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Naast de eerstgenoemden plaatsten zich
voor de A-finale en zijn dus mede
kanshebbers op de verenigingstitel:
Sturm, Kleinjan, Staal, De Jager en Van
Meerkerk.
Maarrr…. Kleinjan en Staal gaven te
kennen om hun moverende redenen niet te
zullen uitkomen in die finale en maakten
plaatsen vrij voor: Verhoeven en
Ouwehand.
Toen besloot Ouwehand zijn plaats weer af
te staan aan Van den Hooven.
En zo werden de 8 groten onder ons tot
stand gebracht.
In hun kielzog gingen – waarvan
sommigen op het nippertje! - naar de Bfinale:
Ouwehand, Van der Velden, Van ’t
Hoenderdaal, De Jong, De Kleijnen en
Bongers. Door het uitvallen van Kleinjan
en Sturm liften nog mee: Flanders en
Wilhelm.
Alle anderen liepen op Blue Monday rond
met zelfmoordneigingen of erger…
Zij gaan elkaar in 10 ronden Zwitsers
bekampen om de C-titel
De A- en B-finalisten gaan- uiteraard
gesplitst - elkaar bekampen in 7 ronden.
Voor alle in de finales (A-,B- en dus ook
C) gespeelde partijen geldt, dat zij aan de
KNSB worden gemeld voor verwerking in
de Elo- waardering… Er valt hier dus wel
wat te winnen, te herstellen of in het
slimste geval te verliezen…! Ook de
mannen in de C-groep worden opgeroepen
veel aan de start te verschijnen, op zijn
minst 7 maal! Het bepaalt mede uw positie
in de achttallen bemanningen voor het
volgende seizoen.

BLUE MONDAY
19 januari, de maandag, die bekend staat
als de meest deprimerende dag van het
jaar, werden de messen geslepen in de
laatste meeting van de voorronden. Het
was alsof diverse deelnemers gebukt
gingen onder de last van gele kaarten en er
maar het minste of geringste behoefde te
gebeuren om kansloos aan de kant te
worden geschoven.
Op papier waren voor de aanvang van de
beslissende laatste loodjes nog 29 man in
de race voor een plaatsje bij de 2x8=16 te
vergeven plaatsen in de A-finales.
Zeker van een plekje waren alleen Van der
Kaap, Pietrow en Seeleman. Zij konden
niet meer worden achterhaald.
Met 9½ punten gingen aan de slag: Sturm
en Kleinjan, gevolgd door Staal, Van den
Hooven, Van Meerkerk en De Jager met
ieder 9 punten.
Zij werden op de hielen gezeten door
Verhoeven, Van der Velden, Van ’t
Hoenderdaal, De Kleijnen en Wilhelm. Zij
beschikten over 8½ punten.
Hijgend in de achterhoede waren er dan
nog:
De Knegt, Ouwehand, Hoogeveen, Weeda,
De Kroes en De Jong, elk gesierd met 8
punten.
Bijna uit het zicht: Pijpers, Flanders,
Helstone, Steenbergen, Rook, Bongers, De
Boer, Beerling en Hooftman, getooid met
7½ punten.
Voor velen waren wonderen nodig om
voldoende te stijgen om in de Voorhof of
zelfs in het Walhalla te komen.
Welk een geween en tandengekners waren
er die avond te beluisteren! Zeker van
degenen, die hun bye’s hadden opgesnoept
en niet aan de start konden verschijnen. Zij
moesten in angst en beven verkeren om te
vernemen of het lot hen goed gezind was
geweest na afloop!
Na die afloop waren de koppen geteld:

UIT DE FINALES
De eerste verassing is al gevallen!
Jaap van Meerkerk slaagde er in Andrzej
Pietrow het punt afhandig te maken:
Een verslag:
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Van Meerkerk - Pietrow
Tarrasch Verdediging
d2-d4
1
d7-d5
c2-c4
2
e7-e6
Pb1-c3
3
c7-c5
De Tarrasch Verdediging is van begin af
aan onderwerp van beoordeling geweest: Is
deze wijze van verdedigen nu wel of niet
minder solide dan 3…, Pf6. Vast staat, dat
deze strijdwijze van Tarrasch in de
meesterpraktijk thans slechts sporadisch
wordt toegepast.
d4xc5
4
Een wel zeer ongebruikelijke zet. Meer in
zwang zijn 4. e3, 4. Pf3 en 4. cxd5
4
d5-d4
Pc3-e4
5
Lf8xc5
Pe4xc5
6
Dd8-a5+
Lc1-d2
7
7. Dd2, Dxc5 8. b4, De7+ 9. Le2, d3 10.
Dxd3, Dxb4+ 11. Ld2, De7 12. Td1, Pf6
13. Pf3, Pc6 14. 0-0, 0-0 15. Tfe1, Pe4 16.
Lc1, Td8 17. De3, Lf5 en Wit staat een
weinig beter.
7
Da5xc5
e2-e3
8
e6-e5
e3xd4
9
e5xd4
Lf1-d3
10
Pb8-c6
Pg1-e2
0-0
Dd1-b3
Tf1-e1
Pe2-f4
Pf4-d5
c4xd5
Ld3-e4
Ld2-b4
a2-a4

11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Db3-h3

21

21
g7-g6
21…, f5 22. Ld3, Lxd5 23. Ld2, g6 24.
Dh4, Lb7 25. Lc4+, Kh8 26. Lb5, Lc6 27.
Lxc6, Dxc6 28. h3, Pe5 29. Dxd4, Tad8
30. Df4, Pd3 31. Txe8+, Dxe8 32. Dc4!!,
h5 33. Lc3+, Kh7 34. Td1 en Wit wint.
f2-f3
22
f7-f5
Le4-d3
23
Te8xe1+
23…, Pe3 24. Lb5, Dxd5 25. Lxe8, Txe8
26. Ld2, f4 27. Tac1, Df7 28. Dh4!, Te7
29. Lxe3, dxe3 30. Tc4!, Dxc4 31. Dxe7,
Ld5 32. Dxa7, Db4 33. Tc1, Lf7 34. Db8+,
Kg7 35. De5+, Kh6 36. h4, e2?! 37. Dxe2,
Dd4+ 38. Df2, Dd6 met overwegend spel
voor Wit.
Ta1xe1
24
Pg4-e3
d5-d6
25
Lb7-d5
25…, Tc8 26. Dh4, f4 27. Lb5, Lc6 28.
Txe3!, dxe3 29. Lc4+, Ld5 30. Lxd5+,
Kg7 31. g4!, a5! 32. Dg5, axb4 33. De5+,
Kh6 34. Dxf4+, Kg7 35. De5+, Kh6 36.
Dxe3+, Kg7 37. De5+, Kh6 38. Le6, Tc1+
39. Kg2, Tc5 40. Lg4+, Dxg4+ 41. fxg4+,
Kh5 42. De1+ en mat is binnen enkele
zetten aan de orde.
Dh3-h4
26
Dd7-g7
Te1xe3
27
d4xe3
Lb4-c3
28
g6-g5
Dh4-h3
29
g5-g4?
29…, Df7 biedt weerstand! 30. Dg3, Le6
31. Dxg5+, Dg6 32. Dxe3 en Wit staat
beter, maar nog niet gewonnen. Maar Wit
heeft beter: 31. De5!, Kf8 32. Lb5, a6 33.
Dh8+, Dg8 34. Df6+, Df7 35. Dh6+, Kg8

Pg8-f6
0-0
Tf8-e8
b7-b6
Lc8-b7
Pf6xd5
Pc6-e5
Pe5-g4
Dc5-b5
Db5-d7
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36. Lc6, Tf8 37. Dxg5+,, Dg6 38. De7,
Df7 39. Dh4, Dg6 40. d7, Lxd7 41. Lxd7,
f4! (Dreiging!) 42. h3, e2 43. De7, Tf6 44.
Dxe2, Td6 45. Dc4+, Df7 46. Dc8+, Df8
47. Le6+, Txe6 48. Dxe6+, Df7 en Wit
wint.
Dh3-g3
30
Dg7-g6?
30…, Tc8!! Maar of het voldoende is? 31.
Lb5, Le6 32. fxg4, f4 33. Dxf4, Dxg4 34.
Dxe3, Ld5 35. g3, Tf8 36. Le2, Dg6 37.
Dd4, La2 38. d7, Dg5 39. Lc4+, Lxc4 40.
Dxc4+, Tf7 41. Kg2!!, a5 42. Dd4, Tf8 43.
h4, Dg6 44. Dd5+, Df7 45. d8D, Txd8 46.
Dxd8+, Df8 en Wit wint nu gemakkelijk.
Dat in dat lopergeweld nu uitgerekend een
soldaat de bom moet leggen!

Lf1-d3
8
Ph5-f4
g2-g3
9
Dit geeft Zwart de gelegenheid de
zwartvelderige loper van het bord te halen!
Beter eerst 9. Lf1 en dan 10. g3
9
Pf4xd3+
9…, Pg2+! 10. Kf2, Pxe3 11. Kxe3, c6 12.
Ke2, Db6 13. Tb1, Pa6 14. Dd2, f5
10
f7-f5
Dd1xd3
0-0-0
11
Pg1-e2
12
Td1-f1
13
Een pionoffer met nog
compensatie.
c4xb5
14
Dd3xb5
15
Db5-b3
16
Le3xb6
17
Kc1-d2
18
De witte monarch zoekt
onderkomen.
18
Kd2-e1
19
20
Ke1-f2

Dg3-e5
31
Dg6-e6
Zwart geeft tegelijkertijd op.
Van de wat minder hoog geklasseerde
schaakgoden het treffen:
Ouwehand – Wilhelm

Pb8-d7
a7-a6
b7-b5
onduidelijke
a6xb5
Lc8-a6
Pd7-b6
c7xb6
een veiliger
Lg7-h6+
Dd8-c7
b6-b5

Konings Indisch
d2-d4
1
Pg8-f6
c2-c4
2
g7-g6
Pb1-c3
3
Lf8-g7
e2-e4
4
d7-d6
f2-f3
5
0-0
Lc1-e3
6
e7-e5
d4-d5
7
Normaal laat Wit met 7. Pge2 de
centrumspanning bestaan. De tekstzet is
een oudere voortzetting. Zwart heeft nu
diverse mogelijkheden:
1) 7…, c6 8. Dd2, cxd5 9. cxd5, Pe8 10. 00-0, f5 11. Kb1
1a) 11…, Pd7 12. Ph3!, a6 13. exf5!, gxf5
14. g4!, fxg4 15. Pg5! (Aljechin – Euwe,
1926, 3e matchpartij)
1b) 11…, a6! 12. Ld3, b5 13. Pge2, f4 14.
Lf2, Pbd7 en Zwart heeft tegenspel.
2) 7…, a5 8. Dd2, Pa6 9. Pge2, Pc5 10.
0-0-0, Pe8 11. g4, f5 12. gxf5, gxf5 13.
Lg5, Lf6 14. h4 met ongeveer gelijke
kansen.
7
Pf6-h5
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a2-a3
Kf2-g2
Db3-b4
f3-f4

21
22
23
24

Dc7-c5+
Dc5-e3
Tf8-d8

f4xe5
Db4-e7

24
25
26

f5xe4
d6xe5

Een misslag! Eerst moet 26. Tf2 om de
gebonden paarden te beschermen!
26
b5-b4
De7-e6+
27
Kg8-h8
Tf1-f7
28
Wit overschat zijn mogelijkheden!
Mogelijk, maar niet voldoende, was nog:
28. De6+, Lg7 29. Dxe4, Dxe4+ 30. Pxe4,
Lxe2 39. Tc1, Lc4 en Zwart mag hopen op
winst.
28
b4xc3
Op zijn beurt verzuimt Zwart de goede
voortzetting: 28…, Lxe2! 29. Pxe2, Dxe2+
30. Kh3, bxa3 31. Dxe5+, Kg8 32. Te7,
Da6 en Zwart kan Wits aanval beteugelen
en staat opperbest.
De6xe5+
29
Kh8-g8
De5-e6
30
La6-c8

lang geduurd voordat de huidige regels
over de hele wereld waren aanvaard.
De overige stukken droegen andere namen
dan nu. De loper heette de oude, het paard
de ridder, en de toren de rocke. Die oude
had maar zeer beperkte mogelijkheden, hij
kon twee velden schuin en hij mocht niet
terug naar een veld waar hij op zijn vorige
zet gestaan had. Dus speelde je Lc5-a7,
dan kon je geen zet meer met hem doen.
Wel kon hij over andere stukken heen
springen. De ridder sprong zoals het paard
nog steeds doet, en de rocke onderscheidde
zich in niets van de toren. Als
bijzonderheid voegt de schrijver toe dat de
rocke het enige stuk is, dat niet over een
ander mag springen. Zijn verklaring is, dat
hij aan de rand van het bord staat. De
koning, die niet overal kan zijn, kon
koninklijke bevoegdheden delegeren aan
de gouverneurs bij de grens, maar ze
konden zijn bevelen niet negeren, ze
konden niet eroverheen stappen.

