Dxg6+, Tg7 Wit 
kan nu groot voordeel krijgen met 23. Dxe6+, 
Dxe6 24. Pxe6, eventueel gevolgd door Lxf5. 
Wit verkeerde in de veronderstelling, dat het 
paard niet kon terugkeren binnen eigen linies, 
maar dat was duidelijk een misvatting! Er 
werd in de partij gespeeld:  
23. Dxe8+, Txe8 
Wit heeft nu 2 pionnen meer, maar ging 
abusievelijk verder met 24. f4?, Pxf4! 25. 
Txf4, Txg5 En het schaakverhaaltje  gaat 
verder met slechts 1 boertje meer!  Die boer 
ging ook nog met de vuilnisman mee en toen 
restte er  nog een vruchteloos pogen . En 
omdat  vruchteloos vruchteloos is, bleef er 
remise over…  
 
Joop van ’t Hoenderdaal, wiens partij mij niet 
gewerd, hield aan zijn versie van de Falkbeer 
een pion over. Dat extraatje bleef de gehele 
partij gehandhaafd, maar kon niet worden 
uitgebouwd tot een winststelling. Bij de stand 
3,5 tegen 0,5 gaf hij dan ook maar remise.  
Nog 3 partijen aan de gang, waarin die van 
Evert van den Hooven wel weer de kroon 
stak! Hij stak in een Siciliaanse Draak de 
draak met de veiligheid van zijn eigen koning 
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en zag slechts die van de tegenstander als 
ultieme gast aan zijn stamtafel.  Na 13 zetten 
stond het zo:  
 

         
 
Evert had hier 13. h2-h4 geproduceerd. De 
rest van de partij mag u mee beleven!  
13…, Txc3 14. bxc3, Da5 15. Kb2, Tc8 16. 
Dd2, Pxf3 17. Pxf3, Pxe4  
Beter 17…, Lxg4 
18. Dd4, Pxc3 19. Lc4, Pxd1 20. Txd1, e5 
Beter 20…, Lxg4 
21. Pxe5, dxe5 22. Lxf7+, Kg7 23. Df2, 
Dc3+ 24. Kb1, Lxg4 25. Tf1, Lf5 26. Lb3, 
Dc5 27. Dg2, e4 28. h5, De5 29. Dg5, Te8 
30. hxg6, hxg6 31. Th1, Df6??? 
32. Dh6#  
Evert wint altijd in wedstrijden als de anderen 
niet winnen…! 
 
Cander Flanders had het de hele avond aan de 
stok met Piet Verheij, die een Gesloten 
Siciliaan had voorgeschoteld. Toch hield hij 
voldoende gelegenheid  tot tegenspel. Het 
eindspel ging in met 2 witte  torens tegen een 
zwarte dame, zwart had tevens een dreigende 
vrijpion in deze stelling na de 42e zet van wit: 
 

          
 
42..., g3 
In deze stelling de beste keuze.  
43. hxg3, Dc1+ 
43…, Dxb3 is remise na 44. Tff6, Kg3 45. 
Kf2, Dxg3+ 46. Ke2, Db3 47. Tg6+ met 
herhaling.  
44. Kg2, Kg5 45. Tff6, Dc2+ 46. Kh3, d3?? 
Zwart overziet het witte plan… 
Voor remise is voldoende: 46…, Dxb3 47. 
Txb6, Dxa4 en de witte torenschaakjes leiden 
tot niets. 
47. Tg6+, Kf5 48. g4+, Kf4 49. Tgf6+ 
Zwart geeft op. (49…, Kg5 50, Tf5#) 
 
De laatste beslissing viel aan bord 5, waar 
Olivier Vrolijk in een door beiden goed 
gespeelde partij lang het heft in handen hield 
tegen Herman van Malde. Hij kwam zelfs een 
pionnetje voor. 
 

         
 
Ook na 33 zetten nog een stelling die 
hoofdbrekens kost. Voor de hand ligt 34. Te3, 
h6 35. Pb3, Txf5 36. Dd6, La4 37. Dxf6, Txf6 
38. Ta1, Lxb3 39. Txb3, Td8 en er resteert 
een eindspel voor liefhebbers van dit genre.  
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Olivier besloot zijn b-pion te geven voor de e-
pion van zwart:  
34. b5, Lxb5 35. Pxb5, Txb5 36. Te3, De5 
37. Txe4, Db8 38. Tde1,  Txe4 39. Dxe4, h6 
40. Ta1, Te5 41. Df3, De8! (Leuk!) 
42. g4, Te1+ 43. Txe1, Dxe1+ 44. Kg2, De5 
45. De3, Dd5+ 46. Kg3, h5 47. h3 
En toen waren we beland in de laatste minuut! 
Er volgden ontelbare schaakjes, 
pionnensneuvelingen, totdat de ultieme 
seconde aanbrak en ze elkaar nog net geluk 
konden wensen met remise.  
Een forse, toch wel wat te hoog uitgevallen 
nederlaag, minstens een bordpunt meer of 
zelfs  nog meer had toch wel gemogen.  
 
