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Speelzaal: 
 
Mavogebouw Melanchthon Schiebroek 
Icarusstraat 1 
3054 PM Rotterdam 
 
Bestuur: 
 
- Voorzitter:  Ron Ansem 
e-mail: voorzitter@sv-erasmus.nl 
telefoon:  010 4217510 
-  Secretaris:  Leo Verhoeven 
e-mail: secretaris@sv-erasmus.nl 
telefoon:  010 4613917 
- Penningmeester: Jan Melis 
e-mail: penningmeester@sv-erasmus.nl 
telefoon:  010 4653714 
- Wedstrijdleider 
intern (ad interim):     Ron Ansem 
e-mail: competitieleider@sv-erasmus.nl 
telefoon:  010 4217510 
- Wedstrijdleider 
extern:  Jaap van Meerkerk 
e-mail: wedstrijdleider@sv-erasmus.nl 
telefoon:  010 4213746 
- Jeugdleider: Maarten Versluis 
e-mail: jeugdleider@sv-erasmus.nl 
telefoon:  06 19826767  
- Materiaal:  Arie de Jong 
 
Secretariaat redactie clubblad: 
- Arie de Jong 
e-mail: redactie@sv-erasmus.nl 
telefoon: 010 4823969 
- Redactielid:  Jaap Staal. 
e-mail: jaap@metnaaldenpaard.nl 
 
Website: www.sv-erasmus.nl 
Webmaster:              Jan Hoek van Dijke 
e-mail:  webmaster@sv-erasmus.nl 
 
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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 VAN DE  REDACTIE VAN DE
 
           VAN DE REDACTIE  REDACT
 V 

    VAN DE REDACTIEDe feest

De feestdagen zijn weer achter de rug, de 
heilwensen hebben weer geklonken. 
Aangenomen mag worden dat de laatste 
overblijfselen van de met kwistige hand 
rondgedeelde kerstkransen zijn gesneuveld dagen zij
in de hapgrage monden. Het wordt dus 
hoogtijd ons bezig te houden met het 
nieuwe jaar, dat, zoals altijd, met een in 
raadselen gehulde toekomst voor ons ligt. 
Tijd derhalve even terug te blikken en 
tegelijkertijd een blik in het verschiet te 
werpen! 
Wat bracht ons het oude jaar? Het verlaten 
van  eerst het vele jaren thuishonk van 
onze  deelgenoot Schiebroek/WR en 
daarna van onze nieuwe vereniging 
Erasmus, de Castagnet en de verhuizing 
naar de Melanchtonschool, waar nog de 
schoolse sfeer hangt en het lawaai van de 
leerlingen  s’avonds nog bijna hoorbaar is. 
Het daarbij voorliggende onzekere 
koffiedik kijken heeft nu een wat 
doorzichtiger aanblik aangenomen. We 
zijn al een beetje gewend geraakt! 
Het oude jaar heeft opnieuw niet de zo 
gewenste sportieve successen opgeleverd. 
En ook heeft ons – misschien mede door 
die verhuizing – een aantal leden  verlaten, 
maar er is ook nieuwe aanwas te noteren!  
Binnen boord gehesen zijn Poot, 
Tchavelachvili, J. Simons en Hooftman. 
Filosoferend kom je dan tot de vraag: Wie 
zullen er dit jaar tot de blijvertjes mogen 
worden gerekend? 
Niet Mr. Mulder en Van der Kooij. We 
hebben van hen blijvend afscheid moeten 
nemen, maar zij zullen nog lange tijd in 
onze herinnering voortleven.  
Een club is ook een beetje te zien als een 
permanent doorgangshuis, waarbij de zorg 
zich moet toespitsen op het handhaven van 
het gewenste ledental. Het is te hopen dat 
in het nieuwe jaar velen de voordeur van 
de club zullen weten te vinden, waarbij de 
sleutel van de achterdeur goed uit het zicht 

moet worden gehangen. Daartoe zullen 
zoveel mogelijk bindende factoren in onze 
structuur moeten worden gevlochten. Een 
gezellige club alleen is daartoe niet 
voldoende. Ook in andere opzichten moet 
er aantrekkelijkheid van het lidmaatschap 
uitstralen. Dat kan naar buiten toe in het 
behalen van successen in de KNSB- en 
RSB-competities, naar binnen zullen we 
dat moeten vinden in competitievormen, 
die voor alle leden garant staan voor 
voldoende zuigkracht naar de clubavond. 
Dat geldt zeker ook voor die leden, die 
door welke oorzaak ook zich niet of niet 
voldoende mengen in het verenigingsleven. 
Een band met die groep is zeker dit 
”omroepblad”. Zo blijven ze van ons wel 
en wee op de hoogte en wordt de 
geschiedenis geboekstaafd.   
De lopende interne competitie loopt voor 
wat de voorronde betreft op zijn eind. Er is 
veel strijd geleverd en ook het maken van 
kansberekeningen is onderdeel van het 
geheel! Prettig is te kunnen vaststellen, dat 
het wekelijkse clubbezoek uitstekend is te 
noemen. Blijft nog de vraag: Wie zullen er 
zich plaatsen voor de diverse finales? 
Om met Jaap van Meerkerk te spreken:  
           ”We gaan er voor!” 
 

                             
 
       OPENBARE WEEKLACHT   
     VAN DE PENNINGGAARDER 
 
Deze functionaris, die het meest  
onmisbare ambt vervult in ons 
schaakcollege, heeft met betraande ogen 
(het waaide erg hard) zijn wensen weer 
eens opgebiecht! 
”Zou je, jij met je overtuigende 
schriftelijke zeggingskracht, nog weer eens 
willen wijzen op het verschil in waardering 
mijnerzijds tussen ”spekkers” en 
”ontvetters” van de clubkas? Het aantal 
ontvetters is namelijk van een dergelijke 
omvang, dat onze spaarpot al lang  niet 
meer de vorm van een doorvoed varken 
heeft! Het wordt hoog tijd, dat wat 
klinkende munt het snuitwerk van het dier 
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weer wat opvrolijkt. Anders ben ik 
genoodzaakt leningen af te sluiten. Maar 
de moeilijkheid is dat men in Tiel onze 
club al heeft gesignaleerd en het liefst 
magere varkens uit de buurt houdt, nu de 
Betuwelijn in bedrijf is. Ik zal je geen 
getallen noemen van het aantal lieden, die 
mij het ”bankleven” zo onaangenaam 
maken, want je  voorstellingsvermogen 
voor die materie reikt beslist niet zo ver. 
(het was dan ook een bijna astronomisch 
getal…) Maar je begrijpt me wel!” 
Ik heb instemmend en begrijpend geknikt 
en gedacht: Wie doet zo’n brave man 
zoveel verdriet? 
 
Dus lieden, die zulks aangaat, schaam je en 
oefen van heden af in het trekken van de 
bill-fold. En wanneer daar voldoende 
handigheid mee is verkregen, leg het 
bewijs daarvan niet op de toonbank waar 
de koffie  en andere geneugten worden 
geserveerd, maar denk eerst eens aan die 
betraande man. Deze slagzin vergezelt 
jullie onverlaten in deze  gure maand: 
 
    ”Toon berouw en betaal nu gauw! 
 
7 april is de start van het 
Watertorentoernooi. Deelname alleen als 
kwijting is verleend voor uw volledige 
contributie bijdrage! 
 

                 
 

  BESTUURLIJKE 
          OVERPEINZINGEN 
 
Tijdens de Algemene Ledenvergadering in 
begin september jl. deed het bestuur een 
oproep aan de leden een bestaande 
bestuursvacature te vervullen. Dat ontlokte 
een zodanige stormloop dat het bestuur in 
allerijl een goed heenkomen heeft gezocht. 
Nu het toegebrachte angstcomplex tot 
normale proporties is teruggebracht komt 
het bestuur nogmaals – zij het 
schoorvoetend – tot u! 
 
 

Gezocht worden: 
- een bestuurslid; 
- enkele leden die in de aanloop tot 

een in te richten jeugdtoernooi 
ondersteunend willen zijn; 

- enkele leden die het komende 
Watertorentoernooi willen 
begeleiden. 

Het bestuur wil uit de zich aanmeldende 
leden gaarne een keuze maken! 
 
Het bestuur heeft met vereende krachten 
enige tijd terug het in bezit zijnde materiaal 
geschouwd. Het resultaat van deze 
inspanningen is te merken! Zo is kaf van 
koren gescheiden, hetgeen inhoudt, dat in 
enkele blauwe kratten voldoende goed  
werkend materiaal is opgeslagen voor 
wedstrijd- en intern gebruik. Het niet in 
gebruik genomen overig materiaal is elders 
in het gebouw opgeslagen. De 
werkzaamheid van het bestuur is ook op dit 
terrein onvolprezen te noemen! 
 
Nu is het uw beurt uw onvolprezenheid te 
tonen door er voor  te zorgen, dat we niet 
weer binnen de kortste keren beschikken 
over een ratjetoe aan spellen!  
Zoveel aanslag op uw medewerking wordt 
niet verlangd, dat zeker niet. Maar wij 
rekenen erop, dat u na afloop van de partij 
uw stukken opstelt in de beginopstelling   
(zo ziet u direct of alles compleet is) en er 
tevens oplet, dat het geen stukken bevat 
van het spel, dat aanpalend werd gebruikt  
( zo ziet u of alles wel bij elkaar hoort)! 
Daarna wilt u wel zo verstandig zijn het 
materiaal in het voor de partij geopende 
kistje te doen  en op uw bord te zetten. 
Mocht u digitale klokken ter ondersteuning 
van uw tijdmeting hebben aangewend, 
druk dan even op de knop achterop, zodat 
de batterijen ook de volgende week weer 
van dienst kunnen zijn. 
Het bestuur zal nauwlettend uw 
bereidwilligheid in het oog houden en aan 
het einde van het seizoen de beste 
vrijwilliger op de Algemene 
Ledenvergadering aan u voorstellen! 
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Hoewel het ledental, dat zich wekelijks 
verenigt om elkaar in vredelievendheid op 
schaakkennis te overhoren alleszins 
bevredigend is te noemen, bewandelt het 
bestuur allerlei wegen uitbreiding te 
bewerkstelligen. U kunt zich ook op dat 
terrein begeven! 
U zou,  bijvoorbeeld, in uw omgeving eens 
kunnen nagaan, of er  mensen zijn, die het 
schaakspel kennen of hebben beoefend in 
clubverband. Een volgende stap kan dan 
zijn, dat u die slachtoffers aan hun haren 
naar onze vereniging sleept! Ook die 
inspanningen zullen niet onopgemerkt 
blijven. De grootste aandeelhouder in deze 
ledenwinst, zal op de Algemene 
Vergadering met applaus worden 
voorgesteld!  
 

  
 
         HET VIERDE OP HET  
         RECHTE PAD TERUG 
 
Na te zijn begonnen met 2 overwinningen 
werd tegen het bezoekende Krimpen 3 een 
nederlaag geleden. Promotiedromen 
werden daarmee wreed verstoord. Maar na 
3 ronden is de competitie nog niet ten 
einde! 
Dus welgemoed er maar weer opuit voor 
de vierde ronde, ditmaal een bezoek aan 
De Penning 1 uit Rozenburg.  In de 
Ontmoetingskerk vond de ontmoeting 
plaats! Een kleine speelzaal, niet overal 
even goed verlicht, prima prijzen aan de 
bar, vriendelijke mensen om tegen te 
spelen. Alle voorwaarden vervuld voor een 
mooie strijd. Het werd een spannende 
avond! Aan alle borden werd hevige strijd 
geleverd. Het eerste resultaat kwam van 
Bram de Knegt. Hij speelde tegen De 
Snoo, mar de snode plannen kwamen toch 
van Bram! Een kort partijtje, dus zichtbaar 
in zijn geheel: 
 
       A.P. de Knegt – C. de Snoo 
 
1. d4, d5 2. c4, dxc4 3. Pc3 
Minder goed dan 3. Pf3. 

3…, e6 
3…, e5! Met als mogelijke voortzettingen: 

a. 4. dxe5, Dxd1+, vervolgens 5…, 
Pc6, 6…, Le6, 7…,  0-0-0 enz ; 

b. 4. d5, Ld6 5. e4, Pe7 6. Lxc4, Pd7 
enz.; 

c. 4. Pf3, exd4 5. Dxd4, Dxd4 6. 
Pxd4, a6 enz. 

In alle gevallen met behoorlijk spel voor 
zwart.  
4.  e4, Lb4 5. Lxc4, a6 
Beiden 3 minuten verbruikt. 
6. Pf3, b5 7. Lb3, Lb7 8. Lc2, Pf6 9. 0-0, 
0-0  10. e5, Pd5  
Verbruikte tijd van wit: 15 minuten, van 
zwart 11 minuten…  
 

           
 
Bram vond het tijd voor de klassieke 
beslissing! 
11. Lxf7+, Kh8 
Beter, maar niet voldoende: 11…, Kxh7 
12. Pg5+, Kg6 13. Dd3, f5 14. Pxe6… 
12. Pg5. g6 13. Dd3, Pe7 14. Dh3  
Zwart geeft op. 
 