Tf7-d7
31
Zwart geeft op.

DAT SCAECSPEL (deel 2)

Wat zijn werk zo bijzonder maakt, is zijn
behandeling van de pionnen, de “vynnen”,
zoals hij ze noemt. Hij ziet ze niet als een
grauwe, voor elkaar inwisselbare massa.
Iedere
pion
vertegenwoordigt
een
beroepsgroep, De h-pion (hij begint
daarmee) is de agrariër. Hij is aan de
rechterhand getooid met een spade, aan
zijn linker met een herdersstaf en aan zijn
riem met een sikkel of een krom mes. De
spade is voor de landbouw, de herdersstaf
voor de veeteelt, de sikkel voor de
wijnbouw, het snoeiwerk. De g-pion is
bouwvakker. Hij heeft een hamer in zijn
rechterhand, een boor in zijn linker en een
troffel aan zijn riem: de smid, de
timmerman en de metselaar. Ook de
muntmeesters vallen onder deze categorie.
De f-pion vertegenwoordigt allen die
werkzaam zijn in de textiel- en
leerbranche, ook merkwaardig genoeg, de
slagers. De e-pion kooplieden en allen die
met geld te maken hebben. De d-pion zij
die de wijsheid in pacht hebben, de artsen
bijvoorbeeld. De c-pion herbergiers en

Jaap Staal
De Middelnederlandse vertaling Dat
scaecspel is, zoals ik in het vorige nummer
heb geschreven, geen handleiding voor
iemand die schaken wil leren. Ze geeft een
overzicht van de maatschappij, van hoog
tot laag, en vertelt hoe ieder zich moet
gedragen. Zo, door de plichtsbetrachting
van alle standen, komt de maatschappij tot
bloei en leven de mensen in harmonie.
De koning bewoog zich als onze koning.
Rochade echter bestond niet. Als hij nog
niet eerder gezet had, mocht hij op zijn
eerste zet naar c1, g1 of e3, mits er geen
stuk tussen stond.
Als de koning zijn eerste zet doet, mag de
koningin met hem mee, naar b1, f1 of d3.
Daarna mag ze alleen maar één veld
vooruit, achteruit of schuin. Dit wijkt dus
af van de regels waarover ik in een vorig
nummer geschreven heb. Iedere streek had
zo’n beetje zijn eigen gewoonten; het heeft
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huisvaders. De b-pion schout en schepenen
en lagere ambtenaren. Alleen de a-pion
vertegenwoordigt geen beroepsgroep. Het
zijn de “ribauden”, de baldadige jongeren,
die het weinige geld dat zij bezitten, onnut
verdoen. De pionnen gingen recht vooruit
en sloegen schuin, Op de eerste zet
mochten zij twee velden vooruit. Dat was,
omdat ze zich dan nog in het eigen land
bevonden en daar vrijheid van bewegen
was gegarandeerd. Bereikten zij de laatste
rij, waar de edelen van de tegenpartij zich
hadden bevonden, dan konden zij
promoveren tot dame.

BARRE START VAN HET VIJFDE
IN HET NIEUWE JAAR
Koploper Groenoord 2 (alle 4 voorgaande
ronden overwinnaar) was ook ons vijfde te
machtig. 26 januari moest ons team een
ware slachting ondergaan. De punten
vlogen de oliebollenbakkers als gebraden
duiven in de mond!
Nauwelijks in strijdvaardige houding
gezeten noteerde Ansem, die Koos de
Hoog in deze ronde verving, onze eerste
nul. En toch was hij niet de eerste die in
het zand beet! Hij werd vooraf gegaan door
Harry Nefkens, die in die korte tijd wel
meer zetten wist te produceren! Na 26
zetten stak hij de pijp op en gaf hem aan
zijn tegenstander.
Ron ging voortvarend van start, maar in
zijn
aanvalsdriften was een slinks
pionnetje dat zijn loper naast het bord deed
belanden, over het hoofd gezien. Reden om
ook hier een pijp te overhandigen.
Werd er dan helemaal niet geschaakt om
de punten, die onze dapperen zo
verdienden?
Zeker wel! De riem die de harten zo fraai
ondersteunt werd rondgebracht door de
zwartspeler in deze partij:

Aangezien de tekst vermeldt, dat Pg1 op
een wit veld staat, moeten we aannemen,
dat a1 ook een wit veld is. Ook de
plaatsing van het bord stond dus nog niet
vast.
Dat scaecspel is geen letterlijke vertaling
van de Ludus scaccorum. Het laatste werk
bestaat uit vier hoofdstukken, het verhaal
van de Babylonische koning, de betekenis
der stukken, de betekenis der pionnen en
uitvoeriger de gang der stukken. Het vierde
hoofdstuk ontbreekt in Dat scaecspel.
Waarom? Ik zie twee mogelijkheden:
Vertaler Frank vond de moraal veel
belangrijker dan het geschaak, of
Gheeraert Leeu, de drukker, dacht: “Ja, als
ik dat er ook nog bijdruk, wordt het boek
veel te duur.”

A. de Veld – A. de Jong
1. e4, Pf6 2. e5, Pd5 3. d4, d6 4. c4, Pb6
5. f4, dxe5 6. fxe5, Pc6 7. Pf3, Lf5 8. a3
Profylactisch (gericht tegen Lb4 of Pb4),
maar wel tempoverlies...
8…, e6 9. Le2, Dd7 10. 0-0, f6 11. Lf4,
0-0-0
De steunpion op d4 verkeert nu al in
gevaar.
12. Le3, fxe5 13. Pxe5, Pxe5 14. dxe5,
Dxd1 15. Lxd1, Pxc4
Eén pion is binnen, een tweede staat op
vallen.
16. Lf4, Lc5+ 17. Kh1, Pxb2 18. Lf3, Pd3
19. Lg3, Ld4 20. Ta2, Lxe5

Ik zou dus eigenlijk nog een derde stukje
moeten schrijven over het vierde
hoofdstuk, maar ik betwijfel zeer, of ik de
capaciteiten heb om een moeilijke Latijnse
tekst te vertalen.
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Het eerst zo imposante witte centrum is
verdwenen, daarmee ook de wil verder
verzet te bieden: Wit geeft op.

Wie er beter staat, mag het zeggen. Wit
zou hier op de damevleugel iets kunnen
proberen, bijvoorbeeld met 15. b4, maar
het werd:
15. Th1, e5 16. Lh6, e4 17. dxe4, Pxe4 18.
Lxg7, Kxg7
De symmetrie is verdwenen, de
gelijkwaardigheid niet.
19. Pxe4, Txe4 20. Dc3+, Kg8 21. e3, Te8
22. Df6, Te6 23. Df4, Df8
Zwart wapent zich tegen een hetze tegen
pion d6.
24. Pg5, Te5 25. g4, Pd8 26. Tad1, Pe6
27. Pxe6, Lxe6 28. Ld5
Wit had hier nog kunnen proberen druk uit
te oefenen op d6, via 28. Td3 en 29. Thd1
28…, Lxd5 29. cxd5, De7 30. Td3, b5 31.
Tc1, Te8 32. Kg2, Kg7 33. Tcc3, Te4 34.
Dg3, c4 35. Td2
En de Engelse inslag bleef tot dit moment
voelbaar, de gentlemen namen genoegen
met een draw.

Izak Stolk hield het lang vol: hij
handhaafde het evenwicht, maar moest in
het eindspel met ieder een toren het verlies
van een pion toestaan. Een verlies dat hem
te machtig werd. Ook Michael Siebel, die
een invalbeurt vervulde voor John
Helstone, speelde dapper door, ook toen
hem een stuk afhandig was gemaakt, ook
toen een tweede stuk moest worden
ingeleverd. Ook dat toch zo grote
inleveringvermogen kon niet voorkomen,
dat ie ook nog het winstpunt moest
inleveren! Daarmee was de tussenstand al
op 1-4 gekomen….en ging het dus van
toen af om het blote bestaan….
Aan dat bestaan kwam ook een eind toen
Victor Hooftman, die met zwart tegen Cees
Sodderland dapper ten aanval trok, een
kasteel investeerde, wat later jammer
genoeg een luchtkasteel bleek te zijn. Ook
na nog veel en dapper verzet kwam aan het
reeds gememoreerde schaakbestaan een
bitter einde. Bestaat er aan zo’n
bestaanseinde nog wat?
Jazeker! Wil de Boer nam een beetje wraak
op Piet Sodderland. De heren voerden een
bijna
symmetrische
strijd,
waarin
voorzichtigheid en degelijkheid om de
voorrang streden. Een Engelse opening,
dus fairness en andere ridderlijke
hebbelijkheden speelden een rol. Na 14
voorafgaande handelingen ontstond:

Slechts Cor van As bleef in de slag.
Letterlijk en figuurlijk, dat wel!
Na de opening offerde hij een boer, die hij
voor het ploegwerk niet meer nodig achtte.
Deze speculatie vond plaats na 12 zetten,
de verfoeilijke 13e dus….
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De Boer – P. Sodderland
Siebel – Fedorin
Ansem – Verbiest

½-½
0-1
0-1
1½-6½

SCHAKERS SLAAGS IN RUSTHUIS
Waar rust en stilte tot credo zijn verheven
werd de tuinkamer van AntoniusIJsselmonde toneel van de strijd tussen
Lombardijen 1 en ons derde team, dat in
die serene omgeving een pandemonium
beleefde. Wat was er dan zo
vreesaanjagend? Wat te denken van Hidde
Valk, die, nauwelijks binnen, een paard de
vrije teugel gaf en dat prompt niet meer
terug zag! De entree koffie was nog niet
weggespoeld of de eerste nul stond al
aangetekend….! Dat was dus al spoedig
tumult in de tent, die nog werd verhevigd
toen ook Rutger Cogenbach niet tegen de
kuiperijen van tegenstander Kuijper
bestand bleek. Die laatste maakte gebruik
van de snode gedachten, die eertijds door
een kaperkapitein waren bedacht, een
zekere Evans. Nu leek het drama op Evans
gambiet, maar dat was het nu net niet
helemaal! Rutger wist er wel van, maar
wist het niet meer precies en dat gebrek
werd hem dan ook noodlottig.

13. Tc1
Op zich geen verkeerde zet. Maar Cor was
kennelijk bezeten van een koningsaanval
en meende daarvoor te moeten gaan:
13…, dxe5 14. Lb1
De consequentie van die denkwijze.
14…, exd4 15. Pxd4, Pxd4 16. Lxd4, Lf6
17. Dd3, g6 18. Tfd1, Lb7
18…, Lxd4 19. Dxd4, Df6 20. De3, Kg7
21. Pe4, De5 22. f4, Db8 23. Dc3+, f6 24.
Pd6, Pb6 25. Dg3, g5 26. fxf5, hxg5 27.
Tc7+!!, Ld7 28. Dd3, f5 29. Dd4+, Tf6 30.
Tb7, Dd8 31. Txb6, e5 32. Dc5 zou Wit
aan het langste eind hebben doen
trekken….
19. De3
Meer perspectief had geboden: 19. Lxf6,
Pxf6 20. De3, De7 21. Dxh6
19…, Lg7 20. Pe4, Ld5 21. b4, Dh4 22.
Tc7, Pe5 23. g3, Dxh3 24. Df4, Df5
24…, Tad8!! of ook 24…, g5!! en Wit kan
in beide gevallen net zo goed opgeven.
25. De3, Pf3+ 26. Kg2, Pxd4 27. Txd4,
Lxd4 28. Dxd4, Tad8 29. Tc5
Het gedroomde Pf6+ met damevangst zit
er niet in….
29..., Lxe4+ 30. Dxe4, Dxe4+ 31. Lxe4,
Td4
En ook Cor had de slag gemist... en dat
was 1½-6½. Het had nog erger gekund….

Kuijper – Cogenbach
1. e4, e5 2. Pf3, Pc6 3. Lc4, Pf6
Hier verlaten we “Evans” en blijven we in
wat we onder het Tweepaardenspel
verstaan. Evans kan alleen maar na 3…,
Lc5 4. b4 de wereld pijnigen.
4. 0-0
De meeste kansen biedt hier 4. d4, exd4 5.
0-0, Pxe4 6. Te1, d5 7. Lxd5, Dxd5 8. Pc3,
Da5! 9. Pxe4 (zeker niet goed is 9. Pxd4,
Pxd4 10. Dxd4, f5 11. Lg5, Dc5 12. Dd8+,
Kf7 13. Pxe4, fxe4 14. Tad1, Ld6! 15.
Dxh8, Dxg5 en zwart wint snel, zoals lang
geleden Euwe al moest ondervinden)
9…, Le6 10. Peg5, 0-0-0 11. Pxe6, fxe6
12. Txe6 en dan begint het pas....