Op een rij: 
v.d. Berg – Kleinjan     1-0 
Verheij – Flanders     1-0 
Borst – v..d. Hooven     0-1 
v.d. Wetering – Ouwehand    1-0 
Van Malde – Vrolijk    ½-½ 
v.d.Laar – Hoenderdaal   ½-½ 
Jumelet – Bongers    ½-½ 
De Joode – Heemskerk    1-0    
    5½-2½ 
 
Overige uitslagen in 1B: 
HZP Schiedam 1 – WSV 2        5½-2½ 
Groenoord 1 – Onesimus 1        3½-4½ 
RSR Iv.Toren 4 – Zwijndrecht 1  3½-4½ 
 
De weinig flatteuze stand voor ons tweede: 
 
1.  Charlois Europoort 3 2 5½ 
2.  HZP Schiedam 1  2 5½ 
3.  Onesimus 1  2 4½ 
4.  Zwijndrecht 1  2 4½ 
5.  Groenoord 1  0 3½ 
6.  RSR Ivoren Toren 4 0 3½ 
7.  Erasmus 2   0 2½ 
8.  WSV 2   0 2½ 
 
 
 
 
 
 
 

            
 

       DE KNSB BEKER 
      (met een bijsmaakje) 

 
Onze club neemt naast competities in 
pouleverband (KNSB en RSB) ook deel aan 
de bekercompetities op beide fronten. 
Daarvoor treden dan de beste viertallen aan. 
In de KNSB bekercompetitie zijn dat dan 
meestal de eerste 4 borden van team 1 en in 
de RSB-competitie komen daar allereerst de 
beste vier van het tweede team voor in 
aanmerking.  
 
Voor de KNSB-competitie was in de 
voorronde een thuisontmoeting vastgesteld 
van ons team tegen een team van Zeist. Op 15 
oktober, om 19.30 uur traden de viertallen aan 
in de studeerkamer van de school. Ons team 
was samengesteld uit Pietrow, Wirschell, 
Sturm en Staal. Gevreesde en goed 
doorbakken toernooitijgers! 
 
Dat bleek al spoedig toen Jaap Staal 
triomfantelijk zijn doorschrift bij de redacteur 
inleverde. Met wit aan bord 4 had hij na 26 
zetten de volgende stand bereikt:  
 

         
 
Jaap vervolgde met: 
27. Lg5, Td7  
Heel lang verzet had geboden: 27…, Tf8 28. 
Pg4, Dg7 29. Lf6, Txf6 30. Pxf6+, Kf7 31. 
Pxe4, Lxd5 32. Df3+, Ke7 33. Te1, De5 34. 
Te3, Kd8 35. Df8+, Kc7 36. Pxc5, Dd4 37. 
Pd3, g5 38. Te8, Lb7 39. Df7+, Kb8 40. 
Dxh7, Dd5 41. Dh3…. 
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28. Pg4, Dg7 29. Pf6+, Kf8 30. Pxd7+, Dxd7 
31. Dh8+  
Zwart geeft op (dameverlies of anders direct 
mat).   
 
Niet lang daarna meldde zich ook Pieter 
Sturm met een goed resultaat. Hij had zich 
bekwaam opgesteld vanuit de opening  en 
bereikte na 28 zetten met  zwart de volgende 
positie: 
 

          
 
Opvallend is de indrukwekkende zwarte 
pionnenmassa rond de witte majesteit. De 
witte pionnen daarentegen staan doelloos 
verspreid op het bord. 
29. Tf2, Dd7 30. Tcf1, Dd4! 
Alleen er naar kijken doet plezier!  
31. Dxd4, cxd4 32. Txf7+, Kg8 33. Txb7, 
Txb7 34. Kc1, c3 35. b3, Te7 
Tijdcontrole. 
36. Tf3, d2+ 37. Kc2, Txe5 38. Td3, Txe4 
39. b4, Te1 40. a4, Tc1+ 
Wit geeft op. Stand 2-0. 
 
Aan dit niet geringe voordeel voegde ook 
Andrej Pietrow nog een punt toe. Daar was 
heel wat geduld voor nodig, want lange tijd 
was er geen echt stellingsvoordeel aan te 
wijzen.  
 
        E. Bernsen – A. Pietrow 
 
      Aantekeningen:  A. Pietrow  
 
1. d4, d5 2.Pf3, e6 3. e3, Pf6 4. Pbd2, c5 5. 
c3, Pc6 6. Ld3, Ld6 7. dxc5, Lxc5  
8. 0-0, Ld7  

Beter 8…, 0-0 9. e4, Dc7 10. cxd5 (10. Dc2 
T. Slagboom – A. Pietrow, RSB beker 2006) 
10…, exd5 11. Pb3, Ld6 12. Lg5, Pe4 13. h3, 
Ld7 met goed spel. 
9. e4, Dc7 10. De2, dxe4 11. Pxe4, Pxe4 12. 
Lxe4, Pe7!? 13. Le3, Lxe3 14. Dxe3, Lc6 15. 
Tfd1, Lxe4 16. Dxe4, Dc6 17. Dxc6, Pxc6 
 

         
 
18. Pd4 
Na 18. Td2 (18. Kf1!?)  was zwart van plan 
18…, Td8 19. Txd8, Kxd8 20. Td1+, Ke7 21. 
Kf1, e5 22. Ke2, f5 te gaan spelen, met 
interessant eindspel. 
18…, Pa5!? 
Zwart wil actief optreden op de damevleugel. 
Na 18…, Pxd4  19. Txd4, Ke7 kan remise 
worden opgetekend.  
19. b3, Ke7 20. Td2, Tac8 21. c4, Thd8 22. 
Tad1, a6 23. Kf1  
23. Pf3??, Txd2 24. Txd2, b5 
23…, g6 24. f4, Ke8 25. Ke2, h6  
Met het oog op de tijdnood wacht zwart af, 
maar houdt de positie scherp! 
26. Kf3, Td7 27. Pc2 
Dit is passief en angstig. Het actieve 27 Ke4 
was  goed.  
27…, Txd2 28. Txd2, Pc6 29. Pe3, Ke7 30. 
Pg4 
Juister was 30. g4 
30…, h5 31. Pe5, Pxe5 32. fxe5 
Deze pion is in potentie zwak. 
32…, a5 33. Ke4, a4 34. Td4, axb3 35. axb3, 
Tc6 36. b4, Ta6 37. Td2, Ta4 38. Tb2, b6!? 
39. Kd4, Kd7 40. c5, Kc6 41. cxb6, Kxb6 
42. Kc4, Ta1 43. Tf2, Tc1+ 44. Kb3, Tc7 45. 
h4, Td7 46. Kc4, Tc7+ 47. Kb3, Kb5 48. Tf4 
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Na. 48. Ta2! Kon wit uiteindelijk de wel 
verdiende remise mee naar huis nemen, maar 
hij was al weer in vliegende tijdnood.  
48…, Td7 49. Kc3, Ta7 50. Kb3, Tc7 51. 
Te4, Td7 52. Kc3, Tc7+ 53. Kb3, Tc1 54. 
Tf4, Tb1+ 55. Kc3  
 