De snelle voorsprong ging ook al vrij 
vroeg in de avond verloren aan bord 4. Ik, 
want ik acteerde daar, had een licht excuus. 
Ik kwam zo uit m’n ziekbed, wilde spelen 
en niet afzeggen. Zo slecht was ik er nu 
ook niet aan toe! M’n volgende excuus 
was, dat ik onverwacht een sterke 
tegenspeler kreeg! De man had 10 jaar niet 
geschaakt, maar wist er nog alles van! 
Ik vertrouwde op m’n Aljechin en kwam 
na 23 wederzijdse zetten tot de volgende 
stelling, waarin wit 24. Dd4 produceerde:  
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24…, Dxd4 25. Pxd4, Td8 stevent af op 
remise met zelfs misschien betere kansen 
op meer voor zwart. Maar ik wilde het 
bezit van de d-lijn en laste eerst in: 
24…, a6 25. Td1, Td8 26. c5 
In die stelling had ik weer moeten ruilen en 
met Pd7 de stelling egaliseren. Ik kwam  
tot: 
26…, c6 
en overzag: 
27. Dd6!  
Zwart moet nu ruilen en exd6 toelaten. Een 
toekomst die ik niet vertrouwde en na 
dubben en dubben speelde ik: 
27…, f6? 
Waarbij ik opnieuw iets overzag….  
28. exf6, gxf6 
En daar kwam het ”iets”: 
29.Dg3+ 
Gelijk maar opgegeven…. 
En nog was mijn ellende die avond niet 
voorbij! Ik moest ook nog huis… en dat 
bleek een trappenhuis te zijn! 
 
Jaap van Meerkerk kreeg een Gesloten 
Siciliaan tegen zich, die hij kundig 
tegemoet ging. Na vele slagwisselingen 
wist hij een pion voor te komen en kreeg 
hij de veelbelovende stelling: 
 

         
 
32…, Pf5! 
Zwart staat heel mooi!  
33. De4, Df6  
Veelbelovend was: 33…, Te8! 34. Db7+, 
Te7! 35. De4, Pd6 36.Dc6, e4 37. Pf4, d3 
38. Pd5, Dd4+ 39. Kg2, Te5 40. Dc7+, Pf7 
41.Tf1, Tf5 42. Pf4, Db2+ 43. Kh1, De5 
44. Dd7, Dd6 en zwart staat er geweldig 
op!. Maar rond de tijdnood de weg naar de 
winst zoeken is een bijna onmogelijke 
opgave… 
34. Db7+, Pe7 35. De4, Tf8 
Ook hier was een mooie gelegenheid de 
witte dame tot een verklaring ter dwingen, 
met:  35…, Df5!  Maar hoe moeilijk ook 
dan de stelling is bewijst: 36. Pd7, Df2+ 
37. Kh1, Df3+ 38. Dxf3, Txf3 39. Pxe5 en 
de kansen zijn toch wel in evenwicht. 
36. De2, Pd5 37. Te1, Pe3 
Een andere mogelijkheid: 37…, Te8 38. 
b5, Pc3 39. Dc4, Db6 40. Pd3, Dd6 41. 
b6!, Dxb6 42. Pxe5, d3+ 43. Kg2, Db7+ 
44. Pf3, Db2+ 45. Kh3, Pe2 46. Dxd3, Te7 
en er is geen winnaar aan te wijzen.  
38. b5 
Voor de hand lag: 38. Pd7!, Df3 (Df5) 39. 
Pxf8, Dxf8 40. Tb1, Df5 en de witte kwal 
legt gewicht in de schaal. Of toch niet? 41. 
Tc1, De4 42. b5, Db7 43. Tb1, De4 44. 
Ta1, Db7 45. Db2, De4 46. b6 Het ziet er 
dreigend uit! 46…, Pc2!! 47. Ta7+, Kf6 
48. Dc1 Dat moet wel. 48…, Pe1 49.  
Ta2, Pf3+ Nu is 50. Kh1, Ph4+ remise, 
maar ook 50. Kf1, d2 51. Tf2, Kg7! brengt 
wit niets meer dan de helft van de buit.  
38…, Df5 39. Tc1, Tf7 40. Ta1, Dh3 41. 
Pe4, h6 42. b6, Tb7 
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43. Ta7, Dc8 44. Db2, Pc4? 
Wat jammer! Het paard stond zo sterk en 
de winst was in samenhang daarmee 
vrijwel binnen na: 44. Txa7!, bxa6 45. 
Da6!! Met matdreiging en tevens vangst 
van de a-pion… 
45.  Db4, Dc6 46. Txb7, Dxb7 47. Dxc4, 
Dxe4 48. Dc7+, Kf6 49. b7, De1+ 50. 
Kg2, De2+ Remise. 
 
Na deze inleiding begon het nog echtere 
werk! John Helstone bracht ons weer aan 
de leiding en deed dat op een prima 
manier! De opening was een mooie 
Siciliaan in een variatie, die de huidige 
moderne vormen heeft overleefd en zo nu 
en dan wordt aangewend.  De strijd werd 
op 2 vleugels gevoerd en we komen er in 
na 15 zetten. 
 

           
 
Het spel is, zoals dat heet, in evenwicht, 
maar het is duidelijk waar ieders doelen 
gezocht moeten worden.  
16. g5 hxg5 17. fxg5, Le5 18. Kf2 

Een leuke zet: verbindt de torens, waardoor 
het witte spel aan flexibiliteit wint, maar 
zwart grijpt de verenigingsnaam aan! Hij 
gaat over tot penning. 
18…, Dc5 19. Tac1, Ke7 20. h5, Ta6! 
Een verborgen dekkingszet! 
 21. c4, axb3 22. axb3, Lxd4+ 23. Dxd4, 
Dxg5 24. Tcg1, Df6 25. Txg7!, Dxd4+ 26. 
Pxd4, Ta2+ 27. Ke3, Ta3 
 

         
       
De kaarten liggen al wat duidelijker. Wit 
heeft een mooie troef in de h-pion, maar 
zwart heeft ook zo zijn mogelijkheden. 
28. Tb1 
Uit de overmaat aan keuze toch wel de 
minste! Zwart staat beter, dus moet er 
actief gespeeld worden door de witspeler. 
Dus: 28. h6, e5 29. Pf5+, Lxf5 30. exf5, 
Txb3+ 31. Kf2, Tb2+ 32. Kg3, Kf6 33. 
Tg4, Th7 34. Lxb7, Pxc4 35. Txc4, Txb7 
36. Th5 Zwart heeft ook dan nog de beste 
kansen, maar de taak is niet gemakkelijk. 
28…, Pxc4+ 29. Kf2, Pd2 30. Th1, Pxf3 
31. Pxf3, Kf6 32. Tgg1, Th6 33. Td1, Ke7 
34. Td3, Lc6 35. Ke3, Ta5 
De troef van wit gaat op zwart… 
36. Thd1, d5 37. exd5, Lxd5 38. Th1 
Terug, maar nu in de vuurlinie. 
38…, Lc6 39. b4, Tf5 40. Pd4(?), Lxh1 
Wit geeft op. Mooi gespeeld door John! 
 
Jan Hoek van Dijke hield een Collecte, 
maar de opbrengst bleef wat achter. Na 14 
zetten werd een breekijzer ingezet (om te 
zien wat er in de bus zat?). 
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15. e4!, dxe4 16. Pxe4, Pxe4 17. Txe4, 
Pf6 18. Th4, Te8 19. Te1, Ta5 20. Pe5, 
Le6 21. Lh6, Lxh6 22. Txh6, Kg7 23. 
Dd2, Th8 24. Th4, Pg8 25. Df4, Dd6 26. 
Df3, Ld5 
Het zwakke punt bij zwart is f7, maar veel 
heeft wit daar nog niet tegenin gebracht. 
Zwart had hier zelfs 26…, f6 kunnen 
spelen. Dan moet de knol wel wijken naar 
c4, want offeren op g6 is geen goed plan.  
Zwarts laatste zet geeft wit gelegenheid tot 
een valletje. 
27. Le4, Lxe4 
Zwart loopt er in. 
28. Dxf7# 
 
 
Indachtig de kabinetsleuze alles samen te 
doen besloten Patrick van der Velden en ik 
samen te reizen naar de plaats waar de 
rozen bloeien (dat was nog in de tijd dat 
het eertijdse natuurgebied De Beer op het 
eiland Rozenburg nog niet los was van 
Natuurmonumenten en verworden tot 
industriële instandhouding van de 
economie). Waar dat toe leidt? Tot 2 
nullen! Want ook Patrick verloor. Hij kon 
die avond maar niet tot een goed plan 
komen en het initiatief belandde dan ook 
bij zwart. Dat wordt zichtbaar in het 
volgende diagram: 
 

         
 
Goed beschouwd staat wit helemaal niet zo 
slecht! Wit doet er goed aan de pion met 
het paard te slaan: 26. Pxf5 Zwart moet 
dan zoeken naar tegenspel, bijv.: 26…, Pc5 
27. Dh5, Lxf5 28. exf5, Db6 29. a3, Tf6 
30. b4, Pa4 31. Pb3, Tdf8 32. Pxd4, exd4 
33. Dg4, Pc3! (dekt indirect d4) 34. Tde1, 
Txf5 en de zaken zijn niet duidelijk. 
26. exf5, Ld5 27. Dg4, Pf6 28. Lxd5+? 
Hier gaat het fout. Goed was: 28. De2, 
Lxg2 29. Pxg2, Pd5 30. Dg4, Pc3 31. Tde1 
met gelijke kansen.  
28…, cxd5 29. De2, Pe4 30. Dd3 
Te proberen was nog: 31. Txd4?!, exd4 32. 
Dd3, Tc8 (32…, Dc3 33. Pe2, Dxd3 34. 
cxd3) 33. Dxd5+, Kh7. Ook dan staat 
zwart er beter voor. 
30…, Dc5 31. Pe2, Pxf2  
Beter nog eerst inlassen: 31…, g5  
32. Txf2, Lxf2+ 33. Kg2, e4 34. Dc3, De3 
35. Pg6 
Wit ziet het niet meer.... Ruilen had nog 
soelaas gegeven, maar zwart staat dan toch 
wel heel goed (35. Dxe3, Lxe3 36. Pg6, 
Tfe8) Na de tekstzet gaat het snel! 
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35…, Dxe2 36. Td2, De1  
Wit geeft op.  
Het was nu zaak de verkregen voorsprong 
van 1 punt over te brengen naar de 
eindscore. 
 
Lucian Mihailescu haalde uit de opening 
een pion voordeel, maar verderop in het 
middenspel ging deze plus weer verloren.  
 

          
    
Een leuk moment in de partij deed zich 
voor na 23 zetten. De heer Sonneveldt, ja 
die was het, moest hier kiezen: een pion 
prijsgeven of de te verliezen kwal 
compenseren. Het werd het laatste! 
24. Txc5, Pxe5 25. fxe5, Lb6 26. Pe4, 
Lxc5 27. Lxc5, Ted8 28. Ld6, f5 
Inleiding tot een moment van afgrijzen… 
29. exf6 e.p., gxf6 30. Le7 
Wit krijgt nu nog meer compensatie! Maar 
het werd nog erger! 
30…, Td7?? 
Lucian moet hier gedacht hebben 2 
stukken te krijgen voor zijn toren, maar dat 
ging mooi (in dit geval lelijk) niet door. 
 

           

31. Pxf6+, Ke7 32. Pxd7, Kxe7 33. Pe5 
En nu staat zwart 2 pionnen in de min! 
33…, Kf6 34. Pf3, Tg8 35. Pd4?, Lxh3 36. 
Tf1+, Ke5 37. Tf2  
Tot zover opgetekend. Even later bood 
Lucian remise aan (in ondertal!). Er werd 
doorgespeeld tot slechts de koningen 
restten! En toen was het echt remise.  
 
Tenslotte was er dan Gilles Donze. Aan 
hem de taak ons in veilige haven te 
loodsen. Na lang ploeteren ontstond na 44 
zetten het volgende eindspel: 
 

           
 
Het voordeel voor wit is slechts gering. Is 
de partij te winnen of moet genoegen 
worden genomen met remise? Gilles koos 
voor de veilige weg: 
45. Dc1, Pe8 46. Dd1, Kf8 47. Kg1, Dc5+ 
48. Kf1, De5 49. De2, Dxe2+ 50. Kxe2 
Met de dames van het bord is er geen 
vuiltje meer aan de lucht. Slechts de klok 
kan het feest nog bederven. We gingen de 
match toch nog winnen!  
50…, Ke7 51. Ke3, Kd6 52. Kd4, f6 53. 
g4, g5 54. Le4, h6 55. Lf3, Pc7 56. Kc4, 
Pe6 57. Kc3, Pc7 58. Kc4, Pe8 
Toen sprak zwart het verlossende woord: 
Remise? Ja, dus.  
 
