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Benauwde zege van het tweede
Het zesde in Dordt
Vuurwerk op het bord
Kale Harry tikt een eitje
Het eerste bekert verder
Het derde in het goede spoor
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Uit de oude doos: schaakexamens
Het vijfde herstelt zich
Het vierde ontgroend
Een reis in het verre verleden
Charlois neemt revanche
Het tweede speelt gelijk
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oktober genoegen worden genomen met de
kleinst mogelijke overwinning.
Van der Hooven en Vrolijk moesten
verstek laten gaan, zij werden vervangen
door Paul Wilhelm en Peter Weeda .
Die laatste kreeg het gemakkelijk want zijn
tegenstander aan bord 8 kwam niet
opdagen, dus sorteerde dat al direct een 1-0
voorsprong. Ook Paul Wilhelm had weinig
zitvlees. Na 16 zetten werd de vrede al
getekend met Arie van Heeren. Eerst
daarna ontbrandde de strijd.

DE INTERNE COMPETITIE
De spil van onze vereniging, de interne
competitie, heeft al weer een aantal ronden
achter de rug.
Het bezoek is
hartverwarmend en tot nut toe hebben zich
50 deelnemers achter de tafels geschaard.
Drie actievelingen hebben zich voor de
interne nog niet gemeld, zij worden
opgeroepen spoedig aan te schuiven.. Zij
hebben hun debiet aan bye’s nu al (na 8
ronden, bijna op de helft van de mogelijke
17 voorronden) opgesoupeerd!
De trouwste opkomers zijn Pietrow, Marc
Simons, Rook en Hurkmans, zij zijn alle
avonden nog aanwezig geweest. Diverse
anderen zijn dat ook, maar moesten hun
plichtsbetrachting nakomen in een
vertegenwoordigend team en boekten
intern dan een bye.
De tafelrangschikking is verbeterd, dat wil
zeggen dat er tafeltjes zijn bijgezet
voorzien van kleurige kleedjes, zodat het
minder gewenste euvel van 2 partijen naast
elkaar op 1 tafel tot het verleden kan
behoren. Dat komt de concentratie, dus het
spelpeil – en ook het gemak – ten goede.

Frits Steenbergen maakte tegen het
Aangenomen Damegambiet geen direct
gebruik van het behalen van voordeel toen
zijn tegenstander niet het beste antwoord
koos.
Steenbergen – Sinkiewicz
1. d4, d5 2. c4, dxc4 3. e4
Gebruikelijk is hier 3. Pf3, wat gericht is
tegen e7-e5.
3…, e5
Dubieus. Na 4. dxe5, Dxd1+ 5. Kxd1, Pc6
6. f4 kan wits meerderheid op de
koningsvleugel een rol gaan spelen.
Juist is: 3…, c5. Een mogelijk vervolg:
4. Pf3, cxd4 5. Dxd4, Dxd4 6. Pxd4, Ld7
7. Lc4, a6 met gelijk spel.
4. d5
Wit ziet hiermee af van het verkrijgen van
de meerderheid op de K-vleugel.
4…, Pf6 5. Pc3, Lc5 6. Dc2, 0-0 7. Lg5,
Dd6 8. f3, c6 9. Lxc4, Pbd7 10. Pge2, Pb6
11. Lb3, cxd5 12. Lxf6, Dxf6 13. Lxd5,
Pxd5 14. Pxd5, Dc6

In de huidige stand begint de upper ten nu
al boven te drijven. Alle spelers van het
eerste zitten al vrijwel bij de bovenste 12
van de rangschikking. De overige
kanshebbers
op
een
hoge
eindrangschikking bevinden zich nog op
schootsafstand.

BENAUWDE ZEGE VAN
HET TWEEDE
De seizoensopening van het
tweede
verliep niet erg soepel. Tegen het
bezoekende Dordrecht 3 moest op 6
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27. Lh1, Th8 28. Df2, Dh3 29. Td3, g3 30.
Lb2, Lf6! 31. Lg2 (er blijft niets anders
over) 31…, Dxg2+ 32. Dxg2, fxg2 33.
Kxg2, Pf3 trekt zwart aan het langste
eind…
26…, Dh4+ 27. Ke2, Dg4+ 28. Ke1, Dg3+
29. Kd1

15. Pec3
15. Tc1 brengt winst van een pion.
15…, Kh8 16. Pa4, Ld4 17. Tc1, Dxc2
18. Txc2, Ld7 19. Pac3, f5 20. exf5, Lxf5
21. Td2, g5
Met Tad8 (Tfd8), gevolgd door Le6
handhaaft zwart enig voordeel.
22. h3, Kg7 23. Pe2, Tfe8
Toch was er boven het bord voldoende
lichtsterkte om het gehuppel van de knol te
kunnen zien aankomen…
24. Pc7, Kf7 25. Pxa8, Txa8 26. Pxd4,
exd4 27. Txd4, Tc8 28. 0-0, Tc2 29. Tf2,
Tc7 30. b3
En misnoegd gaf zwart er de brui aan.
Ruurd Ouwehand had met Victor van
Blommestein een partij met wisselende
kansen. Zwart had zijn pionnenformatie
wat verzwakt door een verdubbeling van
de e-pion. Maar er waren mogelijkheden,
via e7-e6, dat op te lossen. Wit verzwakte
zijn loper op g2 door via f2-f3 deze van
invloedmogelijkheden op de diagonaal uit
te schakelen.

Hier kan zwart uit diverse goede
voortzettingen kiezen:
a. 29..., Dxc3 30. Ld2, Tad8 31.
Txh2, Txd2+ 32. Dxd2, Dxa1+ 33.
Kc2, Da2+ 34. Kc1 met groot
voordeel voor zwart;
b. 29…, Pg4 30. Lh3, Pf2+ 31. Kc2,
Pxh3 32. Td1, Tad8 33. Txd8,
Txd8 34. a4, ook met groot
voordeel;
c. 29…, Th8 30. Pd5, Pg4 31. Tf1,
Th2 32. Tf3, Dxg2 33. Dxg2, Txg2
34. Pc3, eveneens met groot
voordeel, en dan ook nog de
tekstzet:
29…, Tad8+ 30. Pd5, exd5
Hier heeft zwart een verborgen kans!
30…, Ke8! 31. Txh2, Dxh2 32. De2, Dg3
33. Ta2, exd5 34. exd5 en zwart heeft
prima winstkansen.
31. exd5, Dd3+ 32. Ld2, Pf3
Beter: 32…, Pg4!! 33. d6+, Kf6 34. Kc1,
Txd6! 35. Dc2, Pe3 36. Dxd3, Txd3 37.
Lxe3, Tc3+ 38. Kd2, Txe3 en zwart staat
op winst.
33. d6+, Kf6 34. Dc2, Dxc2+ 35. Kxc2,
Pd4+ 36. Kd3, f3
De voorkeur heeft: 36…, g4 37. Ld5, Pf5
38. Lc3, Pg3
37. Lh3, Kg6 38. Le3

In deze stelling zette zwart het spel op
scherp door een stuk te offeren voor
aanvalskansen.
21…, Lxg4?! 22. fxg4, Pxg4+ 23. Kf3
Beter 23. Kg1, Dh6 24. Lf3, Dh4 en zwart
moet maar zien hoe verder te komen. Toch
zijn de verbonden pionnen op f en g lastig
voor wit.
23…, Ph2+ 24. Kf2, Dh6 25. Da2+, e6 26.
Th1
Ligt voor de hand, maar brengt wit toch in
moeilijkheden! Maar ook na 26. Kg1, f3
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Hier had 38. Tag1 gemoeten! 38…, Lh6
39. Th2, f2 40. Tf1, Pf3 41. Thxf2, Pxd2
42. Txf8, Lxf8 43. Kxd2 en de kansen zijn
gekeerd in wits voordeel.
38…, e4+! 39. Kxe4, Tde8+ 40. Kd3,
Txe3+ 41. Kxe3, Pc2+ 42. Kd3, Pxa1 43.
c6

Na een paardenruil op e5 ontstond na de
13e van wit deze stelling. Zwart stond voor
de keuze te proberen de zwarte lopers te
ruilen of een andere oplossing zoeken. Hij
koos voor:
13…, Lxd6
De andere weg zou zijn: 13…, g5 14. Lh2,
f6 15. cxd5, fxe5 16. Txc6, Dd8 17. f3,
exd4 (13…, Pf6 14. Dc2!, De8 15. Txd6,
Pxd5 16. Lxe5 en wit heeft de partij wel
binnen) 18. fxe4, Lxh2+ 19. Kxh2, Txf1
20. Dxf1 en wit staat er duidelijk beter
voor.
14. Lxe5, Dd7 15. cxd5, exd5 16. Da4,
Lb7 17. Tc2, De6 18. Lh2, c5 19. dxc5,
Pxc5
19…, bxc5 20. Tfc1, Tfe8 21. Ld3, c4 22.
Lf1, Db6 En in deze dynamische stelling is
het voor wit niet gemakkelijk de juiste
keuze te maken.
20. Dg4
Wit besluit te wedden op de voordelen:
het loperpaar en de geïsoleerde zwarte dpion. Goed, misschien beter, is 20. Dd4
20…, f5 21. Df4, Dg6 22. Dg3, Df6 23.
Lf3, Tac8 24. Tfc1, Pd3
De tijd begon al te dringen op de wekker
en dan is zo’n besluit een sprong in het
duister. Aannemelijk is dat zwart pion b2
in het vizier wilde hebben.
25. Txc8, Txc8 26. Txc8+, Lxc8 27. Db8
Wit heeft ook een vizier: Lc8!
27…, Dc6 28. Lxd5+
De zorgen nemen toe….

Opnieuw een spannend moment!
43…, Le5
Kansen op behoud bood: 43…, Tf6! 44.
c7, Txd6+ 45. Ke4, Tc6 46. c8D, Txc8 47.
Lxc8, Pc2 48. Kxf3, Pxa3 49. Kg4, Lc3 50.
Th5, Ld2 51. Lxa6, Pc4 52. Th8, Pe5+ 53.
Kg3, Lxb4 54. Lxb5 en de zaken zijn niet
gedaan!
44. c7, Lxd6 45. c8D, Txc8 46. Lxc8, Le5
Het zwarte paard kan nu niet naar c2.
47. Lxa6, Pb3 48. Lxb5, Pd4 49. Ld7
Er werd nog een tijdje doorgespeeld, maar
zwart moest zich uiteindelijk gewonnen
geven.
Cander Flanders had een zware
tegenstander in Ton Slagboom. In de
opening had hij met zwart moeilijkheden,
die niet geheel naar genoegen werden
opgelost.
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Maar ook 28. Lc7, Db7 met wederzijdse
omstrengeling was mogelijk. Wit moet dan
kiezen:
a. 29. Le5, Kh7 30. Dd6, Dd7 31.
Lxd5, Dxd6 32. Lxd6, Pxb2 33.
Le5, Pd3 en de kansen zijn
ongeveer gelijk;
b. 29. Lxd5+, Dxd5 30. Dxc8+, Kh7
31. Lb8, a5 32. Dc3, b5 33. La7, b4
34. Dd4, Dxd4 35. Lxd4, a4 36. a3,
g5 37. Kf1, bxa3 38. bxa3 Het
paard is nu in gevaar. 38…, Pc1 39.
Ke1, Pb3 40. Ke2, g4 41. hxg4,
fxg4 42. Kd3, Kg6 43. Lc3 en wit
heet prima vooruitzichten.
28…, Dxd5 29. Dxc8+, Kh7 30. Lb8,
Pxb2 31. Lxa7, Dd1+ 32. Kh2, Dd6+ 33.
g3, Dd5 34. Lxb6, Df3 35. e4
Sterk is hier 35. Dc2!, Pd3 36. g4!, Pxf2
37. Dxf5+, Dxf5 38. gxf4 en wit wint.
35…, fxe4 36. Ld4, e3
Dit is te veel van het goede. 36…, Pd3
37..Db7 (dreigt mat) 37…, Pe5 38. Dc7,
Pf7 39. a4, Dd1 40. a5, Dxd4 41. Dxf7,
Dd3 42. Df5+, Kh8 43. h4 en de weg is,
hoewel begaanbaar (misschien?), nog
lang…
37. Dc2+, Kg8 38. Dxb2, e2 39. Dd2, De4
40. Le3
Zwart geeft op. Een instructieve partij.

Bovenstaande stelling werd na 28 zetten
bereikt. Joop had de a-pion opgespeeld en
wit moet bedenken hoe te antwoorden.
Er werd gekozen voor:
29. b3
Beslist niet de beste keuze….maar ook
zwart bezondigt zich met zijn antwoord!
29…, axb4
Goed was: 29…, Txb4! 30. Pxb4, Pc3+ 31.
Kc1, axb4 met prima winstkansen voor
zwart.
30. bxa4, b3 31. Pd4, bxa2+ 32. Kxa2,
Tdc8 33. Pb5, Tc4 34. Kb3, d5 35. Td4,
Txd4 36. Txd4, dxe4 37. Txe4, Kf8 38.
Td4, Ke8 39. Kc4, Tc8+ 40. Kd3, e5 41.
Td5, f6 42. a5, Tc1 43. a6, Ld8 44. Pd6+,
Ke7 45. Pf5+, Ke8
45…, Ke6 46. Td6+, Kf7 47. Ke4, Tc8 48.
Td7+, Ke6 49. Tb7, Tc4+ 50. Kd3, Ta4 51.
a7, g6 52. Pg7+, Kd6 53. Tb8, Ta3+ 54.
Kc4, Ta4+ 55. Kb5, Ta5+ 56. Kb4, Txa7
57. Txd8+, Ke7 En nu, ook met een stuk
minder, is bij goed spel de partij met zwart
remise te houden.
46. Pxg7+, Ke7 47. Pf5+, Ke8 48. Pg7+
Wit ziet niet beter dan herhalen. 48…, Ke7
49. Pf5, Ke8
Remise gegeven.
Toch is het eindspel uitspelen de moeite
waard. Beginnen met Pd6+ en na lang
manoeuvreren trekt wit vanuit deze stelling
toch echt aan het langste eind!