         
 
Het  voordeel van zwart is niet meer dan 
symbolisch, maar wits vlag  viel op dat 
moment: vandaar 0-1. 
 
Het wachten was toen nog op Arnaud 
Wirschell en het was toen al 10 over half 
twaalf. Na 56 zetten liet de klok weten dat  
Arnaud de tijd had overschreden  Arnaud 
bestreed die mogelijkheid, want hij zou zijn 
stief kwartiertje nog niet hebben gehad. De 
wedstrijdleider bestreed op zijn beurt deze 
zienswijze, hetgeen een brei van hier niet 
herhaalbare  woorden tot gevolg had. Als 
buitenstaander, ik stond er net niet dicht 
genoeg bij, om het gelijk van een der partijen 
te betwisten of aan te  tonen, hoorde ik het 
verbaal geweld aan. Op zo’n moment gaan 
nog net niet de oorkleppen automatisch in de 
sluitstand. Tijdcontrole op dat moment om 
vast te stellen of 4 uren verstreken waren - de 
tegenstander had nog 20 seconden – is 
kennelijk niet gebeurd. Gezien de gebruikte 
tijd na het begin van de wedstrijd kan vanaf 
mijn toetsenbord nu ik hiervan verslag 
uitbreng, moeilijk anders worden 
geconstateerd dan dat 35 zetten in  1¾ uur + 
15 minuten blessuretijd, 4 volle uren speeltijd 
oplevert. Startend even na half acht en 
eindigend 10 over half twaalf zijn die 4 uren 
dus op… De wedstrijdleiding vulde dan ook 
een 0 in voor Arnaud.   

 
De (gif)beker eindstand: 
   Erasmus – Zeist  3-1 

 
De volgende tegenstander is de winnaar van 
de ontmoeting Overschie – Krimpen a/d 
IJssel. 
 
       

       
 
      BELEEFDHEID, RUZIE  EN 
              REGLEMENTEN 
 
    Jaap Staal 
 
Ik heb jaren gespeeld in een topclub. Ik speel 
nu al weer jaren in een vereniging die het heel 
wat bescheidener aanpakt, waar het oprechte 
amateurisme hoogtij viert. Je zou verwachten, 
dat er bij de topclubs heel wat meer 
incidenten en onaangenaamheden zouden 
voorvallen dan bij de verenigingen waar het  
resultaat niet zo belangrijk is, maar het 
tegendeel  is waar.  
 
Laten we een voorbeeld nemen. Als de partij 
eenmaal is begonnen, is het enige wat een 
speler met zijn klok mag doen, hem 
indrukken als hij gezet heeft. Voor de rest 
moet hij er van afblijven, zegt het reglement. 
De enige die zich met de klok mag bemoeien, 
is de  wedstrijdleider. 
Maar wat gebeurt in de lagere regionen? 
Speler A gaat voor zichzelf en zijn 
tegenstander een kopje koffie halen. Het is 
druk bij de balie of hij maakt een praatje en 
speler B doet zijn zet.Moet hij nou de klok 
indrukken, als zijn tegenstander zo vriendelijk 
is een kopje voor hem te halen? Dat is 
onsportief, denkt B en hij zet de klok stil. En 
daarmee is hij in overtreding. 
Een half uur later dezelfde situatie; alleen gaat 
B nu de koffie halen. B is nog niet terug. A 
doet zijn zet. A wenst zich aan het reglement 
te houden en drukt de klok in. Tenslotte, als je 
vaak genoeg de klok stilzet, is de partij 
mogelijk niet uit met sluitingstijd. Maar hij zit 
met het knagende gevoel, dat B hem nu 
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verdenkt van onsportiviteit. Het is zelfs 
mogelijk dat B hem dat gaat verwijten. En 
dat, terwijl B fout is, en niet A.  
 
Een ander voorbeeld. Speler C, die niet zo op 
de hoogte is van de gewoontes van digitale 
klokken, overschrijdt de tijd, omdat hij denkt 
dat hij nu nog een kwartier extra tijd krijgt en 
niet weet, dat een digitale klok die 
automatisch al heeft ingevoerd. Zijn 
tegenstander, D vindt dat zielig, weigert de 
partij op te eisen en wordt boos  op de 
wedstrijdleider die de partij voor hem 
gewonnen verklaart. Ja, die goede D heeft 
niets meer te eisen. Tijdsoverschrijding 
betekent verlies, zegt het reglement en een 
wedstrijdleider die zijn plicht doet, kan niet 
anders doen dan het reglement toepassen.  
 
Je zou haast wensen dat schakers die aan 
wedstrijden meedoen, eerst examen moeten 
afleggen in kennis van de reglementen. Maar 
ja, het aantal leden van de schaakbond  loopt 
al achteruit. 
 