Uitslag: 
De Penning 1 – Erasmus 4     3½-4½ 
 
Verheugd over de uitslag spoedden we ons 
naar buiten, waar uw redacteur in het 
donker het aantal treden buiten de kerk 
onvoldoende inschatte en deze misstap 
moest bekopen met een daverende klap 
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languit tegen het asfalt…. De 
verenigingshechtheid toonde zich door mij 
met vereende krachten overeind te hijsen. 
Inmiddels ben ik geheel hersteld met dank 
voor uw alom betoond medeleven! 
 
De overige uitslagen in 2D:  
 
Krimpen a/d IJssel 3 – De Pionier 1 5½-2½  
De Willige Dame 2 – Unilever 1      3½-4½  
Moerkapelle 2 – HZP Schiedam 2 5-3  
 
Allemaal verrassende uitslagen! We zijn 
dus nog niet uitgeschakeld. 
 
Ziehier de stand: 
 
1.  Krimpen a/d IJssel 3 8 19½ 
2.  HZP Schiedam 2  6 19½ 
3.  Erasmus 4   6 18½ 
4.  De Pionier 1  4 16 
5.  Moerkapelle 2  3          15  
6.  De Willige Dame 2 2 14 
7.  Unilever 1   2 11 
8.  De Penning 1  1 14½ 
 
Restprogramma: 
 
28/1 Erasmus 4 – De Willige Dame 2 
18/2 Erasmus 4 – De Pionier 1 
31/3 HZP Schiedam 2 – Erasmus 4  
 
Van belang ook: 
28/1 HZP Schiedam 2 – Krimpen / IJssel 3 
Nog spanning te over!  
 

       
 
     FALENDE FRITZ 
 
   Kale Harry 

Wim van Sonsbeek kun je niet anders 
zien dan als  tragische figuur. De man 
speelt een niet onaardige partij, maar 
beëindigt die in negen van de tien 
gevallen met een gruwelijke blunder. 
Zelden heeft iemand zo weinig loon 
naar werken gekregen. 

 

Na zijn zoveelste nederlaag kwam hij naar 
mij toe. ”Harry, ik bedank als lid. Ik leer 
het nooit.” Het kostte me heel wat moeite 
om hem om te praten. Hij zou misschien 
gebaat zijn met een goede trainer, dacht ik, 
of mogelijk zelfs een goede psycholoog.  
Ik bracht de zaak ter sprake in het bestuur. 
Onze penningmeester had nog wel een 
potje over. ”We kopen een Fritz 10 voor de 
vereniging en geven hem aan Wim in 
bruikleen. Fritz heeft een uitstekend 
trainingsprogramma.” 
En zo kreeg Wim van ons Fritz te leen. Na 
twee weken bracht hij hem terug. 
”Ben je volleerd?”, vroeg ik. 
”Nee. Op een gegeven moment komt er 
een foto van een mannetje met een dikke 
kop en een grote sigaar en die zegt: ”Dat 
was een slechte zet, Wim.” Toen hij dat 
honderd keer had gezegd, ben ik er mee 
opgehouden. Dat ik verlies, is tot daaraan 
toe. Maar ik laat me niet betuttelen. En 
zeker niet door zo’n ouwe.”   
 

       
 
       HET EERSTE INGEPOLDERD 
 
Het late decemberbezoek van ons eerste 
team aan het ondergelopen land in de 
Zuiderzee, deed ons vlaggenscheepje 
zinken. Wie er nog naar om wil kijken, kan 
terecht in het museum in Schokland, waar 
de spanten zijn te bezichtigen.  
Almere was zaterdag, 15 december, het 
doel. De Tom Tom riep tegen Henk de 
Kleijnen enkele malen dat ie moest 
omkeren. Hij klopte in arrenmoede aan aan 
(een Toontje Hermans!) een woonhut, al 
waar hem omstandig met de landkaart van 
Almere op tafel, werd uitgelegd, waar te 
gaan! Hij was op tijd binnen. 
Best een mooie speelgelegenheid daar. 
Nieuwe steden hebben burgemeesters met 
een vooruitziende blik. Niet alleen bouwen 
zij grote  (niet renderende) sportpaleizen 
(die dan ook prompt leeg komen te staan) 
en denksportcentra, maar ook hebben zij 
nut van warmwaterpompen voor 
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huishoudelijk gebruik zonder vergunning! 
Maar gaat het nu niet om.  
Jaap Staal was er niet. Die zat in een 
Manchesterse broek bij de kachel in 
Albion. Pim Kleinjan was er wel, hij mocht 
voor Jaap invallen.  
 
Het werd een middagje emotie! Henk, het 
laatste binnen, het eerste klaar. Hij moest 
tegen een zekere Hazenberg. Nooit slecht 
zo tegen de Kerstdagen! Het werd een 
drijfjacht, maar wild kwam niet echt in 
beeld voor de korrel. Aan beide kanten 
liepen honden en hazen te hoop. Maar ze 
wisten elkaar niet te bereiken. Toen er een 
bepaalde status quo was bereikt, gingen de 
jager en de haas naar huis.  
Twintig zetten waren historisch geworden, 
toen de jager de haas zag naderen! 
 

         
 
21. De3, h5 22. Dg5, Dd7 23. b5. Pa5 24. 
h4 
Henk spoedde zich naar mij toe met de 
vraag: ”Wat moet ik doen? Ik kan remise 
nemen.”  Het antwoord was duidelijk en 
een uitkomst voor alle captains, die op 
zo’n moment in gewetensnood komen:  
”Zo vroeg in de match kan niets worden 
afgewogen ten opzichte van de andere 
partijstanden, dus roep de ober maar: 
Aannemen!” En zo geschiedde: 
24…, Lh6 
De haas is nu voor de loop! 
25. Df6. Lg7 
Het geweer ketst: remise! 
 

Ook op jacht: Leo de Jager! Maar op hem 
was zelf al geschoten; de tegenstander had 
uitgevogeld hoe Leo speelt en counterde  
dus naar behoren! Omdat iedereen het al 
weet – en voor de enkeling die dat 
tegenspreekt – het totale gebeuren: 
 
         M. van Niel – L. de Jager 
 
1. e4, e6 2. d4, d5 3. e5, c5 4. c3, Pc6 5. 
Le3, Db6 6. Dd2, cxd4 7. cxd4, Ld7 8. 
Pf3, Tc8 9. Pc3, Pa5 10. Tc1, Lb4 11. 
Ld3, Pc4 12. Lxc4, Txc4 13. 0-0, Pe7 14. 
a3, Lxc3 15. Txc3, Txc3 16. Dxc3, 0-0 17. 
Dc5, Pc8 18. Ld2, Dxc5 19. dxc5, Pe7 20. 
Pd4, Pc6 21. Pxc6, bxc6 
U ziet, er is geen woord Frans bij!  
  

        
 
Het was nog maar even na Henk’s 
vervoegen bij mij, of daar kwam ook Leo: 
”Ik krijg  remise aangeboden. Wat mag ik , 
kan ik, wil ik, wil jij?”  U kent mijn 
antwoord in zo’n situatie! En zo stond het 
na weinig tijd: 1-1 
 
Een nieuw uur verstreek. De meegebrachte 
broodjes waren op. Toeschouwers hadden 
zich gemeld in de zaal: Cor van As en 
Rens Hesselmans hadden ook de reis 
gemaakt, verversten zich regelmatig aan de 
bar en drentelden – zo ook Daniëlle, die 
Henk op zijn reis had vergezeld en hem 
een duwtje naar de woonhut had gegeven -                        
tussen de borden rond.  Daniëlle pas later, 
die moest eerst haar kerstkaarten nog 
adresseren. Dat uur verstreek en toen 
kwam Andrzej aangelopen: ”Het is remise”  
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Hij bracht gelijk zijn analyse mee. 
 
        A. Pietrow – C. van Drunen 
 
                        Aantekeningen A. Pietrow 
 
1. e4, e5 2. Pf3, Pc6 3. Pc3, Pc6 4. Lb5, 
Pd4 5. Pxd4, exd4 6. e5, dxc3 7. exf6, 
Dxf6 8. dxc3, De5 
 

        
 
Staat in alle theorieboeken als het beste. 
Toch lijkt mij sterker: 8…, c6 9. Ld3, d5 
9. Le2 
Na 9. De2 kan de remise getekend worden.  
9…, Lc5 10. 0-0, 0-0 11. Lf3, c6 12. Te1, 
Df6 13. Le3, Lxe3 14. Txe3, d5 15. Lg4, 
Lxg4  
15…, Le6 16. Lxe6, fxe6 17. De2, Tae8 
18. Te5 ~ 
16. Dxg4, Tad8  
 

         
 
17. Db4 
Misschien sterker direct: 17. Tae1!?, d4? 
(17…, a6!) 18. cxd4, Txd4 19. Dc8! En 
zwart verliest een pion. 

17…, b6 18. Tae1, d4 19. cxd4, Dxd4 20. 
De7, Dd7 21. Td3 
De stelling is volkomen gelijk, maar wit 
probeert  nog even.  
21…, Dxe7 22. Txe7, Txd3 
Na 22…, Tfe8?! 23. Tdd7, h6 24. Txe8+, 
Txe8 25. Kf1, a5 26. Td6 heeft wit nog 
kansen.  
23. cxd3, Ta8 24. Kf1, Kf8 25. Tb7, c5 
26. b3, g6! 
Laatste moeilijke zet. Nu is remise 
onvermijdelijk.  
27. Tc7, Td8 28. Txa7, Txd3 29. Ke2, 
Rd6 30. a4, Td4 31. a5 
Remise.  
 
Rond 4 uur de vooruitzichten eens 
opgenomen. Wirschell en Sturm stonden 
goed, Verhoeven wat minder maar binnen 
de remisemarge, Pim Kleinjan had wat 
probleempjes en bij Seeleman onduidelijk. 
 
Plotseling gaf Arnaud Wirschell zijn partij 
remise, toen de tegenstander dat 
voorstelde. Het gevoel zei, dat er 
misschien meer in had gezeten. Maar de 
spelers hebben zich in de partij ingeleefd 
en staan er dan gevoelsmatig ook anders 
tegenover.  
 

        
 
Deze stelling was bereikt na 29 zetten van 
wit (Dd2-c2). Kan zwart wat bereiken? We 
nemen de volgende zetten voor waar aan: 
29…, Dxc2+ 30. Kxc2, Ld4 31. Th2, a5 
32. Kb3, a4+ 33. Kxa4, Lxb2 34. f4, Lc1 
35. fxg5, Lxg5 36. Te2, Ta8+ 37. Kb5, Lf6 
38. Kc6, Ta6+ 39. Kb7, Ta3 40. Kc6, Le5 
We zijn dan aan de fictieve tijdcontrole en 
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mogen dan constateren dat er inderdaad 
niet meer in heeft gezeten dan remise.   
 
Pieter Sturm had een mooie stelling 
opgebouwd, die na 25 zetten er als volgt 
uitzag: 
 

          
 
Hij speelde de aangewezen zet: 
26. c5 
Andere zetten dan een kwaliteitsoffer 
brengen zijn voor zwart ongunstig. 
26…, Txb2 27. Dxb2, Txd4 28. Dxb7 
Een betere voortzetting was hier: 28. c6!, 
Tb4 29. Dc3, La8 30. Pd7, Da4 31. Dd3!, 
g6 32. Txe6!, Td4 33. Dxd4, Dxd4 34. 
Txd4, fxe6 35. Pxf6+, Lxf6 36. Tc4 en wit 
heeft uitstekende winstkansen.  
28…, Txd1 29. Txd1, Dxc5+ 30. Kg2, 
Dxe5 
Zwart heeft nu compensatie in de vorm van 
een bouwvallige witte koningsstelling.  
31. Dc8+, Lf8 32. Dxa6, g6 33. Dd3, Ld6 
34. f4, Db2+ 35. Td2, Db7+ 36. Kh3 
(Gedwongen) 36…, Dh1+ 37. Th2, Dg1 
38. Tg2, Dh1+ 39. Th2, Dg1 40. Tg2, 
Dh1+ 
En ook deze partij eindigde in remise.  
(2½-2½) 
 
Zouden er dan geen beslissingen vallen?  
 
Jan Seeleman had een hele kluif aan C. 
Kruif. Het werd een Spaanse oefening, 
waarin het gedachtegoed van Tsjigorin, 
van een dikke eeuw geleden,  nog eens ten 
tonele werd gevoerd. Zo’n 20 zetten werd 
een klassieker gevolgd. Lang werd 
gestreden om het bereiken van een 

voordelige positie en die leek zich rond zet 
30 af te tekenen. 
 