Joop van ’t Hoenderdaal had aan de nog
jonge Bennie Sitton een lastige kluif. Een
Siciliaan,
waarin
Sitton
Fischer’s
voorliefde: Lc4 opvoerde. Na wat lichte
schermutselingen volgde dameruil en was
het zicht op de wederzijdse kansen
helderder geworden.

De tussenstand in de match was hiermee
4-2 in ons voordeel geworden.
Nog 2 partijen waren aan de gang. Reinier
Hoogeveen overklaste in het middenspel
Theo Jiskoot. Uit een Engelse opening
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remise voorstelde om de winst in de
wedstrijd veilig te stellen, aangezien de
strijd aan het nog overgebleven bord zich
nadelig ontwikkelde. De stelling met zwart
aan zet:

ontstond een stelling die tot lang laveren
dwong. Wit bleef druk uitoefenen op
zwarts zwakke pion op d6, maar veel effect
sorteerde dat niet. Wit verlegde zijn doel
naar pion e6 en kreeg wat hij wilde toen
zwart onvoldoende reageerde.

En inderdaad, de laatste partij tussen Pim
Kleinjan en John Janssen ging voor Pim
verloren. De partij is niet voorhanden.

32…, Tc8
Zwart overzag kennelijk het gevaar, wat hij
met eenvoudig 32…, Kh7 had kunnen
voorkomen.
33. Pxe6, fxe6 34. Lxe6+, Kh8 35. Lxd7,
Dxd7 36. e5
Een andere mogelijkheid: 36. Lxd6, Lxd6
37. Txd6, Tc2+ 38. T1d2, Dxd6 39. Txc2
36…, Pe8 37. e6, Db7
Niet de beste keuze, maar zwart zag
mogelijkheden met 2 stukken op de lange
diagonaal. Beter: 37..., Dd8.
38. Lb2, Lc6 39. Dxh6+, Kg8 40. Df4,
Lf8
Opnieuw niet de beste keuze. Het paard op
e8 verhindert mat, dus had zwart zijn plan
kunnen volgen met 40…, Lxf3 41. Tf1,
Lh5 42. g4, Lg6 43. h5, Le4 44. Df7+, Kh7
en wit zal moeilijk winst kunnen aantonen.
41. h5
41. Tc1, Tc7 42. Tdc2, Dc8 43. Txc6,
Txc6 44. Txc6, Dxc6 45. Dxf8, Dc2+ 46.
Kh3, Pf6 47. Ld4!, Df5+ 48. Kg2, Dxe6
(48…, Dc2+ 49. Lf2 en wit wint) 49. Lxf6,
gxf6 Wit staat goed, maar directe winst is
er niet.
41…, De7 42. Df5, Pf6 43. Txd6
Wit staat nu praktisch gewonnen. Zwart
heeft geen goede zetten voorhanden. Toch
eindigde de partij in remise. Een verklaring
is, dat wit geen tijd meer had en daarom

Gedetailleerd:
Flanders – Slagboom
0-1
Hoogeveen – Jiskoot
½-½
Van ’t Hoenderdaal – Sitton
½-½
Ouwehand – Van Blommestein
1-0
Kleinjan – Janssen
0-1
Steenbergen- Sienkiewicz
1-0
Wilhelm – Van Heeren
½-½
Weeda – Visschers
R 1-0
4½-3½

HET ZESDE IN DORDT
7 oktober bracht ons zesde een bezoek aan
Dordrecht, waar hun vijfde wachtte. Het
werd een benauwde overwinning voor
onze afvaardiging. Uit de kruitdampen
kwamen
enkele
notatiebiljetten
te
voorschijn, maar aanschouwelijk werden
de partijen daarmee niet altijd…. Slechts
Peter Hurkmans en Ron Ansem konden
een
rechtmatig
bewijs
van
hun
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aangetekende punt overleggen. Voor Peter
viel dat positief uit, voor Ron niet.
Ik geef die 2 partijen zonder commentaar.
Ron speelde aan bord 1 tegen Hans
Boersma, Peter aan 3 tegen Van Swieten.

Ron Ansem – Hans Boersma
1. d4, g6 2. e4, d6 3. f4, Lg7 4. Pf3, Pf6 5.
Pc3, Pc6 6. h3, 0-0 7. Le3, e6 8. Le2, b6
9. 0-0, Lb7 10. a3, Pe7 11. Ld3, c5 12. e5,
dxe5 13. dxe5, Pd7 14. De1, Pd5 15. Td1,
Pxe3 16. Dxe3, De7 17. Lb5, Tad8 18.
Pe4, a6 19. Le2, Lxe4 20. Dxe4, f6 21.
Lxa6, fxe5 22. fxe5, Tf5

Wit geeft op. Consequent potje!
Peter Hurkmans – Leo van Swieten
1. e4, c5 2. Pf3, Pc6 3. Pc3, d6 4. h3, e5 5.
Pd5, Le7 6. Lb5, Ld7 7. 0-0, Pf6 8. Te1,
0-0 9. Pxf6+, Lxf6 10. c3, a6 11. La4, b5
12. Lc2, Pe7 13. d4, cxd4 14. cxd4, Pg6
15. d5, Tc8 16. Ld2, Db6 17. a3, a5 18.
Tc1, b4 19. axb4, axb4 20. Le3, Db7 21.
Ta1, Ta8 22. Lb3, Txa1 23. Dxa1, Ta8
24. Dd1, Tc8 25. Pd2, Lb5 26. La4, Ta8
27. Lxb5, Dxb5 28. b3, Dd3

23. Dg4
23. Db7!
23…, Pxe5 24. Txd8+, Dxd8 25. Pxe5,
Lxe5 26. c3, Dd2 27. Lc4, De3+ 28. Kh1,
Txf1+ 29. Lxf1, Lg7 30. Dd1, Lf6 31.
Db3, De1 32. Kg1, Lh4 33. Dc2, Kf7 34.
Dd3, Df2+ 35. Kh1
Ron bood hier remise aan.
35…, Dxb2 36. Dd7+, Le7 37. Dc7, Dxc3
38. Dxb6, Dxa3 39. Dc7, Dc3 40. Df4+,
Df6 41. Dc4, Dd4 42. De2, e5 43. Df3+,
Df4 44. Dd5+, Kf6 45. Dc6+, Kg5 46.
Db5, e4 47. De2, Ld6 48. Kg1, e3 49.
h4+, Kxh4 50. De1+, Dg3

29. Dc1, Dc3 30. Db1, Ta3??
De zwarte dame had zich in haar boudoir
moeten terug trekken…
31. Tc1, Txb3 32. Pxb3
Niet alleen de toren is afgebroken, maar
ook de dame heeft geen uitweg meer!
Zwart geeft op.
De details:
H. Boersma – R. Ansem
H. Monster – M. Siebel
L. van Swieten – P. Hurkmans
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1-0
½-½
0-1

6. Pb5, g6
Wit dreigt weer mat in 2.
7. Df3, f5
De aanvalszetten gaan gewoon door en
wee moet zwart verdedigen.
8. Dd5, De7
Wederom een matdreiging op f7, waarbij
De7 de beste zet is.
9. Pxc7+, Kd8
Het lijkt nu of wit beslissend voordeel
gaat krijgen.
10. Pxa8, b6
Het gaat “slechts” om een kwaliteit want
het paard sneuvelt te zijner tijd.
Zwart offert bewust een toren tegen een
paard om langdurig initiatief te kunnen
krijgen. Als zwart het goed speelt blijven
de witte torens lang buiten spel staan.
Verder moet wit uitkijken dat zijn dame
niet in de knel komt. Deze opening kwam
op
het
bord
tijdens
een
correspondentieschaakpartij, niet tussen
het monster van Frankenstein en graaf
Dracula, maar tussen de Brit J. Carleston
en de Nederlander Gert Timmerman. En
die laatste is niet de minste want hij werd
wereldkampioen
correspondentieschaak
(o.a. dankzij deze partij tegen Carleston)
en hij
is ook ex-winnaar van het
Midwintertoernooi.

W. Harms – Joram Simons
½-½
A. van Bokhoven – R. Hesselmans ½-½
A. de Martelaere – J. Melis
1-0
Sj. Kelder – M. Versluis
0-1
P. v.d. Laars – P. Poot
0-1
3½-4½

VUURWERK OP HET BORD
UIT DE OUDE DOOS
Henry Pijpers
Een voorbeeld van vuurwerk is de
“Frankenstein-Dracula-variant”,
een
variant van de Weense opening. De variant
heet zo bij wijze van grap: de opening zou
zo monsterlijk zijn, dat hij alleen zou
kunnen zijn voortgekomen uit een partij
tussen het monster van Frankenstein en
graaf Dracula.
Op 6 oktober keek ik met de nodige
jaloezie naar het bord van Rutger
Cogenbach die met zwart speelde tegen
Peter Poot en deze stelling op het bord
kreeg. Helaas speelde wit niet 4. Dh5,
maar na het ook goed ogende 4. Lxf7 liep
het toch fout af voor wit (5. Pxe4, d5 6.
Df3, waar 6. Dh5+ beter was).
Deze opening verloopt als volgt:
1. e4, e5 2. Pc3, Pf6 3. Lc4, Pxe4
Hier lijkt zwart een stuk weg te geven,
maar dat is niet zo. Als wit slaat kan zwart
met d7-d5 eenvoudig het stuk terug
winnen.
4. Dh5
Onze jeugdspelers leren al dat je de dame
niet te vroeg in het spel moet brengen.
4…, Pd6
De verdediging tegen de aanval op f7.
5. Lb3, Pc6
Wit stelt de aanval even uit, Pc6 zorgt dat
zwart de pion voorsprong behoudt.

Het vervolg van de partij:
11. d3, Lb7
Activering van Lc8 en zwart gaat het paard
ophalen.
12. h4
Weer een knallende dreiging met 13. Lg5
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wanneer hij een van zijn verhalen ten beste
geeft.
“Neem hij is gearresteerd wegens het
vernielen van museaal erfgoed. Ik zal jullie
vertellen hoe het zit. Het is een verhaal dat
van onwaarschijnlijkheden aan elkaar
hangt, maar het zou allemaal kunnen.
Luister maar:
Er was een gezin dat op zondagmorgen
altijd een eitje at bij het ontbijt. Ze deden
dan eiertikkertje en op een dag had de
vader
van
het
gezin
gewonnen.
Triomfantelijk wilde hij zijn ei op zijn
voorhoofd kapotslaan, ook al had zijn
vrouw hem dat meermalen verboden. Dit
keer bleek hoezeer zij gelijk had, want het
ei bleef heel en Pa had een bloedend
wondje. Pleister erop, Pa pakt nu een mes
om het ei te bewerken. Het ei blijft
ongedeerd, het heft van het mes laat los
van het lemmet. Pa geeft nu met ei een
harde klap op de tafel, De tafel breekt
doormidden.
Dat laat hij niet op zich zitten, Ondanks
heftige protesten van Ma gaat hij naar de
schuur, weet het ei vast te zetten in de
werkbank, pakt de hamer en slaat de kop
van het handvat. Rakelings schiet die langs
zijn schedel. Buiten zichzelf grijpt hij naar
de cirkelzaag. Onder groot geknetter en
met talloze vonken vliegen de tanden er
vanaf. Pa ernstig, maar gelukkig niet
levensgevaarlijk gewond, wordt per
ambulance naar het ziekenhuis afgevoerd.
Zijn verhaal kwam niet erg geloofwaardig
over, maar de man van de verzekering
deed toch onderzoek. Voorzichtig trachtte
hij het ei te breken en toen dat niet lukte,
haalde hij er een knappe ingenieur uit Delft
bij. Die nam het mee en zette het onder
een laserstraal of zoiets. Geen reactie. In
het begin baarde zijn ei natuurlijk veel
opzien en iedere collega probeerde het op
zijn manier, maar na een maand was het
nieuwtje eraf en kreeg het ei een plaats in
het Delfts Museum voor de Wonderen der
Natuur en Techniek, met een bordje erbij:
Onbreekbaar ei.
Een paar weken gelden was er een
studentenprotest en probeerden de

12…, f4 13. Df3, Pd4 14. Dg4, Lxa8 15.
Ld2, Lg7 16. Ph3, Lf6!
Een nieuwtje in deze variant.
17. Lb4, Kc7 18. c4, a5 19. La3, Dg7! 20.
Pg5, h5 21. Lxd6+, Kxd6 22. Dh3, Lxg5
23. hxg5, De7 24. La4, Th7! 25. 0-0-0,
Dxg5 26. f3, Dg3+ 27. Td2, h4 28. Kb1,
g5 29. Ld1, Dxh3 30. Txh3, Kc5! 31. b3,
Pf5 32. Th1, Kd4 33. a3, Pe3 34. b4, g4!
35. fxg4, Lxg2 36. Txg2, Pxg2 37. Lf3,
Pe3 38. Le4, Th8 39. Tc1, axb4 40. axb4,
Tf8
Wit geeft op.
Absoluut reclame voor het gambiet en
correspondentieschaak!
Noot redactie:
Van uit de diagramstelling nog een
variatie:
11. Pxb6, axb6 12. Pe2, Lb7 13. Dd3,
Pd4 14. 0-0, Dg5 15. f3, P6b5 16. Pg3,
Lc5 17. Kh1, h5 18. La4, h4 19. Pe2, h3
20. g3, e4 21. fxe4, Lxe4 22. Dxe4, fxe4
23. Pf4, Ld6
En ook dan heeft wit weinig meer te
hopen.