De knapen op een rijtje:
De Jong – De Veld
Van As – V.d. Sloot
Hooftman – C. Sodderland
Stolk – Verhagen
Nefkens – Knijff

1-0
0-1
0-1
0-1
0-1
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4…., Lc5
Scherper is hier 4…, Pxe4 en Wit zit om
een werkelijk goede zet verlegen. 5. Ld5,
5. De2, 5. d4, 5. Pc3 zijn het allemaal net
niet.
5. b4
Die zet kwam dan wel niet van Evans,
maar van Bird, ook al zo’n vreemde vogel.
5…, Lxb4 6. c3, La5 7. d4, Pxe4 8. d5,
Pd6 9. Lb3, Pb8 10. Pxe5, 0-0 11. Dh5,
g6 12. Dh3, Pf5
Al lijkt het wat griezelig, toch valt Zwart
hier niets te verwijten.
13. d6
Wit is wel wat al te druistig!
13…, Pxd6 14. Lh6

Arend meende dat:
16. Dc2, niet zo’n beste zet van hem was.
Nu, dat valt wel mee.
16…, Pg4 17. Pf3, c4 18. Le3
Ja, dat is minder goed. Juist was 18. Pd1 en
het moment dat ergens iets instort is ver
weg.
18… , Pxe3 19. Txe3
Hier moet Zwart doorgaan met: 19…, Dc5
en mag zich dan verheugen op enig
voordeel.
19…, Ld4??? 20. Pxd4
Verbijstering bij Zwart! Hij vond het gelijk
welletjes!
En zo kwamen we weer terug onder de
mensen.
Deze menslievendheid zette zich voort.
Dat manifesteerde zich allereerst bij Bram
de Knegt, met een Damegambietje, waarin
weigering de boventoon voerde. Hij kreeg
een boertje toegeworpen, toen de
tegenstander een loper ongedekt liet staan.
Spannend werd het weer wat later op het
moment dat Zwart zich tegen de witte
majesteit keerde:

14…, Pf5
En hier zijn wel vragen te stellen! Waarom
niet gewoon: 14…, Te8 Het paard op e5
wordt om een verklaring gevraagd en 15.
f4 kan worden beantwoord met 15…, Pc4!
16. Pxc4, d5!! De dame op h3 wordt aan de
tand gevoeld en Zwart mag zich verheugen
op de komende goede afloop!
15. Lxf8, d5 16. Df3, Dxf8 17. Dxd5
Het kaartenhuis is gefabriceerd.
17…, Lb6 18. Pxf7, Pe7 19. De5
En verdere tegenstand is niet te bieden…
En ik, vreugdeloze toeschouwer, noteerde
de tweede nul in successie.
Hallucinaties waren die avond ook
schering en inslag! Wat te denken van het
gebeuren tussen Arend Bongers en P.
Brouwers? Na 15 zetten was uit een
vreemdsoortige Dame-Indiër dit ontstaan:
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De Jong tegen zich en daar is het vaak
makkelijk tegen scoren. Al in de opening
maakte hij een pionnetje buit. Daarna was
het een kwestie van materiaal ruilen en met
een torenkwartet plus lopers van dezelfde
kleur door de pionnenbrei heen drammen.
Na een massa inleidende beschietingen
kwam er dan het verwachte vuurwerk. Dat
was toen de lopers er ook nog afgingen:

26…, Dxh2+ 27. Kf1
Zwart zit een beetje klem met zijn paard en
de witte koning heeft steun van de loper,
mocht Zwart iets kwaads in de zin hebben.
27… , Dh4 28. Txb7, Pd5 29. Dd3, Df6
30. a3
Voorzichtig zijn heeft zo zijn voordelen!
30…, Th2 31. Lxd5, Td8 32. Dc2, Txd5
33. Txd5, exd5 34. Dc3
Een rigoureus besluit. De dame wordt
geruild als het moment zich voordoet.
34…, Dxc3 35. bxc3

Zwart heeft een duidelijk voordeel, maar
het moet nog wel even tot gelding worden
gebracht.
38. Td2, f6 39. Tff2, Te8 40. Tde2, Te5
41. Tf1, Tde7 42. Tfe1, f5
De boor wordt erop gezet.
43. Kd2, Kd6 44. exf5
Wit kan zich niet langer beheersen….
44…, Txe2+ 45. Txe2, Txe2+ 46. Kxe2,
Ke5
De beletselen zijn uit de weg geruimd, tijd
om te oogsten.
47. f6, Kxf6 48. Kf3, Ke5 49. b3, a5 50.
Ke2, b4 51. axb4, axb4
Hier miste ik het beeld van de balkende
ezel tussen de hooischelven! Dat zou zich
hebben ontrold na: 51…, cxb4 52. c4, a4
53. bxa4, c3 54. Kd2, f3….en de ezel weet
niet waar te gaan consumeren!
52. c4, Kd4
En de buit mocht binnen worden
beschouwd. Dat zag Wit ook. Stonden we
zowaar met 3-2 voor, maar hoe zou het lot
worden getrokken aan de overige borden?
Frits lag volledig in de kreukels. Het
wachten was op de slotakkoorden van
Thomaatje, de jongedame, vaardig met de
toetsen van de piano èn vaardig met de

Een lastig eindspel resteert.
35…, Th1+ 36. Ke1, Ta1 37. Tb3, a5 38.
Tb5, Txa3 39. Txd5, a4 40. Ta5, Ta2+
41. Kd3, a3 42. Kc4, Txf2 43. Txa3, Td2
Tot zover de notatie. Het eindspel blijft
moeilijk: de zwarte koning zal zich
effectief moeten bemoeien met tegenstand
bieden op de damevleugel en dan is het
voor Wit nog de vraag of hij van de kersen
zal mogen eten! Zwart miste echter in het
vervolg enkele malen het juiste stramien en
moest uiteindelijk toch capituleren.
Toen was de stand weer gelijk, maar de
zorgelijke
denkrimpels
waren
niet
verdwenen!
Die
werden
minder
veroorzaakt door Jan de Korte, want die
ging wel goed. Maar bij Frits Steenbergen
en ook bij Henri Pijpers breidde de
twijfelzone zich danig uit! Jaap van
Meerkerk deed ook een koene poging
tegen André Coenen, maar of dat succes
zou opleveren moest nog worden bezien.
Het was Jan, die het eerste zich meldde aan
de puntenteltafel. Hij trof het, hij kreeg een
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iemand laat vallen. Deze partij vormde
daarop geen uitzondering, hoewel het pas
bij ver vorderen van de avond gebeurde:

stukken! Sophia liet er dan ook geen gras
over groeien! Frits paste zijn bekende
tactiek toe: afwachtende zetjes en
hergroeperen om het hergroeperen. Sophia
was wat dat betreft duidelijker: doelmatig
hergroeperen! We komen er in na 30
zetten:

Na 26 zetten was deze positie op het bord
gebracht. Niets wijst nog op verstoren van
het evenwicht.
27. Lc2
Uiteraard zal niemand dat pionnetje
pakken op b2.
27…, Tc8 28. Pc4, Dc6
Van paniek is bij Wit geen sprake, hoewel
Zwart een forse dreiging heeft ingelast. Er
zijn 3 manieren die te ontzenuwen: 29.
Dg4, 29. Df1 of de f-pion een zetje geven.
Coenen koos voor dat laatste… en dat
blijkt dan toch dat iele steekje te bevatten.
29. f3, Dc7 30. b4
Als er één steekje los is volgt de
rijgdraad…
30…, Pd7 31. Lb3, Ld5 32. Tc1, Pb6
Zwart heeft nu meer power dan Wit op c4.
33. Pxb6, Dxb6+ 34. Tc5
Wit hoopt zich schadeloos te kunnen te
stellen met het inpikken van de a-pion in
ruil voor de b-pion.
34…, Txc5 35. bxc5, Dxc5+
36. Kf1, Lxb3 37. axb3, Db5!
De bekroning, het spel is uit!
38. Dxb5, axb5 39. Ke2, Kf8 40. Kd3,
Ke7
Zwart is keurig op tijd.
41. f4, h5 42. g3, f6 43. b4, Ke6 44. Ke4
Genoteerd werd niet meer, maar duidelijk
is dat 44…, g5 45. fxg5, fxg5 46. h3, e5
47. g4, hxg4 48. hxg4, Ke6 49. Ke3, Kd5
50. Kd3, e4+ 51. Ke3, Ke5 52. Ke2, Kf4

De dame van Frits staat in de vuurlinie en
zal dus moeten verkassen, maar dan komt
de zwarte boerenfamilie op die vleugel in
beweging (b4). Toch is dat laatste te
prefereren boven de toer die Frits
vertoonde:
31. Ph4, Pxg3 32. Pxf5, Pxf5 33. Ld2,
Pxe3 34. Lxe3, Txe3
De gatenkaas vertoont zich aan den volke!
35. Df2, Tae8 36. Kh1, Te2 37. Df3, T8e3
38. Dxd5, Txh3+ 39. Kg1, Dxd5 40.
Lxd5, Tg3+ 41. Kh1, Txb2
Het bord vertoont steeds meer tropische
kleuren!
42. Lc6, Th3+ 43. Kg1, Lb6 44. Tfd1, c3
45. Kf1
Frits hoopte (waarschijnlijk of natuurlijk)
op 45…, Th1+, om die matgever dan met
Lc6 uit de droom te helpen…
45…, b4 46. axb4, axb4 47. Le4, Th4
Genoeg, zei Frits.
En zo was het dan weer 3-3.
En de spanning steeg en steeg.
Jaap moest optornen tegen een Morraatje.
Daar wist hij wel raad mee. Lange tijd
werd de strijd gaande gehouden en van de
uitslag viel niet veel te zeggen, totdat…
Want zo gaat het in het schaken, het is
vaak wachten op het bekende steekje dat
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niets te raden overlaat. Misschien heeft Wit
al eerder opgegeven.
En zo kwamen we onverwacht toch nog
aan de leiding met 4-3.
Het wachten was op het gevecht tussen
Teun Koorevaar en Henri Pijpers, die
elkaars stijl aftastten!! We volgen de pot
op de voet:
Koorevaar – Pijpers

15…, Pd4
Goed is zeker ook: 15…, Txg2 16. h3, Df7
17. Le3, Kh7 18. c3, Ld7 19. Tc1, Tf8 en
Zwart staat prima de luxe.
16. Pxd4, Tg4 17. Dxg4
Na lang wikken en wegen gespeeld.
17…, Lxg4 18. Pb3
De materiaalverhoudingen zijn verstoord
en Zwart heeft vooruitzichten.
18…, Dc6 19. Tc1, Tf8 20. h3, Lh5
20…, Df6 21. Tf1, Lc8 komt zeer in
aanmerking.
21. 0-0, Dg6 22. Kh2, Le2 23. Tg1, Txf2
24. Le3, Tf8 25. Tce1, d4 26. Lc1, Tf2
Wat de kerkhofruit bij het dammen is,
blijkt f2 een grafzet te zijn bij het schaken!
27. Pd2, Dh5 28. Pe4, Tf8 29. g4, Df7
30.Txe2

1. e4, e5 2. Pc3, Pf6 3. Lc4
De Weener zonder 3. f4.
3…, Pxe4
Het bekende schijnoffer.
4. Lxf7+
Vroeger , maar ook nu nog wel!, was men
van mening dat Wit hier moet voortzetten
met 4. Dh5, Pd6 5. Dxe5+
Zeer gewaagd is 5. Lb3, Pc6 6. Pb5, g6 7.
Df3, f5 8. Dd5, De7 9. Pxc7+, Kd8 10.
Pxa8, b6 en zwart heeft als compensatie
uitstekende aanvalskansen.Zwart kan in
deze variant ook eenvoudig 5…, Le7
spelen; na 6. Dxe5, 0-0 of 6. Pf3, Pc6 7.
Pxe5, g6! 8. De2, 0-0 en de kansen staan
ongeveer gelijk.
5…, De7 6. Dxe7+, Lxe7 7. Lb3, Pf5 8.
Pf3 ( Of 8. Pd5 gevolgd door c3 en d4)
8…, c6 9. 0-0, d5 met gelijke kansen.
4…, Kxf7 5. Pxe4, d5 6. Pg3
6. Df3+ (6. Dh5+, g6 7. Dxe5?, Lh6! en
Zwart wint) 6…, Kg8 7. Pg5, Dd7! en
Zwarts sterke centrumbezetting zal spoedig
tot zijn recht komen.
6…, Pc6 7. d3, Le7 8. Df3+, Lf6 9. P1e2,
Tf8 10. Ph5, Kg8 11. Dg3, De8 12. Pxf6+,
Txf6 13. Lg5 , Tg6 14. Dh4, h6 15. Ld2

Plotseling zijn de bordjes verhangen!
Zwart heeft nu een tekort aan materiaal om
tegen vier stukken op te kunnen boksen.
Maar duidelijk is hier de zaak geenszins.
30…, Dxa2 31. g5, h5 32. g6, De6
Tot zover was de notatie duidelijk, daarna
niet meer. Wel duidelijk was de afloop van
de partij! Wit won… en daarmee kwam er
met een 4-4 eindstand een wapenstilstand.
Bij Antonius keerde de rust terug, als altijd
sereen.
Zetten we het geheel nog even onder
elkaar:
Thoma – Steenbergen
1-0
Coenen – Van Meerkerk
0-1
Frishert – Valk
1-0
Koorevaar – Pijpers
1-0
Brouwers – Bongers
0-1
13

Kuijper – Cogenbach
Lagendijk – De Knegt
De Jong – De Korte

1-0
0-1
0-1
4-4

vernielers van het Nederlands: de Fnaffers
en de Fnuiters.
Tot op een keer een van zijn leerlingen
vroeg: “Meneer, als ik u goed begrijp,
mag ik dus niet meer zeggen ‘Zeus
donderde vanaf de Olympus’, maar moet ik
zeggen ‘Zeus donderde van de Olympus
af?