        
 
Jan had zijn kasteel tussen de boeren 
geplaatst en de b-pion is ”opgeschreven” 
en de d-pion blijft een bron van zorg. 
Bovendien gaat ook de zwarte a-pion nog 
ter ziele.  
30…, b4 31. Tb5, Dd7 32. Txb4, Dxf5 33. 
Ld3 
Een betere methode was: 33. Txa4, Pe4 34. 
Dd4!, h6 35. Ta5, Td8 36. b4, Pg5 (Wit 
moet nu rekening houden met Dxh3 
(gxxh3, Pf3+) 37. Ta7, Te8 (37…, Pe6 38. 
Dh4) 38. Dd3!, Pe4 39. f3, De6 40. Ta6, 
Pd6 41. Ta5, Pf5 42. Txd5... enz.  
33..., De5 34. Dc1, Ta8 
De tijdcontrole naderde en het spelpeil 
zakte.... 
35. De3  
Beter 35. Lc2. 
35…, Dh5  
Zwart kon hier de dames ruilen en nog veel 
verzet bieden! 
36. g4, d4 37. gxh5! 
37. Df3, Da5 
37…, dxe3 38. fxe3, Pd5 39. Te4 
Beter 39. Td4!, Pb6 (39…, Pxe3 40. Kf2) 
40. Le4, Tb8 41. Tb4, g6 42. hxg6, hxg6 
43. Lc6 en pion a4 gaat verloren.  
39…, Pf6 40. Te5, Kf8 
De tijdcontrole voor de eerste tranche was 
achter de rug en de strijd ging 
onverminderd voort! Ook de laatste 
tijdcontrole kwam in zicht en met behulp 
van Henk de Kleijnen werden alle zetten 
aan het papier toevertrouwd! Wit kreeg 
twee h-pionnen , die gesteund door een 
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verkeerde loper geen kans maakten op 
promotie, maar er werd door  gespeeld  tot 
het bijna bittere einde. In totaal werden 94 
zetten gedaan! En dat allemaal in de tijd 
van het toegemeten laatste uur. 
De eindstand! 

         
Een vergelijkbare stand was al te zien rond 
de 76e zet… 
Daarmee was de stand nog steeds gelijk en 
was geen enkele partij verloren of 
gewonnen! De beslissing over de wedstrijd 
moest vallen aan bord 4, waar Leo 
Verhoeven zich verdedigde tegen Richard 
van ’t Schip. De partij vorderde niet, wat 
wel vorderde was de tijd! Vierentwintig 
zetten waren aan het papier toevertrouwd 
en de laatste vijf minuten voor de eerste 
tijdcontrole gingen in. De witspeler had 
nog wel wat meer  tijd, maar noteerde ook 
niet meer nadat de vijf minuten spertijd 
waren ingegaan. Ik mocht verwachten dat 
de wedstrijdleider zou gaan noteren, maar 
dat gebeurde niet, dus nam ikzelf als 
toeschouwer maar papier en pen in de 
hand! Na de 29e zet van wit was dit de 
stelling: 
 

      

Er volgde: 
29…, Txa4 30. Txb7, Ta1+ 31. Tb1, 
Txb1+ 32. Dxb1, Dc7 33. c4, Tb8 34. 
Tb3, Txb3 35. Db3, Pe3 36. De3, Dd6 37. 
Pf3, h6 38. c5, Dd5 39. Dc3, Dc6 40. Kf1, 
Db5+ 
Hier was al voldaan aan de eis van de tijd, 
maar omdat er niemand dan ik schreef en 
als niet betrokkene niets mocht zeggen, de 
wedstrijdleider bleef toekijken en niet 
ingreep, werd er doorgespeeld en 
doorgespeeld…. 
41. Ke1, Dc6 42. Kd2, h5 43. Kc2, De4+ 
44. Dd3, Dc6 45. Dc4, De4+ 46. Dd3, Dc6 
47. Dc4, De4+ 48. Dd3 
Hier was al sprake van 3x maal dezelfde 
stelling! 
48…, Dc6 49. Dc4  
Hier constateerde de witspeler, dat Leo 
door de 0.00 was gegaan en dus eiste hij 
wegens tijdsoverschrijding de partij.  
De wedstrijdleider vroeg aan mij (!), 
hoeveel zetten er waren gedaan: Bijna 50, 
zei ik…. 
Op een neutraal bord werd de stelling 
gecontroleerd en juist bevonden: Wit had 
de 49e zet gedaan.  Er werd niet 
geconstateerd door de wedstrijdleider dat 
3x maal dezelfde stelling was ontstaan 
tijdens de partij en ik mocht niets 
zeggen…. De heren gingen weer achter het 
wedstrijdbord , Leo deed: 49…, De4+, 
drukte de klok in en stelde vast: 3x maal 
dezelfde stelling, ik eis remise!. 
De witspeler antwoordde: u hebt de klok 
ingedrukt, uw eis is niet terecht…. En hij 
verzonk in gepeins, ongeveer een half uur. 
Misschien wachtte hij eerst de uitslag van 
de partij van Jan Seeleman af. De 
wedstrijdleider ging intussen in de 
papieren na, wat het reglement er van zei. 
Zonder de spelers in te lichten, zei hij, dat 
eerst de wedstrijdleider had moeten 
worden geroepen, alvorens de klok in te 
drukken. Ja, dat behoefde hij mij niet te 
zeggen. Maar ik ben toeschouwer, mag 
niets zeggen en mij nergens mee 
bemoeien! 
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De partij ging verder: 50. Kb3, Db1+ 51. 
Ka4, Da1+ 52. Kb4, Lf6 53. Dc3, a5+ 54. 
Kc4, Da2+ 55. Kb5, Dxf2 
56..., Ld8! 
56. c6, De2+ 57. Kc5, Le7+ 58. Kb6, a4 
59. c7 
Op dit moment werd wit een 2e dame 
aangereikt…  
Nog enkele zetten werden uitgevoerd, toen 
gaf Leo op.  
Een uitermate onbevredigend verloop van 
de finale van deze partij. De wedstrijd had 
verdiend te eindigen in een gelijkspel, 
maar de feiten spraken in ons nadeel.  
 
De persoonlijke resultaten op een rij: 
 
Pietrow -  Van Drunen ½-½ 
Wirschell – Blijstra  ½-½ 
Sturm – Woudsma  ½-½ 
Verhoeven – Van ’t Schip  0-1 
Seeleman – Kruijf  ½-½ 
De Kleijnen – Hazenberg ½-½ 
Kleinjan – v.d. Kamp  ½-½ 
De Jager – van Niel  ½-½  
           3½-4½ 
 
De stand:  
 
1.  Messemaker 1847 1 9    31 
2.  Voorschoten  8    24 
3.  Rotterdam 2  6    24½ 
4.  Bobby Fischer  6    22½ 
5.  Spijkenisse 2  6    21 
6.  Almere   5    18 
7.  Erasmus 1   4    17 
8.  Utrecht 3   3    13 
9.  Botwinnik   2    18½ 
10.Oegstgeest 2  1    10½ 
 

                              
  
               JAARAFSLUITING 
 
Het afsluiten van de activiteiten dit jaar 
stond weer in het teken van de 
Kerstviering. Onze speellocatie valt onder 
de schoolwetten, dus zijn de 2 laatste 
maandagavonden niet beschikbaar voor 

schaken. 17 december werd daarom het 
strijdtoneel om het binnenhalen van 
kerstkransen en dito staven. Rechtgeaarde 
schakers laten zich door niets weerhouden 
en een flink aantal leden had zich dan ook 
verzameld aan de start van het festijn.   
De modus was bekend: groepen van 4 
spelen eerst een halve competitie 
snelschaak met 5 minuten bedenktijd. 
Daarna pauze, waarin de flessen wijn van 
Damhuis en consorten worden 
aangesproken, waarna iedereen in elke 
groep simultaan geeft tegen de anderen uit 
zijn groep. De resultaten van de 2 
disciplines worden opgeteld, zodat de 
prijswinnaars kunnen worden gehuldigd! 
 
Er kwamen 28 mannen en 1 vrouw aan de 
start, goed voor 6 poules van 4 en 1 van 5. 
Zij werden, zo goed en zo kwaad als 
mogelijk naar de stand van de interne 
competitie, verdeeld over de groepen. Er 
werd, zoals dat heet, geanimeerd (en 
zonodig gereanimeerd, wanneer de schrik 
te hevig insloeg) gestreden. 
 
Groep 1 
1. Verhoeven  7 
2. Seeleman  6½ 
3. Hoogeveen  4 
4. Helstone    ½ 
 
Groep 2 
1. De Jager  8 
2. De Kleijnen  7 
3. Hoek van Dijke 2 
4. Mihailescu  1 
 
Groep 3 
1. Flanders  6½ 
2. De Jong  6 
3. Kleinjan  3 
4. Stolk  2½ 
 
Groep 4 
1. Talmon  6 
2. Steenbergen 6 
3. Van Rijn  4½ 
4. Van Meerkerk 1½ 
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In deze groep werd nog een keer 
gesnelschaakt tussen 1 en 2, met 
bovenstaand resultaat! 
 
Groep 5 
1. De Korte  5½ 
2. Pijpers  4½ 
3. Cogenbach  3 
4. Doedens  2 
 
Groep 6 
1/2/3 
1.Van As, Ansem en Tchavelachvili 5 
4. Hurkmans 3 
Hier werd het beschikbare prijzengoed 
onderling verdeeld. Peter kreeg de doos. 
Hij had nota bene voor alle prijzen 
gezorgd! Waarvoor hier nog dank! 
   
Groep 7 
1. Witvliet    9½ 
2. M. Simons    7½ 
3. J. Simons/Plantinga  4 
5. Hesselmans    1 
 
Niemand puntloos, maar sommigen toch 
wel een illusie armer! Iedereen de donkere 
avondlucht in, de Kerst en het Nieuwe Jaar 
tegemoet. Voorzitter Ansem zwaaide allen 
uit met de beste wensen.  
 
 

      
 
        SCHAKEN IN DE MARGE 
 
Waar we worden overstroomd met partijen 
van de ”groten” uit de schaakwereld, die 
tot onze verbeelding spreken, worden ook 
op het niveau van de gemiddelde 
clubschaker potjes schaak afgeleverd, die 
zeker degenen die het product hebben 
afgeleverd veel voldoening schenken.. 
 
Uit die omgeving stamt een partij, gespeeld 
op 12 november 2007, uit de ontmoeting 
Erasmus 4 – Krimpen a/d IJssel 3. 
Hoofdrolspeler onze Gilles Donze, die aan 
bord 7 ons op  de volgende partij vergast.  
     

       Eduard Hoogenboom (1763) – 
       Gilles Donze (1724) 
 
1. e4, c5 2. Pf3, d6 3. d4, cxd4 4. Pxd4, 
Pf6 5. Pc3, a6 6. Le3, e6 
De Non-draak, de oude vertrouwde 
Scheveninger! 
7. Le2, Dc7 8. 0-0  
Nog zo’n oude voortzetting: de Paulsen-
variant. En die dateert ook al uit de 19e 
eeuw! 
8…, b5 9. Pb3 
Hier had Paulsen een ander idee! 
Namelijk: 9. f4!, Pbd7 10. g4! Zoals de 
ook al oude vechtjas Richter aanhing! 
9…, Pbd7 10. a3, Lb7  11. Dd3 
Nu wit nog geen f4 heeft gespeeld, heeft 
pion e4 dekking nodig anders dan met Lf3. 
11…, Le7 12. f4, 0-0  13. Lf3, Tac8 14. g4 
We zijn nu weer beland in de denkpatronen 
van Richter! En die wist wat aanvallen 
was! 
14…, h6 15. Tad1, Tfd8 16. De2, Pb6 17. 
Dg2, Pc4 18. Lc1, d5 
Een methode om stukken te activeren is 
ook – en misschien te prefereren – 18…, 
Pd7 19. Td3, Lf6 20. g5, hxg5 21. fxg5, 
Le5 22. Lh5, g6 23. Lg4, Pc5 
19. g5  
Naar een wat voordeliger eindspel voor wit 
leidt: 19. exd5!, Pxd5 20. Pxd5, lxd5 21. 
Lxd5, Lc5+ 22. Pxc5, Dxc5+ 23. Df2, 
Dxf2+ 24. Txf2, Txd5 25. Txd5, exd5 26. 
Te2  
19…, hxg5  
19…, Pxe4?! 20. gxh6, Lf6 21. hxg7, Pxc3 
22. bxc3, Lxc3 23. f5, Lf6 24. fxe6, fxe6 
25. Lh5, Db6+ 26. Df2, Dxf2+ 27. Txf2 en 
wit staat zeker niet slecht, eerder beter.  
20. fxg5, Pxe4 21. g6, Db6+ 22. Kh1, f5 
23. Dh3, Pf6 24. Pd4, Pe5 
Beter nog: 24…, Lc5 25. Pce2, Te8 26. c3, 
Ld6 27. Pg3, Lxg3 28. Dxg3, f4! 29. Dg5, 
e5 30. Pf5, e4 31. Lg2, f3 32. Lh3!, e3 
Zwart staat nu prachtig! (33. Pxe3, Pxe3 
34. Lxe3, Dxe3 35. Dxe3, Txe3 36. Lxc8, 
Lxc8) 
25. Le3 
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25…, Pxf3 
Hoe de stelling kan omslaan laat zien: 
25…, Lc5 26. Lg5!, Td7 27. Pce2, Pxg6?! 
28. Lxf6, gxf6 29. Tg1!!, Tg7 30. Dh6! En 
wit heeft mooie vooruitzichten! 
26. Pxf5, d4 27. Pxe7+, Kf8 28. Dh8+ 
Prachtig is hier: 28. Pcd5!!, Lxd5 29. Pxd5, 
Txd5 30. Dh8+, Ke7 (30…, Pg8 31. Lxd4, 
Dc7 32, Lc3 en wit wint) 31. Dxg7+, Kd6 
32. Lf4+, e5 33. Dxf6+, Kc7 34. Df5!, Dd6 
35. g7!, Dd7 36. Dh7 en wit wint… 
28…, Kxe7 29. Dxg7+, Kd6 30. Dxf6, Tf8  
30…, Pg5+!! 31. Tf3 (31. Kg1?, Ph3#) 
31…, Lxf3+ 32. Kg1, Lxd1 33. Lf4+, Kc6 
en zwart wint…. 
31. Dg7, Pg5+ 32. Kg1 , Txf1+  
32…, Ph3#!!! 
33. Txf1, dxe3 
33…, Ph3#!!! 
 