HET EI
Kale Harry
DST is een ambitieuze vereniging en een
geduchte tegenstander. Wat de naam
precies betekent, is een goed bewaard
geheim gebleven, maar gezien het groot
allochtoon gehalte gaat ze door het leven
als De Slimme Turken.
Dat zo’n vereniging de laatste wedstrijd
maar met zeven man opkwam, verbaasde
ons dan ook zeer.
“Hoe zou dat komen?” vroeg ik.
“Weet je dat niet?” zei Farceur. En op mijn
hoofdschudden: “Hun man Ciltürk, je
weet, die jongen, is gearresteerd. Die zit in
de nor.”
“Was hij een illegaal?” vroeg een der
omstanders van het groepje dat zich om
Farceur had gevormd, zoals gebruikelijk,
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protesterende studenten een gebouw van de
Technische Universiteit te bezetten. In het
duister vergisten zij zich en kwamen in he
Museum voor de Wonderen terecht.
Goedschiks wilden zij het pand niet
verlaten en de autoriteiten besloten hen uit
te hongeren. Een bestorming zou schade
kunnen toebrengen aan de kostbare
voorwerpen.
Ciltürk maakte deel uit van het groepje
bezetters en kreeg goede honger. Hij had
een primusje mee genomen en een
pannetje. Ik weet niet hoe goed zijn
Nederlands is, maar op een gegeven
ogenblik zag hij het ei. Hij sloeg het kapot
op de rand van zijn pannetje en maakte er
een kleine omelet van. En daarvoor zit hij
nu in de nor.”
“Meneer Farceur”, zei Jelger Beetstra,
onze eerste-bordspeler. “U zei dat uw
verhaal van onwaarschijnlijkheden aan
elkaar hing, maar dat het toch allemaal
kon.”
“Ja”, zei Farceur.
“Ik neem aan, dat die familie op
zondagochtend een gekookt ei at en geen
rauw?”
“Natuurlijk, met rauwe eieren is het niet
raadzaam om eiertikkertje te spelen.”
“Goed. Is het u wel eens gelukt om een
gekookt ei alsnog te bakken?”

Wit, 3 in getal en iemand van een andere
kleur. Daar in Charlos konden zij geen
kleur kiezen en ze namen dan maar de
middenweg: Van Middelkoop. Toch was er
nog een verrassing: Michel de Wit had die
dag zo hard gewerkt, dat hij van spelen af
zag. Opgeroepen werd John Leer om het
karwei te klaren.
Het werd een pittig avondje! Andrzej
Pietrow behaalde een prima remise tegen
Dick de Wit. Het werd Caro Kann en de
partij is hieronder te volgen.
D. de Wit – A. Pietrow
1. e4, c6 2. d4, d5 3. Pc3, dxe4 4. Pxe4,
Lf5 5. Pg3, Lg6 6. Pf3, Pd7 7. h4, h6 8.
h5, Lh7 9. Ld3, lxd3 10. Dxd3, e6 11.
Ld2, Dc7 12. 0-0-0, Pgf6 13. Pe4, 0-0-0
14. g3, Pxe4 15. Dxe4, Ld6 16. Kb1

16…, Thf8?!
Actiever en sterker is: 16…, Db6 17. c4,
Da6, zoals in de partij R. van Arkel – A.
Pietrow, KNSB 2007/2008 (zie clubblad
5/2008)
17. c4, Pf6 18. De2, c5 19. Lc3, cxd4 20.
Lxd4
Interessant moment: Sterker lijkt 20.
Pxd4!?, a6 21. Pb3, Lc5!? (21…, Dc6!?
Een identieke positie, alleen met de koning
op c1 en de toren op h8, ontstond in de
partij T. Middelburg – A. Pietrow, OK
Rotterdam 1999, met snelle remise, zie
hetzelfde clubblad) 22. Pxc5, Dxc5 23. g4,
Txd1+ 24. Txd1, Td8 25. Txd8+, Kxd8 26.
Dd2, Ke8 27. Df4, Ke7 28. Kc2, Dd6 29.
lxf6, gxf6 30. De4 met een voor wit iets

HET EERSTE BEKERT VERDER
Een moeilijke visite was het oordeel van te
voren, toen ons eerste viertal op weg ging
naar Charlois om daar voor de KNSBbeker slag te gaan leveren. Nu is het zicht
op het veroveren van dat kleinood niet
bepaald helder! Uiteindelijk na het
overwinnen van diverse ronden, sta je dan
tegenover 4 grootmeesters en dan wordt de
uitslag toch wel twijfelachtig….
Maar, komaan, je moet er toch aan
beginnen. Vrijdagavond, 17 oktober
gingen op weg: Pietrow, Seeleman, Van
der Kaap en Verhoeven. Zij zouden
moeten aantreden tegen de gebroeders De
11

geven in een ander lokaal en wel over
probleemstanden….

beter dame eindspel, hoewel zwart nog
steeds goede kansen op remise heeft.
20…, Lc5 21. Lxc5, Dxc5 22. Pe5,
Txd1+!
Fout is: 22…, Pd7(?) 23. Pd3, Df5 24. g4,
Dh7 25. Kb1!.
23. Txd1, Dc7! 24. f4, Td8 25. a3, a6!

Cor peinsde en peinsde en kwam
uiteindelijk tot:
10. Lxc6, bxc6 11. Dc2, Dxd4 12. 0-0,
Pe7
Lijkt safe, maar toch krijgt wit tegenspel
voor de pion.
13. Te1, 0-0 14. Te4!
En nu moet zwart!
14…, Dc5
14…, Dd6 15. Lf4, Dg6! 16. De2, Lxc3
17. Txe7, Lf6 18. Txc7, Tfe8 19. Txa7,
Tad8 20. Le3, Tb8 21. Df3, Txb2 en de
kansen zijn ongeveer gelijk.
15. Le3, Da5 16. Pe2, Ld6 17. Pd4, Dh5
18. Pf3, Pf5 19. Dxc6, Pxe3 20. Txe3
en wit had het probleem zelf wel opgelost.

26. b4?!
Een riskante zet. Veiliger was 26. g4!?,
Txd1+ 27. Dxd1, Pd7! 28. Pxd7, Dxd7 29.
Dxd7+, Kxd7 30. Kc2, e5! 31. Kd3!, met
remise.
26..., Txd1+ 27. Dxd1, Pe4! 28. Dd3, f5
29. Kc2, Dd8! 30. De3, De8! 31. Dd3
31. Df3, Dd8
31…, Dd8
31…,
Pf6!/
werkt
helaas
niet.
Bijvoorbeeld: 32. De3!!(enige) 32…, Pxh5
(32…, Kb8!? 33. c5»c6 en wit heeft
voldoende tegenspel) 33. Da7, Kc7 34.
Dc5+, Kb8 35. Dd6+, Kc8( 35..., Ka8? 36.
Pd7) 36. Dc5 met eeuwig schaak.
33. De3
Remise.
Dat was ook de eerste uitslag.

Rondlopend in het gebouw putte ik moed
uit de spreuk, die aan de muur hing:
“Water your dreams
And watch them grow”
Het had wel wat met mijn verwachtingen
over het verloop van de wedstrijd.
Later op de avond was bij Jos een stelling
ontstaan, die nogal was uitgedund aan
troepen en vrijwel geen vooruitzichten op
anders dan remise bood. Jos bood dat dan
ook aan en typisch was weer het gevolg:
Cor weigerde en maakte kort daarop een
verkeerde keuze (psychologische impact
van het aanbod en dan verlies aan
concentratie?): hij speelde de f-pion ten
onrechte op. Jos kreeg daardoor ineens
zicht op de winst. Een mogelijkheid die hij

Aan de overige borden werd hevig slag
geleverd. Jan Seeleman boekte langzaam
aan vooruitgang tegen John leer, Jos van
der Kaap hield zijn tegenstander behoorlijk
bezig en ook Leo Verhoeven deed het
prima. Bij Jos was een Middengambiet op
het bord gebracht door Cor de Wit. Al na 9
zetten was er al een probleempje voor Cor:
zijn isolani stond onder druk en ik was
geneigd Hans Uitenbroek erbij te roepen,
die op dat moment een lezing stond te
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niet aan zich voorbij liet gaan! Het afspel
werd vlekkeloos behandeld en zo noteerde
we dan een ½-1½ voorsprong.

Intussen had Jan Seeleman zijn slag
geslagen en na 30 zetten had hij mooi
voordeel verkregen:

En dan Leo. Hij opende Engels, maar
moest het opnemen tegen Hollands. Nu is
dat in het verleden in omgekeerde volgorde
door De Ruyter als eens uitgevochten
tegen een ketting, die over de Theems was
gespannen en die kans kreeg Leo ook!
Een stukje uit de partij:
1. c4, f5 2. d4, Pf6 3. Pc3, g6 4. g3, Lg7 5.
Lg2, 0-0 6. Pf3, d6 7. d5, Pa6 8. 0-0, Pc5
9. Pd4, a5 10. b3, e5 11. dxe6 e.p.
Hij zou ons dus wel in veilige haven
brengen, zo was de verwachting, maar
wat later was de volgende stelling
zichtbaar:

Zwart moet hier 11..., Tb8 spelen, maar hij
spande de ketting met:
11…, Pxe6
Wit kan nu voordeel krijgen met 12. Lxb7!
De keuze is dan aan zwart:
a. 12…, Lxb7 13. Pxe6;
b. 12…, Tb8 13. Lxc8
en ook dan is er keuze:
a. 13…, Dxc8 14. Pc6!
b. 13...., Pxd4! 14. Dxd4, Dxc8 15.
Lb2, De6 16. Da7, Pe4! 17. Pd1,
Lxb2 18. Pxb2, Pc3 19. e3, Pe2+
20. Kh1 en wit heeft de beste
kansen.
Leo wilde niet of zag het niet, dat heb
je met admiraals wel meer, en koos
voor het brengen van de paarden naar
de slager. En de strijd sleepte zich naar
het eindspel.

39…, Pxe6 40. fxe6, Kg7
En het ongeloof kreeg bij Jan de overhand,
maar dan alleen in eigen positie, dat wel !
41. Td1, Kf6 42. Td7, Te7 43. g5+, hxg5
44. Td4, Txe6
En nu is er meer zwart dan wit op het
bord…
45. Kf2, a6 46. bxa6, bxa6 47. Kf3, Tb6
John kwam in zijn element: het
snelschaken! En de zenuwen maakten zich
van Jan meest er….
48. a5, Tc6 49. Tb4, Kf5 50. g4+, Ke5
Er werd niet meer genoteerd, maar het
drama werd wel gadegeslagen: Wit verloor
alle pionnen en gaf ook nog de toren
cadeau…
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Er restte bij Jan nog verbazing: Hoe kon
dat nou gebeuren???
De feiten lagen er, een nederlaag en 1½-½
met Leo nog te gaan. En die ging, maar
ook Matthieu van Middelkoop ging. De
spanning liep op en op. De seconden
gingen in, ook de laatste en die waren van
Matthieu, daar waar Leo nog een zee van 8
seconden had!
Dus toch nog met 1½-2½ gewonnen!
En zo konden wij ons laven aan de beker
en dat laatste mocht ook Charlois
Europoort, maar dan aan de gifbeker…

Zo, de Draak is in stelling gebracht en staat
klaar voor het gevecht op leven en dood.
Wederzijdse kansen en uiteraard ook de
bekende missers.
9…, Ld7
Ik weet dat de variant met 9…, Pxd4 10.
Lxd4 aardig spel geeft voor zwart. En ook
9…, d5 is een bekende. Maar ik wilde via
9…, Ld7 aansturen op mij in de
voorbereiding meegenomen varianten, die
na 10. Lc4 op het bord komen. En vaak is
het hier een simpele zetverwisseling. Maar
het liep anders.
10. g4, Tc8 11. h4, h5 12. gxh5, Pxh5 13.
Tg1

Wij mogen vrezen voor de wraak, die
boven ons hoofd hangt als wij binnenkort
met 8 tegen 8 tegen elkaar moeten….

HET DERDE IN HET GOEDE SPOOR
20 oktober, tweede ronde, Nieuwerkerk a/d
IJssel 2 kwam op bezoek bij het derde. Na
het leuke opstapje in Maasluis in
september zou een tweede goed vervolg de
trend zetten voor een mooi seizoen.
De uitslagen:
J. van Meerkerk – R. Zijleman
H. Valk – S. v.d. Linde
H. Pijpers – W. v.d. Wel
R. Cogenbach – R. Hoogland
A. Bongers – M. Muis
F. Steenbergen – H. Dijkers
B. de Knegt – J. Hoogendoorn
G. Donze – B. Wolters

½-½
0-1
1-0
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
4½-3½
De laatste zet uit het boek.
13…, Pe5 14. f4, Pg4
Het gebruikelijke 14…, Pc4 liet ik
achterwege omdat de loper op f1 nog niet
via c4 naar b3 is gespeeld. Wit zou dan
naar mijn idee tempi winnen. In
Drakenvarianten moet je dat “ niet willen”.
Maar in de analyse achteraf bleek 14…,
Pc4 15. Lxc4, Txc4 toch beter uit te
pakken voor zwart.