Door dit gelijke spel hangt nu voor het
derde alles af van de thuiswedstrijd op 23
februari als het met 2 punten voorsprong
leidende Papendrecht/Alblasserdam 1 op
bezoek komt. Ook het bordpuntentotaal is
aardig in ons nadeel. De opdracht is dus
klip en klaar!

Tot mijn verbazing vond ik in het archief
van onze vereniging, dat Charivarius jaren
lang lid is geweest. En ook bij ons heeft hij
zich niet onbetuigd gelaten. Hier
fulmineerde hij tegen het gebruik van het
woord ‘loper’. Het stuk heette ‘raadsheer’.
Loper was een vertaling van het Duitse
Läufer en derhalve een verfoeilijk
germanisme. Hij drong er bij de club en
speciaal bij de jongere leden op aan dat
woord niet meer te gebruiken.
Nu was er bij de club een zeker lid die we
X zullen noemen en die de gewoonte had
zich na een gewonnen partij een verzetje te
gunnen in de rosse buurt. Een van die
jongere
leden
sprak
toen
de
gedenkwaardige
woorden:
“Meneer
Charivarius, u wilt dus, dat we in het
vervolg ons geacht medelid X een
hoerenraadsheer noemen?”

De stand na 5 ronden:
1. Papendrecht/Albl. 1
2. Erasmus 3
3. WSV 2
4. Barendrecht 1
5. Lombardijen 1
6. Maassluis 1
7. Nieuwerkerk/IJssel 2
8. De IJssel 2

9
7
6
5
4
3
3
3

25½
21½
21
18
20
19
18½
16½

CHARIVARIUS OVER DE LOPER
Kale Harry
Een van de kleurrijkste figuren van voor de
oorlog was Charivarius, de waker over de
zuiverheid van de Nederlandse taal. Hij
was van beroep leraar en veegde de vloer
aan met leerlingen die ongewenste
moderniteiten
of
slecht
vertaalde
uitdrukkingen uit andere talen in hun
mondelinge of schriftelijke presentaties
produceerden. Daarnaast had hij een
rubriek in het weekblad De Groene
Amsterdammer waarin hij scribenten van
hoger orde aan de schandpaal nagelde.
Beroemd of berucht waren zijn uithalen
over het gebruik van woorden als ‘vanaf’
en ‘vanuit’. Het was volgens hem niet
‘vanaf dat ogenblik’, maar ‘van dat
ogenblik af’. Hij had namen voor deze

QUO VADIS HET VIERDE ?
Wat is er aan de hand met het Vierde? Na
5 ronden heeft de teamleider al een beroep
moeten doen op 14 spelers! De vaste
bemanning mag dan wel eens lijden onder
afzegging wegens vakantie of ziekte, maar
dit grote invallers bestand is toch
opmerkelijk! De samenstelling van de
teams wordt aan de vooravond van het
seizoen met de grootste zorg voorbereid
door het bestuur, de plaatsbekleders in een
team hebben zich daaraan gecommitteerd
tijdens of direct na de jaarvergadering, dus
mag worden verondersteld, dat iedereen
rekening houdt met de door de bond
vastgestelde agenda.
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Kennelijk geldt deze afspraak niet voor
allen…. En dat is een jammerlijke
constatering.
Ook in de ontmoeting met Charlois
Europoort 4 op 6 februari, werd het gemis
duidelijk voelbaar. Op het allerlaatste
moment moesten nog invallers bijeen
worden gezocht. Gelukkig leidde die
geforceerde inspanningen ertoe, dat met 8
man aan de strijd kon worden begonnen.
Het resultaat van de match was desondanks
teleurstellend en degradatie ligt om de
hoek. De resterende wedstrijden vragen
dus onze extra aandacht! In het bijzonder
de uitwedstrijd op vrijdag, 27 maart bij
Spijkenisse, medegegadigde in “the
struggle of life”, moet iedereen toch wel
aanwezig zijn!

naam van Marc Simons, die een prima
invalbeurt
op
zijn
naam
mocht
bijschrijven.
Coen van Baren – Marc Simons
1. e4, e5 2. Pf3, Pf6 3. Pc3, Lb4
Spaans met Zwart, maar wel met een
tempo minder! Maar dat kan allemaal.
4. Pxe5
Al direct midden in de romantiek!
4…, d6 5. Pd3, Lxc3 6. dxc3, Pxe4
7. Le2, 0-0 8. 0-0, Lf5 9. f3, Pc5 10. Le3,
Pxd3 11. cxd3, Te8 12. Dd2, De7 13. Lf2

Gilles Donze had in Den Bleker aan bord 1
een geduchte tegenstander. Hij wist hem
echter best bij te benen. Den Bleker bood
remise aan in een stelling waarin hij in
feite nog maar 1 zet op redding had!

13…, Pc6!
Marc doet het terecht even piano aan!
Happen in de loper op e2 en er verschijnt
een toren op e1, die het plezier danig zou
vergallen.
14. Tae1, Df6 15. f4, Dg6 16. Lg3, Te7
17. Dd1, De6 18. Lh4, Tee8 19. b3, De3+
20. Kh1, Dc5 21. Dc2
Hierna gaat voor Wit een pion verloren.
21…, Pd4! 22. Dd2, Pxe2 23. Txe2, Txe2
24. Dxe2, Dxc3 25. Te1, Dc6
Veiligheid voor alles.
26. Kg1, Db5 27. De3, Db6
Een goed besluit. 27…, Lxd3 28. Dg3
houdt risico in voor de eigen koning.
Nu kunnen de dames van het bord en
behoeft de etiquette niet langer te worden
hoog gehouden!
28. Kh1, Db5
Zwart kiest toch voor het dualisme!
29. a4, Dc6 30. Tc1, Dd7 31. Df3. c6 32.
h3, Te8 33. g4, Le6 34. Df2

Zwart, Den Bleker, ziet hier een grote
dreiging op zich af komen! En wel Df7+.
De vlucht naar g5 met de koning, wordt
beantwoord met h4+, waarna de loper op
d1 de koning vonnist…
Gelukkig was daar nog 36…, Dc7+ en de
dames verlaten het strijdtoneel en is het
weer het verhaal van de olifant met de
grote snuit, want die blaast dan het potje
uit.
Uit de verdere verrichtingen een gewonnen
en een verloren partij; De winst kwam op
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De dame wapent zich op tijd tegen 34…,
Ld5!
34…, Ld5+ 35. Kg1, b6 36. b4, c5 37. b5,
La8 38. f5, Db7
Een nieuwe aantijging tegen de majesteit.
39. Kh2, Te3 40. Tg1

Hevige strijd, hevig slot!
Peter de Joode – Emil Verhoef
1. e4, d6 2. d4, Pf6 3. Pc3, g6 4. f4
Niet gedraald, een Spartaanse kreet: Naar
voren!
4…, Lg7 5. Pf3, 0-0 6. Le3, Lg4 7. h3,
Lxf3 8. Dxf3, Pc6 9. Ld3, Pfd7 10. e5, e6
11. 0-0-0, d5 12. g4, Pb4 13. f5, Pxd3+
14. Txd3

40…, Df3
Schaakstellingen waarin een koning de
strop om de nek heeft verdienen een
waardig schouwspel van de wijze van
berechting!
Kijk eens naar dit scenario, waarin zowel
Wit als Zwart hun plannen ten uitvoer
willen brengen:
40…, Txd3 41. f6 (ten aanval!) 41…, gxf6
(41…, g6 42. Df4, Dd5! 43. Lf2, h5! 44.
Dh6?, De5+ 45. Tg2, Dxf6) 42. Dxf6,
Td2+ 43. Lf3, Dd5! 44. Kg3, Td3+ 45.
Kh4, Tf3 46. Dd8+, Kg7 47. Le1, h6!
(dreigt mat) 48. Lg3, Tf6 (dreigt opnieuw
mat) 49. Le1, Dg5+ 50. Kg3, Tg3+ 51.
Kg2, Df4 en alles is duidelijk. Ook dat het
leven, dus ook het schaakleven, een
pleidooi is voor het dualisme!!
41. Dxf3
De eeuwige strijd om de voorrang is
gestreden, de dames delven het
onderspit… Zeg er thuis maar niets over!
41…, Lxf3 42. d4, f6 43. dxc5, dxc5 44.
g5, Kf7 45. g6+, Kg8 46. Td1
Bij vertroebelde blik komt zoiets voor.
46…, Lxd1
Dank u.
Een
technisch
goede
partij,
de
vingerzetting van Marc waardig!

14…, Lxe5
Het hart van een strijder verloochent zich
niet!
15. dxe5, Pxe5 16. De2, Pxd3+ 17. Dxd3,
c6 18. fxe6, fxe6 19. Lh6, Te8 20. Df3, e5
21. Tf1, De7 22. Pxd5, cxd5 23. Dxd5+,
Kh8 24. Td7

Zwart blijft slechts het zoeken van
uitvluchten, waarvoor vliegtaks weliswaar
niet verschuldigd is, maar als Zwart sta je
hier aan de grond en je komt er niet meer
van af! Zo’n uitvlucht is dan: 24…, Ted8,
voor het bakken van een wederzijdse poes.

Dan nu de keerzijde, de nederlaag.
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Maar de witte koningin trekt zich terug
naar b3 en de vraag, hoe dan verder, kan
niet worden opgelost.
24…, Dd8 25. Lg7+, Kg8 26. Td7+
Een toren kan nog worden aangeboden,
maar je kunt ook gelijk opgeven. Dat deed
Zwart dan ook.
De prestaties:
Den Bleker – Donze
Verheij – De Kroes
v.d. Laar – v.d. Velden
De Joode – Verhoef
Overduin – Van As
Van Baren – M. Simons
Van Malde – Ansem
Kootkar – Nefkens
De stand:
1. Charlois Europoort 4
2. Groenoord 1
3. IJsselmonde 1
4. Hendrik Ido Ambacht 1
5. De Willige Dame 2
6. Erasmus 4
7. SO Rotterdam 5
8. Spijkenisse 4

Acht Rotterdammers achter de borden en
maar zeven tegenstanders! Een verdwaalde
Griek uit Sliedrecht was kennelijk de weg
kwijt, want hij kwam maar niet opdagen.
Paniek bij de gastheren… en er werd een
invaller opgetrommeld. Dat geluid werd
gehoord door Kees Wessels en die nam na
een half uurtje plaats tegenover Henk de
Kleijnen aan bord 8.
Hoe verliepen de openingen? Flankspelen
waren er te over, ook Frans werd beoefend,
een gesloten Siciliaan, een schim van een
leeuw waarde rond, maar ook was er een
old timer: een Middengambiet! Ook
zichtbaar: de shuffle van het Sliedrechtse
gezelschap, iedere wedstrijd weer een
andere opstelling met praktisch dezelfde
bemanning.

½-½
1-0
½-½
1-0
½-½
0-1
1-0
1-0
5½-2½
9
8
8
7
3
2
2
1

Henk de Kleijnen was het eerste klaar. Dat
lag mede aan het tempo waarin Wessels de
verloren tijd compenseerde. Na 20 zetten al
lanceerde Henk een remisevoorstel, maar
dekselse Wessels wilde doorgaan tot het
gaatje. In de partij viel dat gaatje maar niet
te ontdekken en daarom werd na 44 zetten
toch maar het punt gedeeld.
Pieter Sturm liet het eerste winstpunt
noteren!
En dat uit een onregelmatige opening,
gestart van uit de flank. Op de andere flank
ging Pieter daarna tot actie over:

29
26
25
23
16½
16½
10½
13½

ERASMUS IN DE HUIFKAR
Het tempo waarin het beste wat Erasmus te
bieden heeft wedstrijdpunten verzamelt
laat zich vergelijken met de ambiance
waarin dat deze keer gebeurde, namelijk
Bar De Huifkar in Sliedrecht!
Erasmus 1 heeft nu 5 maal het strijdperk
betreden in de KNSB en is voor de vijfde
maal met lege handen gebleven. Is dat
team dan zo slecht? Zeker niet, maar het zit
wat meer tegen dan mee. Zeker ook in
Sliedrecht werd op 7 februari uitstekend
partij geboden, maar de punten bleven daar
en dat is wat telt.
In de bovenzaal van het etablissement
werden even na enen de eerste zetten
gedaan. Wat was er zoal te zien?