     
 
       GOED VOORBEELD DOET  
              GOED VOLGEN 
 
Het goede voorbeeld kwam van Jan Hoek van 
Dijke, die de maandag tevoren ons vierde 
team een hart onder  riem stak door een vol 
punt te scoren in zijn vooruit gespeelde partij 
tegen Moerkapelle 2. 
 
Gewapend met die punt in de tas togen we op 
vrijdagavond, 19 oktober naar het duistere 
Moerkapelle om daar de plaatselijke jeugd het 
hoofd te bieden. Onder de bezielende leiding 
van moeder Van Elteren en de familie 
Weijermars bloeien daar de jeugdige schakers 
al jaren. 
De heenweg naar De Moer, het onderkomen 
van de club, loopt na een aantal bezoekjes 
gesmeerd, maar de terugweg is altijd een 
crime! Je mag namelijk niet over dezelfde 
straat terug naar de weg leidend naar het 
vertrouwde Rotterdam, maar hoe het in het 

duister dan wel moet via zigzaggende en 
doodlopende straatjes is een kwestie van een 
goede greep of minstens van leven onder een 
goed gesternte! Dat ik hier weer zit is een 
bewijs dat mijn terugreis geslaagd mag heten.  
 
Het wedstrijdverloop  liet aanvankelijk ruimte 
voor groot optimisme. Al spoedig had Emile 
Verhoef een knol van het bord verwijderd en 
Lucian Mihailescu en John Helstone hadden 
ook niet te klagen over hun vooruitzichten. 
Aan de overige borden was het evenwicht nog 
niet verbroken, maar zelf zat ik in de nesten 
toen ik een mogelijke stukwinst voor mijn 
tegenstander te laat zag. Gelukkig had de 
goeierd niks in de gaten en wist ik mijn 
verstoorde denkbalans weer op orde te 
brengen. Na afruil van de grote stukken was 
het gevaar bezworen en kon het punt worden 
gedeeld. De door mij zo verfoeide 
Scandinaviër mondde uit in deze stelling, 
waarin het gewraakte moment aan de orde 
kwam: 
 

        
 
Ik speelde hier 13. Pe4 en kreeg gelijk bijna 
de hik toen ik zag dat ik een stuk ging 
verliezen… Er volgde 13…, Pxe4 14 . Lxe4 
Zwart liet toen na het stuk te innen met 14…, 
f5, gevolgd door f4. Loper e3 staat dan 
bevroren en wacht de reis naar de doos.  Tot 
mijn opluchting speelde zwart 14…, Pd7 Wit 
staat nu moeilijk: f5 dreigt nog steeds en ik 
mocht er niet van uitgaan dat hij zou blijven 
weigeren te zien.Dus: 15. g3, Pf6 16. Lg2, 
Pd5 Nog steeds was ik onder de invloed van 
de kwijtgeraakte kluts en ging verder met 17. 
Lxd5, exd5 
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Wit en zwart werden toen samen miljonair 
met 6 nullen: 18. 0-0-0, 0-0-0 19. h4, Tde8 
20. Tde1, Te4! Ik moest toen goed opletten 
gezien de zwakte van pion g3. 21. Te2, The8 
22. The1, Dd7 Dreigt nu naar g4 te komen. 
23. Lg5 De verlossing is nu nabij! 23…, Dg4 
24. Txe4, Txe4 25. Txe4, Dxe4 26. De3, 
Dxe3 27. Lxe3 Toen bood ik remise aan, 
maar Zwart wilde nog wel effe, dat duurde 
nog 10 onbenullige zetten en toen vond hij het 
zelf ook wel remise.  
 
Emile Verhoef had na 10 zetten al een paard 
afgezadeld van Jojanneke, telg uit het 
Weijermars geslacht. De partij was toen 
feitelijk al beslist, maar er werd nog verzet 
geboden tot aan deze stelling:  
 

           
  
Jojanneke maakte toen het volgende afspel 
mogelijk via 22…, Td8 23. dxc5, Pf6 24. 
Dxd8+, Lxd8 25. Txd8+, Pe8 26. Pd6… 
Zwart gaf toen maar op.  
 
Het was toen 2½-½ voor ons  team en het 
wachten was op het volgende punt, dat van 
John Helstone moest gaan komen.   
Na 21 zetten had John al als slagzin : Bakker 
(zijn tegenstander) is voor de bakker! Kijk 
maar mee! 
 

         
 
John heeft, in tegenstelling tot Bakker, geen 
gebrek aan hout. Er volgde:  
22. Te7+, Kh6 23. f3, Pa6 24. cxd3, Pc5 25. 
Kd2, Tfe8 26. Tc7, Pe6 27. Pxe6, Txe6 28. 
Thc1, Pb5 29. T7c5, Pd4 30. Txd5, Pe2 31. 
Tc7, Tee8 32. Tdd7 
John had hier misschien even de bibbers en 
produceerde uiteindelijk 32…, Pf4 Op dat 
moment wees de tegenstander op John’s 
timewatcher en zei dat ie uitgewatched was! 
En zo verkeerde het punt in verkeerde handen 
en was de stand ineens 2½-1½ in plaats van 
3½-½. Dat was wel even slikken, zowel voor 
John als voor de anderen, die nog aan het 
zwoegen waren.  
 