Jaap geeft zijn visie op de door hem aan
het eerste bord gespeelde partij:
Richard Zijleman – Jaap van Meerkerk
1. e4, c5 2. Pf3, d6 3. d4, cxd4 4. Pxd4,
Pf6 5. Pc3, g6 6. Le3, Lg7 7. f3, 0-0 8.
Dd2, Pc6 9. 0-0-0
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28. Txf7+, Txf7 29. Dxe6 (29. Lxf7?!,
Dxc4 30. Lxc4, Lf4=) 29…, Tf1+ 30.
Pxd1+/28…, f5
Een zucht van verlichting! Nu doet zwart
weer helemaal mee en ziet het pionnenduo
al naar de overkant snellen…
29. Tg1, Tg8 30. Df2
30. Txg8, Kxg8 31. Df2, Kh7=
30…, Txg1+ 31. Dxg1, e4
Zwart krijgt meer ruimte en weet zich
winstkansen te scheppen.
32. Le2, Dg6
32…, f4 33. Df1
33. Df1
33. Dxa7!? Is misschien sterker: 33…, f4
34. Dc5=
33…, f4
Op weg naar een mogelijke winst. Zwart
mocht nu op het remisevoorstel ingaan.
Bord 3 (Rutger Cogenbach) ging op de
volle winst af en dit halfje was genoeg
voor 4½ punten. Maar Rutger had nog niet
gewonnen en ik wilde ook graag de volle
buit. Captain Peter Weeda liet het aan mij
over.
34. h5
34. Lc4, Dg4
34…, Df5 35. Lc4, f3 36. Pe2
36. a3, Dxh5 37. Dg1, Lg7 -/+
36…, Dg5
36…, Ld5 37. Pg3, Dg5 38. Lxd5, Dxd5
39. c4, Dd4 -/+
37. Pd4
37. Pc3, f2
37…, Dg2
37…, Ld5!?, maakt het voor zwart nog
eenvoudiger 38. Lxd5, Dxd5 39. c3, Dxh5
40. a3 -/+
38. Dd1, f2 39. Pxc6, Dg1+
39…., bxc6?! 40. Dd7+, Lg7 41. Df6+,
Kh6 42. Dg4+, Dg5 43. Dxf2, Dxh5 44.
De3+, Dg5 45. Dxa7=
40. Lf1, bxc6 41. De2, Dg5??
Helaas geef ik nu een directe winst uit
handen. Maar ja, met nog 6 minuten of
zoiets te gaan… Stom. Ik dreig wel mat,
maar de dame slaat met schaak!
42. Dxe4+, Kg7

15. Le2
15. f5, Phf6 +/15…, Pxe3 16. Dxe3
Nu moet zwart het fors gaan aanpakken wil
hij niet snel in een verloren positie terecht
komen. Dus de beuk erin:
16…, e5
16…, Pxf4!? biedt wellicht een beter
alternatief om gelijk spel te krijgen: 17.
Dxf4, Lxd4 18. Txd4, e5.
17. fxe5, dxe5 18. Pf5!
Een fraaie zet, de loper kan niet spelen, de
dame kijkt naar a7.
18…, gxf5 19. Lxh5
Wit neemt het heft in handen en staat heel
goed.
19…, Kh7 20. Kb1, Lh6 21. Df3, Dc7
21…, De7 Deze variant heeft zwart niet
bekeken, maar leidt tot niets. Wel leuk om
te bekijken: 22. exf5, Lc6 23. f6, Lxf3 24.
fxe7, Lxh5 25. exf8T, Lxf8 26. Td5+/22. exf5, Lc6 23. Dd3
23. De2, Tfd8 +/23…, Tcd8 24. Dc4, Txd1+ 25. Txd1,
De7
Hier bood zwart remise aan, maar vanwege
de achterstand in de wedstrijd mocht wit
dit niet accepteren. Het is e en lastige stand
om te taxeren. Per zet kunnen de kansen
keren. Ik zag dat wit het aanbod wel wilde
aannemen.
Hij
besloot
tot
het
verplichtende:
26. f6
Ik twijfelde tussen 2 varianten:
a. 26…, De6 27. Dxe6, fxe6. @8/
Tf1, Lf4 en de pion op f6 gaat
verloren. Wit moet de dames dus
niet ruilen, maar eenvoudig schaak
geven op d3 en zo de betere stelling
behouden;
b. de door mij gekozen variant met
26…,Dxf6
26. Pd5 is ook een goede mogelijkheid
voor wit: 26…, Lxd5 27. Dxd5 +/26…, Dxf6 27. Tf1, De6??
Vergroot de problemen. Door een lichte
tijdsdruk voert zwart de berekende variant
à tempo uit en ziet met het uitvoeren het
verliezende Txf7 (27…, Lf4)
28. De2
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42…, Kh8 43. De8+, Kh7 44. Ld3+, Kg7
45. Dd7+, Kf8 46. Dd6+, Kg8 47. Db8+,
Kf7 48. Lc4+, Kf6 49. Dd8+, Kf5
43. Dg6+??
Tja, dit geeft mij weer nieuwe kansen. 43.
Dd4+, had wit in het voordeel gebracht
43…, Df6 44. Dxa7+, Kh8 45. Dd7 +/43…, Dxg6 44. hxg6
Rutger heeft het punt al te pakken en
remise is voldoende voor winst van de
wedstrijd, dus:
Remise.

26. h4, Tf6 27. g3, Dc7 28. Te3, Tg6 29.
Kh2
Wit strooit zand (in de ogen?).
29…, Th6 30. Tc3, Dd7 31. Tdc1, Lc6 32.
De5, Lb7
Zwart overspeelt zijn handje!
33. Txc8, Lxc8 34. Db8

In deze ontmoeting toonde Frits
Steenbergen
aan
dat
achterstallig
onderhoud uiteindelijk tot bouwvalligheid
leidt! In zijn partij met Dijkers oefende hij
druk uit op de funderingen van het zwarte
bouwwerk. Uiteindelijk bezweek het
geheel.
Na 16 zetten had zich uit een Meranerachtige opzet het paalrot geopenbaard:

Zwart geeft op.
Het derde heeft zich mede aan de kop
genesteld in 2 A:
1. Papendrecht/Albl. 1
2. Erasmus 3
3. Barendrecht 1
4. Lombardijen 1
5. Maassluis 1
6. De IJssel 2
7. WSV 2
8. Nieuwerkerk/IJssel 2

17. Pe5, Dd6 18. Tdc1, Tc8 19. Df3
Pion c6 staat duidelijk in de witte
belangstelling.
19…, 0-0 20. Lb1
Ook op e6 is een blootgelegde paal te zien,
de loper kan via a2 daar ook eens gaan
inspecteren.
20…, Pd7 21. Pxd7, Dxd7
Pion c6 heeft een nieuwe omlijsting
gekregen en wit zoekt een ander deel van
het fundament op.
22. Te5, c5 23. De2, cxd4 24. Td1, Dd6
25. exd4, Ld5
Zwart gooit er wat cement tegenaan.

4
4
3
2
1
1
1
0

10
9
9
9
7½
6½
6½
6½

UIT DE OUDE DOOS
Er is de laatste veertig jaar veel
veranderd. Moesten wij tot ver in de vorige
eeuw in de schaakwereld zelf zorgen voor
alles en nog wat, tegenwoordig zijn er
opleidingen
voor
scheidsrechter,
wedstrijdleider, toernooileider, trainer,
jeugdtrainer, om maar een paar te
noemen.
In het Nieuwjaarsnummer 1970 van de
Triomfator, het clubblad van de
schaakvereniging Charlois, is te lezen hoe

16

na Kc3-b2 beide pionnen vallen. M.a.w. op
de damevleugel kon niet gespeeld worden;
de strijd zou zich afspelen tussen de drie
pionnen op de koningsvleugel en de zwarte
koning.
Derhalve speelde ik 1. f2-f4. Er volgde
1…, Kg8-g7 2. g2-g4, Kg7-g6 3. h2-h4,
Kg6-g7 4. f4-f5, Kg7-f6 5. h4-h5, Kf6-g5
6. h5-h6, Kg5xh6 7. f5-f6, Kh6-g6 8. g4g5, Kg6-f7 9. g5-g6+, Kf7xg6 10. f6-f7,
Kg6xf7 en nu moest de witte koning een
zet doen, zodat ik opgaf.
“Doet u het maar eens over”, zei de
examinator.
Dus: 1. f2-f4, Kg8-g7 2. g2-g4, Kg7-g6 3.
g4-g5, Kg6-f5 4. h2-h4+ en deze stelling
hadden we al gehad, zodat ik weer opgaf.
“Opnieuw”, zei de examinator.
Ik kreeg een idee. 1. f2-f4, Kg8-g7 2. g2g4, Kg7-g6 3. g4-g5, Kg6-f5 4. h2-h3 (op
4. h4 zou Kg6 volgen) 4…, Kf5-g6 5. h3h4, Kg6-g7 6. f4-f5, Kg7-f7 Wat nu? 7. f6,
dan Kg6 8. h5+, Kf7 9. h6, Kg6 met winst
voor zwart. Dus: 7. h4-h5, Kf7-g8 op. 8. g6
zou nu Kg7 volgen, dus 8. h5-h6, Kg8-g7
9. f5-f6, Kh7-g6 en opnieuw was wit
verloren.
“Ik heb me vergist, meneer”, zei ik. “Deze
stelling is een uitzondering. Zwart wint!”
“Dus u wilt hem nu spelen met zwart?”,
vroeg de examinator.
“Graag meneer”. Zei ik, maar terwijl ik het
zei, kropen de twijfels in mijn stem.
De examinator begon: 1. f2-f4, Kg8-g7 2.
h2-h4, Kg7-g6 3. g2-g3, Kg6-f5 (om op 4.
g4 de sleutelzet Kg7 te spelen) 4. h4-h5,
Kf6-f5 5. g3-g4+, Kf5-f6 6. h5-h6, Kf6-g6
7. g4-g5, Kg6-h7 8. f4-f4, Kh7-g8 9. f5-f6,
Kg8-h7 10. f6-f7 en de promotie van de fpion was niet tegen te houden.
“Nee”, zei ik, ik had op de 8e zet Kh8
moeten spelen.”
“Goed”, zei de examinator. “Speelt u
maar.”
Dus: 8…, Kh7-g8 9. f5-f6, Kh8-g8 10 g5g6 11. f6-f7, a3-a2 (gedwongen) 12. f7f8D mat!
Op dat moment klonk de zoemer, ten teken
dat het examen was beëindigd.

het er vroeger aan toeging. Het stuk lijkt
ons te interessant om dat aan onze leden te
onthouden.
SCHAAKEXAMENS LAAGSTE AKTE
Nu het schaken zo langzamerhand leervak
op onze scholen gaat worden, zal de
behoefte aan leraren en onderwijzers
ongetwijfeld toenemen. Daar dit vrij goed
betaalde banen zijn (ach arme J.S.) en
mijn prestaties in Charlois 8 zich in
stijgende lijn bevinden – immers, na twee
nederlagen aan bord 10 behaalde ik een
nederlaag aan bord 9! – besloot ik mij op te
geven voor het schaakexamen laagste akte
en legde op 4 november j.l. in de Haagse
Dierentuin het schriftelijk gedeelte af.
Slechts 46 kandidaten werden toegelaten
tot het mondeling (klopt. De overigen
slaagden rechtstreeks J.S.) en tot hen
behoorde ook mijn persoontje.
Ik leek een heel vriendelijke examinator te
treffen. “Welkom, meneer Van der Pruts”,
begon hij. “Vertelt u me eens, als u in een
pionneneindspel 4 pionnen hebt en uw
tegenstander 2, kunt u de partij dan
winnen?”
Dat was natuurlijk een strikvraag! Ik
antwoordde dus: “Het hangt er natuurlijk
vanaf, of ik de pionnen van mijn
tegenstander kan tegenhouden, meneer”.
“Uitstekend, meneer Van der Pruts!
Wanneer u de pionnen kunt tegenhouden,
kunt u dan de partij winnen?”
“Als ik geen quadrupelpion heb, dacht ik
wel.”
“Uw pionnen – witte pionnen – staan op
c2, f2, g2 en h2, de zwarte koning op g8.”
“Dan is de partij gewonnen, meneer.”
“Goed. Zet u de witte koning op c3 en de
zwarte pionnen op a3 en a4. Wit aan zet.
Laat maar eens zien hoe u wint. Speelt u
maar.”
Met laatste wachtte ik even. Het was
duidelijk dat de witte koning niet kon
spelen: na iedere koningszet zou de zwarte
pion op a3 promoveren. Maar omgekeerd
kon zwart ook niet a3-a2 spelen, zolang de
witte koning nog op c3 stond: dan zouden
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die naast het bord belandden. Toen er
genoeg hout was gekapt stelde Harry de
hamvraag: “Kan ik remise geven?” Was
aan die vraag vooraf gegaan? Dat
antwoord start bij dit diagram.

“Gefeliciteerd, meneer Van der Pruts”, zei
de examinator. “U bent voor uw examen
geslaagd.”
“Wat!”, zei ik.
“Natuurlijk”, zei de examinator. “U hebt
de belangrijkste vraag, of de stelling Wit:
Kc3, pi c2, f2, g2, h2, Zwart:: Kg8, pi a4,
a3 voor Wit gewonnen is, bevestigend
beantwoord en dat antwoord is het juiste.
Deze stelling is gewonnen. Dat er in uw
afspel nog enige kleine tactische
tekortkomingen aan te wijzen zijn, daar wil
ik niet te zwaar aan tillen. Uw positioneel
inzicht doe niet onder voor dat van een
grootmeester!”
W. v.d. Pruts 1.a.s.