Bert v.d. Donk heeft zijn knol op reis
gestuurd en dacht met
14…, e6-e5
voldoende tegengas te kunnen geven.
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Zwart geeft op. Na 34…, Txe8 36. Txe8+,
Kh7 komt 35. Pf8+, Kg8 36. Pxf6+, Kh7
37. Pxf4 en Zwart is uitgekleed.

15. Dxd3, exd3 16. c5, dxe3 17. fxe3, Lc7
18. Lb2, Le5 19. Lxe5, Txe5 20. Pc4
Pieter maakt gebruik van de stelling!
20…, Tg5
Zwart richt zich op de aanval!
21. Pb6, Tb8 22. e4, a5 23. exd5, bxa4 24.
Tad1
De witte troeven zijn de opgerukte
pionnen.
24…, Lg4 25. Td2, De8 26. h3, Lh5 27.
Kh2, Lg6 28. Db3, Ph5 29. Tf3, De1

Het was van korte duur, dat zegevierend
gevoel… Jos van der Kaap trof spelend
met zwart een Vos, die de passie predikte!
Een ouderwets Middengambiet kwam op
het bord.
1. e4, e5 2. d4, exd4
Het enige goede antwoord. Dekt Zwart
met 2…, d6 dan neemt Wit op e5 en ruilt
daarna de dames. Ook 2…, Pc6 is niet
alles: 3. dxe5, Pxe5 4. f4 en Wit heeft
overwicht in het centrum. Blijft 2…, Pf6
met tegenaanval. Ook niet goed want: 3.
dxe5, Pxe4 4. Lc4 (dreigt 5. Dd5) 4…, c6
5. De2 en het paard moet aan de wandel.
Na de tekstzet heeft Wit 3 goede zetten:
A. 3. Dxd4
B. 3. c3 (het Noors gambiet) en
C 3. Pf3
In de partij kwam:
3. Dxd4, Pc6
Zwart wint nu een tempo. Maar Wit heeft
een pion in het centrum en kan het
antwoord d7-d5 beletten:
4. De3, Pf6 5. Pc3
Wit moet zo snel mogelijk de
ontwikkelingsachterstand inlopen. Fout
zou dan nu ook zijn: 5. e5?, Pg4 6. De4,
d5! 7. exd6 e.p., Le6 8. dxc7, Dd1+ en
Zwart krijgt het betere eindspel.
Ook niet lekker is: 5. e5, Pg4 6. De2, d6 en
Wit mag niet op stukwinst spelen. Bijv.: 7.
h3?, Pgxe5 8. f4, Pd4 9. De4, c5! 10. fxe5,
d5! en Zwart wint.
5…, Lb4
Valt de dekking van e4 aan. Ook 5…, Le7
6. Ld2, d5 met ruil van pion e4 is goed.
6. Ld2, 0-0 7. 0-0-0, Te8
Pion e4 is nu slecht te dekken. Op 8. f3
volgt 8…, d5!
8. Dg3
8. Lc4, Lxc3 9. Lxc3, Pxe4 10. Df4
Wit heeft dan voor de verloren pion enige
aanval. Bijv.: 10…, Pf6 11. Pf3, d6 12.
Pg5 en Zwart zal met de uiterste
omzichtigheid te werk moeten gaan.
8…, Pxe4 9. Pxe4, Txe4 10. Lf4

Van den Donk heeft serieuze dreigingen
tot stand kunnen brengen, maar Wit heeft
zo te zien de zaak nog goed in de hand.
30. Td1
Veiliger: 30. Pc4, Te8 31. d6, Pf6 32. Te3,
Txe3 33. Dxe3, Dxe3 34. Pxe3, Pd7 35.
c6!, bxc6 36. Lxc6, Pf6 37. d7, Pxd7 38.
Txd7, f6 39 Tb7 De pionnen hebben hun
werk gedaan en Wit wint gemakkelijk.
30…, De2 31. Te3
Veiliger: 31. Tdf1, Le4 32. T1f2, De1 33.
De3, Dxe3 34. Txe3, Lxg2 35. Kxg2, Pf6
en Wit zal nog hard moet vechten wil hij
tot winst komen…
31…, Df2
Zwart overschat zijn kansen!
Een mogelijkheid was nog: 31…, Txg3!
32. Txg3, Lc2 ?! 33. Te3, Dxd1 34. Dxb4,
Lf5 35. Db2, Dc2 36. Dxc2, Lxc2 37. c5,
bxc6 38. dxc6, Lf5 39. c7, Tf8 40. a5 en
Wit wint.
De door Zwart gekozen zet geeft Wit de
mogelijkheden tot een fraai slotakkoord!
32. Tde1!, h6 33. Pd7!, Pf4
Dreigend onheil? Neen:
34. Td8+
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18. Lxf6, Dxg3 19. hxg3, gxf6 20. Lxb5,
Tec8 21. Pd4, Pxd4 22. Txd4, Kg7 23.
Ld3, Tc5 24. Th1, h6 25. Thh4, Te8 26.
Kd2, Th8 27. Th5, Thc8
Zwart kan alleen maar afwachten.
28. Tdh4, Th8 29. Lf5
Sterker is: 29. c4, Ta5 30. cxd5, Txd5 31.
Txd5, Lxd5 32. Tg4+, Kf8 33. Ta4, Ke7
34. Txa7+ enz.
29..., Thc8 30. c3, d4 31. Lxe6, dxc3+ 32.
bxc3, fxe6 33. Txc5, Txc5 34. Ta4, a5 35.
Td4, f5 36. c4, Kf6 37. Kc3, Ke5 38. Td7,
Kf6 39. Kd4, Tc8 40. c5, e5+ 41. Kd5, e4
42. c6, a4

Een
moment
van
verstrekkende
beslissingen. Voor de hand ligt: 10…, d6
Een snelle analyse laat zien: 11. Ld3, Te8
12. Pf3, Df6 13. Lg5, De6 14. c3, Lc5 15.
The1, Pe5 16. Pxe5, dxe5 17. Lb1, f6 18.
Le3, Lxe3 19. Txe3 Dg4 20. f4, Dxg3 21.
hxg3, Lg4 22. Tde1, Te7 23. fxe5, Tae8
24. Le4, Txe5 25. Ld5+, Kf8 26. Txe5,
Txe5 27. Lxb7, Le6 Het eindspel geeft
ongeveer gelijke kansen. Wel is duidelijk
dat Wit niet tot aanvallen is gekomen.
10…, d5 11. Ld3, Te8 12. Pf3, Le6 13.
Lxe7
Wit heeft de gambietpion terug.
13…, Dc8 14. a3, Le7 15. Lf4, Lf6 16.
The1

Zwart geeft op. Na de 16e zet was in feite
de strijd gestreden.
Ook Jan Seeleman had, na zijn succes in
Corus, niet zijn allerbeste dag tegen Wim
Hokken.
Het was een Schots gambietje
(1. e4, e5 2. Pf3, Pc6 3. d4, exd4 4. Lc4,
Pf6), dat hij tegen gespeeld kreeg. De partij
ontrolde zich volgens vaste patronen en
niets wees er op, dat Jan de vlag zou
moeten gaan strijken. Op de openingsfase
was dan ook zeker niets aan te merken.
Eerst in het middenspel – op een moment
dat Zwart zich concentreerde op een
koningsaanval en Wit een dubbelpion had
gehalveerd – kwam Zwart in het nadeel.
Na de 22ste van Wit kwam het tot deze
stelling:

16…, b5
Het begin van een verkeerd plan. Degelijk
was hier: 16…, Dd7, waarna Wit wel
initiatief behoudt, maar niet wezenlijk
beter staat.
17. Lg5, Db8
18…, Lxg5+ 19. Pxg5, h6 20. Pxe6, Txe6
21. Txe6, Dxe6 22. Lxb5, Tc8 23. De3,
Dxe3 24. fxe3, Pe7 laat ook niet veel hoop.
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Pietrow – Van den Bergh
1. e4,c5 2. g3, Pc6 3. Lg2, g6 4. d3, Lg7 5.
f4, d6 6. Pf3, e5 7. c3, Pge7 8. 0-0, 0-0 9.
Pa3, exf4 10. Lxf4, Pe5 11. Pxe5
Geen beste optie. Beter 11. Pg5!?( Pietrow
– Miezis, Utrecht 2007)
11…, dxe5 12. Lg5, Le6 13. De2, Dd7 14.
Df2, b6 15. Lf6, Pc6 16. Pc4, Lxc4 17.
Lzg7, Kxg7 18. Df6+, Kg8 19. dxc4,
Tad8 20. Lf3, Dd6
22…, h5
Een afwachtende zet, die tevens
ondersteunend kan zijn voor het brengen
van een toren naar b6, levert deze analyse
op: 22…, a6 23. Dxa6, Lxg3 24. Da7,
Lxf2+ 25. Lxf2, Tbe8 26. Dxc7, e3 27.
Lg3, e2 28. c4, Tc6 De jacht op de dame
wordt ingezet. 29. Df5, Tf6 30. Dd4, Tf7
31. a3! Als voorbereiding van Ta2 om e2
te kunnen aanvallen. 31…, Td7 32. Df4,
Tf7 33. Dd6, De4 34. h3, Lc8 35. Dd5,
De3+ 36. Kh2, Td7 37. Dc6, Td3 38. Dc7,
Td7 39. Df4, Dd3 40. Ta2 (Eindelijk)
40…, h6 41. b4, Lb7 42. b5 De vleugel
wordt uitgeslagen!. Zwart heeft weinig
kansen op bedreigen van de witte koning
en staat dus duidelijk op verlies.
23. h4
23. Lxa7, Tbe8 24. Lc5, h4 25. Lxd6, cxd6
26. Pf1, h3 27. g3, Tf6 28. Pe3 Zwart heeft
geen aanval en Wit gaat zijn meerderheid
uitbuiten.
23…, Tf8 24. Lc5, Df6 25. Txe4, Lxc5
26. Dxc5, Tc6 27. Dd4, Dxh4 28. Pxh5,
Dxh5 29. Txg4
Daarna ging het snel bergafwaarts en was
de tweede nul op het scorebord.

De stelling is in evenwicht, maar aangezien
enkele teamgenoten er niet best voor
stonden, besloot Wit de stelling uit balans
te brengen. Zoals gewoonlijk met
rampzalig resultaat….
21. Lg4
21. Dxd6, Txd6 22. Tad1, Tfd8 23. Td5 en
het staat gelijk.
21…, Pa5 22. b3, h5 23. Lh3, Pb7 24.
g4??
Deze zet overschrijdt alle grenzen! Als Wit
op winst wilde spelen dan was hier 24.
Dh4!? de enige mogelijkheid. Hoewel na
24…, Kg7 25. Tf3, f6 26. Taf1, Dc6 27.
Lg2, Td2 28. T3f2 ziet het er ook niet zo
best uit voor Wit. Na de tekstzet wint
Zwart geforceerd.
24…, Dxf6 25. Txf6, hxg4 26. Lxg4, Pd6
27. Te1, Kg7
Dreigt 28…, Pf5 met kwaliteit winst.
28. Tff1, f5 29. Lf3, f4?
Deze zet oogt sterk, maar Wit kan de
stelling nu zonder moeite houden. Zwart
kon als volgt afwikkelen naar een
eenvoudig gewonnen toreneindspel: 29…,

Leo de Jager speelde een gelijk opgaande
partij met Junior van Rekom. De uitslag
was dan ook volkomen juist: remise.
Pietrow ontmoette Van den Bergh in een
Siciliaan, die Andrzej op eigen wijze
tegemoet trad.
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fxe4 30. Lxe4, Txf1+ 31. Kxf1, Pxe4 32.
Txe4, Kf6 33. Ke2, Th8 34. h4, Kf5
30. Td1, Pf7 31. Td5, Td6 32. Tfd1, Tfd8
33. Kg2, Kf6 34. h4, Txd5 35. Txd5
Eenvoudiger was: 35. cxd5
35…, Txd5 36. cxd6, Pd6 37. c4, a6 38.
a4, Ke7 39. Kh3, Kf6 40. Kg4, Pb7 41.
Ld1, Pd6 42. Lf3, Pf7 43. Kh3, Kg7 44.
Lg4, Pd6 45. Lf3, Kh6 46. Kg4, Pe8 47.
Kh3
Remise
De achterstand was op dat moment: 2½-3½
Staal stond gunstig en Verhoeven
ongunstig. Dat beloofde dus zwaar weer
aan het einde.