        
 
Wit geeft op. 
34. Td1+, Ld5 35. Kf1 was nog mogelijk 
geweest. Zwart staat dan goed, maar nog 
niet direct gewonnen.  
Een inhoudrijke partij!. 

       
 
          HET DERDE NOG IN 
          HET RECHTE SPOOR 
 
Het derde team is het nieuwe jaar 
overtuigend in gegaan. Het op papier 
zwakkere Shah Mata 3 werd op 7 januari 
op een indrukwekkende 6-2 nederlaag 
onthaald. Maar misschien mag deze uitslag 
wel wat geflatteerd worden genoemd… 
Enkele gewonnen staande partijen voor de 
Zuiderlingen vielen ons  - hoe bestaat het -
toch ten deel! 
Opvallend was dat mede daardoor mannen 
als Frits Steenbergen en Henry Pijpers hun 
fraaie record (ongeslagen) in stand konden 
houden. Beiden hebben nu 3½ uit 4 achter 
hun naam staan. In dit gezelschap verkeert 
ook Jan de Korte (2½ uit 3), maar hij liet 
deze vierde ronde aan zich voorbij gaan.  
Hidde Valk speelde met zwart en dat moet 
als excuus gelden dat hij ditmaal het 
onderspit moest delven, een lot dat ook 
Cogenbach trof. Alle anderen kwamen 
zegevierend uit de strijd. 
Het verzoek om partijen ter beschikking te 
stellen van uw redacteur werd maar 
mondjesmaat gehonoreerd. Uit die enkele 
proeven van bekwaamheid eerst deze 
kortsluiting: 
 
               Beerling – Dijksman 
 
1. d4, f5 2. e4 
Een uitvinding van Howard Staunton uit de 
19e eeuw (1810-1874). 
2…, fxe4 3. Pc3, Pf6 4. f3 
De klassieke voortzetting is 4. Lg5. De 
door Herman gekomen variatie wordt als 
minder sterk beschouwd. 
4…, exf3 5. Pxf3, e6? 
Juist is 5..., d5! 6. Ld3, Lg4 7. 0-0, Pc6 en 
wit heeft slechts weinig compensatie voor 
de pion, zoals de ouden al aantoonden 
(Blackburne – Bird, Londen 1899). 6. Pe5 
geeft wit echter wat meer kansen op 
aanval.  
6. Ld3, b6 
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Agressiever is 6…, Lb4. Maar 7. 0-0, Lxc3 
8. bxc3, 0-0 9. Lg5, b6 (een 
flankontwikkeling die wel past in deze 
variant van het Holland)10. De2, Lb7 11. 
Pe5, h6 12. Lxf6, Txf6 13. Dh5 biedt wit 
toch ook aardige perspectief. Toch is deze 
variant verkieselijker voor zwart, zoals 
dadelijk blijkt! 
7. 0-0, Lb7 8. Pe5, Pc6  
Zwart verspeelt hiermee zijn toch 
behoorlijke stelling. Eerst moet 8…, Le7 
9. Lg5, Le7 10. Lxf6, Lxf6 11. Dh5+ 
 

       
 
Het pleit is beslecht! 11…, g6 12. Pxg6 is 
geen oplossing. Zwart kiest voor executie: 
11…, Ke7 12. Df7+, Kd6 13. Pc4# 
Zwart staat er wel, zoals het een monarch 
past, in het harnas bij! 
 
De prachtig door Henry gewonnen glad 
verloren staande partij had ik u graag 
getoond, maar niet alleen de schaakzetten 
waren vermoedelijk rampzalig, ook het 
vastgelegde relaas daarvan! Maar het punt 
was binnen! 
 
Peter Weeda kreeg een kasteel ter 
bewoning aangeboden, van welk aanbod 
hij gebruik maakte. 
 
 Weeda – Menzel 
 
1. e4, g6 2. d4, Lg7 3. Le3, e6 4. Dd2, b6 
5. Pc3,  Lb7 6. Ld3, Pe7 7. 0-0-0, d6 8. f4, 
c5 9. Lb5+ 
Zwart heeft het hier al moeilijk. Het 
uitstellen van de rokade is zoals ook hier 

weer blijkt, in feite een halsmisdaad.  De 
beste keuze lijkt nog 9…, Pd7 
9…, Kf8 10. dxc5, d5 11. exd5, Pxd5 12. 
Pxd5, exd5 13. Pf3, f6 14. Lc4 
Zwart staat hier toch beklagenswaardig! 
14…, Pd7  
Verergert de situatie tot het maximum! 
15. Lxd5, Lxd5 16. Dxd5, Ke8 17. De4+ 
 

       
 
Zwart ziet het aangrijnzende  18. c6 en 
besluit de dame uit de frontlijn te halen.  
Zo behoort men dames wel te behandelen, 
maar er zijn grenzen aan hoffelijkheid… 
17…, De7 
Wit mag nu zijn intrek nemen in een 
kasteel! 
18. Dxa8+, Kf7 19. Dd5+, Ke8 20. The1 
Zwart vond het welletjes.  
 
Leon de Kroes bracht het tot een iets 
voordeliger staand eindspel. Hij had een 
mooi paard tegen een niet zo’n beste loper 
en ook had de tegenstander een dubbelpion 
opgelopen. Deze kleinigheden waren 
beslissend in deze partij.  De eindstand: 
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Van de overige partijen nam ik waar dat 
Daniëlle Talmon een stuk tegen 2 pionnen 
had, een meerderheid op een overigens 
goed bezet bord,  die tot succes heeft 
geleid.  
 
De detailwaren: 
 
Valk – Rutjes   0-1 
Steenbergen – Schanssema 1-0 
De Kroes – Willemse  1-0 
Beerling –  Dijksman  1-0 
Pijpers –  Bonnet  1-0 
Weeda –  Menzel  1-0 
Cogenbach – Bolluyt  0-1 
Talmon – Blom  1-0 
    6-2 
 
Overige uitslagen in  2B: 
 
De Zwarte Pion 2 – Groenoord 2     2½-5½ 
De IJssel 1 – Barendrecht 1            6½-1½ 
Hendrik.I.A. 1 – SO. Rotterdam 4    3½-4½ 
 
De stand: 
 
1. De IJssel 1   8 28 
2. Erasmus 3   8 24 
3. SO.Rotterdam 4  8 22½ 
4. Hendrik Ido Ambacht 1 4 19½ 
5. Barendrecht 1  2 14½ 
6. Groenoord 2  2   9½ 
7. Shah Mata 3  0   5 
8. De Zwarte Pion 2  0   5 
   
 

   
 
            ONZE EREGALERIJ 
   INTERVIEW MET ARIE DE JONG 
   door Jaap Staal 
 
Wie verre reizen maakt, heeft veel te 
verhalen. Wie nu al zeventig jaar achter het 
schaakbord zit en een gemakkelijke prater 
is, heeft ook wel iets naar voren te 
brengen. Bij nader inzien is het dan ook 
niet onverwacht, dat we met een interview 
bij Arie niet verder kwamen dan het 

midden van de jaren zestig en dat er dus 
nog een tweede interview moest komen.  
 
Vraag: Hoe heb je leren schaken en hoe 
oud was je toen? 
Antwoord: In de 6e klas van de lagere 
school, in het schooljaar 1937/8. Ik was 
toen elf en we kregen les van de 
hoofdonderwijzer. Die was lid van een 
schaakclub uit Schoonhoven en gaf voor 
wie het wilde ’s middags om 4 uur 
schaaklessen. We hadden een groepje van 
10 à 12 en speelden ook met elkaar een 
competitie. Er waren twee jongens die 
aanzienlijk sterker waren dan de anderen; 
daar hoorde ik niet bij. 
 
Vraag: Heb je bewust nog iets van de 
matches Euwe-Aljechin meegemaakt? 
Antwoord: De eerste niet, daarvoor was ik 
te jong. De tweede wel, maar niet omdat ik 
toen speciaal in schaken geïnteresseerd 
was. Ik verslond uit de krant alles wat met 
sport te maken had en daar waren de 
verslagen van de match ook bij. Indirect 
zal deze match mij wel beïnvloed hebben; 
ik denk dat onze hoofdonderwijzer naar 
aanleiding daarvan schaaklessen ging 
geven. 
 
Vraag: Wanneer werd je lid van een 
schaakclub? 
Antwoord: In 1939 werd ik lid van Denk 
en Zet Schoonhoven. Het was een 
arbeidersschaakclub. Er was ook nog een 
andere club in Schoonhoven, dat was de 
herenclub. De meeste leden overigens 
hielden zich op met dammen. Ik speelde in 
een vijfkamp, dus 8 partijen, won er 5, 
maakte 2 remise en verloor er 1. Dat was 
voldoende voor het kampioenschap. Ik 
kwam zelfs in de krant: 13-jarige 
schaakkampioen in Schoonhoven. 
Het jaar daarop meldde ik mij ook aan bij 
de herenclub. Die had nog een 
ballotagecommissie. Maar ja, ik bracht een 
kampioenschap mee en bovendien was de 
hoofdonderwijzer lid van deze club. Dat 
gaf dus geen moeilijkheden. In deze club 
slaagde ik er niet direct in om kampioen te 
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worden. In een volgend jaar wel. 
Tijdens de oorlog speelden  beide clubs 
gewoon door, tot het seizoen 1943/44. In 
de hongerwinter heb ik heel veel 
geschaakt. Er was een groepje van vier 
jongens die elke dag met elkaar speelden. 
Het spelpeil ging zienderogen vooruit. 
Daar is de basis van mijn latere sterkte 
gevormd 
 