13…, e5 (Harry) 14. Pxe5, Pxe5 15. dxe5,
Lxe5 Toen even adempauze 16. Tfd1, De7
17. Tac1, c6 Toen kwam het ongeduld
weer boven: 18. Lxe5, Dxe5 19. Dc3, Lf5
20. Lxf5, Dxf5 21. Pg3, De5 22. Dxe5,
Txe5 En er restte enige troosteloosheid.
Dat gevoel overheerst vaker op
slagvelden…
Op bovenvermelde vraag van Harry werd
door captain Cor van As genadiglijk
geknikt. Er viel dan ook niets op aan te
merken.
Spoedig daarna liet ook Wil de Boer
remise aantekenen. Van zijn gedrag heb ik
geen aantekeningen! Jammer, want ik had
zo graag nog eens de loftrompet geheven.,
maar het onontbeerlijke papiertje ontbrak
in mijn bagage toen ik thuis kwam.

HET VIJFDE HERSTELT ZICH!
Dat was ook wel nodig nadat de eerste
proeve van bekwaamheid (?) in Gouda een
negatief resultaat had opgeleverd. Ditmaal
weer een uitwedstrijd, maar die kun je dan
maar weer gehad hebben, op 20 oktober,
waar in Krimpen a/d IJssel hun geduchte
vierde team op ons wachtte. Ditmaal geen
lichtmatrozen aan boord, maar ervaren
zeebonken. Het verschil was overigens
nauwelijks te merken! Grijsheid alom, ook
aan de andere kant van de tafel.
Eerst maar de uitslagen:
Hoogenboom – De Jong
Willems – Van As
Verver – Hooftman
Burgers – Helstone
Verhoog – Stolk
Goudriaan - Nefkens
Hill – De Hoog
Van Buuren – De Boer

0-1
0-1
0-1
1-0
1-0
½-½
0-1
½-½
3-5

Komen we aan het afleggen van het
volgende getuigenis. Ditmaal heb ik het
over mezelf. Ik had een moeilijk potje,
mezelf aangedaan uiteraard. Het was een
Weens gebakje, maar de spuit voor mooie
frisse room kon ik die avond niet vinden.
In feite produceerde ik een serie minder
gelukkige keuzes…
Toch was er wel iets te beleven, in mindere
mate voor mijn plezier. Dat moment
kwam na 16 zetten, toen zwart besloot mij
een stuk te offreren.

Harry Nefkens was het eerste klaar. De
partij bestond uit slagwisselingen (steeds
met goede beslissingen van beide
generaals) en steeds vielen er slachtoffers
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van een leien dakje! Hill veroverde een
stuk en Koos moest zoeken naar een gaatje
in de zwarte verdediging. En dat kwam er.
De zwarte koning werd uit zijn hok
gejaagd naar het wat meer open veld en
daar wachtte de jager op hem. Hij gaf op
toen hij in grote materiaalnood kwam te
verkeren. Jammer genoeg, was de notatie
niet helemaal ophelderend, maar de
eindstand ziet er ongeveer zo uit:

17. h3, exd4
Wel gezien, maar onderschat.
18. hxg4
Wel consequent, maar juist?
18…, dxe3 19. Dd4
Beter 19. Dc2
19..., Dxb2 20. Lf3
Beter 20. Pf4
20…, b6 21. Pf4
Beter 21. a4
21…, Tac8 22. Tac1, Dxa2 23. Ph5, f6
24. Pf4?
Consequent was 24. Pxg7, Kxg7 25. Ta1!
En het staat prima voor wit.
24…, Lf7
En toen was het moeilijk. Zwart staat er
duidelijk beter voor. Het werd dus weer
een verkeerde keuze….:
25. Lxd5?, Lxd5
En nu even volharden! U raadt het al!
26. Pxd5?
Maar het geluk lachte mij toe. Zwart koos
een zet die alles goed maakte!
26…, Tc4
U begrijpt het al. De zwarte dame staat nu
afgesneden van zijn verdediging, waar een
koning smeekt om assistentie!
27. Pxf6+!
Eindelijk iets goeds gedaan…
27…, gxf6 28. Dd5+, Kh8 29. Txf6
Slechts 29…, Df2+ zorgt voor enig uitstel.
29…, Kg7 30. Df7+
En zwart boog het hoofd en prevelde nog,
dat ik het mooi had gedaan. Wat denkt u er
van?

Cor van As had ook zwart en hij kreeg
Joan Willems voor de neus. Joan was van
diersoort veranderd en wel van aap in
vogel. Speelde hij vroeger 1. b4 (de orang
oetan), nu koos hij voor 1. f4 Bird, ofwel
vogel. De partij verliep dan ook fluitend.
Willems probeerde initiatief te krijgen,
kreeg ie ook wel, maar het zette geen
zoden aan de dijk. Cor slaagde erin zich
langzamerhand te bevrijden en kreeg de
volgende stelling op het bord:

Cor Heeft het initiatief nu zelf in handen
en de gaten in de veste worden duidelijk.
25. Dg3, Txd3 26. Dxg7

Koos de Hoog beklom met wit de Hill in
een Klassiek Damegambiet. Het ging niet
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bemachtigen. Het eindspel werd nog
spannend, toen Henk heel geslepen Victor
verleidde een pion te pakken en dat gaf
Henk de kans met een h-pionnetje (zijn
enig bezit) in troebel water te vissen.
De menigte rond het bord breidde zich
steeds meer uit en vele Krimpenaren
stonden verwachtingsvol – en misschien al
verlekkerd – het verloop gade te slaan. Zou
het Henk gelukken nog een Rotterdamse
krijger uit het zadel te lichten? Maar nee,
Victor zocht naar het lichtend pad, volgde
dat en bracht Henk tenslotte tot aan de
afgrond, waarin deze net nog niet in
wenste te verzinken. Hij gaf liever op. De
wedstrijdwinst was daarmee bezegeld.

De schadeloosstelling.
26…, Dd6 27. Dxh6
Een bonus? En dat in het tijdvak van de
wankele banken!
27…, Dd4+ 28. Kh1, Td1 29. Taxd1,
Dxd1 30. Tg1
Dichter kan de koning niet beschermd
worden…
30…, Dd7
Het initiatief heeft dus weinig opgeleverd,
sterker nog, wit staat er prima voor. Te
beginnen met slaan op f6 en de zaken
marcheren vanzelf. Alleen de klok, die
doet ook nog mee… En dat is zichtbaar in
wat wit nog aflevert.
31. De3, b6
De diagonaal komt open! Wee, wit…
32. Dh6
Niet zo best, die twijfel, maar die klok…
32…, Lb7 33. a5, Tg8
Mat dreigt!
34. Dh3
Met zo’n loper op de achtergrond en dan
Txg2 in je tas hebben… Ach, Cor dacht: ik
doe gewoon:
34…, Dd2
En dan mag wit. En wit dacht, maar ja, net
even te lang en de wekker liep af…..
Vier punten voor ons en pas eentje voor
Krimpen. Dat moest nu wel goed aflopen.

Dan was er nog John Helstone. Hij was de
IJssel nog overgestoken, ondanks dat zijn
tegenstander de afsluiting in de IJssel had
laten zakken. Althans, zo leek zijn
opstelling er uit te zien. Alles werd
dichtgeschoven en er werd door wit gewed
op het tijdnoodpaard. John ging daarop
zitten en offerde wat om een gaatje te
maken. Een offer in grote tijdnood? Soms
naar Anand gekeken, die middag? Het
offer werd aanvaard en ook de worsteling,
die John nog aanwendde om toch vooral in
dat blok beton binnen te dringen, kreeg
niet het gewenste effect. De tegenstander
had nog wat in petto: mat in 1 zet en daarin
faalde hij niet!
En zo werd ons bezoekje afgesloten met
een 3-5 zege. Het wordt tijd dat het vijfde
zich weer eens gaat meten met het vierde
om uit maken wie nu echt het sterkste is!

Niet bij Izak Stolk. Die had zowaar een
jongetje voor zich en dat tussen al die
grijze muizen. Het jongetje had goed leren
schaken, hij zette een uitgekiende DameIndiër op het bord. Zo hier en daar
bekroonde hij zijn rooftocht met een boer
en hij bracht zijn voordeel keurig over naar
het eindspel. Daarin had Izak aan het
uiterste einde de pech, dat hij net geen
remise kon halen, want de dame van de
jongeling wierp er zich manmoedig, nee
vrijmoedig dan maar, tussen toen de witte
dame de zwarte koning belaagde. Dat was
teveel en de eerste nul werd ons deel.

HET VIERDE ONTGROEND
27 oktober was er de tweede ronde voor
het vierde, toen het werd bezocht door
Groenoord 1, een mede koploper….
Van die laatste kwalificatie bleef alleen de
kop over, in die zin dat het vierde op zijn
kop werd gezet door de groenlingen. De
kop werd er zelfs compleet afgezaagd! De
uitslag was dan ook duidelijk:

Niet getreurd, altijd is er dan nog Victor
Hooftman. In een interessante partij
slaagde hij er in steeds meer terrein en ook
wat materiaal op Henk Verver te
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G. Donze – B. Riksen
J. Hoek v. Dijke – E. Smeekes
A. de Jong – C.F.H. Sio
L. Mihailescu – A. v. Embden
P. v.d. Velden – A. de Veld
C. van As – K. Vrijland
H. Beerling – W. van Mullem
L. de Kroes – R. Bakker

juist ook op die lijn. Zwart staat in deze
positie zelfs ook wat beter. Wit moet
kiezen tussen torenruil of een kwaliteit
verliezen. Dan is de keuze niet zo zwaar
toch? Zo simpel is het echter ook niet,
want na de ruil verliest wit toch pion e4.
Het werd:
24. Dh3, Pxd5 25. exd5, Txd5??
Leon dacht de zaak in handen te hebben,
maar het tactische grapje van wit fleste
hem…
26. Pg6+
En Leon kon opgeven! De loper dekt
e7…., maar ook na Kg8, Pe7+, Kf7! kan
de dame niet worden genomen wegens mat
achter de paaltjes.

0-1
0-1
0-1
0-1
½-½
1-0
½-½
0-1
2-6

Hoe ging het in zijn werk?
Beerling bood vanuit een Franse ruilvariant
remise aan in een stelling waarin hij toch
wel minder stond.

De achterstand werd goedgemaakt door
Cor van As, die een invalbeurt verrichtte
tegen de weer aan het schaakfront
teruggekeerde Kees Vrijland. Het was een
Slaaf met een Hollandse variant, waaruit
na 18 zetten de volgende stelling ontstond:

Zwart zou hier 23…, Tc6 kunnen spelen.
Als dan de d-pionnen verdwijnen via 24.
Dxd5, Pxd4 staat wit toch echt niet lekker.
Maar een remise is een opstartje voor de
finale, zullen we maar zeggen.
Daarna begon de afbouw van
verwachtingen. Leon de Kroes (wit):

de
Voor de hand ligt nu 19. e5, maar Cor koos
voor:
19. Ta5
Aan deze zet kleeft een luchtje! Namelijk:
19…, Pd5! En Bredero’s spreuk: Het kan
verkeren, doet weer eens opgeld. Vrijland
zag het niet en speelde:
19…, Pf6
Het vervolg:
20. Tg5, h6 21. Tg3, Ph5 22. Tf3, Tfe8
23. e5, g6 24. Pe4, Pd7 25. g4, Pg7 26.
Tef1, Pe6

Leon had de d-lijn trachten in bezit te
nemen, maar zwart had zich goed geweerd
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Tot zover is zijn de zaken klip en klaar,
maar wat daarna aan het papier is
toevertrouwd, wordt hier herhaald:
27. Ld4, c5 28. Pxc5, Pxc5 29. c4
Deze
zettenreeks
lijkt
mij
zeer
onwaarschijnlijk, niet in het minst omdat er
geen witte c-pion is, die desondanks tot c4
kan oprukken…! Maar het goede van dit
bericht is, dat wit heeft gewonnen en daar
gaat het bij het schaken om!
Daarna begon de definitieve ontgroening
en werden onze mannen weer eerste jaars
studentjes. Vooral de kop van het team
werd de oren gewassen. Het begon met Jan
Hoek van Dijke, die door Smeekes
Hollands werd tegemoet getreden. Jan
zette daar een Colle-systeem tegenover,
althans de eerste schreden op weg daar
naar toe. Het initiatief ging al snel naar
zwart, maar dat ebde toch weer weg. Op de
19e zet kwam het tot hier:

27. fxg5, Lxg4 28. Pxg4, Df3+ 29. Kg1,
Dxh3 30. Pe5, Tf8 31. Tc3, Tf3 32. Tfc1,
Dh4
En wit gaf op.
Daarna was het de beurt van Gilles Donze
om te sneuvelen tegen Ben Riksen. Uit een
Damegambietje haalde Ben spoedig na de
opening een pionnetje winst. Daarna
verslapte diens aanpak wat, waardoor
Gilles nog spel hield. Op zet 22 van zwart
had Gilles nog een troebel water visje,
maar dan moest Ben wel willen
meewerken.