Dame. Het werd een benauwde zege, maar
ook dat soort telt voor vol!
De stand:
1. Erasmus 6
2. Groenoord 3
3. Dordrecht 5
4. Krimpen a/d IJssel 5
5. Barendrecht 2
6. IJsselmonde 2
7. Zwijndrecht/De W.Dame

4
5
5
4
4
4
4

8
7
6
4
3
2
0

20
21½
21
17
14½
14½
12

De uitslagen:
M. Simons – Slotboom Sr
Ansem – Broerse
Hurkmans – Den Heeten
J. Simons – Wever
Bosbaan – Sandijck
Hesselmans – Schuller
Melis – Huisman
Siebel – van Wijnhoven

Jaap Staal trakteerde Jerry van Rekom op
een onbekende variant van De Leeuw! Via
ongebaande wegen veroverde hij een boer
en nog wel een zonder kiespijn. Daarbij
vormde een loper op g2 ook nog eens
levensgrote bedreiging. Toch wist Zwart
de meeste gevaren te bezweren en een
eindspel te bereiken, waar de kansen wel
aan de kant van Jaap bleven, maar
uiteindelijk niet tot winst konden worden
gevoerd. Remise was dan ook de uitkomst.

0-1
½-½
1-0
1-0
0-1
1-0
0-1
1-0
4½-3½

Het snelst klaar was Joram Simons, die
Wever al snel opknapte met verlies van de
dame. Een getuigenis:

Alles hing nu af van Leo Verhoeven, maar
die was tegen Wout Boer de strijd niet
schadevrij door gekomen…. Er restte Leo
een spel met 2 pionnen in de min en die
achterstand wist hij geruime tijd binnen de
perken te houden, maar tenslotte bleef er
niet anders over dan te capituleren.
En zo ging ook onze vijfde match verloren
en is de aanblik van de stand meer dan
zorgelijk! Het getuigt dan ook niet van
defaitisme te stellen dat degradatie
onoverkomelijk is.

Simons – Wever
1. e4, e5 2. Pf3, d6 3. d4, exd4 4. Pxd4,
Pf6 5. Pc3, Pbd7 6. Lb5, a6 7. La4, b5?

HET ZESDE HOUDT VOL!
Ook in de vierde ronde hield ons zesde,
fiere koploper!, het hoofd boven water. Op
bezoek kwam op 9 februari de
combinatieploeg Zwijndrecht/De Willige

8. Pc6
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Dat zijn momenten waarin je het
voornemen uit nooit meer te willen
schaken!
De man ging nog even door, maar gaf na
12 zetten toch op.

Dreigt 14…, Lxc4
15. Da5
Wit ontdekt een lekje in de verdediging
van Moskou!
15…, 0-0 16. Dxc7
Een kazemat is opgeruimd!
16…, Td7 17. Da5, b6 18. Dc3, Tc8 19.
f4, Td4 20. fxe5, Dxe5 21. Tae1, De3+ 22.
Kh1, Tcxc4
Het opgelopen deukje is hersteld.

Hesselmans verloor een stuk in het
middenspel, maar wist later dit euvel te
herstellen:

Het geluk was daarbij wel aan zijn zijde!
Zwart speelde: 31…, Kb8, waarna Wit de
knol bereed op f6 Zwart behoefde dat stuk
niet weg te geven en kon bijvoorbeeld ook
nog eens gemakkelijk remise maken met:
31…, Dd4 32. exf6, Le4+ 33. Kg3, De5+
34. Kf2, Dh2+ 35. Ke3, Df4+ 36. Ke2,
Dh2+
Die f-pion werd de troef in het verdere
verloop en bond Zwart tot verdedigen. Het
einde kwam toen de vlag voor Zwart voor
scherprechter speelde.
Mark Simons ontmoette een Rus, op het
bord gebracht door Teus Slotboom Sr. Het
werd een degelijke partij met een
onverwacht slot:

23. Da3, Ta4
De verdediging was meer gebaat bij 23…,
Td7.
24. De7!
Een vreselijke dreiging! Als Zwart een
ventiel wil openen met 24…, h6, dan 25.
Txf7!, Lxf7(?) 26. Dxe3….
Nog vreselijker is:
24…, f6 25. De8#
Ook een degelijke partij werd opgevoerd
door Ansem en Broerse. Ansem kreeg na
20 zetten een pion extra:

M. Simons – Slotboom Sr
1. e4, e5 2. Pf3, Pf6 3. Pc3
Mark gaat niet op Petroff in met 3. Pxe5.
3…, Lb4 4. d3, d5 5. exd5, Pxd5 6. Ld2,
Pc6 7. Pxd5, Lxd2+ 8. Dxd2, Dxd5
Beide partijen zijn goed uit de opening
gekomen.
9. Le2, Le6 10. c4, Dd8 11. b4, Df6
Dreigt 12..., e4 met dubbele aanval.
12. 0-0, Td8 13. b5, Pd4 14. Pxd4, Txd4

21. Dxa6, Db8
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Interessant is: 21…, Txc2 22. Lb1, Tc5 23.
Dd6, Tc7 24. Dd3, g6 25. Txe6, Dg5, Tee1
met goed spel voor Wit.
22. Dd6, Pc5 23. c3, Te8 24. Dd2, Db7
25. Lb1, Td7 26. Dc2, g6 27. Dc1, Kg7
28. De3, Td5 29. Lc2, Ted8 30. Txd5,
Txd5 31. b4, Tg5!
Als het paard wijkt, wint Wit een kwaliteit
met Le4
32. g3, Pd7 33. Dd4+, Kh7 34. Lb3, Dc6
35. Td1, Pe5 36. Kf1
Na 36… Dh1+ is het remise.
Wit had nog kunnen proberen: 38. Lc2+,
g6 39. Le4, Pf3+ 40. Lxf3, Dxf3 41. Td3,
De2 42. Te3, Da2 43. Da7, maar of dat tot
winst kan worden gebracht?

Wit kan nu mat geven in enkele zetten….
Toch heeft Wit verloren. Hoe, is een
raadsel. Het “ slachtoffer” is nog niet aan
een kruisverhoor onderworpen, maar
duidelijk is, dat hij heel wat uit te leggen
heeft!

Jan Melis kreeg geen loon naar werken! In
het middenspel was er een alleraardigste
episode!:

Michael Siebel bleef overeind in een
veldslag met Van Wijnhoven. We komen
er in na de 19e van Wit (Michael):

Jan (Wit) staat er goed voor. Zwart moest
“wat”. Het werd:
19…, Lc2
Onder het motto: Pak jij wat, pak ik wat.
Dit motto blijft even opgeld doen!
20. Lg4, Dd3 21. Le2, Dg6 22. Lc4, Le4
23. f3, Lxf3 24. Lf1, Lxc5 25. Dxc5
Jan heeft eindelijk zijn stuk binnen.
25…, b6 26. Df2, Le4 27. Le3, Te8 28.
Pd2, Pxe3 29. Txe3, Lb7 30. Tae1, Kf8
31. Lc4, Tad8 32. Pf3, f6 33. Lb3, Lc6
34. Lc2, Df7 35. Ph4, Dd7 36. Pg6+, Kg8
37. Td3, Txe1+ 38. Dxe1, Df7 39. Pe7+,
Kf8

Zwart moet hier 21…, De7 spelen, maar
hij wilde nog wel even stoer doen:
19…, Pxe4? 20. Te2, Dc5 21. Txe4+, Kf8
Wit zag nu ook wel wat in een partijtje
rauzen…
22. Txd4?, Dxd4 23. Lxd6+, Kg8 24.
Le5, Dxe5 25. Dxd7, Te8
Wit is nu een kwaliteit achter gekomen.
26. h3, Td8 27. Dxb7, Dxb2
Veel beter is: 27…, De2! Met de dreiging
28…, Td1+ 29. Txd1, Dxd1+ 30. Lf1,
Dxf1+ 31. Kh2, Dh1#
28. Tf1, Td2 29. Dxc6, Txg2
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Zwart heeft nog niet genoeg van het
rauzen….
30. Dxg2, Dxg2+ 31. Kxg2
En nu staat Wit een pion voor.
31…, f6 32. Tc1, Kf7 33. c5, Lc7 34. Td1,
Td8
Zo’n aanbod nooit afslaan!
35. Txd8, Lxd8 36. Kf3, Lc7 37. Ke4, g6
38. fxg6+, Kxg6 39. Pf4+, Kf7 40. Kd5,
Ke7 41. Kc6, Le5
Nu eenvoudig: 42. Pg6+, Kd8 43. Pxe5,
fxe5 en Wit wint.
Wit won overigens toch wel.

De gecombineerde loperkracht van Wit is
een gevaar.
28…, Lf6 29. c3, Pe7
Ogenschijnlijk is het gevaar bezworen, Lc8
is verhinderd.
30. Kf2
Wit heeft hier een beter plan:
30. Le6+, Kg7 31. Lc5, h6 32. a4!, Pc6 33.
axb5, axb5 34. Ld5, Le7 35. Le3, Pe5 36.
Ld4, Lf6 37. Lxe4 en nu is het Zwart, die
het maar moet zien op te lossen.
30…, Pf5 31. Lb6, Lg5 32. Lxf5
Wit geeft zijn troef, het loperpaar, uit
handen.
32…, gxf5 33. Le3
En staakt hiermee in feite het verzet! Wat
overblijft is gewonnen voor Zwart.
33…, Lxe3+ 34. Kxe3, Kf7
De witte koning is gebonden aan de
zwartrokken voor zijn deur en moet
afwachten hoe en waar hij moet zwichten.
35. Kd4, Ke6 36. g3
Ook 36. h3 is niet beter: 36…, Kf6 37. g4,
Kg5 38. gxf5, Kxf5 en Wit is machteloos.
36…, Kd6 37. h4, h5 38. Ke3, Ke5
Wit geeft op.

Ook Peter Hurkmans droeg zijn steentje
bij. Hij stond voor hete vuren, maar dat
was te verwachten tegen Gert Jan den
Heeten. Peter Russificeerde in het begin,
maar daar had Den Heeten geen kaas van
gegeten, dus werd het heel ander potje.
Al spoedig confisqueerde Peter een pion,
een achterstand, waarvan den Heeten niet
heet of koud van werd. Maar Peter wist het
voordeel keurig over te brengen naar de
uitslag!
Wit probeerde wel van alles om onrust te
zaaien, maar Zwart hield het hoofd koel!
Na 21 zetten ontstond een stelling waarin
de zwarte falanxen een prachtig beeld
opleverden:

GEEN MAGNUM WIJN
IN CHARLOIS
De door Damhuis – de welbekende 3
Torens man - in uitzicht gestelde magnum
wijn voor het achttal, dat ongeacht welk
achttal van Charlois dan ook, de oren zou
wassen, ging ook aan de neuzen (eerst
ruiken en dan pas proeven) van de leden
van ons tweede team voorbij. Zonder
kopman Van den Hooven trok ons team op
vrijdag, de dertiende(!), naar de Passage op
Zuid om daar het derde van Charlois
Europoort de zege te betwisten. De
zuiderlingen, koploper, wij derde, maar
wel op schootsafstand. De kamp startte
niet bepaald op het afgesproken tijdstip!
De organisatoren liepen elkaar voor de
voeten, betwistten elkanders betere
inzichten in de situatie, kortom, wij
stonden geduldig in de wachtstand en

22. Le2, Tad8 23. Tad1, Txd5 24. Txd5,
Td8
Zo worden alle zware jongens afgevoerd!.
25. Txd8+, Pxd8 26. f3, Pc6 27. fxe4, fxe4
28. Lg4
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keken toe. De meest logische opstelling,
die wij al bij binnenkomst hadden
ontwaard, drong tenslotte ook door tot de
goedwillende tafelinrichters.
Tegen half negen gingen de eerste pionnen
naar voren, afgewisseld door een enkel
overmoedig ros. De eerste ogenschouw
leverde op: 2 Koning-Indiërs, een
Scandinaviër, een Caro-Kannetje, een
Hollander, een Siciliaan, een knol die op
de flank het bord betrad en zowaar ook nog
een Torre-systeem! Voor elk wat wils dus.