Vraag: Hoe ging het verder? 
Antwoord: Ik had een mulo-diploma, maar 
moest mijn verdere studie afbreken, omdat 
mijn vader kwam te overlijden en er geld 
binnen moest komen.Eerst werkte ik bijna 
3 jaren voor Van Gend en Loos als 
contractant voor het aannemen en 
rondbrengen van per spoor vervoerde 
goederen. In april 1946 kwam ik  in dienst 
van de PTT als loketambtenaar Post. 
Onderdeel van de opleiding van een heel 
jaar was ook het vak van telegrafist. In 
1947 was ik als zodanig voor praktijk 
tijdelijk werkzaam op de seinzaal  van het 
Telegraafkantoor op de eerste verdieping 
van het hoofdpostkantoor op de 
Coolsingel. Daar zat een zekere Cor Smit, 
die in vrije ogenblikken zat te kijken in een 
insteekschaakboekje. Ik keek tersluiks met 
hem mee en zo kwamen we in gesprek, 
speelden een partijtje onder het werk door 
(ik won!) en werd op zijn verzoek in 
september lid van de RS & OV PTT. Dat 
was een omnivereniging met meer dan 
3000 leden. De onderafdeling schaken had 
80 man. Veel bijzonders was dat niet, de 
schaakvereniging Kralingen bijvoorbeeld 
kwam uit met minstens 12 tientallen. 
Goed, ik viel in de eerste weken voor de 
RSB-competitie in in lagere tientallen en 
haalde daar 9 uit 9.  Toen mocht ik 
meedoen in groep 2, op voorwaarde dat ik 
de score overnam van iemand die zich had 
teruggetrokken: ½ uit 5. Maar ik eindigde 
toch nog op de tweede plaats en die gaf het 
recht om promotiewedstrijden te spelen en 
die won ik. En zo maakte ik deel uit van 
PTT 1. 
Iedere zichzelf respecterende grote plaats 
had een PTT-schaakclub en die speelden 

onderling om het kampioenschap van 
Nederland. Wij werden met het 
Rotterdamse tiental 11 keer kampioen van 
Nederland. Prijs: een zilveren lepeltje. Ik 
heb er daar dus elf van gehad, maar ben ze 
helaas allemaal kwijt. 
Het PTT-tiental speelde ook in de RSB, en 
wel in de promotieklasse. 
En de PTT organiseerde persoonlijke 
kampioenschappen. Zo ook in 1948. Er 
was een hoofdklasse, maar ik werd 
geplaatst in de 1e klasse. 54 deelnemers, 6 
groepen van 9. De nummers één en twee 
gingen naar de halve finales. Ik won zowel 
de voorgroep als de halve finale. En ook de 
finale! Dat was in 1949;  de finale van het 
toernooi werd gehouden in Ootmarsum. 
Mühring gaf toen schaaklessen en heeft 
een van mijn partijen daar als voorbeeld 
geanalyseerd. 
Met niemand minder dan Euwe vormde 
Mühring een commissie die naast de 
hoofdklassers ook de subtop van de PTT-
schakers onder haar hoede nam. 12 man 
waren dat. Ik werd in een door de heren 
afgenomen speeltest de beste geacht en 
kreeg het PTT-rangnummer 13. Nummer 
14 mocht nummer 13 uitdagen, maar 
verloor. Toen mocht 13 12 uitdagen en 
ditmaal won de uitdager en zo kwam ik in 
de top en kon ik meedoen aan nationale en 
internationale wedstrijden. Tegen de 
Belgen haalde ik uit de eerste  10  
ontmoetingen 10 punten. De eerste Belg 
die mij een halfje afsnoepte barstte  bijna 
in gejuich uit!  
 
Vraag: Speelde je alleen voor PTT? 
Antwoord: In 1951 ontmoette ik een van 
de jongens uit de oorlogswinter. Die 
speelde toen in Het Centrum, uitkomend in 
de Hoofdklasse KNSB, de club die later 
met Kralingen gefuseerd is tot Rotterdam. 
Hij vroeg mij om eens naar zijn club te 
komen en zo werd ik daar lid. In het eerste 
jaar werd ik gedeeld tweede  en moest een 
prijs van ƒ 5,- delen. De andere tweede-
prijswinnaar protesteerde: het ging toch 
niet aan dat iemand die pas lid geworden 
was, er met de helft van zijn prijs vandoor 
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ging! De zomercompetitie won ik en ook 
het in het volgende winterprogramma was 
ik succesvol.  
Maar in 1953 trouwde ik en toen werden 
twee clubs teveel. Ik koos voor PTT, maar 
bereikte daar nooit het eerste bord. Dat was 
voor Cor Smit. 
Ik maakte carrière in het internationale 
team. De beste prestatie verrichtten wij in 
Aylesbury in 1957 tegen Engeland. Aan 
het eerste bord speelde de kampioen van 
Engeland, Broadbent, tegen Muilwijk, een 
topman van DD. Bord 2 was de kampioen 
van Groot-Londen, hij speelde tegen de 
kampioen van het destijds hoogspelende 
Philidor uit Leiden en bord 3 de kampioen 
van Schotland, ‘Tricky Nicky’ bijgenaamd. 
Die kreeg ik te bestrijden en na een zet of 
13 was ik gedwongen eeuwig schaak te 
houden. De teamleider was boos om die 
snelle remise, maar toen wij met 5½-4½ 
hadden gewonnen, vertelde ik hem, dat ik 
toch maar voor dat beslissende halve punt 
had gezorgd. De reis overigens duurde 5 
dagen en dat voor 1 partij! 
Voor het nationale team bleef ik uitkomen 
tot ik 65 was. Toen mochten 
gepensioneerden niet meer, nu is dat 
anders. 
 
Vraag: Maar hoe kwam je bij Steinitz? 
Antwoord: In de jaren eind vijftig/begin 
zestig  voerde de PTT avond- en 
nachtdiensten in en ook het veld winnen 
van de zwart-wit TV speelde een rol! Dat 
had tot gevolg, dat vele mensen niet meer 
naar de clubavond konden  of wilden 
komen. Ons ledental liep in 1964 terug tot 
11. Die speelden nog steeds in de 
promotieklasse en werden nummer twee, 
maar we begrepen, dat het zo niet kon 
doorgaan. Fuseren was onmogelijk, omdat 
we lid waren van een omnivereniging. We 
besloten toen dat we en bloc zouden 
toetreden tot een vereniging waar we ons 
zouden thuis voelen en dat werd Steinitz. 
Die werd prompt kampioen en 
promoveerde naar de 2e klasse KNSB. 
 

Vraag: Hoe zit het met die 60 jaar 
bestuursfuncties? 
Antwoord: In 1948 werd ik secretaris van 
de schaakafdeling van de RSOV PTT en 
bleef dat tot 1964. Vele jaren leidde ik ook 
de interne competitie en was ik redacteur 
van het clubblad. Van die omnivereniging 
was ik daarnaast lange tijd vice-voorzitter 
en verder zat ik in de landelijke adviesraad 
die zorgde voor adviezen en propaganda. 
Ook maakte ik deel uit van 
wedstrijdcommissies die de persoonlijke 
PTT-toernooien organiseerden. 
In Steinitz was ik  vaak wedstrijdleider en 
doorlopend secretaris. Vanaf mijn 
pensionering heb ik 17 jaar in mijn eentje 
het clubblad volgeschreven. De tien jaar 
daarvoor had ik geen tijd, ook niet om 
meer dan de externe wedstrijden te spelen.  
Via studie had ik mijn achterstand in 
opleiding ingehaald en in het latere deel 
van mijn loopbaan kwam ik op posten, die 
normaal alleen bereikbaar waren voor 
mensen van hoog opgeleid niveau. Ik was  
groepsleider in één van de vijf afdelingen 
(zo’n 30 man in totaal) van de directie 
Postverkeer. Die afdelingen hebben o.a. 
mede de grondslag gelegd van de postcode. 
En daar profiteren nu de concurrenten van! 
Het is mogelijk, dat die 60 jaar niet 
aangesloten zijn geweest, dat er  gaten in 
zaten. Dat weet ik niet meer.  
 
Vraag: Je zegt dat je lid werd van Steinitz. 
Waarom niet van N.R.S.G. Wilhelm 
Steinitz?  
Antwoord: Die clubs waren toen nog niet 
gefuseerd. Het was Wilhelm Steinitz 
alleen. 
Vraag: Maar later spraken jullie toch ook 
over Steinitz? En de N.R.S.V. had  toch 
een geschiedenis waaraan Steinitz niet kon 
tippen? 
Antwoord: Ja. N.R.S.V. is kampioen van 
Nederland  geweest. Euwe heeft  er aan het 
eerste bord gespeeld, Landau aan het 
tweede. Maar Steinitz is toch ook een 
beroemde naam. Ik denk dat het gewoon 
luiheid is geweest. 
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Vraag: Van 1988 tot 2005 ben je redacteur 
geweest van het clubblad van Steinitz en 
nu schrijf je 90% of meer in de Lof der 
Zotheid. Je hebt daar een heel eigen stijl 
ontwikkeld. Wat zijn eigenlijk je 
uitgangspunten bij het redigeren van het 
clubblad? 
Antwoord: Die stijl heeft zich ontwikkeld. 
In het begin was die erg zakelijk, maar 
gaandeweg ben ik me de nodige vrijheden 
gaan veroorloven. Als je eenmaal achter de 
machine zit, gaat zoiets vanzelf. Ja, 
uitgangspunten. De archiefwaarde, het 
optekenen van de historie van de club. En 
het moet natuurlijk over schaken gaan, of 
de raakvlakken daarmee. En verder moet je 
de clubleden een beetje kietelen, ze willen 
graag hun prestaties in het clubblad zien 
vermeld. 
 
Vraag: Wat beschouw je als je beste partij? 
Antwoord: Een echt beste partij heb ik 
niet. Op mijn niveau zit er altijd wel een 
vlekje aan. Maar ik zal je wat laten zien 
(Arie haalt een boekje te voorschijn en 
speelt daar een paar partijen uit) Neem het 
boekje maar mee en kies zelf maar. 
 
Vraag:  Er is in het schaken veel veranderd 
sinds vroeger. Welke zaken vallen het 
meest op? 
Antwoord: De veranderde communicatie. 
Schaken was vroeger min of meer een 
gesloten boek. Je had de openings- en 
eindspelboekjes van Euwe en de boeken 
van Chéron. De computer heeft het spel 
over de hele wereld opengelegd. Vroeger 
moest je haast alles zelf doen, 
tegenwoordig vind je dat op het internet. 
Vroeger had je één wonderkind, 
Reshevski. Nu, dank zij het internet, 
wemelt het ervan.  
 
Arie’s partijen 
 
Arie’s partijen kenmerken zich door een 
gezonde opzet en een oog, zelfs een groot 
oog, voor tactische mogelijkheden. Zoals 
meer mensen van zijn generatie had hij het 
verder kunnen brengen, als er in zijn tijd 

jeugdopleidingen waren geweest. Maar ja, 
zoals hij zelf zegt, die waren er nu eenmaal 
niet. 
 
Wit: Arie Zwart: J.H. Elderson 
       Gespeeld 20 november 1956 
 

1.   e2-e4 e7-e5 
 2.   Pb1-c3 Pb8-c6 
 3.   g2-g3 g7-g6 
 4.   Lf1-g2 Lf8-g7 
 5.   d2-d3 d7-d6 
 6.   Pg1-e2 e7-e6 
 7.   0-0  Pg8-e7 
 8.   Lc1-a3 Pc6-d4 

9. Ta1-b1  
Het kan geen kwaad om de toren uit de 
diagonaal van Lg7 te halen, maar Wit heeft 
er nog een andere bedoeling mee. 

9. Ta8-b8 
Goed voorbeeld doet goed volgen. Maar 
9…, Pec6 lijkt mij sterker.  
 10.  b2-b4!? b7-b6  
10…, Pec6 was nu minder effectief, omdat 
Wit de gelegenheid krijgt om 11. bxc5, 
dxc5 12. Pa4, b6 13. c3 te spelen.  
 11.  Dd1-d2 h7-h5? 
Aangezien de zwarte stelling vraagt om f7-
f5, is dit een lelijke verzwakking van pion 
c.q. veld g6. 
 12.  h2-h4 Lc8-d7 
 13.  b4-b5 Dd8-c7 
 14. Tf1-c1 Tb8-c8 
 15.  a2-a4 f7-f5 
Daar komt-ie, maar is ie  goed?  

16. Le3-g5!  
Dreigt de dekking van g6 uit te schakelen.  

16. Pe7-g8 
Armoe! 
 17.  Pe2-f4 Ke8-f7 
 18.  Pc3-d1  
Dreigt 19. c3 met paardwinst. 
 18.  e6-e5  
 19.  Pf4-d5 Dc7-b8 
 20.  Pd1-e3 Lg7-h6 
 21.  c2-c3 Lh6xg5  
 22.  h4xg5 Pd4-e6  

23. Pe3-c4!  
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Met ijzeren consequentie. Pion g5 
belemmert het zwarte spel. Zwart probeert 
nu zijn toren naar h5 te brengen.  

23. h5-h4    
24.  e4xf5 g6xf5  
25.  f2-f4  

Na 25…, exf4 26. gxf4 is de pion gedekt.    
 25.  h4xg3  
Kon je nu maar een dame op de h-lijn  
krijgen, maar die staat in Timboektoe.     
 26.  f4xe5 d6xe5  
 27.  Tc1-e1 Pg8-e7  

28. Pc4xe5+  Kf7-e8  
29. Pd5-f6+   Ke8-d8  

 

    
Een gewoon mens is hier tevreden met 
loperwinst, maar Arie doet het veel 
mooier. 

30. Pe5-f7+  Kd8-c7 
31. Te1xe6!  

Zwart kan nu niet terugnemen wegens 32. 
Df4 mat. Hij geeft het daarom op.  
 
De tweede en m.i. beste partij.  
Nadat de witspeler een keer de beste 
voortzetting heeft gemist, gaat hij ten 
onder in een tornado van tactisch geweld. 
 