In de partij werd vervolgd met: 22…, Te8
Het visje had kunnen worden uitgeworpen
met 22…, Lxh4?! 23. gxh4, Dxh4 Wit
heeft dan ogenschijnlijk genoeg dekking
achter de hand, mar wit moet wel
oppassen. Bijvoorbeeld: 24. Da4, Lc8 25.
Pg3, Td6 26. Dxa7 (andere zetten zijn ook
onvoldoende) 26…, Tf6 en het leed is voor
wit niet te overzien…
23. Pf4, Teh8 24. Kf1
De koning maakt zich uit de voeten! Hij
maakt een voetreis. Daarbij heeft hij als
doel keuze: naar Rome of naar Santiago de
Compostela.
24…, g5 25. hxg5, Lxg5 26. Ke2, Th2 27.
Kd3, La6+ 28. Kc3, Lxf4 29. exf4, c5 30.
b3, cxd4+ 31. Kb2
Gearriveerd.
31..., d3 32. Dc3+, f6 33. Td2, Tc8 34.
Dd4, Dc5 35. Dxc5, Txc5 36. Th1, Txh1
37. Lxh1

Het was te verwachten, dat Smeekes hier
19…, Le7 zou doen, maar hij stortte zich
in het avontuur met:
19…, f4?! 20. Lxf8, Dxf8 21. Db3
Dames moeten wat zorgvuldiger omgaan
met het zoeken van een zitplaats…dat zal
spoedig blijken!
21…, f3 22. Ld1, fxg2 23. Kxg2, Df5 24.
Lg4, Df7 25. Pe5??
O,o,o, dat is de kat op het spek binden!
Met 25. f4! had Jan goed uit de voeten
gekund om voor het punt te gaan.
25…, Pf4+
De moed zinkt dan in de schoenen!
26. exf4, Dxb3
En de witte dame doet niet meer mee.
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Tot zover de notatie. Het voordeel voor wit
is miniem, maar toch ging Gilles hierna
onderuit.

Het eindspel staat voor wit minder, maar
spel is er nog wel.
33. Ke2, Lg5 34. Kf2, Lh4+ 35. Ke2, Lf6
36. Lf2
Wit geeft vrijwillig de lange diagonaal
weg. Beter: 36. Kd3
36…, Lb2 37. a4, Lc3 38. b5, Lb4 39.
Kd3, Pc5+ 40. Kd4, Ld2 41. Kc4
Hierna werd niet meer genoteerd.
Wit verloor toch.
De stelling is lastig, maar niet onhoudbaar.
Er zou kunnen zijn gevolgd: 41…., Pxa4
42. Ld4, h5 43. Kb3, Pc5+ 44. Lxc5, dxc5
45. c4, Kd6 en zwart moet maar zien of hij
de buit binnen kan slepen.

Het volgende slachtoffer was Lucian
Mihailescu. Van Embden gebruikte een
Pirc voor het tegenspel en ook hier was de
18e zet weer cruciaal!

Een lichtpuntje in de inmiddels al
inktzwarte duisternis kwam uit de hoek
van Patrick v.d. Velden, die het moest
opnemen tegen de bijna naamgenoot: De
Veld. De wat langere achternaam van
Patrick zou kunnen duiden op wat grotere
winstkansen, maar zover kwam het niet.
Pat ging in het Spaans op pad met de
ongebruikelijke Bird verdediging: 3…, Pd4
Hij offerde een pionnetje voor actiever
spel, maar veel zoden zette dat ook niet aan
de dijk. Het kleinood kwam weer bij hem
terug toen wit ook met zo’n ding de boer
op ging.

Wit staat hier al ongemakkelijk.
Bijvoorbeeld: 19. fxe5, dxe5 20. Lb2, Lh6
Lucian ging voor:
19. Le3, Dc3 20. De1, Lh6
Eenvoudig: 20..., Dxa3 dan maar. Nee, 21.
Pc4, Da4 en wit lacht het best.
21. Pb1, Dc4 22. Pd2, Dc3 23. Pb1, Dxe1
Zwart wil geen remise
24. Ld4, Pd7 25. Pc3, Tfe8 26. Tcd1, Lc6
27. Pd5, Lxd5 28. exd5, Kf8 29. Kf2,
Tad8 30. Txe8+, Txe8 31. Te1, Txe1 32.
Kxe1, Ke7
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ongeveer gelijk spel (Rubinstein – Réti,
Mährisch-Ostrau 1923) Lekker oud dus!
En passend bij de min of meer
hoogbejaarden die nu met elkaar
streden….
Na de inmiddels bekende 18 zetten (zie
vorige potjes):

22. Kh1, Lb4 23. c3, Pxg2
Van de kwaden de minste…
24. Kxg2, dxc3 25. De3, Lc5
Van de kwaden de kwaadste…Dameruil
kwam het meest in aanmerking.
26. Dxe6, Dxe6 27. Txe6, c2 28. Pe1
Interessant is hier 28. Te2, Td1 29. Txc2,
Le3 30. Kg3, Tf4 31. Tc4, Tf1 32. b3, g5
33. Pxg5, Lxf4+ 34. Kh4, Tg1 35. Pe6,
Lg3+ 36. Kh5, Tf5+ 37. Kg4, Tff1 Zwart
maakt het wit nog knap lastig, maar er is
redding op komst! 38. Tc8+, Kf7 39. Tf8+,
Kxe6 40. Txf1, h5+ 41. Kf3, Txf1 42.
Kxg3 en wit zal de winst wel ophalen.
28. …, Td1 29. Pxc2, Tad8 30. Le3, Lxe3
31. Txd1, Txd1 32. Txe3?
Wit moet natuurlijk met het paard nemen!
32…, Td2+ 33. Kf3, Txc2 34. Tb3, Tc7
En zo werd het dan toch nog remise.

Wit heeft ruimtevoordeel en zwart heeft
een paard op h7 zonder ruiter. En het in de
wei brengen van dat beestje is voor zwart
niet gemakkelijk. Het vervolg:
19. Kd2!, Pf8 20. Pd1!, Kf7 21. Pe3, Ph7
22. Pgf5, Lxf5 23. Pxf5, Pf8
Nu is er wel een plaatsje vrij onder de zon
voor het paard.
24. b3, Pfd7 25. a3, Pb6 26. Kc3, Pc8 27.
b4, Pd7 28. Thb1, a4
Goed/niet goed? De tijd moest het leren.
29. Kd3, Pe7
Het uiteindelijke doel!

Inmiddels was de tussenstand al
desastreus: 2-5 achter. Resteerde nog de
ontmoeting aan bord 3, Sio – De Jong, oud
clubgenoten van vele jaren terug en oudteamgenoten van het nationale PTT-tiental.
Naar ik meen was de laatste ontmoeting
zo’n 35 jaar terug. Tijd dus om te zien hoe
we er nu voor stonden.
Met zwart spelend (en als invaller)
probeerde ik Kees uit te nodigen in te gaan
op het Philidor-Indisch en dan in het
bijzonder de ruilvariant daarvan. Na veel
intern overleg besloot Kees tot iets anders.
Bekend van zijn gekozen voortzetting 4. d5
is:
1. d4, Pf6 2. c4, d6 3. Pc3, e5 4. d5, Le7 5.
e4, 0-0 6. h3, Pbd7 7. Ld3, Pc5 8. Lc2, a5
9. Le3, b6 10. g4, h6 11. Pf3, Ph7 met

30. Pe3, b6 31. Pd1, c6
Goed/niet goed? De tijd zal het leren.
32. Pc3, cxd5 33. cxd5
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Inmiddels is de positie gewijzigd en heeft
wit groot voordeel gekregen. In feite is
deze positie voor zwart verloren. Dat bleek
ook:
33…, Thc8(?)
Ook 33…, Pc8 geeft weinig verlichting.
34. Pb5, Tcb8 35. Pxd6+, Kf8 36. Pb5,
Pc8 37. Tc1, Ke7 38. Kd2, Pd6 39. Ld3,
Tb7 40. Tc6, Pxb5 41. Lxb5, Taa7 42.
Tac1
Zwart is vrijwel machteloos en moet
wachten en wachten op de beslissende
klap…
42…, Kf7 43. Tc8, Pf8 44. T1c6, Kg745.
Td6, Kf7 46. Tdd8, Pd7 47. Th8, Kg7 48.
Tcg8+, Kf7 49. Ta8, Kg7 50. Lxd7, Txa8
51. Txa8, Txd7 52. Txa4
De tijd heeft het geleerd….
52…, b5 53. Ta5, Tb7 54. Kc3
Hoog tijd om op te geven.
Kees heeft zijn meesterschap weer eens
bewezen!
Daarmee werd het 2-6 en passend in de
Halloween-tijd. Het vierde kan echter altijd
nog wijzen naar het eerste: 1-7 tegen Axel.
Brrr.

plaats 3, maar toch buiten de geldelijke
beloning te blijven, te danken aan een of
ander rekenkunstje, dat in die gevallen
gebruikelijk is en dan ook “rücksichtlos”
werd toegepast. Dat verhinderde Jos niet
tot onze rijen toe te treden en we mogen
nu al zeggen tot ons groot plezier en
hopelijk dito voor Jos.
Begin november kwam ik toevallig met
hem in gesprek en stelde de vraag waar hij
als clublid oorspronkelijk vandaan kwam.
Dat bleek sv Van der Linde te zijn, een
club uit de oudste historie van het
Nederlandse schaakleven. Het was de tijd
dat er in dat schaakleven in Nederland
eigenlijk niets was. Natuurlijk waren er
matadors in die tijd, zoals Dupré en
Messemaker, maar in de tijd van Van der
Linde, was het gebruikelijk om te kijken
wie er mocht beginnen. Men liet een pion
op het bord draaien en het veld waar de
kop op terecht kwam, bepaalde wie er
mocht beginnen! Dus kop op een zwart
veld dan begon zwart, veelal met e7-e5 en
d7-d5 tegelijk; er volgde dan zo spoedig
mogelijk h3(h6) en a3(a6), wat de
hoekiesschuiverij van Van der Linde
heette! Men speelde zijn partijtje zo als
men in de Franse provinciale café’s
manille (ook al uit de tijd) zat te spelen.
Hij die een beetje nadacht, gold als een
meester, maar tevens als vervelend.

Het vierde is na deze ontgroening
teruggezakt naar de middenmoot in 2B:
1. Groenoord 1
2. Charlois Europoort 4
3. IJsselmonde 1
4. Erasmus 4
5. Hendrik Ido Ambacht 1
6. Spijkenisse 4
7. De Willige Dame 2
8. SO Rotterdam 5

4
4
3
2
1
1
1
0

12½
11½
10
8½
7½
5½
5
3½

Ook liet Jos de naam vallen van een lid uit
heel oude tijden van die club: L. Benima.
Deze speler had een goede naam destijds
en dan gaan we terug tot ver voor 1900….
Het leek me leuk een herinnering aan die
speler op te halen, hoewel hij er in
onderstaande partij niet bijster gelukkig
voorstond! Maar wat staat is de indruk
over de romantische wijze van schaken in
die tijd. De partij is gespeeld in Den Haag
op 3 september 1885.

EEN REIS IN HET
VERRE VERLEDEN
Via het Watertorentoernooi van afgelopen
voorjaar maakte Jos van der Kaap kennis
met onze vereniging. Hij kwam ver in de
race om het verdelen van de prijzen, maar
hij had de pech wel gelijk te eindigen op
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Dc3+, Ka6 31. Dc4+, Ka5 32. b4+, Ka4
33. b5+, Ka5 34. Db4#

Jhr. Dr. Dirk van Foreest – L. Benima
Muzio gambiet

Benima stond hier woordelijk aan de wieg
van de uitdrukking: Tot op het bot te
worden uitgebeend. Maar in een andere
ontmoeting met Dirk kon hij, gesteund
door A. Woldendorp (consultatiepartij),
zich grootmeesterlijk verzetten , remise!
Later zal ik daar eens aandacht aan
schenken.

1. e4, e5 2. f4, exf4 3. Pf3, g5 4. Lc4, g4 5.
0-0
Met deze zet stappen we in dat gambiet.
5…, gxf3 6. Lxf7+
De jonker, een heerlijk aanvalsspeler, gaat
het avontuur aan.
6…, Kxe7 7. Dxf3, Lc5+ 8. Kh1, Pf6 9.
e5, d6
Benima stond al 2 stukken voor, dus eentje
terug in ruil voor lucht….
10. exf6, Lf5 11. d4, Lb6 12. Dxf4, Lxc2
13. Pc3, c6
Voorzichtigheid is des duivels
oorkussen….
14. Df2, Ld3 15. Dg3
Ach, op een bord zo vol geladen, mist een
torentje niet!
15…, Lg6
Het oorkussen is nog steeds medespeler.

CHARLOIS NEEMT REVANCHE
Mocht ons bekerteam laatstelijk Charlois
Europoort in de ontmoeting voor de beker
van de KNSB nog de voet dwars zetten, in
de toch wel meer serieus te achten
competitiewedstrijd was het zaterdag, 1
november, andere koek. Er wachtte op ons
team een sterk Vlaams gekleurd team, niet
minder dan 4 zuiderburen waren van de
partij. Dan waren er natuurlijk ook nog de
gebroeders De Wit. Niet die jongens, die
eeuwen gelden naar het Groen Zoodje
werden gesleept in Den Haag om daar een
kopje kleiner te worden gemaakt, nee
hedendaagse de Witjes, en die dragen we
toch wel een goed hart toe, maar dat kopje
kleiner maken behoeft dat niet in de weg te
staan! Al met al is Charlois Europoort 1
een heel goede afvaardiging in de derde
klas van de KNSB en op papier waren zij
flink wat hoger in te schatten.
Wij moesten zonder Henk de Kleijnen, die
te ziek was om zich naar de arena te
slepen. Pim Kleinjan, altijd in voor een
potje schaak, was zijn vervanger.

16. Pe4 , Lxe4
Daar gaar weer een…
17. Dg7+, Ke6 18. f7, Tf8 19. Dg4+, Kd5
De koning moet wel het vrije veld in.
20. Tf5+, Lxf5
Pik in, het is winter.
21. Dxf5+, Kxd4 22. Le3+, Kxe3
De witte voorraad slinkt, maar is nog
toereikend!
23. Df3+, Kd4 24. Df4+, Kd5
Wiet weet kan ik nog de veilige haven in.
25. Df5+, Kd4 26. Td1+, Kc4 27. De4+,
Kb5 28. Dd3+, Kb4 29. a3+, Ka5 30.