De vraag werd nog eens benadrukt aan
bord 1, waar Ruurd Ouwehand het moest
opnemen tegen Van den Berg. Het Indisch
schouwspel had een Koninklijk karakter.
Ruurd hief de spanning in het centrum
misschien wat te vroeg op, waar diverse
bataljons nog om ontwikkeling vroegen.
Al na 10 zetten werd door hem de knuppel
in het hoenderhok gegooid:

De Scandinaviër was het eerste uit. Carel
Vredenborg
verschalkte
Reinier
Hoogeveen binnen de kortste keren! Een
aangeboden pion verschafte Wit veel en
Zwart weinig lucht. Te interessant om
hier niet ten toon te stellen! Dus:
Vredenborg – Hoogeveen
1.e4, d5 2. exd5, Dxd5 3. Pc3, Da5 4. Pf3,
Pf6 5. b4!
Dat op vrijdag, de dertiende!
5…, Dxb4 6. Tb1, Dg4 7. d4, c6 8. Lc4,
e6 9. 0-0, Le7 10. Te1, 0-0 11. h3, Dh5 12.
Te5, Dg6 13. Ld3

11. c5
De pion op d6 is “target” voor de Witten.
Eerst bataljons trainen, zoals met Pe2, dus
even op de handjes zitten, komt in
aanmerking.
11…, d5 12. exd5, cxd5 13. Pxd5, Pxd5
14. Dxd5, Dxd5 15. Txd5
Het optisch bedrog laat Wit even in de
waan dat een pion is buitgemaakt.
15…, Le6
De illusie is in rook opgegaan.
16. Td2, Lxa2 17. b4, Le6 18. Lb5, Tc8
19. Pe2, a5! 20. bxa5, Txa5 21. Ld3,
Ta1+ 22. Td1, Txd1+ 23. Kxd1, Lxc5 24.
Lxc5, Txc5
Wit moet van nu af strijden voor het halve
punt.
Verderop in de partij kwam Ruurd wat
meer onder druk te staan. Evenwel bleef de
kans op remise steeds aanwezig. Door
enkele kleine onnauwkeurigheden moest
Wit toch wat meer terrein prijs geven.
Maar ook Zwart wist niet altijd het beste
uit de stelling te halen! Zie de positie na de
36e zet van Wit:

De koninklijke dame in négligé…. Haar
voorvechter, het paard Lancelot, offert zich
op:
13…, Pe4 14. Pxe4
En zonder die ridder geloofde Zwart het nu
wel. Dat was wel heel gauw 1-0 achter.
Zou zo’n datum dan echt ongeluk brengen?
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Zwart ging verder met:
36…, Pb3+
Winnend was hier: 36…, Pxf3+! 37. gxf3,
Td8 38. Tb4, Txd3+ 39. Kc2, Td4 40. Kb2,
Ld3 41. Pe5, Le2 42. f4, Lf3 43. Pc7, Kf6
en de zwarte koning grijpt beslissend in.
37. Kc2?
37. Ke3!, Lxd3 38. Kxd3 en Wit kan
proberen stand te houden.
37…, Pa1+ 38. Kd2, Td8 39. Tb1, Txd3+
Wit blijft naast de pion nu ook en een stuk
achter en geeft op.
De achterstand was nu al uitgebreid naar 2
punten. Maar die deed niets af aan de al
eerder door mij gegeven prognose: in
totaal 3-5 verlies…

Zwart moet hier spelen: 16…, dxc4, maar
besloot tot:
16…, Tad8?
Die zet heeft verstrekkende consequenties!
17. cxd5, exd5 18. Txd5, Dc8 19. e6!
Mat dreigt, loper het haasje.
19…, f6 20. exd7, Txd7 21. Txd7, Dxd7
Zwart een vol stuk achter, partij gespeeld.
Het duurde nog tot de 38ste zet voordat
Zwart het verzet opgaf.
Jammer, dat de competitieleider dit
gewonnen punt na de wedstrijd
reglementair betwistte en Ottenhof het punt
toekende. Dit alles na een voor de
betrokkenen van bond en club wat
schimmige mailwisselingen in het vroege
najaar, het moment dat Wilhelm bij ons als
lid toetrad. Daarbij draaide het om de
vraag of Wilhelm nu wel als teamlid van
het tweede mocht worden beschouwd of
dat hij slechts als invaller mocht optreden.
Wilhelm had al driemaal zo’n beurt
vervuld en kreeg nu te horen dat zijn
laatste inspanning te veel dus tevergeefs
was geweest.
De uitslag van de match werd dus later
bepaald op 6-2 voor het leidende Charlois
Europoort 3. Veel verschil maakt dat niet
in de stand op de ranglijst, maar voor Paul
is het persoonlijk niet leuk.

Het eerste spoortje hoop kwam van Peter
Weeda, die Hans van Calmthout op remise
hield. Hans opende met het Torre-systeem
(voor onbekenden met dat fenomeen: 1. d4
2. Pf3 3. Lf4), kwam wat beter te staan,
maar stelde op een gegeven moment zelf
voor het punt maar te delen. Zulks
geschiedde.
Paul Wilhelm kreeg tegen Sacha Ottenhof
goed spel en dat betaalde zich uit: Sacha
overzag dat hij een pion moest inleveren.
Dat gebeurde na 16 zetten toen de zwarte
dame niet werd gesteund.

De beslissing roept nieuwe vragen op:
Kunnen
schakers,
ongeacht
hun
speelsterkte, die lid worden van een
vereniging op het moment dat de teams aan
de bond zijn opgegeven, slechts uitkomen
in het laagste team van een club en hebben
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die dan ook maar het recht 3 x in te vallen
in een hoger team?
En wat, als zo’n schaker veel te sterk moet
worden geacht voor dat laatste team,
conflicteert dat dan weer niet met
competitievervalsing in die klasse, als hij
daar alles en iedereen binnen enkele zetten
onder de voet loopt? Of mag hij, wegens
zijn speelsterkte in dat geval zelfs niet voor
dat laagste team uitkomen?
Dat werpt dan wel een forse drempel op
voor schakers, die even na het begin van
het seizoen tot een club toetreden!

31…, Pe6 32. Dxa7+, Kg8 Joop kon hier
de winnende voortzettingen niet vinden en
besloot tot:
33. Db8+, Kg7 34. Da7+, Kg8
Hier kreeg hij nog eens de kans!
35. Db8+, Kg7 36. Da7+ en remise.
Die kans op winst?
33. (of ook 35) De7! Het paard moet
wijken naar: 33…, Pf8 en dan 34. Dd8!
Wit dreigt dan Te8, maar ook pion b6
hangt. De kans op winst ligt dan voor Wit
voor het grijpen…. Jammer!

Cander Flanders ging in de aanval tegen
Jesus Canedo, maar liep tegen een
onverwachte paardzet op:

2-4 achter en nog 2 partijen, die liepen.
Pim speelde tegen Van de Wetering een
solide Siciliaan. Hij deed nog een klassieke
aanval op de witte majesteit op zet 21, toen
hij een toren op h8 plaatste:
22…, Pg4!
Veld d4 lonkt voor Lg7.
23. Dg3, Ld4+ 24. Kg2, Pe3+ 25. Kh1,
Pxe5
De afbraak is begonnen.
26. Lxf5, Lxf5 27. Pg2, De5 28. Df3, a6
29. h4, Lxc3 30. bxc3, Le4 31. Dg4, Df5
32. Dg4, Df1+ 33. Kh2, Kg7
Wit staat als verlamd.
34. a4, b6 35. Dg4, Dxg2+ 36. Dxg2,
Lxg2 37. Kxg2+, h6 38. Kf3, hxg5 39.
hxg5, f6 40. gxf6+, Kxf6 41. Kf4, g5+ 42.
K had eerder mogen opgeven, bijvoorbeeld
nadat de dames van het bord verdwenen.

Wit pakt de knol uiteraard niet!
22. g3
Hij ventileert.
22…, Ph6 23. Kh2, Tce8 24. Tf2, f5 25.
Pd5, Lxd5 26. exd5, Thf8 27. La4, Tc8

Joop van ’t Hoenderdaal had een
moeizaam vorderende partij met Ab
Kamman. Twee open lijnen beheersten de
strijd, waarin Joop tegen het einde van de
partij dreigingen inlaste:
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De stand in 1B:

28. Te2, Pg8 29. Ld7, Tc7 30. Tb3, Dd4
31. Td3, Db6 32. La4, Dxb2
Pim pakt een pionnetje mee.
33. Te6, Tf6 34. Te2., a6
Een ventiel voor de dame! Die kan nu, na
Tb3, via d4 naar a7 vluchten.
35. c4, Db6 36. Dc3, Dc5 37. Tde3, Dxc4
38. Txe7+

1. Charlois Europoort 3
2. Overschie 2
3. HZP Schiedam 1
4. Erasmus 2
5. Krimpen a/d IJssel 2
6. De IJssel 1
7. Onesimus 1
8. Dordrecht 3

10
9
6
6
3
3
3
0

26½
22½
21½
19½
19½
16½
16½
16½

PERSONALIA
Een nieuwe rubriek! Een overzicht,
opgestart uit bestuurlijke overwegingen,
waarin plaats zal zijn voor het zijn, het niet
zijn en het welzijn van leden van de club!
Plaats allereerst ingeruimd voor Jan Beij,
die ons verblijdde met het toetreden tot de
club. Jan woont in de buurt, net boven
Rotterdam, en is ook intern/extern lid van
IJsselmonde. Jan komt dus alleen uit in de
interne competitie. Een hartelijk welkom!

Na 38…, Kh8 is de stelling in evenwicht.
Er werden nog heel wat zetten gedaan,
maar remise werd toch de finish.
Daarmee was wat de wedstrijd betreft het
pleit beslecht.
Het aanbrengen van het slotakkoord was
weggelegd voor Olivier Vrolijk, die het
Frits Borst, die kon bogen op een paard
extra, in”the dying seconds” voor de
voeten bleef lopen. Na 72 zetten eindigde
het dan alsnog in remise.
Eindstand 5-3 (reglementair 6-2) voor
Charlois.
De fles, waarvan de omvang al weer is
aangescherpt ( de inhoud dus niet
aangelengd!)
bleef
dus
weer
in
Langsingerland staan.

Ook zal in dit kader aandacht worden
geschonken aan een jaarlijks deel van het
zijn, de verjaardag! Hieronder de
mennekes, die in de komende 2 maanden
hun oprichting herdenken. Het zijn:
3 maart Lucian Mihailescu
9 maart Jan de Graaf
15 maart Jan Seeleman
27 maart Andrzej Pietrow
31 maart Jan van Rijn

Het rijtje:
Van den Berg – Ouwehand
Vredenborg – Hoogeveen
Canedo – Flanders
Borst – Vrolijk
Kammaan – Van ’t Hoenderdaal
v.d. Wetering – Kleinjan
Ottenhof – Wilhelm
( Regl.
Van Calmthout – Weeda
Regl.

7 april
9 april
15 april
17 april
20 april
28 april
29 april
30 april

1-0
1-0
1-0
½-½
½-½
½-½
1-0)
½-½
6-2

Arie de Jong
Yaron Montagne 13 jaar
Jaap van Meerkerk
Carel Keller
Joop van ’t Hoenderdaal
Ruurd Ouwehand
Peter Poot
Patrick van der Velden

Wel feliciteren, niet een rondje vragen!
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HET DERDE MIST DE
AANSLUITING
Maandag, 23 februari kreeg het derde
bezoek van Papendrecht/Alblasserdam 1,
koploper in RSB 2A. Een belangrijke
ontmoeting, want ons derde lifte mee op
plaats 2 van de ranglijst met het succes van
de gecombineerden. Een overwinning en
liefst met wat aansprekende cijfers zou de
bezoekers nog aan het wankelen kunnen
brengen. Spanning en verwachtingen in
overvloed!
Er was al een partij vooruit gespeeld en
wel tussen Jo Pattinama en onze Henry
Pijpers. Die was een week tevoren in
remise verzand. De eerste stap op weg naar
winst of verlies was gezet, maar had nog
geen
inzicht
verschaft
over
de
krachtsverhoudingen.

Goed beschouwd staat Zwart zeker niet
minder, eerder beter. Dan moet hij op de
damevleugel
de
leeuwenklauw
(te
beginnen met b7-b5) eens laten zien.
23…, Ph7 24. Kh2, Kh8 25. Tg1, Pf8 26.
Tg3, f6 27. Tdg1, Dc7
Zwart heeft zijn tijd zitten verdoen, terwijl
Wit de mobilisatie heeft voltooid!
28. Txg7, Td7
Deze verdediging sluit de deur af, maar
dan voor Zwart….! Hij had natuurlijk de
dame voor de 2 torens moeten geven. Wit
staat dan beter, maar nog lang niet
gewonnen.
29. Tg8+, Kh7 30. De3!, Tb8 31. Txf8!,
Txf8 32. Tg6, Kh8 33. Dxh6+, Th7 34.
Dxf8#
Hidde Valk had goede vooruitzichten op
een mooi puntje, maar liet de zaak uit de
hand lopen en gaf dat puntje aan de
tegenstander.

Arend Bongers had de handen vol aan
Meinte Smink aan bord 1. Van uit de
opening moest hij het verlies van een pion
toestaan, Maar naast zwaar materiaal
bleven ook lopers van ongelijke kleur over.
De taak is dan “eenvoudig” : de
zwaargewichten laten verdwijnen!. De
witspeler vergemakkelijkte die taak, door
vrijwillig zo spoedig mogelijk torens en
dame af te ruilen…daarna liepen alle
pogingen van Wit stuk, remise dus.

Jan de Korte hergaf ons weer de
voorsprong. Hij had een opgewekt potje
met Witspeler Kees van Meerkerk aan het
vijfde bord. Per zet werd het spektakel
steeds onoverzichtelijker ( dat doet de ware
schaker deugd!) en toen de 25 zetten waren
genaderd, ontstond een stelling, die vragen
oproept….
Van uit die stelling moet u zelf eens
proberen de juiste voortzettingen te vinden
en dan wel bij iedere zet!. Voor dat doel
heb ik mij van commentaar op het
gebeurde onthouden.