En het werd zwoegen! Patrick van der Velden 
had al zijn pijlen gericht op de vijandelijke 
veste, maar de boog stond net niet gespannen 
genoeg! Na de 23e zet van wit (Arie 
Hoogduijn) kwam deze stand te voorschijn:  
 

         
 
Patrick had hier kunnen vervolgen met 23..., 
Pxf2 24. Txf2, Lxe3 25. Te1, Lxf2+ 26. Kxf2, 
Txe1 27. Kxe1, maar dat voorspelt niet veel 
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goeds voor zwart.  Hij probeerde het dan ook 
met 23…, Pxe3 24. h4, Dg6 25. Lh5, Pd5 26. 
Df3 Maar dat bleek uiteindelijk ook 
onvoldoende en even later moest hij de vlag 
strijken. En daarmee was de  tussenstand 
gelijk getrokken! (2½-2½) en name de 
spanning grote vormen aan.  Nog 3 partijen 
onderweg en Lucian Mihailescu, in het bezit 
van een kwaliteit extra, maar met een pion in 
de aanbieding. Hij kreeg een aanbod het punt 
te delen, maar hij moest maar even tijd rekken 
om af te wachten hoe de strijd zich op de 
andere borden zou ontwikkelen. Lucian had 
kennelijk het geloof in zijn stelling, na een 
avondje knokken, niet meer helemaal voor 
ogen.  
De rustpauze werd ingelast in deze stelling: 
  

        
 
Na een klein kwartiertje werd er toch tot 
remise besloten. Nog even de vraag 
beantwoorden of er nog wat had ingezeten? 
Een mogelijk vervolg had kunnen zijn: 37…, 
Te8 38. Dxe4, Dc4! 
Wit heeft dan een lelijke penning te 
overwinnen. Een tweetal voortzettingen:  

a. 39. De3, Td8 40. Lb2, Td1+ 41. Kh2, 
Dc2+ 42. Kg3, Td3 en de witte dame 
wordt het slachtoffer van de toren; 

b. 39. e6, Dxe6 40. Df4, De1+ 41. Kg2, 
De4+ 42. Kg3, Dxf4+ 43. Kxf4, Te2 
en zwart zal uiteindelijk wel aan het 
langste eind trekken. 

Maar goed, met de remise was de stand nu 3-
3 en de spanning steeg ten top!   
Gilles Donze had nog steeds de handen vol en 
Jaap van Meerkerk kreeg vanaf het begin te 
maken met een witte raaf, een Albin’s 
tegengambiet. Een oudje uit historische jaren, 

een methode, die zwart aanvalskansen biedt, 
maar of er voldoende compensatie voor de 
geofferde pion kan worden gevonden, is een 
niet goed te beantwoorden vraag. De partij is 
het volgen waard 
          Jaap van Meerkerk –  
          Boudewijn Weijermars 
 
1. d4, d5 2. c4, e5?! 3. dxe5, d4 4. Pf3, Pc6 
5. g3  
Gebruikelijk is hier 5. Pbd2, waarna zwart 
vele mogelijkheden heeft, zoals 5…, Lb4, 
5…, Lg4 5…, Le6 of ook 5…, f6. 
5…, Le6 6. b3, h5 7. Lg2, Dd7 8. Lb2,  
0-0-0 9. 0-0, Lh3 10. Pbd2, Lxg2 11. Kxg2, 
h4  
De wapens zijn geslepen, de strijd is 
ontbrand! 
12. Pxh4, g5 13. Pf3, Dh3+  
 

        
 
De problemen zijn al niet misselijk! 
14. Kh1, g4 15. Ph4, Le7 16. Tg1, Lxh4 17. 
gxh4, Dxh4 18. Tg2  
Allemaal obligate zetjes, niets op aan te 
merken!  
18…, Ph6 
Zwart had hier als keuze 18…, Pxe5 en staat 
dan wel iets beter dan wit. Veel keuze heeft 
wit niet na die zet, misschien b4 of Dc2 of 
Pf1. 
19. Pe4, Pxe5 20. Pg3, f5 
Een nieuwe orkaan is op komst!  
21. Dd2, Pg6 22. e3, dxe3 
Andere mogelijkheden: 22..., f4 of anders 
22..., Dh3 
23. Dxe3, The8 
Nu zijn de kansen gekeerd!.Nu is de beurt 
even aan wit!  
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24. Dxa7, Pf4 
 

       
 
26. Td1+  
Een prachtig spel heeft wit na 26. Da5!, Pxg2 
27. Td1+, Ke6 28. De5+, Kf7 29. Dg7+, Ke6 
30. Dg6+, Ke7 31. La3+, Td6 32. Lxd6+, 
cxd6 33. Dg7+, Ke6 34. Kxg2, Te7 35. Te1+, 
Kd7 36. Txe7+, dxe7 37. Dxh6 en het witte 
paard kan mee galopperen naar de zege!  
26…, Ke7 27. Txd8, Txd8 28. Da3+ 
28. Dxb7 leidt tot remise na 28…, Pxg2 29. 
Pxf5+, Pxf5 30. De4+, Kf8 31. Dxf5+, Ke8 
32. Dg6+, Kd7 33. Lf6, Dxf2 34. Dxg4+, Kc6 
35. De4+, Kc5 36. De5+, Kb6 37. Db5+ enz.  
28…, Kf7 29. Tg1, Pd3 30. Tf1, Pxf2+ 31. 
Txf2, Td1+ 32. Tf1, Txf1+ 33. Pxf1, Df2 
  

        
34. Pg3, f4 
Winnend is 34…, De1+ 35. Kg2, f4 36. b4, 
Pf5 en wit gaat geforceerd mat. Zie 37. Lf6 
(nog het beste), Dd2+ 38. Kf1, f3 39. Dxf3?!, 
gxf3 en mat binnen enkel4e zetten.  
35. Da5, Df3+ 
Zwart heeft beter met 35…, fxg3 36. Dxc7+, 
Kg6 37. Dd6+, Kh5 38. De5+, Kg6 39. De6+ 
en het draait uit op herhaling van zetten.  