De wedstrijd had een spannend verloop en
de afloop was tot ver in de middag niet met
redelijk succes te voorspellen. Wel bleven
we steeds wat achterlopen, maar de kansen
waren niet definitief verkeken.
Aan bord 5 kreeg Jaap Staal Valery Maes
tegenover zich. Valery is in het
Rotterdamse al lang geen onbekende meer,
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zijn keuze in de Franse Verdediging staat
niet op ieders programma. De witvelderige
lopers verdwenen al spoedig van het bord,
de centrumformaties werden vastgelegd,
dus kon er alleen nog maar vertier worden
gezocht via een open lijn. Die kwam er, de
c-lijn. Maar beide partijen hadden daar hun
maatregelen getroffen….

Te1, cxd4 12. Dxd4, Dxd4 13. Pxd4, Td8
14. c3, a6 15. h3, h6 16. b3, Pd5 17. Lb2,
Tb8 18. Tad1, Lf6

De stelling na 15 zetten:

Tot zover gaat het goed. Wit wil nu het
zwarte paard wegjagen, maar hikt aan
tegen een vork op c2 die er in komt te
zitten na direct c4. Jammer, even
doordenken en het blijkt dat na 19. c4, Pb4
20. a3, Lxd4 21. Lxc4, Pc2 wit groot
voordeel krijgt met 22. Le5!
19. a3, Ld7 20. c4
Hier levert ruilen op d5 eenvoudig remise
op, maar nooit meer dan dat.
20…, Pe7 21. Lc1, e5 22. Pf3
Beter is 22. Pc2 met het idee Lf5?! 23. Pe3
en b7 is erg zwak.
22…, Pc6 23. Le3, Lf5 24. b4, Td3 25.
b5, Pa5 26. bxa6, bxa6 27. Lf1, Txa3 28.
c5
Met 28. Ta1, Tbb3 29. Pd2, Tc3 kan wit op
andere complicaties ingaan, of met 28.
Pxe5, Lxe5 29. Lc5, Ta4 30. Txe5 naar een
remise achtig eindspel. Wit vindt het
allemaal maar tijdverlies en wil een
gevaarlijke vrije c-pion creëren.
28…, Pc6 29. g4, Le6 30. Td6, Tc8 31.
Lg2, Le7 32. Txc6, Txc6 33. Pxe5, Txc5
Flauw, maar dodelijk.
34. Lxc5, Lxc5 35. Td1, g6 36. Kf1, Ta2
37. Pd3, Lc4 38. Ke1, Lb6 39. Lb2, Lxf2
Wit geeft op.

16. Lg5, Tc8 17. Lxe7, Dxe7 18. g3, Pa5
19. Pd2, Dd7 20. Tc3, Txc3 21. Pxc3, Pe7
22. Pb5, Pf5 23. Tc1
Allemaal vlekkeloze zetten. De remise
hing al even in de lucht en die werd hier
werkelijkheid.
Dat was al vrij vroeg in de middag, 2½ uur
na de start.
Van de andere partijen viel nog weinig te
zeggen, met uitzondering van die aan bord
2, waar Jos van der Kaap Eddy van Beers
uitdagend schaak voor de neus zette.
De volgende beslissing viel bij Leo de
Jager, die tegen Cor de Wit een
flankopening koos. Lange tijd ging het
gelijk op met Leo zeker niet zonder
kansen. Toch kwam er een moment van
onbalans en dat bleek beslissend. Leo
moest opgeven. De illustratie gaat hierbij.
Leo ontvouwt zijn eigen gedachten:

Bijna gelijktijdig kwam Pim Kleinjan een
uiterst verdienstelijke remise overeen met
Marc Moors

Leo de Jager – Cor de Wit
1. Pf3, Pf6 2. d4. e6 3. Pc3, d5 4. g3,
Pbd7 5. Lg2, c5 6. 0-0, Le7 7. Te1, 0-0 8.
e4, dxe4 9. Pxe4, Pxe4 10. Txe4, Pf6 11.
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Het pionoffer dat nog refereert aan het
gedachtegoed van Marshall.
9. exd5, Pxd5 10. Pxe5, Pxe5 11. Txe5,
Pf4

Nadat Pim Lf8-e7 had gespeeld, dacht hij
dat de tijd rijp was voor een vredelievende
remise. Het aanbod werd door ons Belgske
niet aanvaard. Verder dus:
24. Tb2, Lc4 25. Lb5, Lxb5
25…, Ld3!? Maar beter of niet is slechts
een vraag van subtiliteit.
26. Tbxb5, Td8 27. Lb2
Lijkt op tempoverlies.
27. Lxc5, Td1+ 28. Kf2, Lxc5 28. Txc5,
Td2+ 29. Kg3, Txc5 30. Txc5, Txa2 31.
Tc4, a5 32. Txe4, a4 33. c4, a3 34. c5, Tc2
35. Ta4, a2 loopt uit op remise.
27…, Td2 28. c4, Tc2 29. La3, Td7
29..., Txc4 en zwart heeft wat meer. De
keuze viel echter op bezetten van de 2e rij.
30. Tb1, Tdd2 31. Txa7, Txg2+ 32. Kh1,
Txh2+ 33. Kg1. Tcg2+ 34. Kf1, Lh4 35.
Lxc5, Tf2+
Dan kan er nog wat worden geschoven,
maar hier werden toch maar direct handen
geschud. Remise.

De dans is begonnen. Wit verzonk in lang
gepeins. Voor de hand ligt hier: 12. Lxf7+,
Kxf7 13. Txf5+, Lf6 14. Txf4, Dd5 15.
Df1, The8 (dreigt Te1!!) 15. Tf3, Tad8 en
taxatie is dan niet eenvoudig. Eddy zal er
ook zo over hebben gedacht en ging voor:
12. d4, Pxg2 13. Lg5, f6
Er is niets anders.
14. Lxf6, gxf6 15. Dh5+, Kd7

Ook rond dit moment viel de beslissing aan
bord 2. De partij is te integrerend om hem
niet in zijn geheel voor te leggen.
Dit is dan die gesloten stelling waarnaar
zwart op zijn 5e zet naar streefde! Haha…
Toch zal de stelling voor Jos geen
geheimen hebben gehad: 7 minuten
bedenktijd verbruikt, waar Eddy al ruim
het uur was gepasseerd.
16. Df5+, Ke8
Het aanbod ligt er: remise door
herhaling…., maar opnieuw ging Eddy
lang met zichzelf in conclaaf. Witte rook in
aantocht?

Eddy van Beers – Jos van der Kaap
1. e4, e5 2. Pf3, Pc6 3. Lb5, a6 4. La4,
Pf6 5. 0-0, Le7
Dat heet dan de gesloten variant(!) Zwart
wil het centrum gesloten houden en met
pion e5 een stevige stelling opbouwen….
Het vervolg gaat anders uitwijzen!
6. Te1, b5 7. Lb3, Lb7 8. c3, d5
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17. Dh5+
Ja, misschien?
17…, Kd7
En weer knabbelde wit stevig aan de tijd.
Zijn gedachten hebben kunnen bevatten:
18. Dg4+, Ke8 19. Dh5+, Kd7 20. Ld5,
fxe5 21. Lxb7, Dd7 22. Dh5+, Kd8 23.
Dxe5, Tg8 24. Lxg2 (24. Lxa8??, Pe3+
met rampzalige gevolgen) 24…, Dc6 25.
d5, Dg6 26. Dg3, Df7 27. Dh3 en zwart
heeft het heft nog altijd in handen.
Uiteindelijk nam hij een besluit! Of het
wijs was, is een tweede.
18. Le6+, Kc6 19. Te4
De toren moet toch even wijken. Het paard
op g2 hangt in de lucht.
19…, Kb6 20. d5, f5! 21. Dxf5, Ph4 22.
Dh5

De zaken zijn nu helder: zwart staat een
vol stuk voor en heeft dan ook nog eens dat
vrije loperpaar….
32. Tf5, Tag8 33. h3, Tg1+ 34. Txg1,
Txg1+ 35. Kh2, c6 36. Pe4, Tc1 37. Pc3,
Tc2+ 38. Kg3, Txb2 39. Pxd5, cxd5 40.
Txd5, Lf2+ 41. Kg4, Txa2 42. Td7+, Kb6
43. Txh7, b4 44. Th8, Kb5
En wit zag het nutteloze van zijn pogingen
in, hij gaf op.
De stand werd hiermee weer in evenwicht
gebracht en prompt weer verbroken toen
Jan Seeleman het moest afleggen tegen
Hans Uitenbroek. Het was onnodig,
zeker.
Uit een vrij tam verlopende Schotse
opening kwam het tot dameruil en werd na
de 21e zet van Uitenbroek een stelling
bereikt met de volgende kenmerken: een
betere pionnenstructuur voor wit, maar
zwart beschikt over het loperpaar en heeft
op open lijnen de torens geposteerd. Dus:
een vrijwel gelijke positie:

22…, Pg6
Een goede mogelijkheid was zeker ook:
22…, Tf8 23. Pd2, Lg5 24. a4 (wit moet
trachten tot ergens spel te krijgen) 24…,
Df6 25. Tf1, Lxd2 26. Txh4, Le1 27. Te4,
Lxf2+ 28. Kh1, Tae8 en zwart staat
prachtig.
23. Pd2, Ld6 24. Dg4, Df6 25. Tf1
Het beste leek hier nog 25. Tee1
25…, Pf4!
Er hangt wit weer het nodige boven het
hoofd… De partij kantelt nu definitief in
zwarts voordeel.
26. c4, Pxe6 27. Txe6, Tag8
Als wit direct ruilt via Txf6 gaan ook de
opgeschoven witte pionnen de prullenbak
in.
28. c5+, Ka7 29. Txf6, Txg4+ 30. Kh1,
Lxd5+ 31. f3, Lxc5
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Voor de hand ligt 21…, c5 22. Tad1, c6 en
er is weinig tot niets op aan te merken.
21…, a5 22. Tad1, Lf7 23. Pd4
De rossinant mag een plaatsje in de zon.
23…, c5 24. Pf5, Lf8 25. Lf4
Het mooie zwarte loperpaar is terug
gedrongen en de witte stukken gaan
plagend rond.
25…, g6 26. Pe3, Tbd8 27. Pg4, Le7
Hier begint het zwarte moeras zich aan te
dienen. Beter was 27…, Lg7
Een mogelijk vervolg; 28. Txe8+, Txe8 29.
Lxc7, Te2 30. Pe3, Txa2 31. Pxd5, f5
De lopers winnen aan kracht. 32. Lb6, Ta3
33. c4, Ld4 34. Kf1, Txb3 35. Lxa5, Tb2
36. Td2, Tb7 en wit heeft het nog niet
gemakkelijk! Winnen is zeker nog niet in
zicht….
28. Ph6+, Kg7 29. Pxf7, Kxf7 30. Txd5
Zwart gaat bouwen aan zijn kaartenhuis.
30…, g5 31. Le3, Ld6 32. Ted1, a4 33.
bxa4, Ta8 34. Lxc5, Lxc5 35. Txc5, Txa4
36. Txc7+, Kg6 37. Td2
Het is gedaan, verzet is nutteloos.
37…, Te1+ 38. Kh2, g4 39. h4, Te5 40.
Kg3, Kf5 41. Tc6, Ta3 42. Td4, Te2 43.
Tf4+, Ke5 44. Kxg4, Kd5 45. Tfxf6,
Ta4+ 46. f4, Txg2+ 47. Kf3
Zwart geeft op.

coördinatie, die van wit staan bijna aan de
plaats gebonden. Pieter trachtte zich wat te
ontworstelen met:
27. c4, Da2
Wat beter lijkt: 27..., Lc5
28. Lc3, Pd7 29. Dd1, Lc5 30. Ta1, Db3
31. De1, Lb4 32. Lxb4, Dxb4 33. Dxb4,
txb4 34. Td2, Pb6 35. cxd5, Pxd5 36. Kf2

Door het in het doosje doen van veel
materiaal, is de lucht aanzienlijk
opgeklaard. Zwart staat nog wel beter,
maar winst er uit peuteren zal tijd kosten.
36…, g6 37. Lc4, Pb6 38. Le2, Kg7 39.
Pd1, Pa4 40. Td4, Txd4 41. exd4, Td8
42. Ke3, Pb6 43. Pc3, Tc8 44. Ta5, Ld7
45. Pxe4, Te8
Zwart
heef
e-pion
weggegeven,
waarschijnlijk in de veronderstelling het
paard te kunnen pennen met de f-pion
alleen of in samenwerking met de loper.
Het is duidelijk dat de zwarte kansen als
sneeuw voor de zon zijn verdwenen, vooral
nu de tijdcontrole achter de rug is.
46. Te5, Ta8 47. Pc5, Lc6 48. Kf2, Ta2

En weer moesten de anderen in de
achtervolging.
Pieter
Sturm
werd
langzamerhand in het defensief gedrongen
en verloor op de damevleugel een pion
Na 26 zetten ontstond deze stelling:

De zwarte druk is groot, maar nog niet alle
zwarte stukken doen mee aan de
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49. Ke1, Ta1+ 50. Kf2, Ta2 51. Ke1, Ta3
51. Kf2, Ta2 52. Ke1
Hier claimde Pieter remise wegens drie
maal dezelfde stelling. Het nut van
opschrijven werd hier weer eens bewezen,
zoals ook de arbiter moest beamen. Remise
en nog steeds werden we geplaagd door de
achterstand. Nu liepen er nog maar 2
partijen….