Rutger Cogenbach was de eerste, die ons
verblijdde met een vol punt. Zijn
tegenstander had zich verschanst met een
Leeuw, maar was zowel in de aanval als in
de verdediging gespeend van gespierdheid.
Opening en middenspel werden zonder
opzien gepasseerd, maar toen de g-lijn
open kwam voor aanvalslustigheid van
Rutger, werd de verdediging snel geslecht.
Na 23 zetten van Wit ontstond dit beeld:
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41. Tb1
Niet bepaald een geschikte zet! Kees ging
gelijk voor een vol stuk winst en Bram
streek de vlag! Toch was die stelling voor
Wit niet zo gemakkelijk, het beste lijkt:
41. T1c2, Lg5 42. Pf3, Tb1! De loper op
h2 is een zorgenkindje. 43. Pxg5, Kxg5 44.
Tc1 De onderste lijn moet dicht blijven.
44…, T8b2+ 45. Ke1, Kf5 46. T4c2, Ke4
47. Kd2, Kxd4 De extra pion is foetsie. 48.
Txb1, Txb1 Die onderste is weer open!
Wit moet gaan zoeken naar redding van de
loper. 49. Ta2, wil via a4 dekking geven
aan Lh2 49…, Pc3 50. Ta7 Neemt vanuit
d8 en daarna c8 het paard onder vuur 50…,
Tb2+ 51. Ke1, Ke4 Dekt veld f4 52. Ta1,
Pd5 53. Ta4+, Kd3 54. Ta1, Te2+ 55. Kf1
En Wit leeft nog....
Inmiddels was de voorsprong weer teniet
gedaan: 3-3.

Jan ging verder met:
26…, Pxa2 27. Ta1, Pb4 28. Pc5, Pxc5
29. Lxc5, Tf4 30. g3, Te4 31. Lxb4, Txe2
32. Te1, Txb2 33. Lc3, Tb3 34. Tac1, Tc8
35. Txe5, Tcxc3 36. Txc3, Txc3 37. Txe6,
Txf3 38. Txa6, Lf6 39. Tb6, Tb3 40.
Kf1, Tb2
Wit ging in deze houtverwerkende
industrie dus ten onder. In ieder geval
hadden er vele spaanders op andere wijze
kunnen worden gehakt!

Frits Steenbergen had een kluif aan Bert
Terlouw. Lange tijd zag het er goed uit
voor onze Witspeler, totdat een kleine
onachtzaamheid hem parten speelde:

De hoop was gevestigd op de drie
musketiers die nog aan het sabelen waren.
Bij sommigen was het meer sappelen,
zoals bij Bram de Knegt. Bram had zich
geweldig geweerd tegen Kees Brinkman,
zich een pion in de strijd toegeëigend en
wachtte op zijn beloning. Dat deed ie hier:

In deze behoorlijke stelling beging Frits
een slippertje, die in feite direct de partij
beslist.
20. Pe5
De toren op d2 wordt aan de dekking
onttrokken. Met 20. f4 was het gevaar
geweken geweest.
20…, Pxe3 21. f4, Dxf4 22. Tf2, Dh6 23.
Tc3, Pxf1 24. Txf1, Dd2 25. Tf2, De1+
26. Tf1, De4 27. Tg3, Tcd8 28. Pd7, Lc6
29. Pf6+, Kh8 30. Pxe4, Lxa4

40 zetten waren gewisseld en we zaten
inmiddels in het zenuwenkwartier Zwart,
Brinkman, dreigt, nou ja dreigt, 1…, Lg5
Bram dacht, kom ik zal een torentje
ruilen….
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Net op tijd, voordat de secondenteller de
laatste laat verdwijnen.
35…, exf3 e.p. 36. exf3, Txb3 37. f4,
Ld4+ 38. Kg2, Tb2+ 39. Kh3, Lg1 40.
Lg2, Kd6 41. Th8, Kc5 42. Txh7, Kxc4
43. Tg7, b5
De Ferrari start!
44. Txg6, b4 45. Txc6+, Kd4 46. Td6+,
Kc4 47. Tc6+
Volgens Jaap, die dit laatste deel van de
zetten niet meer heeft genoteerd, moet het
ongeveer zo hebben gestaan.
47…, Kd4 48. Tc1, Le3 49. Td1+, Kc3
50. Lc6, Ta2 51. Ld7, Ta5 52. g4, fxg4+
53. Kxg4, b3 54. Lf5, b2

Duidelijk is dat er meer krenten dan
rozijnen in de pap zitten. Na nog eens zo’n
30 zetten moest Frits het hoofd buigen en
stonden we zelfs achter….
Zwoeger van het laatste uur was Jaap van
Meerkerk. Hij kreeg Peter Kraaiveld
(Zwart, slaat overigens niet op de naam)
tegenover zich, die flink voorzien was van
Elo overwicht. De hele partij, die Jaap van
analyse voorzien toezond, opdreunen voert
in dit kader wat ver.

55. h4, Txf5 56. Kxf5, Kc2?
Zwart mist een geweldige kans: 56…, Lc1!
57. Th1, b1D?
Een tweede kans… opnieuw gemist.
58. Txb1, Kxb1 59. h5, Ld4 60. h6, Kc2
61. Kg6, Kd3 62. f5, Ke4 63. f6
Zwart geeft op. Een zwijntje, heet zoiets.
Eindstand 4-4, ook einde kansen van het
derde team.
21…, Td2 22. b3, Txa2 23. Td1, Ta6
Ziet er sterk uit, maar geeft een deel van
het verkregen voordeel weg.
24. Td8+, Lf8 25. Dd4, De7 26. Pc8, Lxc8
27. Txc8, Kf7
Jaap had hier nog 5 minuten voor de
controle.
28. Lf1, Lg7 29. Dd8, Dxd8 30. Txd8,
Tb6
Wit moet toch een pion inleveren.
31. Td7+, Kf8 32. Td8+, Ke7 33. Tg8,
Lf6 34. Tc8, Le5 35. f4

Uitslagen:
Bongers – Smink
Steenbergen – Terlouw
Valk – Modderkolk
Van Meerkerk – Kraaiveld
De Korte – Van Meerkerk
De Knegt – Brinkman
Pijpers – Pattinama
Cogenbach – v.d. Beukel
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½-½
0-1
0-1
1-0
1-0
0-1
½-½
1-0
4-4

had Wit lang gerokeerd - en bracht Wit de
ene na de andere wankeling toe.
Na 23 zetten zagen we dit spelbeeld
ontstaan:

De stand in 2A:
1. Papendrecht/Alblasserdam 1 10 29½
2. Erasmus 3
8 25½
3. Lombardijen 1
6 26
4. WSV 2
6 22½
5. Nieuwerkerk a/d IJssel 2
5 25
6. Barendrecht 1
5 20
7. Maassluis 1
4 23
8. De IJssel 2
4 20½

HET VIJFDE SCHAAKMAT
In Charlois, waar de Boergoenzers in
februari hun jaarlijkse boerenbal opvoeren,
werd ons vijfde op dinsdag, de 24ste van
die maand, mat gezet door Shah Mata 4.
Was dat nodig?
Ik kwam wel wat laat, om aan het eerste
bord aan te zitten, maar de tegenstander
was wijselijk thuis gebleven en zo scoorde
ik mijn zesde punt, het maximum wat te
veroveren is. Verder onledig gehouden met
een schaakpraatje met David Mesman,
zoon van de onvergetelijke vader Henk, en
toegekeken naar het vorderen van onze
prestaties en wanprestaties.
Het stond dus al rap 1-0 voor ons team.
Wil de Boer speelde een uitstekende pot,
maar had met een gewonnen positie voor
ogen, even een black out… De nederlaag
was daarom meer dan misplaatst. Wil was
er danig van ondersteboven. Kop op, hé!

John heeft het heft duidelijk in handen.
Wits beste zet kijkt nog: 26. Lxe4 Het
werd:
26. Db4, Dxa3 27. Dxa3, Txa3 28. Kb2,
b4 29. Th2, Lxd3 30. Txd3, Txd3 31.
cxd3, Tc8 32. Tc2, Tc3 33. Td2, a5 34.
Kb1, a4 35. Kb2, a3+ 36. Ka2, Kf8 37.
h5, g6 38. h6, Ke7 39. Td1, Kd7
Genoteerd werd er niet meer, maar het slot
laat zich gemakkelijk reconstrueren:
40. Tb1, Tc2+ 41. Kb3, Tb2+ 42. Txb2,
axb2 43. Kxb2, Kc6 44. Kb3, Kb5 45.
Kb2, Ka4 46. Ka2, b3+ 47. Kb2, Kb4 48.
Kb1, Kc3 49. Kc1, Kxd3 50. Kb2, Kc4 en
de weerstand houdt nu toch wel op.
Daarna was de koek op!
Koos de Hoog ging onderuit, gevolgd door
Harry Nefkens, waarmee het pleit
definitief was beslecht.
Bleef nog Cor van As, die La Gordt Dillie
het vuur aan de schenen legde.
Uiteindelijk bleek zijn inventief verweer in
zeer labiele toestand (op het schaakbord
wel te verstaan) niet toereikend en laat in
de avond ging ook hij ten onder aan het
opgeef syndroom.
Het werd daardoor nog een fikse
nederlaag.
Het vierde staat er nu niet best voor, maar
in de laatste thuiswedstrijd staat nog een
ontmoeting met de mede degradatie
kandidaat Hendrik Ido Ambacht 2 op het

Rens
Hesselmans
speelde
een
gelijkopgaande partij en boekte een remise.
Daarna was er pech te noteren!
Izak Stolk, gehinderd door werkzaamheden
regelmatig tijd aan schaken te besteden,
speelde een interessante partij met Hans
Drent. Op het kritieke moment ging Izak
door de vlag.
John Helstone bracht ons weer in
opwaartse stemming. Hij veroverde een
boertje op de koningsvleugel - deze keer
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programma. De kans alles nog recht te
zetten.

vier aankomenden kunnen daarop rechten
doen gelden.

De uitslagen:

De stand:

Dr. No – De Jong
regl. 0-1
La Gordt Dillie – Van As
1-0
Burki – Nefkens
1-0
v.d. Werff – Helstone
0-1
Drent – Stolk
1-0
Blom - De Hoog
1-0
Broekhuizen – Hesselmans
½-½
Van Sabben – De Boer
1-0
5½-2½

1. Van der Kaap
2. Pietrow
3. Sturm
4. Van Meerkerk
5. Verhoeven
6. Seeleman
7. De Jager
8. Van den Hooven

Bij gelijk aantal punten geldt de uitslag van
de voorronde.

De stand in 3C:
1. Groenoord 2
2. Messemaker 1847 4
3. Charlois Europoort 3
4. Shah Mata 4
5. Krimpen a/d IJssel 4
6. Erasmus 5
7. Hendrik Ido Ambacht 2
8. Oostflakkee 2

3 uit 4
3 uit 5
2½ uit 4
2½ uit 4
1½ uit 4
1 uit 3
1 uit 3
1 uit 3

10
10
7
6
5
4
3
3

In
groep
B,
waarin
voor
het
reservekampioenschap wordt gestreden, is
een uitloop te zien van Ouwehand. Hij is
wat de titel betreft al niet meer in te halen.
Weliswaar kan iemand hem nog in punten
terzijde streven, maar dan beslist de uitslag
van de voorronde in zijn voordeel.
Dus kunnen we hier Ruurd Ouwehand al
begroeten als B-kampioen van 2009!

29
27½
25½
25
22½
21
21½
20

De stand:
1. Ouwehand
2. Van ’t Hoenderdaal
3. Flanders
4. De Kleijnen
5. Van der Velden
6. Bongers
7. De Jong
8. Wilhelm

DE KAMPIOENSRACE
De interne competitie heeft op papier nu 5
ronden van de 7 afgewerkt. Op papier,
want de voortgang wordt gedwarsboomd
door competitiewedstrijden voor de RSB,
die vaak ook op maandagavonden worden
verspeeld. Ook is er enige naijlende
vertraging als gevolg van deelnemen aan v
het Corus toernooi.
Een en ander noopte de competitieleider
het wedstrijdschema danig door elkaar te
schudden en heel andere paringen tot stand
te brengen dan het schema voorschrijft.

5 uit 5
2½ uit 5
2 uit 4
1½ uit 3
1½ uit 4
1½ uit 4
1 uit 3
1 uit 3

Voor het bezetten van de plaatsen 2 tot en
met 4, recht gevend op plaatsing in team 2,
is de strijd nog geheel open!
0-0-0-0-0

Toch begint er tekening in de strijd te
komen, In de A-groep is het aantal
kanshebbers op de clubtitel terug gebracht
tot vier. De overigen kampen vooral voor
hun plaatsje in team 1 , dat volgend jaar
onze kleuren moet verdedigen. De eerste

Maandag 6 april
start het Watertorentoernooi!
Schrijf nu al in!
Er wordt op u gerekend!
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