36. Kg1, fxg3 37. Dxc7+, Kg6 38. Dg7+, 
Kh5 39. De5+, Pf5  40. De8+, Kh6 41. 
Dh8+, Kg6??  
Wit heeft nu de winst voor het oprapen met 
42. Df6+, Kh5 43. Df7+, Kg5 44. Lc1+, Pe3 
45. Dxf3, gxh2+ 46. Kxh2, gxf3 47. Kg3….. 
Goed was 41…, Kg5! 42. Df6+, Kf4 43. 
De5+, Kg5 44. hxg3, Dd1+ 45. Kf2, Df3+ 46. 
Ke1, Dxg3+ 47. Dxg3, Pxg3 48. Kf2, Pf5! en 
het is nog de vraag of wit kan winnen?  
42. Dg8+?, Kh6 43. Df8+, Kg6 44. Df6+, 
Kh7 45. Df7+, Kh6 46. Df6+? 
De laatste kans voor wit is nu toch weer 
opnieuw 46. Lc1+ en wit wint…. 
46…, Kh7 47. hxg3, Dxg3+ 
En zo werd het dan toch nog remise en 
daarmee 3½-3½… 
 
Het wachten was nog op Gilles Donze, die 
zijn voordeel had uitgebreid en een vrijpion 
ongestoord liet oprukken naar het beoogde 
doel: promotie en een 1-0 score, zodat we 
toch nog met de overwinning huiswaarts 
konden keren! Het noteren liet Gilles op de 
beslissende momenten voor wat het was, 
zodat ik u geen beelden kan voor toveren. 
(4½-3½). 
 
De uitslagen: 
Weyermars, B – Van Meerkerk ½-½ 
Hoogduijn – Van der Velden   1-0 
Droog – De Jong   ½-½ 
Bakker – Helstone          1-0  
Blok – Hoek van Dijke   0-1 
Voerman – Mihailescu             ½-½ 
Weyermars, J. – Verhoef              0-1 
Freeke – Donze               0-1 
           3½-4½ 
 
Overige uitslagen: 
 
Krimpen 3 – De Penning 1            4½-3½ 
De Willige Dame 2 – HZP S’dam 2    3-5 
Unilever 1 – De Pionier 1    3-5 
De stand: 
 
1. Erasmus 4      4    10½ 
2. HZP Schiedam 2     4    10 
3. Krimpen a/d IJssel 3    4     9½ 
4. De Pionier 1     2     8 
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5. De Penning 1     1          11 
6. Moerkapelle 2     1           7½ 
7. De Willige Dame 2     0           6 
8. Unilever 1      0     5     
 
 

        
 
      NOG TIEN RONDEN  
      TE GAAN IN DE VOORRONDE! 
 
Bij het ter perse gaan van dit nummer van Lof 
der Zotheid is er al enig zicht op de plaatsing 
voor de diverse finales van de interne 
competitie! Er zijn nu 7 ronden afgewerkt en 
er resteren er nog tien. Hoog tijd dus voor 
degenen die hun gezicht nog te weinig hebben 
laten zien, of die op achterstand zijn geraakt 
door onverwachte nederlagen! Plaatsing voor 
de A- en B-finales (voor elk is slechts plaats 
voor 8 man) gaat op percentage en er zijn 11 
partijen nodig om daar deel van te kunnen 
uitmaken. Let  dus op uw saeck! 
Na deze 7 ronden is er al een aardige schifting 
teweeg gebracht. Het hoogst genoteerd (alleen 
diegenen, die 5 of meer partijen hebben 
afgewerkt) staan: 
 
Hoogeveen  4½ (5)   90% 
Pietrow  4    (5)   80 
Sturm   4½ (6)   75 
Verhoeven  4½ (6)   75 
De Jong  4½ (6)   75 
Staal   3½ (5)   70 
Heemskerk  3½ (5)   70 
Helstone  3½ (5)   70 
Zij staan op dit moment op de nominatie voor 
de A-finale! Maar dat kan in 1 week 
veranderen.... 
 
En voor de B: 
 
De Jager  4    (6)    65,7 
Flanders  3    (5)    60 
Hoenderdaal  3    (5)    60 
Steenbergen  3    (5)    60 
Weeda   3    (5)    60 
Van der Velden 3    (5)    60 
Bongers  3    (5)    60 

Seeleman  2½ (5)   50 
 
Tot de veel komers behoren ook: 
 
Hooftman  2½ (5)    50 
Hurkmans  3    (6)    50 
Van Kleef  2½ (5)    50 
Rook   3    (7)    42.9 
Melis   3    (7)    42.9 
Pijpers   1½ (5)    30 
Van Meerkerk  1½ (5)    30 
Bosbaan  1    (5)    20 
M. Simons   1    (5)    20 
Plantinga  1    (6)    16.7 
 
Alle anderen zitten op 4 of minder partijen en 
zijn zeker niet uit de race voor een prima 
kwalificatie!  
 