20. Pb5, Pxb5 21. Lxb5, h6 22. Lb2, Th7
23. La6+, Kc7
De kritieke stelling:

De borden 1 en 4 waren nog in volle strijd.
Andrzej Pietrow kreeg aan het topbord
Andy Ooms tegenover zich.
Zijn partij, waarin hij zijn eigen
commentaar verzorgt:
A. Pietrow – A. Ooms

24. Le5+(?)
Wit ziet maar een stukje van het
schaakbord en neemt genoegen met een
symbolisch voordeeltje, terwijl 23. Lc4!
praktisch beslissend voordeel beloofde.
Bijvoorbeeld: 23…, cxb4 (wat anders?
23…, Te8 24. Te1 etc.) 24. Lxe6, Pe7 25.
Le5+, Kb7 26. Tc1 en zwart verliest.
24…, Ld6 25. Lxd6+, Kxd6 26. bxc5+,
Kxc5 27. Ke2, Pf6 28. Thc1+, Kd6 29.
Tb4, Pd5 30. Tbc4, Tc7 31. Lb5, Tdc8
32. La6, Txc4 33. Txc4, Txc4 34. Lxc4,
Pb4 35. g4(!), b5?! 36. Lxb5, Pxa2 37.
Kd3(?)
Wit pakt al weer zijn kansje niet! Na 37.
f4!, Pb4 38. g5, hxg5 39. fxg5, Pd5 40. Kf3
staat wit kansrijk. Nu is het remise.
37…, Pb4+ 38. Kd4, fxg4 39. hxg4, Pd5
40. La6, Pf6 41. Le2!, e5+ 42. Ke3, a5 43.
Ld1, Kc5
43..., a4 44. Lxa4, Pxg4+ 45. Kf3, Pf6 46.
Ld1!, Ke6 47. Ke3 =
44. f3, Kd6 45. Lb3, Pd7 46. d4, exd4+
47. Kxd4, Pc5 48. La2, a4 49. f4, a3 50.
lc4, Pd7 51. La2, Ke7 52. Lb3, Pf6
Remise. Een technisch zeer moeilijke partij
met een hoofdrol voor de witvelderige
loper.

1. e4, c5 2. g3, d5 3. exd5, Dxd5 4. Pf3,
Lg4 5. Lg2, De6+ 6. Kf1, Pc6 7. h3, Lf5
8. Pc3, 0-0-0
8…, Dd7 A. Pietrow – N. Spaan, zie
clubblad nr. 1, september 2008.
9. Ph4, g6!? 10. Pxf5, gxf5 11. Df3, Dd7
Een vreemde zet. Sterk was: 11…, Lg7 of
11…, Td7
12. Dd5, Dxd5 13. Lxd5, Pd4 14. Lxf7,
Pxc2 15. Tb1, Kd7!? 16. Ld5, b6 17.
Lb3, Pd4 18. La4+, Kc8 19. b4
Het voltooien van de ontwikkeling met
Kg2 en Te1 was ook een optie.

19…, e6
Zeer
riskant
was:
19…,
cxb4?!
Bijvoorbeeld: 20. Txb4, e5 21. Tc4+, Kb7
22. Lb2, Lg7 23. Pe2, b5 24. Txd4, exd4
25. Lb5, Pe7 26. Kg2, a6 27. Lc4 en wit
staat superieur.

Alles hing nu af van Leo Verhoeven. Hij
had in Dick de Wit de laagst geklasseerde
van de gebroeders, maar nog altijd goed
genoeg voor een moeilijk middagje. In een
vrijwel gelijk opgaande strijd kwam het tot
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een eindspel, waarin Leo’s koning in de
benauwdheid kwam, maar toch nog steeds
lucht genoeg kreeg. Een tijdlang werd er
niet genoteerd en nadat de 40e zet was
gehaald, werd dat euvel hersteld. Ik heb
geprobeerd de slotfase in beeld te krijgen:

De stand in de competitie:
1. Bergen op Zoom
2. Charlois Europoort
3. Sliedrecht
4. Landau Axel
5. Souburg
6. De Pion 2
7. HWP Sas v. Gent 3
8. Terneuzen
9. Erasmus
10.Spijkenisse 2

4
4
4
2
2
2
2
0
0
0

13
10½
10
10
8½
7½
7
7
4½
2

Daar mogen we dus niet blijven plakken!

HET TWEEDE SPEELT GELIJK
Echt correct lijkt het me niet, want wit zou
in die positie toch echt wel kunnen winnen.
Volgens de arbiter was wit hier aan zet 41
toe:
41. Dxe7, Dxe1 42. De6+
42. Ld4 zou winnend zijn…
42…, Kg7 43. Ld4+, Kh6 44. De7, Txf4
45. Lg7+, Kh5 46. De5+
46. g4+, Txg4 47. hxg4+, Kxg4 is niet
voldoende.
46…, Tf5
46…, g5!? 47. De8+, Kh4 lijkt goed voor
zwart….
47. g4+, Kg5 48. Lf6+, Kh6 49. Lg7+
Hier remise gegeven? Ik ben er niet zeker
van, behalve dan van de uitslag: ½-½.
En zo werd het dan een nipte nederlaag,
maar wel een zonder wedstrijdpunten en
dat telt!
De uitslag volledig:
Ooms (2240) – Pietrow
Van Beers (2342) – v.d. Kaap
M. de Wit (2271) – Sturm
D. de Wit (2150) – Verhoeven
Maes (2093) – Staal
Uitenbroek (2003) – Seeleman
C. de Wit (2038) – De Jager
Moors (2000) – Kleinjan

Het tweede kreeg 3 november het
gekortwiekte De IJssel 1 op bezoek. De
Moordrechtenaren hadden in de eerste
ronde averij opgelopen tegen de reserves
van Krimpen en mochten dus min of meer
als hapklare brok worden beschouwd.
Zulke stellingen worden in het schaakleven
soms uiterst moeizaam in werkelijkheid
omgezet. En ja hoor, ook ditmaal moesten
alle
zeilen
worden
bijgezet
om
onaangenaamheden te voorkomen.
Het zeil van Ruurd Ouwehand ving nog te
weinig wind, sterker nog die werd hem
zelfs geheel uit de zeilen genomen. Na de
nodige voorbereidingen kon Frank Visser
zijn plannen tot uitvoering brengen.

½-½
0-1
½-½
½-½
½-½
1-0
1-0
½-½
4½-3 ½

19…, Pfg4! 20. Pf4, Dh6

32

En het noodlot grijnst wit al aan. Door de
opeengedrongen opstelling van het witte
leger is er geen ontsnappingsroute voor de
witte
legerchef
aan
te
leggen.
Paardjehopspel dan maar:
21. Ph3, Pf3+
Het paard belaagt de gehele koninklijke
familie! Er blijft dan alleen:
22. gxf3, exf3
Enig uitstel is dan mogelijk maar afstel van
mat is niet te bereiken. Opgeven dus
maar….

Hier bood Paul remise aan….het werd nog
aangenomen ook!
Maarrrr, wat te denken van 21, Txf5!?
Zwart zit dan een tikje in de knoei. Een
paar variantjes:
21…, gxf5 22. Pxe6, Dg8
- 23. Lh6, Lxh6 24. Dxe5+, Lg7 25. Dxf5,
h6 26. Pf6, Lxf6 27. Dxf6+, Kh7 28.
De7+, Kh8 29. Pxc7 en wit heeft kansen;
- 23. P4g5, Te8 24. Pxg7, Dxg7 25. Dh4,
Dg6 26. Pf3, c5 27. Lg5, Kg7 28. Le7
En ook dan heeft wit de overhand.

Paul Wilhelm verdedigde zich met een Pirc
tegen Leon Jacobse; hij verliet zich op het
bekende schijnoffer in deze opening. Een
korte partij, dus zichtbaar gemaakt:

Ook de partij tussen Hans Lodeweges en
Cander Flanders was geen lang leven
beschoren. Al na 18 zetten sloten zij vrede
en dat was wel terecht.

Jacobse – Wilhelm

Reinier Hoogeveen bracht de stand weer in
evenwicht door Justin Jacobse aan de
zegekar te binden. Het werd een Hollandse
Verdediging
met
de
Lening\rader
opstelling van zwart. Een tijdje lagen de
kansen gelijk, totdat zwart zijn dame niet
zo voordelig neerzette.

1. e4, g6 2, f4, Lg7 3. Pf3, d6 4. Lc4
De loper staat hier aanvalslustig, maar is
ook een gekend doelwit.
4…, Pf6 5. Pc3, Pxe4
Het schijnoffer.
6. Lxf7+, Kxf7 7. Pxe4, Tf8 8. 0-0, Kg8
Zo is de majesteit toch weer thuis.
9. d3, Pc6 10. c3, Kh8
Ontloopt een dame die op b3 van de
vrijheid wil proeven.
11. De1, e5 12. Dg3, Pe7 13. Pfg5, Pf5 14.
Dh3

18… Db5
Voordeliger is 18…, Dxa2.
19. d5, Pb4 20. Txc7, Tf7 21. Pg5, Te7
22. Lh3, Kf6 23. Df4+, Lf5 24. Dxd6+
En zwart gaf op.
14…, Ph6
14…, h5!? 15. g4 faalt dan op 15…, Ph6
15. Dh4, Lf5 16. Le3, b6 17. Tad1, Le6
18. fxe5, Txf1+ 19. Txf1, dxe5 20. Dg3,
Pf5

De stand was hiermee weer gelijk
getrokken en waren er nog 4 partijen in
volle gang. Pim Kleinjan had tegen Ad
Multem een pion meer, maar met lopers
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Txc4, Da6 16, Txc5, Tac8 met ongeveer
gelijke kansen.
12. 0-0, Td8 13. Da4, Ld7 14. Dc4, Dxc4
15. Lxc4, Tac8 16. Tab1, Pa5 17. Ld3,
Tc3 18. Le4, b6 19. Pe5, Le8 20. Tfd1, e6
Hier dus het remise aanbod.
21. d5, f6 22. Pc6, Pxc6 23. dxc6, Txd1+
24. Txd1, Lxc6 25. Lxc6, Txc6 26. g4, e5
27. Td8+, Kf7 28. Td7+, Kf8 29. Lg3

van ongelijke kleur was dat geen garantie.
Joop van ’t Hoenderdaal leek na een
tijdelijk pionoffer in een dubbel
toreneindspel aan de winnende hand te
komen tegen de 83-jarige Wim van
Vuuren. Bij Peter Weeda was ook wat te
verwachten, want Gerard v.d. Wouden had
zijn witte loper opgesloten op h7, dus met
een praktisch stuk meer moesten er toch
zaken kunnen worden gedaan.
Helaas, de winnende voortzetting bleek bij
Joop niet te vinden, dat werd dus remise.
Dat was ook zo bij Peter, die misschien
hiermee wat te vlug was.
Aan bord 1 had Evert v.d. Hooven het niet
gemakkelijk met Pim te Lintelo. Op de 20e
zet kwam Evert met een remise voorstel,
maar er werd door gegaan.
Pim te Lintelo – E. v.d. Hooven
1. d4, Pf6 2. c4, g6 3. Pc3, d5 4. Lg5
Met de simpele dreiging op f6 en
vervolgens op d5 te slaan. Noch 4…, dxc4
5. e4, Lg7 6. Lxc4, noch 4..., c6 5. Lxf6!,
exf6 6. cxd5, cxd5 7. Db3, Pc6 8. e3!
(Sterker dan 8. Dxd5?!, Db6 met goede
tegenkansen voor zwart) is bevredigend
voor zwart.
4…, Pe4! 5. Lf4
5. Lh4! Met deze zet, ontdekt door
Taimanov, heeft wit in de begin zeventiger
jaren enige successen geboekt. De pointe is
dat pion e7 onder schot wordt gehouden.
Inmiddels
zijn
echter
goede
bestrijdingsmiddelen
voor
zwart
ontwikkeld. Wit heeft nog 3 andere zetten,
die echter geen van alle geschikt zijn om
het zwart moeilijk te maken: 5. Pxe4; 5.
cxd5 en de zet in de partij. In het kader van
deze partijbespreking zal ik over de eerste
twee niet uitweiden.
5…, Pxc3 6. bxc3, Lg7 7. e3, 0-0 8. Pf3,
c5 9. cxd5, cxd4 10. cxd4, Dxd5 11. Le2,
Pc6
11..., Da5+ 12. Dd2, Pc6 (Ook 12…,
Dxd2+ 13. Kxd2, Pc6 is goed speelbaar,
o.a. Kortsjnoi – Uhlmann, Buenos Aires
1960) 13. Tc1, Le6 14. Lc4, Lxc4 15.

29…, Tc4 30. Txa7, Txg4 31. f4, exf4 32.
exf4, h5 33. Kh1, h4 34. Lf2, Txf4 35.
Lxb6, f5 36. a4, h3 37. Kg1, Tg4+
Remise gegeven.
De tijd speelt bij dergelijke beslissingen
vaak een rol, zo ook nu.
Dat was eveneens aan de orde bij Pim, die
zijn pion plus zag verkeren in een pion
min, in zijn ijver een matnet te vlechten,
maar dat net had een uitgang en zo
besloten beide heren, na een strijd met de
secondewijzer, ook tot deling van het punt.
Uitslag 4-4.
Het tweede doet nog goed mee in 1B:
1. Overschie 2
2. Erasmus 2
3. Krimpen a/d IJssel 2
4. HZP Schiedam 1
5. Charlois Europoort 3
6. De IJssel 2
7. Onesimus 1
8. Dordrecht 3
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4
3
2
2
2
1
0
0

9
8½
9
9
6
6½
4½
3½
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