Wit: M.J. van Eden  Zwart: Arie 
       Gespeeld 5 februari 1977  
 
 1.    e2-e4 Pg8-f6 
 2.    e4-e5 Pf6-d5 
 3.    d2-d4 d7-d6  
 4.    c2-c4 Pd5-b6 
 5.    f2-f4 d6xe5 
 6.    f4xe5 Pb8-c6  
 7.    Lc1-e3 Lc8-f5 
 8.    Pb1-c3 e7-e6  

 9.    Pg1-f3 Dd8-d7 
 10.  Lf1-e2 f7-f6 
Gebruikelijk is 10..., 0-0-0 11. 0-0 en dan 
pas ... f6. Wit moet niet op f6 slaan, wan 
dan krijgt Zwart een mooie open g-lijn. 
 11.  e5xf6?   
Evenals in de hoofdvariant moet je hier 
offeren: 11. d5, Pxe5 12. Pxe5, fxe5 13. 0-
0. Na 13…, 0-0-0 komen we in de 
hoofdvariant, waarin Wit met 14. Db3 
geweldig spel krijgt. Maar op 13…, Le7 
volgt 14. Txf5, exf5 15. Db3, Tb8 
(gedwongen) en de witte aanval moet 
doorslaan.  
 11.  g7xf6   
 12.  a2-a3  
Met de bedoeling een pionnenstorm op de 
damevleugel te ontketenen.Zwart trekt zich 
daar niets van aan.  

12. 0-0-0   
13.  b2-b4 Dd7-g7  
14.  c4-c5 Pb6-d5  
15. Pc3xd5 Td8xd5 

Niet de d-lijn afsluiten!  
16. Dd1-a4  

Op 16. b5 kon zowel 16…, Pe5 als het 
schijnoffer op d4.  
 16.   e6-e5  
 17.  Le2-c4 Dg7xg2  
Nu de loper het paard op f3 niet meer dekt, 
wordt dit opeens heel sterk.  
 18.  Th1-f1 Lf5-c2!  
Opnieuw laat zwart de toren op d5 instaan. 
Wits volgende zet is gedwongen.   
 19.  Lc4-b3 e5xd4  
 20.  Pf3xd4 Lc2xb3 
 21.  Da4xb3 Pc6xd4  

22. Le3xd4 
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Hoopte Wit nog iets met 22…, Txd4 23. 
De6+ te behalen?  

22. Lf8-h6!    
Dreigt mat op d2.  
 23.  Tf1-f2 Th8-e8+  
 24.  Ke1-d1  
Ik zou hier opgegeven hebben, maar de 
Witspeler geeft er duidelijk de voorkeur 
aan de gifbeker tot de laatste druppel uit te 
drinken.  
 24.  Td5xd4+  
 25.  Kd1-c2 Dg2xf2+  
 26.  Kc2-c3 Df2-d2 mat. 
  
    Jaap Staal 
   

        
 

            AFRIJEN IN STRIJEN 
 
Bij de inzet van het nieuwe jaar was het nu 
de beurt van HET ZESDE om een bezoek 
te brengen aan Café Sport  in Strijen, waar 
’t Springent Peert 1 wachtte om te worden 
bereden. Bij een vorig bezoek van een 
onzer achttallen werden man en paard in de 
achterkamer gepropt, nu werd de 
voorstelling opgevoerd in de gelagkamer. 
Voordeel: iedereen had nu wel een 
zitplaats! Zo vernam opgelucht uw 
redacteur, die vorig jaar nog  een 
staanplaats kreeg toegewezen. Wat niet 
was veranderd was de aanwezige hond, hij 
begroette iedereen met het nodige begrip. 
De papegaai was op stok en onder doek en 
kon geen kwaad stichten wat al te 
affronterende opmerkingen betreft… 
Succes mocht tegen de niet te 
onderschatten tegenstanders niet worden 
verwacht! Er gingen dan ook de nodige 
partijen verloren en wel die van De Boer, 
Bosbaan (vorig seizoen nog zo succesvol 
in klasse 4!), Melis, Plantinga en Maarten 
Versluis. Stolk veroverde een remise. De 
Hoog en Hesselmans vierden triomfen! 
Niet eens een onaardige uitslag voor een 
team, dat als minst sterke in deze 3e klasse 
poule figureert. 
 

 
Overige uitslagen: 
 
SO Rotterdam 7 – Ontspanning 1 3-5 
Hoeksche Waard 2 – Onesimus 2   2½-5½  
Spijkenisse 4 – HZP Schiedam 3` 3-5 
 
De stand: 
 
1.  Onesimus 2  8 21½ 
2.  Spijkenisse 4  6 19 
3.  Ontspanning 1  6 18 
4.  ’t Springend Peert 1 4 16½ 
5.  Hoeksche Waard 22 14 
6.  Erasmus 6   2 13½ 
7.  SO Rotterdam 7  2 13½ 
8.  HZP Schiedam 3  2 12 
 
  

   
  
              HET VIJDE HANGT  
            AAN EEN DRAADJE!! 
 
De intrede in het nieuwe jaar heeft het 
vijfde nog geen goed gedaan. In de strijd 
om de onderste plaats mocht in de 
thuiswedstrijd tegen SHELL 2 van onze 
kant het nodige vuurwerk worden 
verwacht. Hesselmans gaf het goede 
voorbeeld door als eerste een punt te laten 
aantekenen. Nefkens hield het op remise, 
dat deed ook Marc Simons. Maar daarna 
moest de eerste nul worden geaccepteerd, 
teamleider Hurkmans ging er onder door.  
Het geluk was ons team nog even 
welgevallig, toen SHELL-oudgediende 
Akkermans een missertje produceerde 
tegen Tchavelachvili. Het was gelijk het 
laatste heldenfeit… 
Ansem verloor, vervolgens ook  Van Rijn 
en tot slot ook nog eens Van As. 
Dat betekende opnieuw – en dat voor de 
vierde maal in successie – geen 
matchpunten.  Het enige team, dat nog 
binnen bereik was van ons VIJFDE, was 
hiermee ook nog eens uit het zicht 
verdwenen. Moederziel alleen onderaan...  
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Een wonder is nodig om het tij te keren, 
maar zoals bekend bestaan mirakels niet! 
Het doek is nog niet definitief gevallen, 
maar zal in voorkomend geval niet, zoals 
het doek voor CS, worden bewaard… Het 
zou  geen nostalgie oproepen maar alleen 
maar afgrijzen opwekken! 
 
Overige uitslagen: 
De Zwarte Pion 1 – SO Rotterdam 5    5-3 
Messemaker 1847 3 – De IJssel 2     4-4 
IJsselmonde 1 – Shah Mata 2               2-6 
 
De stand: 
 
1. Shah Mata 2  8 22½ 
2. Messemaker 1847 3 5 18½ 
3. De IJssel 2   5 18 
4. De Zwarte Pion 1  4 17 
5. IJsselmonde 1  4 16½ 
6. SO Rotterdam 5  4 14½ 
7. CHESS 2   2 12½ 
8. Erasmus 5   0   8½ 

 
 

         
 

       HET TWEEDE HERVINDT             
EVENWICHT IN WADDINXVEEN 
 
Het seizoen komt nu in de fase waarin de 
beslissingen worden voorgekookt. Dat 
geldt ook voor het tweede, dat al enkele 
malen onderuit was gegaan en pas eenmaal 
het zoet van de overwinning had mogen 
smaken. Donderdag, 17 januari, stond een 
bezoek aan WSV 2 in Waddinxveen op de 
rol. Beide teams hadden tot dan niet best 
gepresteerd, ieder 2 matchpunten. Dus 
stond er heel wat op het spel. Het Corus-
toernooi  was al begonnen en daardoor 
moest het tweede zich ook enkele invallers 
getroosten. Op papier was onze 
afvaardiging wat sterker, maar garantie is 
daar geen gevolg van. 
Als eerst finishte Ruurd Ouwehand. In een 
Konings-Indiêr koos hij met wit voor een 
stevige opzet, waarvan Mühring mij 
destijds verzekerde, dat succes verzekerd 

was. Dat bleek ook nu al spoedig: een 
zwart stuk ging in de aanbieding, waarbij 
de indruk niet kon worden weggenomen, 
dat zwart niet precies wist waar ie mee 
bezig was…Achtereenvolgens gingen  ook 
nog eens  5 zwarte pionnen naast het bord! 
Zwart speelde door met in zijn bezit een 
enkele loper. Het slot? 
 

        
 
59. Ld5, Lg3 60. Pg5, Lf2 61. Pe4, Lg1 
62. Pd6, Lf2 63. Pb5, Lb6 64. Pb4#  
 
Olivier Vrolijk speelde een degelijke Caro 
Kann aan bord 2 en kwam ogenschijnlijk 
in het voordeel, toen hij een kwaliteit won.  
Ogenschijnlijk werd via schijnbaar een fata 
morgana en even later moest de kwal weer 
worden ingeleverd. Wat aan materiaal 
overbleef kon niet anders dan uitlopen op 
remise. 
 
Joop van ’t Hoenderdaal wist in een 
Damegambiet geen voordeel te bereiken, 
de tegenstander evenmin. Logischerwijze 
moest de partij dan ook op een onbeslist 
uitlopen. Na 48 zetten werd de vrede 
getekend. 
 
Arie de Jong kreeg met wit in een Franse 
partij een aantrekkelijke stelling, die 
voortkwam uit een aloude Tsjigorin-
variant. Een kleine onachtzaamheid deed 
de kansen keren en er moest voor het halve 
punt uit de reserves worden geput. 
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Zo was de stand na de 42e  zet van wit en 
ik vreesde dat zwart met 42…, Th5 de druk 
zou handhaven. Een vervolg is dan: 43. 
Kg1, Td5 44. De4 ( Een stelling die al 
eerder was voorgekomen, maar dan met de 
koning op f2) 44…, f5 45. Df4, h6 46. Df3, 
Dc2 47. Kg2, Td8 48. b4, Dxa2 en wit 
hangt nog slechts aan een zijden draadje… 
Maar zwart zag het kennelijk niet meer zo  
en vervolgde met: 
42…, Td5 43. De4,  Dd7 44. Dc2, Tf5+ 
45. Kg1, Td5 46. Kf2 waarna nog enkele 
malen de laatste zetten werden herhaald en 
remise door wit kon worden geclaimd. Een 
opluchting! 
Frits Steenbergen speelde een 
marathonpartij. Na 69 zetten werd niet 
meer genoteerd, maar toen was het einde 
nog lang niet in zicht! De witspeler was 
kennelijk verzot op remise, want op de 33e 
zet kwam zijn eerste mondelinge aanbod. 
Frits weigerde door te zeggen: ik speel 
door. Dat aanbod kwam weer op de 50e zet 
met een gelijke  reactie! Bij die al 
gememoreerde 69e zet van zwart was de 
volgende stelling ontstaan:  
 

        

In geen velden of wegen is hier winst voor 
wie dan ook te ontdekken! Beide lopers 
zijn nutteloos, de knollen ongezadeld en de 
koningen zijn met vakantie! En hier, waar 
het wonder zich aan onze ogen onttrekt, 
ging Frits aan het componeren daarvan!. 
Hij bracht zijn koning in het spel (ik zou 
niet weten hoe!), won de h-pion en liep 
daarna met zijn koning naar de a-pion! En 
forceerde daarmee de winst! Als dat geen 
wonder mag heten! Ja,  Frits verricht ze 
dan toch maar…  en hij bracht hiermee de 
tussenstand op  3½-1½. 
 
Arend Bongers was aanvankelijk een 
pionnetje ingeboet , maar had daarvoor wel 
invloed op de gezondheid van de witte 
monarch. Wit wist  toen de dames te ruilen 
en af te wikkelen naar een eindspel met 
nog altijd die boer op zak.  
 

        
 
Tegen de controle aan  was dit na 32 zetten 
de stand met wit aan zet. Er volgde: 
33. Lxf3, Txf3 34. cxb4, Txb3 35. Td7, 
Txb4 36.  Txa7, Te8  37. Td2 
Wit zag nog heil in het bezetten van de 7e 
rij met beide  torens.  
37…, Tbxe4 38. Tdd7, Ld4 39. Tab7, h5 
Beter: 39…, h6 
40. gxh5, gxh5 41. Pc3, Te1+ 42. Kc2, 
Lf6 43. Tb4, h4 44. Td2, T8e7 45. Pd5, 
Te6 
Hierna werd niet meer genoteerd. 
Duidelijk is dat de winstkansen van wit 
summier zijn. Dat bleek dan ook uit het 
afspel. Stand 4-2 en het eerste matchpunt 
was binnen. Het wachten was op het 
tweede.  
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En dat kwam van Reinier Hoogeveen, die 
veel terrein had moet  prijsgeven, wat ook 
een ingesloten loper opleverde. Goede 
raad, meestal duur, kwam in de volgende 
stand: 
 

         
 
34…, e3?!  
Misschien toch veiliger: 34…, exf3 35. 
Lxf3 en dan maar afwachten of wit verder 
komt. 
35. Dxe3. Lxc6 36. Dxh6!, Txe6 37. dxe6, 
Dxe6 38. Td4, Te7 39. Dg5, a5 40. Dd2, 
De3+ 41. Dxe3, Txe3 42. Txd6!, cxd6 43. 
Txd6, Le8 44. bxa5, Txa3 45. a6, b4 46. 
Tb6, b3 
 

        
 
47. f4  
Wit kan hier proberen met: 47. Lf1!, Lf7 
48. Kf2, g5(?) 49. Ke3, Kf8 (Tb6 houdt de 
zwarte koning af!) 50. f4, gxf4 51. Kxf4, 
Ke7 52. Ld3, Le6 53. Lxf5, Lxf5 54. Kxf5  
en  staat dan 2 pionnen voor… 
47…, Lf7 48. Tb8+, Kg7 49. Tb7, Txa6 
50. Ld5, Tf6 Remise gegeven.  
Hiermee was de wedstrijd beslist.  