         
 
     LIJDEN IN LEIDEN 
 
Dat deed het eerste tijdens het bezoek aan 
Bobby Fischer uit Wassenaar op zaterdag, 3 
november! Het achttal was al geteisterd door 
het niet beschikbaar zijn van Pietrow en 
Seeleman, maar ging vervolgens nog eens 
diep door het dal aan de diverse borden. De 
wedstrijd werd gespeeld in het 
Denksportcentrum in Leiden. En niet alleen 
onze 2 teams bevolkten de speelgelegenheid. 
Nee, er was ook nog plaats voor LSG 1,2,3 en 
4. Die met hun eerste twee tientallen 
(meesterklasse!) hun competitieronde 
afwerkten tegen ploegen als HSG Hilversum 
en ESGOO Enschede. Voorts ontwaarden we 
ook Purmerend dat slag leverde met LSG 3 en 
ook nog Moerkapelle dat aantrad tegen LSG 
4. 
Hoe voelt het om je te mengen onder al die 
grootmeesters en hun aspiranten? Het valt 
mee! Ze staan op dezelfde vloer, zijn niet 
verheven of zoiets, ze maken zelfs ook 
fouten! En maakten ook gewoon herrie in de 
ruimte aan de  toog als ze behoorden tot die 
groep die klaar was met het opruimen van een 
tegenstander. Nee, Evert, Cor, Rens en ik, 
trouwe volgers van onze coryfeeën, hebben 
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ons prima vermaakt in het voorportaal van het 
Walhalla.  
 
Onze tegenstanders hadden ook kampioenen 
bij zich! In de persoontjes van Julian en Jan 
van Overdam, oud 11en 10 jaar, opgeleid bij 
Schiebroek (!) – een jaar lang door Daniëlle 
toen ze 6 en 5 jaar waren – en nu van zeer 
ongewone sterkte, met respectievelijk 1929 en 
1845 elo punten. Julian is – naar ik meen – al 
landskampioen van zijn jaargang. 
Die Julian dan, die had  wit tegen Arnaud. 
Het is mooi zo’n jong genie aan het werk te 
zien: 
 

Julian van Overdam –  
 Arnaud Wirschell 
 
1. e4, c5 2. Pc3, Pc6 3. f4 
Gelijk van pak ’em beet! Zwart moet 
oppassen, dat hij niet terecht komt in een 
ongunstige variant van het Hollands in de 
voorhand. Alex Vinken, een bekende 
Limburger in het schaakspel in de jaren dat 
uw redacteur ook nog jong was, liet dat trucje 
menigmaal los op niets vermoedende 
tegenstanders… 
3…, e6 4. Pf3, Le7 5. Lb5, Pd4 6. 0-0, Pxb5 
7. Pxb5, Pf6 8. d3, 0-0 9. De1 
Hiermee is al de grondslag gelegd voor een 
niet aflatende aanval op de zwarte majesteit. 
Zwart doet ook van hier af steeds zetten, die 
zijn ontwikkeling nastreven en toch  , en 
toch… de kiem van de nederlaag is al 
zichtbaar!  
9…, d6 
Meer spel geeft 9…, d5 10. exd5, Pxd5  
11. Pe5, a6 12. Pc3, Pxc3 13. bxc3, Dd6 14. 
La3, b5 en zwart staat behoorlijk.  
10. Dh4, Ld7 11. Pc3, Lc6 12. f5, Dd7 13. 
Lh6,e6 14. Pg5 
 

           
 
Beslist is er nog niets, maar de dreiging hangt 
wel in de lucht... 
14…, exf5 15. exf5, Lxh6 16. Dxh6, Tae8 
17. Tf4, De7 
Zwart verlaat zich op De3 om het paard op g5 
te pennen, maar… 
18. Pe4, Lxe4 19. dxe4, De5 20. Th4, Dd4+ 
21. Kh1, De3 
Nu is de penning er dan toch. 
22. Th3, Df4 23. Tf3, De5 24. Taf1 
En nu is de situatie penibel. De knol staat in 
het vrije veld op f6 en kan ook niet gaan 
huppelen.  
24…, Dd4 25. fxg6, fxe6 26. Txf6 
Het mat grijnst zwart aan… 
26…, Txf6 27. Dxh7+, Kf8 28. Dh8+, Ke7 
29. Dg7+, Kd8 30. Dxf6+, Dxf6 31. Txf6, d5 
En zwart, ziende dat mat achter de paaltjes, na 
Td6+, niet valt te realiseren, geeft gelijktijdig 
op. 
 
Van die tijd  af behoefde ik alleen maar te 
wachten op meer nullen. En zij kwamen! Jaap 
Staal was de volgende, die mistroostigheid tot 
metgezel kreeg. Die omstandigheid werd 
zichtbaar na de 22e zet  van zwart: 22…, a7-
a5 
Jaap zag niet aankomen, dat een zwaar zwart 
stuk op b1 in combinatie met een zwarte loper 
op h3 zijn koning zou opknopen… Het vergde 
dan ook wel even flink doorrekenen.  
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23. bxa5, Txa5 24. Dxb5, Txb5 25. a4, Tb4 
26. Ta1, Ta8 27. a5, Txa5! 
Het moment van met schrik ontwaken was 
daar. Txa5 gaat niet, wegens Tb1+ en Lh3… 
Ojee, wat nu nog overblijft is een ruïne… 
28. Tc1, Tb3 
Zet de lopers op slot. 
29. h3, Lb4 
De jacht op de torens is geopend. 
30. Tdd1, Ta2 31. Lf1, Lc3 32. Lg2, Txe2 
33. g4, Lc2 34. Tf1, Lb2  
En na nog enig verweer staakte Jaap de 
hopeloze strijd.  
 