Aan bord 1 was de strijd nog in volle gang. 
Cander Flanders achtervolgde met de dame 
de zwarte koning met een niet aflatende 
serie schaakjes. Met ieder nog enkele 
seconden op de vlag sommeerde Cander de 
tegenstander een aangeraakt stuk ook te 
spelen! De partij eindigde in remise toen 
beide in de daarop volgende consternatie 
door de vlag waren. Ja, zwijgen is dan 
handelen, maar heren, je zou ook eens even 
hebben kunnen kijken op wiens digitale 
klok een streepje voor de nul stond…! Met 
een referee in de buurt komt er dan een 
andere uitslag op het formulier te staan. 
Van belang had dat wel niet geweest, maar 
sommige spelregels zijn toch best wel 
duidelijk.  Het werd nu dus 5-3 in ons 
voordeel. 
 
De overige uitslagen in 1B: 
HZP Schiedam 1 – RSR Iv Toren 4     5-3 
Groenoord 1 – CharloisEuropoort 3 5½-2½ 
Onesimus 1 – Zwijndrecht 1     2-6 
 
Het tweede is nu enigszins opgekrabbeld, 
maar is nog lang niet veilig. Er is dus nog 
werk aan de winkel. Op het programma 
staan nog: 
11/2 Groenoord 1 thuis; 
10/3 HZP Schiedam 1 uit; 
14/4 RSR Ivoren Toren 4 thuis  
 
De stand: 
 
1. HZP Schiedam 1  7 19½ 
2. Zwijndrecht 1  6 18½ 
3. Charlois Europoort 3 6 17½ 
4. Groenoord 1  4 17½ 
5. Erasmus 2   4 16½ 
6. Onesimus 1   3 13 
7. WSV 2   2 13½ 
8. RSR Ivoren Toren 4 0 12 
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          KAARTEN GESCHUD IN DE 
      VOORONDE VAN DE INTERNE!!! 
 
Na 17 voorronden heeft de interne 
competitie duidelijkheid verschaft op de 
vraag wie zich hebben geplaatst voor 
respectievelijk de A-, de B- en de C-finale. 
Tot de laatste speelavond is gestreden om 
plaatsing in de 2 hoofdgroepen, die voort 
zullen gaan in een halve competitie.  
Na opschoning van de stand (zoals bekend 
moesten minimaal 11 partijen zijn gespeeld 
en wie dat criterium niet had bereikt, kreeg 
één of meer nullen aan zijn totaal 
toegevoegd en bij gelijke stand besliste de 
weerstandspunten) is dit de uitslag: 
 
A-finale:  B-finale: 
1. Pietrow  1. Bongers 
2. Seeleman  2. Van der Hooven 
3. Staal  3. Hoenderdaal 
4. De Jager  4. De Kroes 
5. Helstone  5.  Weeda 
6. Sturm  6.  De Kleijnen 
7. Verhoeven  7.  De Jong 
8. Beerling  8.  Flanders 
 
Speeldata en  paringstabellen van de 
finales A en B: 
 
4/2 Ronde 1:  1-8   2-7   3-6   4-5 
11/2     Ronde 2:  8-5   6-4   7-3   1-2 
18/2     Ronde 3:  2-8   3-1   4-7   1-2 
25/2     Ronde 4:  8-6   7-5   1-4   2-3 
3/3       Ronde 5:  3-8   4-2   5-1   6-7 
17/3     Ronde 6:  8-7   1-6   2-5   3-4 
31/3     Ronde 7:  4-8   5-3   6-2   7-1 
 
Er zijn voor de A- en B-finale,  in overleg 
met de wedstrijdleiding,  mogelijkheden 
tot vooruitspelen of inhalen. De daarvoor 
bestemde data zijn: 
10/3 en dinsdag(!)25/3. 
De winnaar van de A-finale mag zich 
clubkampioen van sv. Erasmus noemen. 
De winnaar van de B-finale verovert het B-
kampioenschap.  

Plaatsing  bij de eerste 4 van de A-finale 
geeft recht op een plaats in het eerste 
vertegenwoordigende team in de externe 
competitie van het volgende seizoen. Voor 
de eerste 4 van de B-finale geldt hetzelfde 
voor het 2e vertegenwoordigende team.  
 
De resterende deelnemers spelen om het C-
kampioenschap. Die competitie wordt 
ingedeeld volgens Zwitsers systeem op 
weerstand, waarvan de eerste 2 ronden op 
rating. In die groep worden 9 ronden 
gespeeld, waarvan er aan tenminste 7 moet 
worden deelgenomen.  Er mag in deze 
competitie opnieuw worden gespeeld tegen 
iemand waar tegen ook in de voorronde is 
gespeeld Alle deelnemers aan de C-
competitie starten weer met 0 punten.  
De uitslag wordt bepaald aan de hand van 
de procentueel behaalde score van het 
aantal gespeelde partijen. Bij gelijk 
eindigen beslissen de weerstandspunten.  
 
Eindstand voorronde van de C-groep: 
 
1.   Hoogeveen 
2.   Verhoef 
3.   Steenbergen 
4.   Mihailescu 
5.   Van As 
6.   Hoek van Dijke 
7.   De Hoog 
8.   Rook   
9.   Van Meerkerk 
10. Hurkmans 
11. Pijpers 
12. Heemskerk 
13. Ouwehand 
14. Van der Velden 
15. Van Kleef 
16. Tchavelachvili 
17. Ansem 
18. Talmon 
19. Stolk 
20. J. Simons 
21. Kleinjan 
22. Van Rijn 
23. De Knegt 
24. Nefkens 
25. Eimers 
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26. De Boer 
27. Bosbaan 
28. Plantinga 
29. Witvliet 
30. Hesselmans 
31. Mulders 
32. Doedens 
33. De Korte 
 
Buiten deze stand zijn gehouden: 
Cogenbach, Donze, Melis, M. Simons, 
Scheele, Valk, Vrolijk, Versluis en 
Zuidmeer. 
Natuurlijk zijn ze gerechtigd en welkom (!) 
als deelnemers in groep C. 
 
De eerste 4 van de C-finale hebben recht 
op opname in team 3 van  het volgende 
seizoen. Een speler die in deze finalegroep 
niet is verschenen zonder afzeggen, wordt 
in een volgende ronde pas weer ingedeeld 
nadat kenbaar is gemaakt weer  te zulle 
komen.   
 
We sluiten de voorronde van de interne af 
met een amusant duel uit de middensector. 
 
      Emiel Verhoef – Arie Heemskerk 
 
1. Pf3, f5 2. d4, Pf6 3. c4, g6 4. Pc3, Lg7 
5. h4, d6 6. g3, 0-0 7. Lg2, Pc6 8. Lg5, 
Pe4 9. Pxe4, fxe4  
 

        
 
De witte opzet is niet bepaald geslaagd te 
noemen. 10. Pd2 lijkt  nu verplicht, waarna 
zwart met 10…, Pxd4 er zo goed als 
winnend voor staat. 
10. e3?!, exf3 

Zwart had beter met 10…, Lg4. 
11. Lxf3, h6  
Van af hier wordt weer eens van dik hout 
planken gezaagd! 11…, De8! had veel 
voorkomen… 
12. Ld5+, Kh8 13. h5, Lf5 14. hxg6, Lxg6 
15. Lxh6, Lxh6 16. Txh6+, Kg7 17. 
Txg6+!, Kxg6 18. Dg4+, Kf6 19. 0-0-0, 
De8 20. Le4, Th8 21. Df5+, Kg7 22. 
Dg5+, Kf8 23. Lg6! 
 

            
 
De dame kan niet wijken wegens mat! 
23…, Pd8 24. Lxe8, Kxe8 25. c5, Pe6 26. 
Dg6+, Kd7 27. b4, Tag8 28. De4, c6 29. 
d5, Pc7 30. dxc6+, bxc6 31. cxd6, exd6 
32. a4, Te8 33. Dg4+, Pe6 34. e4, Tb8 35. 
e5, d5 36. Df5, Tbf8 37. Dc2, d4 38. Dc4, 
Tf3 39. Txd4+!, Pxd4 40. Dxd4+, Kc7 41. 
Dxa7+  
 

       
 
Zwart geeft op.  
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   HET VIERDE ROERT DE STAART 
 
Op de valreep kan er nog verslag worden 
gedaan van de titanenstrijd tussen het 
vierde van Erasmus en het tweede van De 
Willige Dame. Die speelde  zich af gelijk 
met de finalepartijen uit de voorronde van 
de interne, op 28 januari. Strijd dus op 
twee fronten, letterlijk ook in 2 arena’s van 
onze lokaliteit.  
De strijd met de Dordtenaren gaf een 
tweedeling te zien. Onze kop (de borden 1-
4) ging ten onder, onze staart (5-8) roerde 
zich zodanig dat ook de reeds lang 
vergeten dichter A.C.W. Staring zich 
hiervan een voorstelling zou hebben 
kunnen maken zoals hij eens deed in het 
volgende gedicht:  
 
 Het hondengevecht. 
 
Bereisde Roel zag op zijn  tochten 
geweldig veel! Twee bullebijters vochten 
voor ’t wijnhuis, in een kleine, Poolse stad 
Terwijl hij juist aan ’t venster zat: 
 
”Zulk vechten, mensen… Zij verslonden 
malkander letterlijk. Met iedren hap ging 
oor 
of poot er af – en glad als vet er door!!  
 
Ons scheiden kwam te laat! Wij vonden 
het restjen: - op mijn eer, 
de staarten, en niets meer”.  
 
Ja, ook onze staart had die courage! 
Het hevigst ging het er toe aan bord 7 waar 
het oor (in de vorm van een toren) van 
Fons Claessen werd verslonden door Emiel 
Verhoef!. Bij het scheiden van de markt, 
waar de nederlaag ons team al aangrijnsde, 
wist hij hem zijn kostbaar bezit te 
ontfutselen en de match in 4-4 doen 
eindigen! 
Wat ging er aan vooraf? 
Patrick van der Velden won in de opening 
al rap een stuk en bracht de voorstelling 
bekwaam tot winst. Dan was er Lucian 

Mihailescu, die in een sterke aanval  Cor 
Paans onder de voet liep.  
Dat gaf de burger moed! Maar, 
verzuchtend, liep Bram de Knegt rond: ”Ik 
heb een fout begaan…” En ja, de fout was 
een pion, de pion werd uitvergroot en 
uitvergroot, totdat Bram de vlag moest 
strijken. 
John Helstone, nieuwbakken A-finalist(!), 
zocht aanval op de damevleugel, waar de 
vijandelijke koning een toevlucht had 
gezocht. Vergeefs, hij werd opgespoord en   
John  had weer een nieuwe scalp aan zijn 
verzamelingtoegevoegd. 
Dit is dan het verhaal over de staart!  
 
De kop dan. Die onderging het lot van de 
vis op ons etensbord. Het Dordtse mes 
fileerde dit oneetbare deel zonder 
mededogen. Als eerste was het Gilles 
Donze, die zich wel manmoedig 
verdedigde tegen Jaap Mol, maar 
uiteindelijk vakkundig werd gemold.  
Jaap van Meerkerk trof het niet, zijn 
tegenstander had een respectabel ELO-
getal meegebracht en gaf daar ook blijk 
van! Jaap werd langzaam maar zeker 
weggedrukt en moest capituleren. 
 
Jan Hoek van Dijke had al in het begin een 
probleem: die loper op c8! Hij kreeg hem 
maar niet in het spel.  En ook voor hem 
gold, dat strijd leveren hem sierde, maar 
succes bracht het niet. De remise waarvoor 
hij nog ging, werd hem niet gegund.  
Bij de stand 3-3 (en toen 3-4) zou dit 
funest zijn geweest, ware het niet dat 
Emiel Verhoef het laatste oortje afsnoepte 
van de toen nog kwispelende Dordtenaar: 
 

            
 
Zwart aan zet! Dus toch nog 4-4!!!! 
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