Het nullenfestival werd voortgezet aan bord 1, 
waar Leo Verhoeven zich had opgeofferd aan 
de sterker geachte Frank Erwich. Leo 
spiegelde zich aan de grote Kasparov met een 
Schotse opzet, maar vermocht niet in diens 
voetsporen te treden. Het werd een Schots 
gambiet, waarin 5. e5 tot de 
afkeurenswaardigheden behoort. En dat 
middel gebruikte Leo. Maar ook Erwich 
antwoordde niet op de gebruikelijke  wijze 
(met 5…, d5), maar wist toch zijn pluspion 
over te brengen naar het verdere verloop. 
Leuk was nog dat Leo een kwaliteit offerde, 
maar die ook weer terug kon winnen. Na 29 
zetten bleef hij een paard achter, waar hij 
geen stuk meer  tegenover kon stellen. 
Opgeven dus na 29 zetten. Drie nul was het 
toen al en de moed zakte al in de schoenen. 
Gauw met Evert een borrel halen, dan voel je 
het niet zo erg! Een poosje de grootmeesters 
begluurd, een enkele kennis daartussen 
begroet. Ja, niet zo min over uw redacteur 
denken! 

Ha, een remise, een glimlach waard! Van Leo 
de Jager, overigens in een bloedeloze 
ontmoeting. De deling stond bij de aanvang 
als het ware al vast.  
 
Over de drempel (van de nederlaag) werden 
we getild door Pim Kleinjan, die Pietrow 
verving. Pim , lid van HBS (Houdt Braaf 
Stand), wist een Meraner op het bord te 
brengen, waarin de strijd zich toespitste op 
een teruggebleven zwarte c-pion van Pim. Die 
viel aan de d-pion van wit ten offer. De boer 
rukte vervolgens op naar c6, gesteund door 
een sterke witte loper. Toen een zwart kasteel 
moest wijken, ging ook nog een volgende 
boer met pensioen. 
De strijd werd nog even voorgezet, maar toen 
ook nog een derde pion het perk moest 
verlaten, vond Pim het welletjes. 
Het leed werd nog uitvergroot, toen Cander 
Flanders, aangetreden voor de niet 
beschikbare Jan Seeleman, een 
Dameloperspel (2. Lf4)  energiek bestreed op 
de damevleugel Zelf werd hij  op de K-
vleugel door wit aangepakt, maar erg 
dreigend werd dat toch niet.  In de 
tijdnoodfase greep Cander echter mis: 
 

         
 
Hij besteeg het rijdier op h5 met de g6 pion, 
maar  die was kennelijk te klein voor het 
zadel. Tegenstand had geboden: 37…, Teb6 
38. Pf6+, Txf6 39. exf6, Dxg3+ 40. Kxg3, 
gxf5 en wit staat beter maar moet het wel 
even laten zien.  Nu was het snel klaar met: 
37…, gxh5 38. fxe6, fxe6 39. Tf1, Txa2 40. 
Tdf4  En zwart geeft op.  
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De nog aan de gang zijnde partijen lieten nog 
naar de einduitslag raden. Bij Pieter was 
sprake van kerende kansen, waarbij niet 
duidelijk was, wie de meeste kans had.  
Dat veranderde toen zwart na 32 zetten aan 
zet was:  
 

         
 
Pieter had  31. Te7xe53 gedaan Zwart kan nu 
met 31…, Kf8!!  32. h4,, Txc4 33. f4, Lc7 34. 
Lf1, Tc1  beslissend voordeel  verkrijgen.  
Zwart miste die mogelijkheid en vervolgde 
met: 
31…, Lxf2 32. Te8+, Kg7 33. e5, Lg1+ 34. 
Kh1, Lf2+ 35. Kh2, Lg1+ 36. Kh1 En ik 
noteerde al remise bij mijn aantekeningen bij 
de match, maar zwart ging door met: 
36…, Ld4+ 37. Kh2, Txc4 
Met lopers van ongelijke kleur lijkt spelen op 
winst dan toch zinloos, zeker gezien de stand 
in de wedstrijd… Nu werden  er nog ruim 20 
zetten aan toegevoegd en het einde was toch 
remise.  
Henk de Kleijnen werd overtroefd, want zijn 
tegenstander was toch echt de kleinste! 
Tien jaar was het jochie en van zessen klaar! 
Het werd een mooi frivool frans gevalletje, je 
weet wel zo’n niemendalletje.  
Na 20 zetten besloot Henk tot een 
kwaliteitsoffer. Daar had hij al even op zitten 
broeden. Het was in deze stand: 
 

        
 
20..., Txd6 21. exd6, Dxd6 22. Dc1, Pf6 23. 
Da3, Td8 24. Pf3, Dxa3 25. Txa3, Pe4 26. 
Td1, Pd6 27. Taa1, Pd5  
Zwart gaat nu pion c3 ophalen en daarna met 
de zwarte pionnenvloed aan de gang. Het 
duurde lang voordat de kleinste het opgaf, hij 
bleef 83 zetten presteren in de hoop dat er nog 
een patstand uit zou voortkomen. Maar Henk 
was in dat opzicht zeker de grootste! Hij liet 
zich niet verleiden.  
Al met al een hevig lijden in Leiden. Vijf 
nullen en drie remises….Nog deze maand is 
er mogelijkheid tot herstel als op 24 
november Spijkenisse 2 op bezoek komt. 
 

       
 
  EEN KORTE ROKADE  

 VOOR  3 TORENS 
 
Op de valreep een bekersucces in de RSB. 
Maandag, 5 november,  kwam uit 
Bergschenhoek ”3 Torens” met 4 man op 
bezoek voor de RSB-beker. 3 torens waren 
slechts goed voor 1 korte rokade, in de vorm 
van 2 nullen tegen Hoenderdaal en 
Hoogeveen, Twee remises mochten zij 
meenemen tegen Flanders en Vrolijk. 
Ons team won dus met 3-1. 
 
   0-0-0 
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